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Kiến thức

Các dịch vụ viễn thông

Ý nghĩa dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông cố định
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Mạng viễn thông cố định1



Giới thiệu chung

vCác phần tử cấu thành mạng viễn thông

vDịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ

v Phân loại mạng viễn thông
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Giới thiệu chung

Viễn thông

Đơn hướng

Truyền thanh

Truyền hình

Vô tuyến

Hữu tuyến

Song hướng

ĐT cố định

ĐT di động

Truyền dữ liệu

Thư điện tử

Hội nghị
truyền hình

...
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Giới thiệu chung
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Giới thiệu chung

vKhái niệm về nút và liên kết
§ Nút là một điểm trung gian trên mạng viễn thông nơi 

thực hiện kết nối tạm thời giữa các đầu vào và đầu 
ra theo yêu cầu.

§ Các liên kết là các đường truyền dẫn tín hiệu liên tục 
giữa hai điểm trên mạng. Một liên kết có thể là một 
một đường truyền dẫn vật lý, một băng tần trong hệ 
thống ghép kênh theo tần số hay một khe thời gian 
trong hệ thống ghép kênh theo thời gian. Các liên 
kết ở đây ngoài môi trường truyền dẫn còn bao gồm 
cả các phương tiện để kết nối chúng.
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Giới thiệu chung
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Giới thiệu chung

v Các thiết bị mạng

§ Mạng viễn thông là tập hợp các thiết bị mạng được kết nối với 
nhau theo một cấu trúc, kiến trúc nhất định và được thiết lập, 
quản lý nhờ các hệ thống quản lý tin cậy.

§ Trong mạng điện thoại chuyển mạch công công PSTN các 
thiết bị mạng được kể đến như: Tổng đài, bộ tách ghép kênh, 
bộ tập trung thuê bao xa, thiết bị báo hiệu, thiết bị truyền 
dẫn,… Trong mạng máy tính: router, hub, gateway, bridge,… 
Trong mạng di động: tổng đài MSC, các trạm chuyển tiếp BSC, 
trạm thu phát sóng BTS, gateway,… trong mạng VoIP: 
Gateway, gatekeeper, signaling gateway, …

§ Như vậy, ta thấy các thiết bị trong các mạng viễn thông rất 
đang dạng về chủng loại tuy nhiên xu hướng chung hiện nay là 
các thiết bị sẽ ngày càng đa năng (tích hợp), thông minh, bảo 
mật và gọn nhẹ hơn.
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Giới thiệu chung

v Thiết bị đầu cuối
§ Thiết bị đầu cuối (Terminal Device) là thiết bị giao 

tiếp với người sử dụng và là cầu nối giữa người sử 
dụng và mạng. Thiết bị đầu cuối có nhiều loại, chúng 
rất khác nhau về chức năng và yêu cầu dịch vụ. Ví 
dụ: Điện thoại, máy tính, máy Fax, …

§ Vị trí và chức năng, dạng thức thông tin
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Giới thiệu chung

vDịch vụ viễn thông

§ "Dịch vụ viễn thông” 
là dịch vụ truyền ký
hiệu, tín hiệu, số
liệu, chữ viết, âm
thanh, hình ảnh
hoặc các dạng khác
của thông tin giữa
các điểm kết cuối
thông qua mạng
viễn thông.
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Giới thiệu chung

vCác quan điểm phân loại dịch vụ viễn thông:

§ Phân loại theo loại tin tức: thoại, dữ liệu, hình ảnh ...

§ Phân loại theo mạng: PSTN, ISDN, di động, ...

§ Phân loại theo tính chất dịch vụ: online/offline, cố
định/di động,

vNgoài ra, còn có thể phân loại theo người sử 
dụng dịch vụ và theo nhà cung cấp dịch vụ:
§ Theo người sử dụng

§ Theo tiến trình lịch sử

§ Theo tính chất kỹ thuật và công nghệ
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Giới thiệu chung

vMạng tiền điện báo trước khi có Morse
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Giới thiệu chung

vMạng điện báo của Samuel Morse
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Giới thiệu chung

vMạng điện thoại công cộng
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Giới thiệu chung

vMạng thông tin di động

vMạng điện thoại tổ ong cầm tay đầu tiên
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Giới thiệu chung

vMạng máy tính: Cấu trúc
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Giới thiệu chung

vMạng máy tính
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Giới thiệu chung

v Phân loại mạng viễn thông theo tính chất kỹ 
thuật và công nghệ

vCông nghệ chuyển kênh

§ PSTN

§ ISDN

§ GSM

vCông nghệ khung (FR)

vCông nghệ gói

§ X25

§ ATM

§ IP

§ Các mạng tương lai
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Các mạng chuyển mạch kênh

v PSTN: Public Switched Telephone Network

§ Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
• Là mạng dịch vụ phát triển rất sớm

• Cung cấp dịch vụ thoại và phi thoại

• Là mạng viễn thông lâu đời nhất và lớn nhất
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Các mạng chuyển mạch kênh

vBản chất PSTN là một mạng hoạt động theo 
phương thức mạch (circuit mode) à theo kiểu 
kết nối có hướng (connection-oriented) gồm 3 
pha: sử dụng các hệ thống báo hiệu.

§ Thiết lập kết nối (setup)

§ Duy trì kết nối (conversation)

§ Xoá kết nối (released)
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Các mạng chuyển mạch kênh

vĐặc điểm chủ yếu của PSTN:

§ Truy nhập analog 300-3400 Hz

§ Kết nối song công chuyển mạch kênh

§ Băng thông chuyển mạch 64kb/s hoặc 300- 3400Hz 
đối với chuyển mạch analog

§ Không có khả năng di động hoặc di động rất hạn chế
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Các mạng chuyển mạch kênh
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Các mạng chuyển mạch kênh

vCác thiết bị phía đầu cuối:
§ Telephone - điện thoại cố định

§ Fax

§ PC+MODEM

§ PBX
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Các mạng chuyển mạch kênh

v Telephone - điện thoại cố định

§ Là một thiết bị đầu cuối Analog, hoạt động song 
công FDX (Full Duplex), thiết bị này tạo ra hai kênh 
tiếng nói ngược chiều nhau à vừa là máy thu vừa là 
máy phát không cần qua một quá trình chuyển đổi 
nào.

§ Sử dụng hệ thống báo hiệu chuẩn gọi là báo hiệu 
thuê bao Analog giống như modem, fax, cardphone

§ Truy cập vào mạng qua đường dây (mạch vòng thuê 
bao)

24http://truongnhandao.edu.vn



Các mạng chuyển mạch kênh

v PC+MODEM
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Các mạng chuyển mạch kênh

v PBX
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Các mạng chuyển mạch kênh

v Phân cấp quản lý
vVới Việt Nam

§ Cấp quốc tế

§ Cấp liên tỉnh

§ Cấp nội hạt
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Các mạng chuyển mạch kênh

vPhương pháp đánh số

§ Mã thuê bao (SC- Subscriber code)

§ Mã tổng đài (Local Exchange code)

§ Mã vùng (AC- Area code)

§ Mã nước (Country code)

§ Mã đặc biệt

§ Đối với cuộc gọi liên tỉnh dùng tiền tố 0+AC+TN

§ Đối với cuộc gọi quốc tế dùng tiền tố 
00+CC+AC+TN

§ Hiện nay người ta sử dụng AC (Area Code) với 2 ý 
nghĩa: mã vùng và mã mạng
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Các mạng chuyển mạch kênh

vCó nhiều phương pháp định tuyến như định tuyến 
tĩnh và định tuyến động.

§ Định tuyến tĩnh là định tuyến không thay đổi theo thời 
gian và trạng thái, khi chọn hướng ra của cuộc gọi.

§ Định tuyến động khi chọn hướng ra của một nút phụ 
thuộc vào trạng thái mạng tại từng thời điểm.
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Các mạng chuyển mạch kênh
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Các mạng chuyển mạch kênh
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Các mạng chuyển mạch gói

vCác công nghệ chuyển mạch gói

§ Công nghệ Frame Relay

§ Công nghệ ATM

§ Công nghệ IP

§ Mô hình OSI
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Các mạng chuyển mạch gói
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Các mạng chuyển mạch gói

vKiến trúc Frame Relay
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Các mạng chuyển mạch gói
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Các mạng chuyển mạch gói

vCông nghệ ATM
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Mạng IP

vCông nghệ IP và Mạng Internet
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Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP

vMạng IP:

§ Bộ giao thức TCP/IP

§ Lớp ứng dụng

§ Lớp vận chuyển
• Giao thức UDP

• Giao thức TCP

§ Lớp liên mạng
• Giao thức IP

• Cấu trúc gói tin IP

§ QoS trong mạng IP
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Mạng IP

v TCP/IP được phát triển trước mô hình OSI à các 
tầng trong TCP/IP không tương ứng hoàn toàn 
với các tầng trong mô hình OSI

vBộ giao thức TCP/IP được chia thành bốn 
lớp/tầng:

§ Lớp 4- Application layer (lớp ứng dụng)

§ Lớp 3- Transport layer (lớp vận chuyển)

§ Lớp 2- Internet Layer (lớp Internet – đôi khi được gọi 
là lớp liên mạng)

§ Lớp 1- Network Access Layer/ Network Interface and 
Hardware (lớp truy nhập mạng, đôi khi được gọi là 
lớp giao diện mạng)

44http://truongnhandao.edu.vn



Mạng IP

vSession Initiation Protocol (SIP) là một giao thức 
truyền thông để truyền tín hiệu và điều khiển 
các phiên truyền thông đa phương tiện trong các 
ứng dụng điện thoại Internet cho các cuộc gọi 
điện thoại chỉ có tiếng nói hoặc có cả video, 
trong các hệ thống điện thoại IP tư nhân, cũng 
như trong các mạng nhắn tin qua mạng Internet 
Protocol (IP).

45http://truongnhandao.edu.vn



Mạng IP
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Mạng IP

v Lớp vận chuyển chịu trách nhiệm chuyển phát 
toàn bộ thông báo từ tiến trình đến tiến trình 
(process-to-process).

vHai giao thức lớp này: TCP và UDP, mỗi giao 
thức cung cấp một loại dịch vụ giao vận:

§ Hướng kết nối

§ Phi kết nối
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Mạng IP

vGiao thức UDP (User Datagram Protocol)
§ UDP là một giao thức truyền thông phi kết nối và không tin
cậy.

§ UDP có trách nhiệm truyền các thông báo từ tiến trình đến
tiền trình, nhưng không cung cấp các cơ chế giám sát và
quản lý.

§ UDP cũng cung cấp cơ chế gán và quản lý các số cổng
định danh duy nhất cho các ứng dụng chạy trên một trạm
của mạng

§ Không có khả năng đáp ứng nghẽn, nếu gặp nghẽn có thể
sẽ gây sập mạng (“đứt” mạng)

§ Do ít chức năng phức tạp nên UDP thường được dùng cho
các ứng dụng không đòi hỏi độ tin cậy cao trong giao vận.
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Mạng IP

vGiao thức TCP: Nhiệm vụ của TCP

§ Sắp xếp, đảm bảo rằng các gói đến đúng thứ tự 
phía thu

§ Kiểm tra và sửa lỗi phần dữ liệu của người sử dụng

§ Điều khiển luồng giữa các máy chủ

§ Phân đoạn

49http://truongnhandao.edu.vn



Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP
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Mạng IP

vBăng thông (bandwidth)

v Trễ (delay)

vBiến động trễ (jitter)

v Tỉ lệ mất gói (packet loss)

vĐộ khả dụng của mạng (availability)

vĐộ bảo mật (security)
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Mạng IP

vBăng thông Là tốc độ truyền thông tin cho một 
phiên truyền thông (một ứng dụng trên nền 
IP)/hoặc là độ rộng băng thông của một liên kết 
trong mạng IP

§ 64 kbit/giây, 384kb/s, ...

§ 2 Mbit/giây, 100 Mb/s, ...
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Mạng IP

v Trễ là thời gian truyền trung bình của dịch vụ từ
điểm vào đến điểm ra khỏi mạng. Có nhiều dịch
vụ - đặc biệt là các dịch vụ thời gian thực như
truyền thông thoại- bị ảnh hưởng rất lớn bởi trễ
quá lớn và không cần thiết

v Truyền thông tương tác sẽ trở thành khó khăn
khi trễ vượt quá ngưỡng 150 ms vì khi trễ vượt
quá 200 ms, người sử dụng sẽ thấy sự ngắt
quãng. Để cấp được thoại chất lượng cao, mạng
VoIP phải có khả năng đảm bảo trễ nhỏ. Khuyến
nghị ITU-T G.114 giới hạn thời gian trễ vòng tối
đa chấp nhận được là 300 ms giữa hai gateway
VoIP (trễ mỗi chiều là 150ms)
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Mạng IP

56http://truongnhandao.edu.vn



Mạng IP

v Trễ xử lý
v Trễ hàng đợi
v Trễ lan truyền
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Mạng IP

v Tổn thất, hoặc là bit hoặc là gói, có ảnh hưởng
lớn với dịch vụ IP

v Trong khi truyền thoại, việc mất nhiều bit hoặc
gói của dòng tin có thể tạo ra hiện tượng nhảy
thoại gây khó chịu cho người sử dụng

v Trong truyền dữ liệu, việc mất một bit hay nhiều
gói có thể tạo gây hiện tượng không đều trên
màn hình nhất thời song hình ảnh (video) sẽ
nhanh chóng được xử lý như trước

v Tuy nhiên, nếu việc mất gói xảy ra theo dây
chuyền, thì chất lượng của toàn bộ việc truyền
dẫn sẽ xuống cấp
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Mạng IP

vDo đặc điểm của loại hình dịch vụ lưu lượng 
thoại IP cần được hỗ trợ các biện pháp tăng 
cường mức QoS để đảm bảo việc thỏa mãn cho 
các yêu cầu từ phía người sử dụng. Có nhiều 
phương pháp hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong 
mạng IP

vCác biện pháp từ phía người sử dụng

§ Thiết bị đầu cuối
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Mạng VoIP

v Tháng 2 năm 1995 hãng Vocaltec đã thực hiện
truyền thoại qua Internet, lúc đó kết nối chỉ gồm
một PC cá nhân với các trang thiết bị ngoại vi
thông thường như card âm thanh, headphone,
mic, telephone line, speaker, modem... phần
mềm này thực hiện nén tín hiệu thoại và chuyển
đổi thông tin thành các gói tin IP để truyền dẫn
qua môi trường Internet.

vCó rất nhiều chuẩn cho truyền thoại trên nền IP
nhưng có hai chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất
là H.323 của ITU và SIP của IETF
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Mạng VoIP

vƯu nhược điểm
§ Giảm cước phí dịch vụ thoại đường dài

§ Nhiều cuộc gọi hơn, giảm độ rộng băng thông cho 
mỗi kết nối

§ Hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ bổ sung khác và giúp triển 
khai các dịch vụ mới nhanh chóng, dễ dàng, tự động 
dịch vụ, phát hiện trạng thái, quản lý thông tin, mã 
hoá bảo mật..

§ Sử dụng có hiệu quả nhất giao thức IP: Tận dụng 
đầu tư, thiết bị sẵn có... với nhà điều hành mạng và 
cung cấp dịch vụ
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Mạng VoIP

vChuẩn H.323 cung cấp nền tảng cho việc truyền
thông thoại, video và dữ liệu qua các mạng dựa
trên IP, bao gồm cả Internet. H.323 là khuyến
nghị của ITU nơi đưa ra các chuẩn truyền thông
đa phương tiện trên các mạng LANs, các mạng
này không đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS).

vSIP (Session Initiation Protocol) là một giao thức
điều khiển tầng ứng dụng có thể thiết lập, duy
trì và giải phóng các cuộc gọi hoặc các phiên
truyền thông. Các phiên truyền thông có thể là
điện thoại hội nghị, học từ xa, điện thoại
Internet và các ứng dụng tương tự khác.
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Mạng VoIP
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Mạng VoIP
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Mạng VoIP

vDịch vụ thoại qua IP:

§ Phone to Phone (máy đt tới máy đt qua mạng trung 
gian IP)

§ PC to Phone (máy tính tới máy đt)

§ PC to PC (máy tính tới máy tính: có thể kết nối trực 
tiếp qua mạng IP hoặc có thể gián tiếp qua mạng 
khác)
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Mạng VoIP

v P2P
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Mạng VoIP

v PC to Phone
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Mạng VoIP

v PC to PC

68http://truongnhandao.edu.vn



Dịch vụ viễn thông

vDịch vụ viễn thông là dịch vụ truyền ký hiệu, tín 
hiện, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh hoặc 
các dạng khác của thông tin giữa các điểm kết 
cuối thông qua mạng viễn thông. Nói cách khác, 
dịch vụ viễn thông là dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng khả năng trao đổi thông tin với nhau 
hoặc thu nhận thông tin qua mạng viễn thông 
(thường là mạng công cộng như mạng điện thoại 
chuyển mạch công cộng, mạng điện thoại di 
động, mạng internet, mạng truyền hình cáp…) 
của các nhà cung cấp dịch vụ và cung cấp hạ 
tầng mạng.
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Ý nghĩa dịch vụ viễn thông

vDịch vụ Viễn thông không chỉ đơn thuần là điện
thoại, telex mà còn nhiều loại hình từ đơn giản
đến phức tạp, là các dịch vụ âm thanh, hình
ảnh, truyền số liệu,... Phát triển mạng lưới viễn
thông không phải chỉ với tư cách là một ngành
khai thác dịch vụ mà thực sự là một trong những
hạ tầng cơ sở quan trọng nhất của nền kinh tế
và nó đặt ra những yêu cầu về chọn lựa công
nghệ, vốn và hiệu quả đầu tư, nhất là ở các
nước đang phát triển bắt đầu xây dựng cơ sở hạ
tầng.
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Ý nghĩa dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông

vDịch vụ viễn thông cố định

vDịch vụ viễn thông di động
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Các dịch vụ viễn thông

vDịch vụ viễn thông di động

§ Dịch vụ điện thoại

§ Dịch vụ truyền số liệu

§ Dịch vụ truyền hình hội nghị

§ Dịch vụ thuê kênh

§ Dịch vụ thông tin vệ tinh VSAT

§ Dịch vụ tổng đài riêng
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Các dịch vụ viễn thông

vDịch vụ điện thoại
§ Tổng đài Analog / PBX

§ Tổng đài IP / IP PBX

§ Điện thoại Analog / Gateway / IP phone
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Các dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông
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Các dịch vụ viễn thông
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Thank You!
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