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Tóm tắt: Để đảm bảo mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các
nhà mạng ngoài việc thường xuyên công bố chất lượng mạng theo yêu cầu của nhà
nước [1] còn tự đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng nhằm chủ động phát hiện các
nguy cơ, mở rộng mạng cũng như ứng phó với các tình huống có thể gây hại cho
mạng. Tuy nhiên, các công cụ, bài đo được nhà nước ban hành mới chỉ tập trung vào
báo hiệu, tốc độ download, upload cho các mạng 3G trở về trước, chưa có cho mạng
4G, đặc biệt vấn đề về độ chính xác ghi cước của dữ liệu. Do đó, với vai trò là đơn vị
đi đầu trong việc nghiên cứu, đào tạo và phát triển thực thể mạng 4G tại Việt Nam,
CDIT đã xây dựng phương pháp đo, bộ công cụ đo để đánh giá mạng 4G đảm bảo
chất lượng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Bài báo này nhằm giới thiệu bộ công
cụ đo đối soát cước data (PS) 4G bao gồm công cụ mô phỏng đầu cuối, phần mềm
trích xuất cước và phần mềm đối soát cước.
Từ khóa: đo kiểm cước, data, 4G, trích xuất cước, đối soát cước, mô phỏng đầu
cuối.
1.

GIỚI THIỆU VỀ ĐO KIỂM CƯỚC VÀ VẤN ĐỀ HIỆN NAY

Thời gian vừa qua, với việc bùng nổ của mạng 4G, nơi mà cấu trúc mạng hoàn
toàn thay đổi so với các thế hệ trước. không còn tồn tại thoại mà chỉ còn dữ liệu, mọi
hoạt động, ứng dụng đều trên nền tảng dữ liệu; nên việc đo kiểm cũng đã tập trung chủ
yếu vào dữ liệu.
Đo cước mạng Viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền kiểm tra và công bố
thường xuyên (ICT new, 09/2017). Theo khảo sát trong tháng 06/2017 [2], Viettel là
nhà mạng có chất lượng phủ sóng 4G tiêu biểu, dựa trên các tiêu chí là: cường độ tín
hiệu sóng, sự duy trì liên tục của sóng 4G, độ phủ sóng.
Các nhà mạng chủ động đo và tự công bố kết quả. Theo báo cáo, [3] mạng
Mobifone đều vượt so với quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với
mạng VinaPhone đạt 99.93% theo quy chuẩn (QCVN 81:2014/BTTTT) là ≥ 90%.
Hạn chế hiện nay là chưa có công bố về đo độ chính xác ghi cước.
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2.

GIẢI PHÁP ĐO KIỂM CỦA CDIT

2.1. Mô hình hệ thống
Việc đo cước data 4G được thực hiện trước khi hòa mạng, nhằm đảm bảo hệ
thống vận hành tốt trước khi đi vào hoạt động.
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Hình 1: Hệ thống đo kiểm cước data 4G
Hệ thống đo kiểm cước data 4G được miêu tả cụ thể như trên hình 1, gồm có
thiết bị đầu cuối TE, trạm gốc vô tuyến eNodeB, data, cổng phục vụ SGW, cổng dữ
liệu gói PGW đều được kết nối Internet.
2.2. Bài đo
Khởi tạo 10.000 cuộc gọi, sử dụng data 4G có sẵn. Trong thực tế, đo cước
thường thực hiện trước khi hòa mạng, không có lưu lượng nên việc này không khả thi
khi cần số lượng lớn. Do vậy, cần có công cụ mô phỏng đầu cuối. Các file cước có
định dạng khác nhau, cần có công cụ trích xuất cước và phần mềm đối soát cước để xử
lý.
3.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI THỰC TẾ

3.1. Các kịch bản đo kiểm cước
a)

Kịch bản 1: Đo cước SGW

Đo cước SGW nhằm kiểm tra đánh giá độ chính xác ghi cước của SGW. Với
điều kiện: Hệ thống hoạt động bình thường, có lưu lượng thực. Hệ thống được cấu
hình để sinh ra bản ghi cước (CDR) đồng thời từ SGW và từ PGW.

191

SGW

PGW

CDR

CDR

So sánh (Theo tiêu chuẩn nội bộ của Mobifone)

Kết Quả

Hình 2: Cấu hình máy đo cước SGW
Tiến hành đo cước SGW, chúng ta thực hiện:
- Khởi tạo 11.000 phiên sử dụng lưu lượng (Định tuyến lưu lượng thực hoặc sử
dụng bộ công cụ mô phỏng đầu cuối mạng 4G với 11.000 chu trình: đăng nhập,
download một file nhỏ, kết thúc.
- Lấy CDR do SGW sinh ra và do PGW sinh ra trong cùng khoảng thời gian lấy
mẫu rồi so sánh theo thời gian và dung lượng sử dụng.
Kết quả mong muốn là độ chênh lệch tối đa về thời gian và dung lượng sử dụng
là 0.1%. (Dựa trên tiêu chuẩn ngành QCVN 36:2015/BTTTT).
b)

Kịch bản 2: Đo cước PGW

Đo cước PGW nhằm kiểm tra đánh giá độ chính xác ghi cước của PGW. Với
điều kiện: Hệ thống hoạt động bình thường, có lưu lượng thực. Hệ thống được cấu
hình để sinh ra bản ghi cước (CDR) đồng thời từ PGW và từ hệ thống tính cước online
OCS (IN).
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Kết Quả

Hình 3: Cấu hình máy đo cước PGW
Tiến hành đo cước PGW, chúng ta thực hiện:
- Khởi tạo 11.000 phiên sử dụng lưu lượng (Định tuyến lưu lượng thực hoặc sử
dụng bộ công cụ mô phỏng đầu cuối mạng 4G với 11.000 chu trình: đăng nhập,
download một file nhỏ, kết thúc).
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- Lấy CDR do PGW sinh ra và do IN sinh ra trong cùng khoảng thời gian lấy
mẫu rồi so sánh theo thời gian và dung lượng sử dụng.
Kết quả mong muốn là độ chênh lệch tối đa về thời gian và dung lượng sử dụng
là 0.1%. (Dựa trên tiêu chuẩn ngành QCVN 36:2015/BTTTT).
c)

Kịch bản 3: Đo cước MSC

Đo cước MSC nhằm đánh giá độ chính xác ghi cước của MSC. Với điều kiện:
MSS đang hoạt động, Hệ thống hoạt động bình thường, Cấu hình làm tròn khi nghi
cước như sau: DUR của cuộc gọi tính từ bản tin ANM đến bản tin REL, các cuộc gọi
có DUR là số lẻ thì làm tròn đến đơn vị giây, theo quy luật làm tròn xuống.
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Hình 4: Cấu hình máy đo cước MSC
Tiến hành đo cước MSC, chúng ta thực hiện:
- Sử dụng máy đo bắt các bản tin báo hiệu và tạo ra CDR; Thực hiện transit
cuộc gọi đến các số chăm sóc khách hàng (ví dụ: 18001091) từ MSC/MSS khác
qua MSS cần đo kiểm. Đảm bảo sao máy đo bắt được > 10.000 cuộc gọi thành
công.
- Lấy CDR do MSS ghi trong thời gian cùng với thời gian máy đo bắt báo hiệu
rồi so sánh theo tiêu chuẩn nghành QCVN 36:2015/BTTTT.
Kết quả mong muốn là tỷ lệ cuộc gọi bị ghi cước sai < 0.1%: Tỉ lệ cuộc gọi bị
ghi cước sai là tỉ số giữa số cuộc gọi ghi cước sai trên tổng số cuộc gọi; Tỉ lệ thời gian
đàm thoại bị ghi cước sai < 0.1%.
3.2. Công cụ đo cước 4G data
Trong hệ thống đo cước data 4G do CDIT sáng chế gồm có 3 phần chính là: công
cụ mô phỏng đầu cuối, phần mềm trích xuất cước, phần mềm đối soát cước. Chi tiết sẽ
được trình bày dưới đây.
a)

Công cụ mô phỏng đầu cuối

Là công cụ tạo ra lưu lượng, bằng cách sử dụng các USB 3G/4G lấy dữ liệu để
đo đạc cước từ máy đo cước CDIT.
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Hình 5: Máy mô phỏng cuộc gọi 4G
b)

Phần mềm trích xuất cước

Là phần mềm trích xuất dữ liệu CDR từ máy đo khi đã bắt bản tin. UE được hỗ
trợ LTE và khai báo trong mạng. Sau đó, UE cập nhật vào mạng và sử dụng dịch vụ
data. Ngắt kết nối bằng cách tắt nguồn hoặc bật chế độ máy bay trên UE. Thao tác lặp
đi lặp nhiều lần cho đến khi xuất hiện đủ dữ liệu cước sinh ra từ máy đo.

Hình 6: Dữ liệu cước thu được từ tổng Đài
(Trích nguồn: EPG_SSR_GBT01E_20171013.rar, Phase 2, 13/10/2017)
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Hình 7: Dữ liệu cước thu được từ máy đo CDIT
(Trích nguồn: EPG.GBT Phase 2,13/10/2017)
Sau khi có đủ fie dữ liệu đầy đủ từ 2 phía như hình 6 và hình 7, chúng tôi tiến
hành đối soát cước, công việc này được thực hiện theo tuần tự theo phần mềm chuyên
dụng sẽ được trình bày tiếp theo.
c)

Phần mềm đối soát cước

Công việc đối soát cước được tiến hành sau khi có CDR sinh ra từ máy đo và
CDR từ tổng đài hệ thống đo kiểm. Sau khi tập hợp đủ file dữ liệu, chúng tôi sẽ tiến
hành sử dụng phần mềm chuyên dụng để đối soát cước gồm các trường như: Charging
ID (Số liệu cước CID), IMSI (Số nhận dạng thuê bao di động quốc tế),
Opentime_CDIT (Thời gian máy đo CDIT bắt đầu bắt bản tin),
Opentime_SGSN/SGW/PGW (Thời gian tổng đài SGSN/SGW/PGW bắt đầu bắt bản
tin),
Duration_CDIT,
Duration_SGSN/SGW/PGW,
Volume_CDIT,
Volume_SGSN/SGW/PGW, Lệch_Duration, Lệch_Volume.
Bảng 1: Kết quả Đối soát cước EPG Phase 2 GBT
(Trích nguồn:KQ đối soát cước EPG Pha2.GBT.xlsx, 13/10/2017)
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3.3. Kết quả thử nghiệm
Với công cụ đo cước data 4G do Viện CDIT thiết kế, năm 2017 và 2018 chúng
tôi tiến hành đo kiểm các tổng đài SGSN, SPW, PGW, MSC thu được kết quả chính
xác đến 99,9%, độ chênh lệch tối đa về mặt thời gian và dung lượng sử dụng là 0.1%.
Theo bảng 1, ta thấy kết quả chênh lệch duration giữa máy đo và tổng đài là rất thấp
dao động trong khoảng từ 0 đến 1; độ chênh lệch volume giữa máy đo và tổng đài
giảm dần từ 1280 đến 0. Thời gian chênh lệch cuộc gọi giữa máy đo nhận được và
tổng đài nhận được từ 0s đến 1s đảm bảo cho hệ thống mang ra vận hành đạt đủ tiêu
chuẩn từ phía nhà mạng.
Bảng 2. Báo cáo kết quả đối soát ghi cước EPG_SSR_GBT01E
Tổng số mẫu (phiên data): 34.761 phiên
Tỷ lệ số phiên data bị ghi cước sai:
Tiêu chí

Giá trị

Tổng số phiên data bị ghi cước sai

15

Tổng số phiên data

34.761

Tỷ lệ số phiên Data bị ghi cước sai (%)

0.043%

Tỷ lệ thời gian bị ghi cước sai:
Tiêu chí

Giá trị

Tổng thời gian sai lệch của các phiên data bị ghi
cước sai (s)

867

Tổng thời gian của các phiên data (s)

1.713.872

Tỷ lệ thời gian bị ghi cước sai (%)

0.0506%

Tỷ lệ dung lượng bị ghi cước sai:
Tiêu chí

Giá trị

Tổng dung lượng sai lệch của các phiên data bị ghi
cước sai (byte)

6.711

Tổng dung lượng của các phiên data (byte)
Tỷ lệ dung lượng bị ghi cước sai (%)

18.047.810
0.037%
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4.

ĐỐI TƯỢNG ỨNG DỤNG

Doanh nghiệp bất kể doanh nghiệp nào muốn đo kiểm độ chính xác ghi cước 4G
data nhằm nâng cao chất lượng và uy tín của doanh nghiệp mình đến khách hàng. Việc
sử dụng máy đo mô phỏng cuộc gọi 4G do viện CDIT sáng chế đảm bảo chất lượng
cuộc gọi, ghi cước từ phía nhà mạng đến người dùng cuối và ngược lại. Hiện nay, sản
phẩm này của Viện CDIT đã được sử dụng chuyên cho việc đo kiểm cước của nhà
mạng Mobifone.
5.

KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày về tổng quan về hoạt động, công cụ đo kiểm cước 4G data
phục vụ cho các nhà mạng hiện có. Bộ công cụ này đã góp phần thúc đẩy và nâng cao
chất lượng cung cấp dịch vụ di động 4G của các nhà mạng viễn thông.
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