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luận án.

Nghiên cứu sinh chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Sài Gòn và
Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện công tác thuận lợi
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Cuối cùng, nghiên cứu sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và muôn vàn tình yêu đến
ba, mẹ, vợ, con, những người thân, những người bạn đã luôn bên cạnh, động viên và
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MỞ ĐẦU

Sự cần thiết của đề tài

Ngày nay, mạng máy tính được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò nền tảng trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông toàn cầu. Bên cạnh sự tiếp tục phát triển của các
dịch vụ truyền thống như World Wide Web, Fire Transfer Protocol, email. . . nhiều
dịch vụ và ứng dụng mạng ra đời như kĩ thuật thoại trên Internet Protocol (IP), truyền
hình theo yêu cầu, trò chơi trực tuyến. . . đòi hỏi chất lượng dịch vụ mạng ngày càng
cao. Một số yêu cầu chất lượng dịch vụ quan trọng gồm băng thông, độ trễ, tỉ lệ mất
gói tin. Bên cạnh đó, các công ty cung cấp dịch vụ mạng không chỉ cần đáp ứng chất
lượng dịch vụ mà còn phải tìm cách quản lý và khai thác một cách tốt nhất tài nguyên
mạng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một giải pháp hiệu quả để quản lý và điều
khiển tài nguyên mạng từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ là kĩ thuật lưu lượng - kĩ
thuật thiết lập, kiểm soát và quản lý các dòng dữ liệu truyền tải trên mạng [9]. Trong
kĩ thuật lưu lượng, vấn đề định tuyến đóng một vai trò quan trọng vì định tuyến quyết
định đường đi của luồng dữ liệu trong hệ thống mạng.

Ngoài ra, đã có nhiều công nghệ, kĩ thuật được phát triển để khắc phục những
khuyết điểm của mạng IP - Internet Protocol truyền thống và thực hiện kĩ thuật lưu
lượng. Trong lĩnh vực định tuyến, các khuyết điểm này bao gồm việc lựa chọn cố
định một đường đi (thông thường là đường ngắn nhất hoặc có chi phí nhỏ nhất) cho
mỗi cặp nút nguồn đích trong sơ đồ mạng. Điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn và
lãng phí tài nguyên mạng khi một đường truyền bị dồn nhiều lưu lượng trong khi các
đường truyền khác không được sử dụng. Hơn nữa, khi xử lý gói tin cần đọc địa chỉ
IP tương đối dài (32 bit đối với IPv4 và 128 bit đối với IPv6) để xác định điểm đến
trên đường đi cũng làm giảm tốc độ truyền dữ liệu. Để giải quyết các vấn đề trên, tổ
chức Internet Engineering Task Force (IETF) đã đề xuất kĩ thuật chuyển mạch nhãn
đa giao thức (Multi Protocol Label Switching – MPLS) [17]. MPLS hoạt động ở giữa
lớp mạng và lớp liên kết dữ liệu nhằm đơn giản hóa và tăng tốc độ truyền gói tin IP.
MPLS cũng được sử dụng như một môi trường mạng lõi tích hợp, thống nhất để vận
chuyển dữ liệu của các giao thức lớp 2 khác nhau như ATM, Frame Relay. . . , ví dụ
Cisco Any Transport over MPLS [62].

Mạng MPLS bao gồm các nút ở rìa (Label Edge Router nhận gói tin từ mạng khác
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và / hoặc chuyển gói tin đến mạng khác; và các nút trong mạng (Label Switch Router
chuyển tiếp gói tin trong phạm vi mạng MPLS. Khi một gói tin vào mạng MPLS, nó
sẽ được nút rìa gán một nhãn có kích thước nhỏ và định dạng cố định. Nhãn này được
sử dụng để xác định nút kế tiếp trong mạng MPLS và được cập nhật giá trị trước khi
chuyển tiếp. Tại nút ra, nhãn được gỡ bỏ để đảm bảo định dạng gói tin khi đến điểm
đích. Việc chỉ đọc thông tin gói tin một lần sau đó dựa vào nhãn có kích thước nhỏ để
xác định đường đi giúp gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động của hệ thống mạng, hay
nói cách khác góp phần hình thành hệ thống mạng tốc độ cao [49]. Ngoài ra, trong
mạng MPLS, đường đi (Label Switching Path) được xác định dựa trên giá trị nhãn;
đồng thời mỗi nút mạng có khả năng điều khiển (thêm vào, gõ bỏ) chồng nhãn của
gói tin. Tính chất này giúp cho kĩ thuật lưu lượng được áp dụng dễ dàng. Ví dụ: dữ
liệu có cùng điểm nguồn và đích nhưng được gán nhãn khác nhau nên có đường đi
khác nhau để đạt cân bằng tải; hoặc trong trường hợp xảy ra lỗi, nhãn được thay đổi
để điều chỉnh đường đi của gói tin.

Từ nhu cầu sử dụng mạng với chất lượng dịch vụ được đảm bảo và sự phát triển
của kĩ thuật, công nghệ, các vấn đề khoa học mạng máy tính bao gồm bài toán định
tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ đã, đang và sẽ luôn nhận được sự quan tâm nghiên
cứu và ứng dụng của cả giới khoa học và công nghiệp.

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu của luận án là giải quyết bài toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Giải pháp cần xác định đường đi trong sơ đồ mạng thỏa một hoặc một số điều kiện
chất lượng dịch vụ cụ thể, ví dụ như điều kiện băng thông của đường đi lớn hơn một
giá trị cho trước và / hoặc độ trễ của đường đi nhỏ hơn một giá trị cho trước. Các điều
kiện này có thể có giá trị khác nhau cho từng yêu cầu định tuyến và độ đo quan trọng
nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp định tuyến chính là số yêu cầu định tuyến hệ
thống mạng đã đáp ứng được. Ngoài ra, hiệu quả định tuyến còn được đánh giá dựa
trên thời gian tìm đường đi và khả năng cân bằng tải của thuật toán định tuyến.

Với mục tiêu giải quyết bài toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ nêu trên,
các nhiệm vụ nghiên cứu được xác định cụ thể gồm:

• Nghiên cứu các công trình định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ của tác giả
khác đã công bố. Phân tích, đánh giá ưu và khuyết điểm, từ đó xác định các điểm
hạn chế, có thể cải tiến của những giải pháp này.
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• Thiết lập môi trường thử nghiệm và cài đặt các công trình liên quan để phân tích
kĩ hơn ý tưởng và hiệu quả định tuyến. Đồng thời làm cơ sở để so sánh, đánh giá
với đề xuất của nghiên cứu sinh.

• Từ kết quả tổng hợp, phân tích công trình liên quan và những ý tưởng của nghiên
cứu sinh, đề xuất giải pháp định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm cải
thiện hiệu quả định tuyến so với các giải pháp hiện tại.

• Tiến hành thử nghiệm một cách hệ thống trên nhiều sơ đồ mạng, nhiều bộ dữ
liệu khác nhau nhằm so sánh, đánh giá hiệu quả định tuyến của giải pháp được
đề xuất với các công trình liên quan.

Định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ là vấn đề rộng, có nhiều phân loại, nhiều
hướng nghiên cứu (được giới thiệu tổng quan ở chương 1). Trong giới hạn thời gian
đào tạo, nghiên cứu sinh tập trung giải quyết bài toán định tuyến unicast đảm bảo
băng thông và định tuyến unicast đảm bảo băng thông và độ trễ. Định tuyến unicast
được lựa chọn nghiên cứu vì đây là loại định tuyến cơ bản, được sử dụng nhiều nhất.
Ngoài ra, băng thông và độ trễ cũng là hai điều kiện chất lượng dịch vụ phổ biến nhất,
đặc trưng cho hai loại ràng buộc xét theo từng liên kết và xét theo tổng giá trị một
thuộc tính của tất cả liên kết trên đường đi.

Ý nghĩa và đóng góp

Định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ, cụ thể đảm bảo hai điều kiện quan trọng
băng thông, độ trễ, là một vấn đề quan trọng đã được nghiên cứu từ lâu vì chất lượng
dịch vụ có ảnh hưởng quyết định đối với hoạt động mạng máy tính. Cho đến nay, vấn
đề này vẫn giữ nguyên ý nghĩa và tiếp tục nhận được sự quan tâm nghiên cứu, bởi
vì các dịch vụ mạng yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng cao; đồng thời, các công
nghệ, kiến trúc mạng thế hệ mới cũng được đề xuất đòi hỏi tiếp tục cải tiến giải pháp
đã có cũng như đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ mới.

Luận án nghiên cứu thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ băng thông,
và thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông, độ trễ, các đóng góp của luận án gồm:

• Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông Bandwidth Guaranteed rout-
ing algorithm using Holding Time. Kết quả thử nghiệm, so sánh với công trình
liên quan cho thấy thuật toán được đề xuất không chỉ có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu
định tuyến cao mà thời gian tính toán trung bình còn thấp.

• Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông Traffic Engineering routing
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algorithm with Routing Data có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao hơn, trong khi thời
gian tính toán trung bình so sánh được với công trình liên quan.

• Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ Heuristic Routing
Algorithm with Bandwidth Delay Constraints. Thuật toán đã đề xuất cũng được
thử nghiệm so sánh với công trình liên quan, từ đó chứng tỏ hiệu quả định tuyến
có được cải thiện.

• Cải tiến thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ với tên gọi enhanced
Heuristic Routing Algorithm with Bandwidth Delay Constraints tăng tỉ lệ chấp
nhận trong khi thời gian tính trung bình vẫn thấp hơn công trình liên quan khác.

• Xây dựng và công bố dưới dạng mã nguồn mở một chương trình mô phỏng để
thử nghiệm, so sánh các thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Những đề xuất của luận án được áp dụng trong mô hình mạng chuyển mạch nhãn
đa giao thức với kĩ thuật lưu lượng (được trình bày trong chương 2). Ngoài ra, các
thuật toán này cũng có thể được áp dụng cho luồng dữ liệu chất lượng dịch vụ trong
mạng thế hệ mới [43] với giao thức trao đổi thông tin và dành riêng tài nguyên phù
hợp.

Bố cục luận án

Phần nội dung của luận án được trình bày thành bốn chương. Trong đó, chương
1 giới thiệu về chất lượng dịch vụ và các yếu tố quan trọng có liên quan. Chương
này cũng trình bày tổng quan vấn đề định tuyến, phân loại và các hướng nghiên cứu
định tuyến phổ biến. Bài toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ được trình bày
chi tiết trong chương 2 bao gồm phát biểu bài toán, điều kiện thực hiện và các độ đo
đánh giá hiệu quả định tuyến. Đồng thời, chương 2 trình bày ý tưởng, công thức toán
học và phân tích ưu, khuyết điểm của các công trình định tuyến liên quan. Mục cuối
chương 2 còn mô tả chương trình mô phỏng thuật toán định tuyến và những yếu tố
thử nghiệm liên quan như sơ đồ mạng thử nghiệm, phương pháp phát sinh yêu cầu
định tuyến... Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá các công trình liên quan được
nghiên cứu sinh tổng hợp trong hai bài báo khoa học (CT1) và (CT2).

Các đóng góp chính của luận án được thể hiện trong chương 3 và chương 4. Cụ
thể, chương 3 báo cáo hai thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông đã được nghiên
cứu sinh đề xuất với tên gọi Bandwidth Guaranteed routing algorithm using Holding
Time và Traffic Engineering routing algorithm with Routing Data. Trong khi chương
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4 báo cáo hai thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ Heuristic Routing
Algorithm with Bandwidth Delay Constraints và enhanced Heuristic Routing Algo-
rithm with Bandwidth Delay Constraints. Mỗi thuật toán sẽ được trình bày ý tưởng,
các bước thực hiện, và ví dụ minh họa. Hơn nữa, kết quả thử nghiệm các thuật toán
định tuyến đã đề xuất, so sánh với những công trình liên quan trong nhiều điều kiện
thử nghiệm khác nhau cũng được trình bày chi tiết trong mỗi chương. Các thuật toán
định tuyến mới này đã được nghiên cứu sinh giới thiệu trong năm bài báo khoa học
(CT3), (CT4), (CT5), (CT6), (CT7).
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1.1 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1.1.1 Giới thiệu

Trong mô hình mạng truyền thống, cơ chế "cố gắng tối đa" (best effort) xử lý tất cả
dữ liệu theo cùng một mức độ không có ưu tiên và không phân biệt dữ liệu của những
dịch vụ mạng khác nhau. Nghĩa là hệ thống mạng "cố gắng tối đa" để truyền tải dữ
liệu nhưng không thể đảm bảo một tiêu chí cụ thể cho một luồng dữ liệu nào. Cơ
chế này phù hợp với những dịch vụ mạng cơ bản như World Wide Web, File Transfer
Protocol. Tuy nhiên hiện nay ngày càng có nhiều dịch vụ mạng thời gian thực được
triển khai như điện thoại Internet, truyền hình theo yêu cầu, trò chơi trực tuyến... Các
dịch vụ này chỉ hoạt động hiệu quả khi hệ thống đảm bảo một hoặc một số yêu cầu
chất lượng. Ví dụ, dịch vụ truyền hình thường yêu cầu đảm bảo băng thông đủ lớn để
truyền tải dữ liệu hình ảnh, trong khi trò chơi trực tuyến yêu cầu đảm bảo độ trễ nhỏ
và ổn định để không làm gián đoạn thao tác của người chơi. Vì vậy thuật ngữ chất
lượng dịch vụ (Quality of Service - QoS) ra đời để mô tả vấn đề đảm bảo yêu cầu chất
lượng trong hoạt động của mạng máy tính [16].

1.1.2 Các khái niệm cơ bản

Chất lượng dịch vụ của mạng máy tính được định nghĩa từ những độ đo QoS mà
hệ thống mạng phải đảm bảo khi truyền tải dữ liệu [38, 5]. Một trong những độ đo
phổ biến là băng thông - lượng dữ liệu truyền tải trong một đơn vị thời gian. Ví dụ với
một dịch vụ lưu trữ trực tuyến có yêu cầu băng thông 1 Mbps, hệ thống mạng được
coi là đảm bảo chất lượng (băng thông) nếu thiết lập và duy trì được đường truyền
có băng thông lớn hơn hoặc bằng 1 Mbps khi dịch vụ này truyền dữ liệu. Một độ đo
QoS phổ biến khác là độ trễ - thời gian truyền dữ liệu. Trong đó, hệ thống mạng đảm
bảo được yêu cầu độ trễ nếu thiết lập và duy trì đường truyền có độ trễ nhỏ hơn hoặc
bằng một giá trị được qui định trước (giá trị độ trễ yêu cầu). Hiện nay, khả năng đảm
bảo chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng khi đánh giá mức độ hài lòng của
khách hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ mạng [1].
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Việc đảm bảo chất lượng dịch vụ liên quan đến toàn bộ hệ thống mạng từ mô
hình kiến trúc, cơ chế hoạt động đến giao thức được sử dụng. Nhiều mô hình, nhiều
cơ chế hoạt động đã được đề xuất để hỗ trợ thực hiện đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Những mô hình, kĩ thuật phổ biến bao gồm: Integrated Services / Resource Reserva-
tion, Differentiated Services, Multi Protocol Label Switching, và Constrained-Based
Routing.

Mô hình Integrated Services (IntServ) cung cấp chất lượng dịch vụ cho từng luồng
dữ liệu dựa trên giao thức Resource Reservation (RSVP) [70]. Cụ thể, tín hiệu RSVP
dùng để thiết lập, quản lý và đặt trước tài nguyên mạng (thường là băng thông). Mỗi
luồng dữ liệu có các thông tin RSVP để thiết lập và duy trì điều kiện chất lượng dịch
vụ trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, ngoài dữ liệu cần truyền tải, IntServ /
RSVP sử dụng thêm tài nguyên mạng để xử lý, trao đổi, và duy trì tín hiệu RSVP.
Điều này làm tăng đáng kể chi phí khi muốn mở rộng hệ thống mạng.

Mô hình Differentiated Services (DiffServ) được phát triển để khắc phục hạn chế
về khả năng mở rộng của IntServ [10]. DiffServ định nghĩa các lớp dịch vụ tương
ứng với các điều kiện chất lượng khác nhau và cho phép phân loại luồng dữ liệu vào
một trong những lớp này. Dữ liệu thuộc lớp dịch vụ khác nhau được xử lý khác nhau
dẫn đến chất lượng truyền được phân biệt.

Vì số lượng lớp dịch vụ có giới hạn và không thay đổi khi quy mô hệ thống mạng
tăng lên, nên DiffServ sử dụng tài nguyên ít hơn, tiết kiệm chi phí hơn so với IntServ.
Tuy nhiên, những lớp dịch vụ này không đảm bảo được yêu cầu chất lượng cho từng
luồng dữ liệu cụ thể. Ngoài ra, trong trường hợp tắc nghẽn thì DiffServ không đảm
bảo được chất lượng dịch vụ vì luồng dữ liệu mới sẽ gây ảnh hưởng đến những luồng
đang hoạt động; ngược lại IntServ có thể từ chối luồng mới này và đảm bảo cho các
luồng còn lại.

Kĩ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multi Protocol Label Switching - MPLS)
- kĩ thuật xử lý gói tin dựa trên một nhãn có kích thước nhỏ và cố định [17] - cung
cấp điều kiện thuận lợi cho chất lượng dịch vụ. Môi trường MPLS không chỉ có tốc
độ nhanh, tương thích với các mô hình IntServ, DiffServ, mà còn cho phép qui định
đường đi của luồng dữ liệu. Khả năng qui định đường đi này giúp hệ thống phân phối
dữ liệu một cách cân bằng từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và chất lượng
dịch vụ.

Trong hệ thống QoS còn một yếu tố rất quan trọng nữa là định tuyến đảm bảo
chất lượng dịch vụ (QoS routing [37]) hay định tuyến ràng buộc (Constrained-based
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routing [77]). Yếu tố này xác định đường đi của luồng dữ liệu sao cho thỏa các điều
kiện QoS và đáp ứng được tối đa số yêu cầu sử dụng dịch vụ. Phần kế tiếp sẽ trình
bày chi tiết hơn về định tuyến và định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ.

1.2 ĐỊNH TUYẾN

1.2.1 Khái niệm

Định tuyến là quá trình thiết lập đường truyền và truyền dữ liệu từ một nút mạng
nguồn (nút vào) qua các nút mạng trung gian đến một / một số nút mạng đích (nút
ra) [38]. Quá trình này được thực hiện ở lớp mạng trong mô hình Open Systems
Interconnection (OSI) [61]; và được thực hiện bởi một tập hợp các qui ước, qui tắc,
cơ chế hoạt động gọi là giao thức định tuyến. Ba chức năng chính của giao thức định
tuyến gồm:

• Trao đổi thông tin: hệ thống mạng liên tục trao đổi thông tin dưới dạng các
thông điệp tín hiệu để duy trì hoạt động định tuyến. Loại thông tin, định dạng
và cơ chế trao đổi phụ thuộc vào giao thức định tuyến. Ví dụ, giao thức Routing
Information Protocol (RIP) [36] sử dụng số nút mạng trung gian trên đường đi
làm độ đo đánh giá đường đi và gửi thông điệp tín hiệu 30 giây một lần (cấu hình
mặc định), trong khi giao thức Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) [53]
gửi bốn giá trị khác nhau (băng thông, độ trễ, độ tin cậy, và độ tải) để đánh giá
đường đi và gửi tín hiệu 90 giây một lần. Một số giao thức định tuyến như Open
Shortest Path First (OSPF) [42], Intermediate System-to-Intermediate System
(IS-IS) [58] còn cho phép cập nhật thông tin băng thông, độ trễ của hệ thống.
Các giao thức này gọi là giao thức tình trạng liên kết (link state protocol) và có
vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng dịch vụ.

• Xác định đường đi: được thực hiện bởi thuật toán định tuyến. Thuật toán định
tuyến dựa trên các thông tin được trao đổi để tìm đường đi theo một hoặc một
số tiêu chí lựa chọn (ví dụ thuật toán trong giao thức RIP lựa chọn theo độ dài,
IS-IS lựa chọn theo trọng số của đường đi). Hai thuật toán tìm đường được sử
dụng phổ biến trong thuật toán định tuyến là Dijkstra và Bellman-Ford [39]. Đối
với định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ, đường đi tìm được còn phải thỏa
điều kiện ràng buộc QoS. Thuật toán định tuyến nhận được nhiều sự quan tâm,
nghiên cứu vì việc lựa chọn đường đi có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả của
quá trình định tuyến.
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• Truyền dữ liệu: sau khi được xác định, đường đi được lưu (cập nhật) vào bảng
dữ liệu định tuyến. Thiết bị mạng sẽ xử lý và chuyển tiếp gói tin dựa trên bảng
dữ liệu này.

1.2.2 Phân loại

Theo [61], dựa trên quá trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính, có ba loại định
tuyến: unicast, broadcast, và multicast.

• Định tuyến unicast: dữ liệu được truyền từ một nút nguồn đến một nút đích. Đây
là loại định tuyến phổ biến nhất trong mạng máy tính, bao gồm mạng Internet
[38]. Như đã trình bày ở phần Mở đầu, luận án nghiên cứu vấn đề định tuyến
unicast.

• Định tuyến broadcast: dữ liệu được truyền từ một nút nguồn đến tất cả nút khác
trong mạng. Broadcast chủ yếu được dùng để cập nhật thông tin hoạt động của
hệ thống mạng.

• Định tuyến multicast: dữ liệu được truyền từ một nút nguồn đến một số nút đích,
các nút đích này có thể thay đổi trong quá trình định tuyến. Multicast thường áp
dụng cho các dịch vụ làm việc theo nhóm, xem truyền hình trực tuyến theo yêu
cầu [71].

Ngoài ra thuật toán định tuyến còn được phân loại theo một số tiêu chí khác. Dựa
trên thời điểm xác định đường đi, có hai loại: định tuyến theo yêu cầu và định tuyến
chủ động. Định tuyến theo yêu cầu xác định đường đi khi nhận được yêu cầu thiết
lập kết nối. Vì dựa trên các thông số động của hệ thống (tại thời điểm nhận yêu cầu)
nên đường đi được xác định một cách linh hoạt giúp tăng hiệu quả hoạt động mạng.
Ngược lại, đối với định tuyến chủ động, thời điểm xác định và thiết lập đường đi
không liên quan đến yêu cầu kết nối. Vì vậy, thời gian đáp ứng của định tuyến chủ
động nhanh nhưng khó đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ [2].

Định tuyến còn được phân loại dựa trên cách thức tìm đường:
• Định tuyến tập trung: việc xác định đường đi được thực hiện tại nút nguồn hoặc

một thiết bị mạng có khả năng thích hợp (gọi chung là thiết bị tìm đường). Thông
tin trạng thái của hệ thống được cập nhật và duy trì tại mỗi thiết bị tìm đường.
Sau khi xác định được đường đi, thiết bị tìm đường sẽ gửi thông điệp điều khiển
đến các nút mạng khác để thiết lập kết nối. Định tuyến tập trung có ưu điểm
đơn giản, ít thông điệp điều khiển, dễ thực thi, và tránh được hiện tượng lặp
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vòng. Mặt khác, định tuyến tập trung đòi hỏi thiết bị mạng, đặc biệt là thiết bị
tìm đường có khả năng lưu trữ và xử lý cho toàn mạng, nên khó áp dụng trên hệ
thống lớn. Ngoài ra, vấn đề cập nhật thông tin trạng thái sao cho kịp thời nhưng
tiết kiệm tài nguyên cũng là vấn đề khó [44].

• Định tuyến phân tán: việc xác định đường đi được thực hiện bằng cách chuyển
tiếp các thông điệp tín hiệu giữa các nút mạng, mỗi nút chỉ quyết định đường
đi đến một / một số nút kế tiếp thay vì tính toán toàn bộ đường đi. Điều này
giúp cho thời gian thiết lập kết nối của định tuyến phân tán nhỏ, áp dụng được
cho hệ thống mạng lớn. Tuy nhiên, vấn đề lặp vòng và khóa chết (deadlock) là
những khó khăn khi thực thi định tuyến phân tán. Tương tự như định tuyến tập
trung, phần lớn các thuật toán định tuyến phân tán cũng yêu cầu cập nhật thông
tin trạng thái hệ thống cho mỗi nút mạng [5].

• Định tuyến phân cấp: được đề xuất để áp dụng cho hệ thống mạng lớn, định
tuyến phân cấp chia các nút mạng theo nhóm và mỗi nút chỉ duy trì thông tin
trạng thái của nhóm thay vì toàn hệ thống. Việc chia nhóm này có thể được lặp
lại tạo thành hệ thống phân cấp giúp giảm đáng kể lượng thông tin cần cập nhật.
Khuyết điểm của định tuyến phân cấp là thông tin trạng thái có thể bị tổng hợp
sai lệch ảnh hưởng xấu đến kết quả định tuyến [37].

1.2.3 Một số hướng nghiên cứu phổ biến

Từ những thuật toán định tuyến "best effort" ban đầu xác định đường đi tốt là đường
đi ngắn nhất (qua ít nút mạng nhất) và chưa quan tâm đến chất lượng dịch vụ, đã có
rất nhiều công trình nghiên cứu, đề xuất, cải tiến liên quan đến vấn đề định tuyến.
Một hướng nghiên cứu phổ biến là định tuyến nhiều đường (multipath routing) với
mục tiêu hỗ trợ cân bằng tải và cung cấp đường đi dự phòng [51]. Ví dụ, các tác giả
của [46] đã đề xuất một thuật toán phân tán tìm hai đường đi không có điểm chung
cho mỗi cặp nút nguồn đích. Gần đây, thuật toán này được cải tiến để giảm thời gian
tìm đường trong công trình [69]. Bên cạnh việc tìm đường đi không có điểm chung,
đã có nhiều tác giả nghiên cứu thuật toán định tuyến tìm k đường đi cho mỗi cặp nút
nguồn đích [55, 20, 78].

Một hướng nghiên cứu phổ biến khác là định tuyến tối ưu theo trọng số (hay chi
phí) của liên kết. Trọng số này có thể được gán theo nhu cầu của nhà cung cấp mạng
hoặc được tổng hợp từ các thông tin trạng thái như băng thông, độ trễ [66]. Nhiều
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phương pháp tiếp cận đã được áp dụng cho định tuyến tối ưu, bao gồm thuật toán di
truyền [34], tính toán tiến hóa [52], và phương pháp ước lượng [50]. Với yêu cầu tối
ưu chi phí trong lĩnh vực mạng máy tính, vấn đề này đang nhận được nhiều sự quan
tâm nghiên cứu.

Tương tự như định tuyến tối ưu theo trọng số, định tuyến đảm bảo chất lượng dịch
vụ cũng là một vấn đề quan trọng của khoa học mạng máy tính. Trong định tuyến
đảm bảo chất lượng dịch vụ, yêu cầu đầu tiên là đường đi tìm được phải thỏa ràng
buộc chất lượng. Sau đó tùy theo mục tiêu phục vụ của công trình nghiên cứu mà
thuật toán được đánh giá bằng những độ đo khác nhau. Mục kế tiếp trình bày chi tiết
về các ràng buộc và mục tiêu của định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ.

1.3 ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Các độ đo chất lượng dịch vụ phổ biến bao gồm:
• Băng thông: là số lượng dữ liệu có thể truyền đi trong một đơn vị thời gian, đơn

vị tính ví dụ kilo bit trên giây (kb/s).
• Độ trễ: là khoảng thời gian truyền dữ liệu phụ thuộc vào thời gian truyền qua

liên kết vật lý, thời gian xử lý của thiết bị mạng, thời gian trong hàng đợi...
• Độ biến thiên trễ: là sự khác nhau giữa độ trễ của các gói tin. Độ biến thiên trễ

phát sinh chủ yếu do thiết bị mạng cần xử lý truyền nhiều gói tin của nhiều luồng
dữ liệu khác nhau.

• Tỉ lệ mất gói: là tỉ lệ giữa số gói tin bị mất (bị lỗi, bị hủy) trên tổng số gói tin.
Các độ đo này có đặc tính khác nhau nên cách kiểm tra chất lượng dịch vụ trên đường
truyền cũng khác nhau. Cụ thể, băng thông đường truyền là giá trị cực tiểu băng
thông các liên kết (tính bằng phép cực trị); độ trễ đường truyền là tổng độ trễ khi dữ
liệu đi qua các liên kết (tính bằng phép cộng), tỉ lệ mất gói được tính từ tỉ lệ truyền
gói tin thành công bằng phép nhân các tỉ lệ thành công trên liên kết.

Một số độ đo chất lượng dịch vụ như độ biến thiên trễ, tỉ lệ mất gói chỉ được xác
định chính xác khi hệ thống đã có dữ liệu. Tuy nhiên, định tuyến đảm bảo chất lượng
dịch vụ cần kiểm tra điều kiện ràng buộc, thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu và
đảm bảo điều kiện này được duy trì trong quá trình truyền. Vì vậy, băng thông - với
khả năng được xác định và được dành riêng một cách rõ ràng - trở thành ràng buộc
chất lượng dịch vụ phổ biến nhất trong thuật toán định tuyến. Ngoài ra, các tác giả
của [22, 27] cũng đã đề cập tới khả năng chuyển đổi một số giá trị độ đo khác sang
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giá trị băng thông. Bên cạnh băng thông, dịch vụ mạng thế hệ mới, nhất là dịch vụ
có tính tương tác cao như trò chơi, truyền hình trực tuyến còn quan tâm đến điều kiện
độ trễ vì giá trị này quyết định thời gian đáp ứng dịch vụ. Trong bài toán định tuyến
có đảm bảo độ trễ, giá trị độ trễ có thể giả sử là một thông số được biết trước của liên
kết [67, 75], hoặc được tính theo lượng băng thông đảm bảo cho đường truyền [59].

Mục tiêu của thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ không chỉ là tìm
được đường đi thỏa ràng buộc chất lượng mà còn phục vụ cho nhu cầu của nhà cung
cấp mạng. Đối với định tuyến unicast, nhu cầu này là đáp ứng tối đa số yêu cầu định
tuyến nên giải pháp định tuyến unicast được so sánh, đánh giá dựa trên số lượng yêu
cầu được chấp nhận [22, 27, 47]. Đối với định tuyến multicast, bên cạnh nhu cầu tăng
khả năng thiết lập kết nối, nhà cung cấp mạng còn mong muốn xác định cây đường
đi có trọng số (chi phí) nhỏ nhất. Vì vậy, các công trình định tuyến multicast không
chỉ được đánh giá dựa trên số yêu cầu được chấp nhận [31, 73] mà còn dựa trên tổng
trọng số của cây đường đi [72, 54, 79].

1.4 KẾT CHƯƠNG

Chương 1 trình bày tổng quan về yêu cầu chất lượng dịch vụ và vấn đề định tuyến
trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền dữ liệu. Sau phần giới thiệu chất lượng dịch
vụ, các yếu tố quan trọng có liên quan được đề cập gồm hai cơ chế thực hiện chất
lượng dịch vụ IntServ [70] và DiffServ [10]; kĩ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức
MPLS [17], và vấn đề định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ. Trong đó, luận án quan
tâm nghiên cứu nội dung định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ. Vì vậy, mục 1.2
trình bày khái niệm định tuyến trong hệ thống mạng, chức năng của giao thức định
tuyến và của thuật toán định tuyến, các tiêu chí phân loại và những hướng nghiên cứu
định tuyến phổ biến hiện nay. Kế tiếp, độ đo chất lượng dịch vụ và yêu cầu mục tiêu
của thuật toán định tuyến được giới thiệu trong mục 1.3. Luận án giải quyết bài toán
định tuyến unicast đảm bảo băng thông và định tuyến đảm bảo băng thông, độ trễ.
Chương kế tiếp sẽ trình bày mô hình toán học của vấn đề, các công trình liên quan đã
công bố, và môi trường thử nghiệm được sử dụng trong luận án.
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CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN UNICAST ĐẢM BẢO
BĂNG THÔNG VÀ ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG, ĐỘ TRỄ

2.1 ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN

2.1.1 Phát biểu bài toán và kí hiệu sử dụng

Trong bài toán định tuyến, sơ đồ mạng được biểu diễn thành một đồ thị đơn có
hướng G = (N,L) có tính liên thông yếu. Tập đỉnh của đồ thị N = {n0,n1, ...,nk−1}
gồm k phần tử tương ứng với k nút mạng (thiết bị mạng tham gia vào quá trình định
tuyến). Tập cạnh của đồ thị L = {l0, l1, ..., lm−1} gồm m phần tử tương ứng với m liên
kết trong sơ đồ mạng. Mỗi liên kết li = (nk,nh) với nk,nh(k 6= h) ∈ N thể hiện nút nk

có thể truyền dữ liệu trực tiếp đến nút nh. Ngoài ra, tính liên thông yếu của đồ thị G

phản ánh tính chất kết nối trong hệ thống mạng máy tính [25]. Xét mối quan hệ giữa
số nút mạng (n) và số liên kết (m), mỗi nút mạng sẽ cần có ít nhất một liên kết vào
hoặc ra để đảm bảo tính liên thông yếu cho đồ thị. Vì vậy, số lượng liên kết tối thiểu
là m = (n−1). Ngược lại, số lượng liên kết tối đa là m = n(n−1) khi mỗi nút mạng
đều có liên kết hai chiều với mọi nút khác.

Xét theo vai trò trong đường định tuyến, tập hợp nút mạng bao gồm các nút nguồn,
nút trung gian, và nút đích. Nút nguồn là nút nhận yêu cầu định tuyến cũng như đưa
dữ liệu vào sơ đồ mạng nếu đường định tuyến được thiết lập. Nút trung gian là nút
giữa nút nguồn và nút đích trong đường định tuyến. Nút đích là điểm cuối của đường
định tuyến, chuyển dữ liệu ra khỏi sơ đồ mạng. Một đường định tuyến (đường đi)
từ một nút nguồn đến một nút đích được kí hiệu psd = (s,n1,n2, ...,ni,d) với s là nút
nguồn, ni nút trung gian, d nút đích, và luôn có liên kết giữa hai nút liên tiếp trong psd

(ví dụ (s,n1),(n1,n2),(ni,d) ∈ L. Những cặp nút nguồn-đích trong sơ đồ mạng được
qui định trước tùy theo thiết kế, cấu hình, và chính sách hoạt động của nhà cung cấp
dịch vụ. Nói cách khác, điểm đầu-cuối của yêu cầu định tuyến được giới hạn trong
một tập hợp các nút mạng nguồn-đích kí hiệu là SD = {sidi}; si,di ∈ N.

Mặt khác, thông tin trạng thái hệ thống được thể hiện qua thuộc tính của liên kết.
Đối với băng thông, có hai thuộc tính liên quan: dung lượng (kí hiệu c(l)) và băng
thông còn lại (kí hiệu b(l)). Dung lượng có giá trị cố định, là băng thông tối đa mà
liên kết có thể truyền tải. Băng thông còn lại có giá trị thay đổi theo thời điểm, là
băng thông mà liên kết có thể truyền tải tại thời điểm đó. Băng thông còn lại chính là
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dung lượng trừ đi lượng băng thông đang đảm bảo trên liên kết. Ngoài ra, trong các
thuật toán liên quan, độ trễ cũng được biểu diễn như thuộc tính của liên kết (kí hiệu
d(l)) với giá trị cố định [68, 74] hoặc giá trị được tính theo băng thông còn lại [59].

Trong định tuyến đảm bảo băng thông, một yêu cầu r = (s,d,b) được gửi đến nút
nguồn s yêu cầu thiết lập một đường định tuyến đến nút đích d với điều kiện đường
định tuyến phải đảm bảo lượng băng thông b. Nếu thuật toán tìm được một đường đi
từ s đến d trong đó mọi liên kết đều có băng thông còn lại lớn hơn hoặc bằng b thì
yêu cầu được chấp nhận và băng thông còn lại của liên kết thuộc đường đi này giảm
đi b đơn vị (với ý nghĩa đảm bảo lượng băng thông b cho yêu cầu). Ngược lại, yêu
cầu bị từ chối khi thuật toán không tìm được đường đi nào thỏa điều kiện băng thông.
Có thể thấy việc thiết lập đường đi làm giảm khả năng đáp ứng yêu cầu định tuyến
của các liên kết được sử dụng vì băng thông còn lại giảm đi.

Đối với định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ, yêu cầu r(s,d,β ,δ ) có thêm
điều kiện độ trễ δ . Nghĩa là yêu cầu chỉ được chấp nhận khi băng thông còn lại của
đường đi tìm được lớn hơn hoặc bằng β và tổng độ trễ các liên kết trong đường đi nhỏ
hơn hoặc bằng δ . Bổ sung điều kiện độ trễ làm tăng sự phức tạp của thuật toán so với
chỉ một điều kiện băng thông. Tuy nhiên, khi đường đi được thiết lập, độ trễ không
gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đáp ứng yêu cầu như giá trị băng thông.

Mục tiêu của thuật toán định tuyến không chỉ là thiết lập đường đi đảm bảo chất
lượng dịch vụ theo yêu cầu mà còn là chấp nhận tối đa số yêu cầu nhận được. Như
đã đề cập, việc đảm bảo băng thông làm giảm tài nguyên băng thông dẫn đến giảm
khả năng tiếp tục chấp nhận yêu cầu. Hơn nữa, yêu cầu định tuyến phát sinh từ nhu
cầu sử dụng mạng thực tế vốn rất đa dạng và không được xác định trước [2]. Vì vậy,
không có giải pháp tối ưu cho mọi yêu cầu định tuyến. Thay vào đó, các phương pháp
heuristic khác nhau được áp dụng cho thuật toán định tuyến unicast đảm bảo băng
thông cũng như đảm bảo băng thông và độ trễ [30, 11, 75, 47, 35, 33, 59].

Hình 2.1 [27] trình bày một ví dụ cho bài toán định tuyến đảm bảo băng thông.
Sơ đồ mạng gồm 11 nút (có số thứ tự từ 1 đến 11) và 11 liên kết có hướng từ trái
qua phải. Mỗi liên kết có dung lượng là 1 đơn vị băng thông. Sơ đồ có 3 cặp nút
nguồn-đích SD = {1-5,6-9,10-11}. Giả sử có hai yêu cầu định tuyến đến theo thứ tự
r1 = (1,5,1) và r2 = (6,9,1). Khi giải quyết yêu cầu r1, thuật toán chọn một trong
hai đường đi p151 = (1,7,8,5) và p152 = (1,2,3,4,5). Nếu đường p151 được chọn cho
yêu cầu r1, băng thông còn lại của liên kết (7,8) giảm xuống 0 và sơ đồ mạng không
thể đáp ứng (từ chối) yêu cầu r2. Ngược lại, nếu đường p152 được chọn cho r1, sơ đồ
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mạng có thể chấp nhận yêu cầu r2 với đường đi p69 = (6,7,8,9). Trong trường hợp
này, thuật toán định tuyến lựa chọn p152 được đánh giá là tốt hơn thuật toán chọn p151

vì đáp ứng được nhiều yêu cầu hơn.

Hình 2.1: Ví dụ mô hình hóa bài toán định tuyến đảm bảo băng thông [27]

Bảng 2.1: Kí hiệu được sử dụng trong bài toán

Kí hiệu Diễn giải
G(N,L) Đồ thị biểu diễn sơ đồ mạng

N tập hợp gồm k nút mạng
L tập hợp gồm m liên kết , (n−1)≤ m≤ n(n−1)

c(l) Dung lượng băng thông của liên kết l
b(l) Băng thông còn lại của liên kết l
d(l) Độ trễ của liên kết l
w(l) Trọng số của liên kết l
SD Tập hợp các cặp nút nguồn đích sd
psd Một đường đi từ nút nguồn s đến nút đích d
P(sd) Tập hợp tất cả đường đi từ nút s đến nút d
r(s,d,b) Một yêu cầu định tuyến từ s đến d với lượng băng thông b cần đảm bảo

(định tuyến đảm bảo băng thông)
pr(s,d,b) Đường đi psd thỏa yêu cầu r(s,d,b), b(l)≥ b,∀l ∈ psd

r(s,d,β ,δ ) Một yêu cầu định tuyến từ s đến d với lượng băng thông β và độ trễ δ cần
đảm bảo (định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ)

pr(s,d,β ,δ ) Đường đi psd thỏa yêu cầu r(s,d,β ,δ ),


b(l)≥ β ,∀l ∈ psd

∑
l∈psd

d(l)≤ δ

2.1.2 Điều kiện thực hiện bài toán định tuyến và các giả sử

Để thực hiện bài toán đã phát biểu, thuật toán định tuyến không chỉ cần được cập
nhật thông tin trạng thái của sơ đồ mạng mà còn cần có cơ chế thiết lập đường đi
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và dành riêng băng thông cho từng luồng dữ liệu. Trong hoạt động của mạng máy
tính hiện nay, điều kiện này có thể được thực hiện bằng kĩ thuật lưu lượng với chuyển
mạch nhãn đa giao thức (MPLS Traffic Engineering - MPLS TE) [6, 18]. Một cách
cơ bản, MPLS là kĩ thuật sử dụng nhãn kích thước 32 bit để chuyển tiếp gói tin giữa
các thiết bị MPLS. Thiết bị MPLS có khả năng gán giá trị, thay đổi, gỡ bỏ nhãn cũng
như xử lý gói tin dựa trên giá trị nhãn. Kích thước nhãn nhỏ, cố định giúp tăng tốc độ
xử lý của mạng. Đồng thời, giá trị nhãn độc lập với nội dung gói tin nên có thể thay
đổi để điều khiển luồng dữ liệu một cách thích hợp. MPLS TE là một cơ chế hoạt
động của mạng MPLS hỗ trợ đảm bảo chất lượng dịch vụ. MPLS TE có các giao thức
trạng thái liên kết như giao thức OSPF TE [29] giúp cập nhật thông tin hệ thống cho
các thiết bị mạng liên quan. MPLS TE cũng có giao thức RSVP TE [28] cho phép
thiết lập đường đi và dành riêng tài nguyên cho đường đi.

Hình 2.2 minh họa mô hình thực hiện định tuyến đảm bảo băng thông trong một
sơ đồ mạng MPLS TE đơn giản với nút nguồn 1 và nút đích 5. Thuật toán định tuyến
được thực hiện tập trung tại nút nguồn. Mỗi nút mạng có cơ sở dữ liệu chứa thông
tin hệ thống (hình 2.2a) được cập nhật bởi các thông điệp OSPF TE. Khi có yêu cầu
định tuyến, nút nguồn dựa trên cơ sở dữ liệu của nó để tìm đường đi thích hợp. Nếu
không có đường đi thỏa điều kiện băng thông, yêu cầu bị từ chối. Ngược lại, nút
nguồn gửi các thông điệp RSVP TE Path để thiết lập đường đi và dành riêng băng
thông tương ứng với yêu cầu. Quá trình thiết lập đường đi hoàn thành khi nút nguồn
nhận được thông điệp trả lời RSVP TE Resv. Đường đi được ghi nhận trong bảng
thông tin chuyển mạch của nút mạng dưới dạng các giá trị nhãn và ngõ ra tương ứng
(hình 2.2b). Lúc này, yêu cầu được chấp nhận và dữ liệu của yêu cầu này sẽ được gán
giá trị nhãn tương ứng để truyền theo đường đi vừa thiết lập. Đồng thời, cơ sở dữ liệu
thông tin của các nút mạng liên quan được cập nhật (giảm lượng băng thông đang
đảm bảo), và thông điệp OSPF TE sẽ cập nhật thay đổi này đến nút mạng khác.
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(a) Cơ sở dữ liệu thông tin hệ thống tại nút mạng 1

(b) Thiết lập đường đi bằng giao thức RSVP TE

Hình 2.2: Mô hình MPLS TE thực hiện bài toán định tuyến đảm bảo băng thông

Thay vì thực hiện thuật toán tại nút mạng nguồn, mô hình MPLS TE còn có thể kết
hợp với máy chủ định tuyến để thực hiện các thuật toán định tuyến đòi hỏi khả năng
xử lý và khả năng lưu trữ cao. Trong trường hợp này, cơ sở dữ liệu thông tin của máy
chủ cũng được xây dựng từ giao thức trạng thái liên liên kết (OSPF TE). Nút nguồn sẽ
chuyển yêu cầu định tuyến đến máy chủ, sau khi thực hiện thuật toán, máy chủ triển
khai kết quả đến sơ đồ mạng một bằng giao thức thích hợp chẳng hạn như Common
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Open Policy Service (COPS) [19] (hình 2.3). Một số thiết kế hệ thống mạng MPLS
TE với máy chủ định tuyến đã được giới thiệu như RATES [8], TEQUILA [7], và
TEAM [56].

Hình 2.3: Mô hình MPLS TE với máy chủ định tuyến [63]

Luận án tập trung nghiên cứu thuật toán định tuyến nên không trình bày chi tiết
những giao thức, kĩ thuật hỗ trợ. Thay vào đó, tương tự như những công trình liên
quan đã công bố, thuật toán định tuyến được thực hiện với giả sử có thông tin của hệ
thống và có cơ chế thiết lập, dành riêng băng thông cho đường đi. Thông tin được
biết bao gồm tập hợp cặp nút nguồn đích của sơ đồ mạng và dung lượng, băng thông
còn lại, độ trễ của liên kết. Ngoài ra, yêu cầu định tuyến được giả sử đến tuần tự để
tiện so sánh, đánh giá; nhưng các yêu cầu này không được biết trước.

2.1.3 Các độ đo đánh giá hiệu quả thuật toán định tuyến

Mục tiêu của thuật toán định tuyến unicast đảm bảo chất lượng dịch vụ là đáp ứng
tối đa số yêu cầu nhận được. Vì vậy, độ đo đầu tiên để so sánh, đánh giá các thuật
toán định tuyến là tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến trên tổng số yêu cầu thử nghiệm:

Tỉ lệ chấp nhận =
số yêu cầu được chấp nhận

tổng số yêu cầu
∗100% (2.1)

Đương nhiên, tỉ lệ chấp nhận này càng cao thì thuật toán càng được đánh giá có hiệu
quả định tuyến tốt. Một số độ đo có ý nghĩa tương tự đã được sử dụng gồm tỉ lệ từ
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chối [27, 65, 11], tỉ lệ băng thông chấp nhận [47, 64], và tỉ lệ băng thông từ chối [48].
Trong đó, tỉ lệ từ chối = (100 - tỉ lệ chấp nhận), trong khi tỉ lệ băng thông chấp nhận
là tỉ lệ giữa tổng số băng thông được chấp nhận trên tổng số băng thông yêu cầu, và
tỉ lệ băng thông từ chối = (100 - tỉ lệ băng thông chấp nhận). Luận án sử dụng độ đo
tỉ lệ chấp nhận yêu cầu vì độ đo này phản ánh trực tiếp mục tiêu của thuật toán.

Một độ đo khác được sử dụng trong phần lớn các công trình định tuyến đảm bảo
chất lượng dịch vụ là thời gian tính toán định tuyến trung bình của thuật toán:

Thời gian tính trung bình =
∑ thời gian tính một yêu cầu

tổng số yêu cầu
(2.2)

Trong đó, thời gian tính một yêu cầu được tính từ khi thuật toán nhận yêu cầu đến
khi thuật toán trả lời có chấp nhận yêu cầu này hay không. Thuật toán định tuyến cần
có thời gian tính toán định tuyến trung bình thấp để có thể áp dụng trong hoạt động
mạng trực tuyến.

Bên cạnh hai độ đo chính đã trình bày, còn có một số tiêu chí phụ. Các tác giả của
[59], ngoài tỉ lệ chấp nhận, còn đánh giá khả năng cân bằng tải của thuật toán dựa trên
độ lệch chuẩn của tải liên kết (load(l) : công thức 2.3). Ngoài ra, độ dài trung bình
của đường đi và độ trễ trung bình của đường đi cũng được đề cập trong [33, 59]. Tuy
nhiên, thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ cần được so sánh, đánh giá
sau khi đã thực hiện trên một tập hợp các yêu cầu, nên tiêu chí dựa trên từng đường
đi như độ dài, độ trễ là không phù hợp với mục tiêu của thuật toán.

Tải liên kết =
băng thông đảm bảo

dung lượng
=

c(l)−b(l)
c(l)

(2.3)

Như vậy, khi khảo sát các công trình liên quan, luận án xem xét ba độ đo: tỉ lệ chấp
nhận yêu cầu định tuyến, thời gian tính toán định tuyến trung bình, và độ lệch chuẩn
tải liên kết.

2.2 CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG LIÊN
QUAN

Đã có nhiều đề xuất cho bài toán định tuyến đảm bảo băng thông với mục tiêu đáp
ứng tối đa số yêu cầu định tuyến. Có thể chia các công trình liên quan này thành ba
nhóm thuật toán.
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2.2.1 Nhóm thuật toán lựa chọn đường đi dựa trên thông số từng liên kết

Thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông cơ bản và phổ biến nhất là thuật toán
Minimum Hop Algorithm (MHA) [22]. Đây là một thuật toán best effort mở rộng từ
thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đầu tiên Open Shortest Path First trong giao thức
định tuyến cùng tên OSPF [42]. Vì vậy, một số công trình ([26, 40]) còn gọi MHA
là thuật toán tìm đường đi ngắn nhất có ràng buộc (Constrained Shortest Path First -
CSPF). Như tên gọi, MHA tìm đường đi ngắn nhất thỏa ràng buộc băng thông bằng
cách bỏ (tạm thời) các liên kết có băng thông còn lại nhỏ hơn băng thông yêu cầu,
sau đó áp dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (ví dụ Dijkstra với trọng số liên kết
bằng 1) trên sơ đồ mạng còn lại.

Có thể thấy MHA luôn chọn một đường đi (ngắn nhất) cho mỗi cặp nút nguồn
đích, đến khi đường này không đáp ứng được yêu cầu băng thông thì đường đi khác
mới được xem xét. Ví dụ, trong sơ đồ mạng 2.1, đối với cặp nút nguồn - đích 1-5,
đường đi p15 = (1,7,8,5) luôn được sử dụng đến khi có một liên kết không thỏa điều
kiện băng thông thì đường đi còn lại p15 = (1,2,3,4,5) mới tham gia vào quá trình
định tuyến. Cách lựa chọn này không thực hiện được cân bằng tải trong sơ đồ mạng.
Hơn nữa, liên kết (7,8) được sử dụng còn ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu
cho các cặp nguồn đích 6-9, 10-11; vì liên kết này thuộc đường đi (duy nhất) của hai
cặp nguồn đích.

Bên cạnh việc xem xét độ dài đường đi, thuật toán Bandwidth Constrained Routing
Algorithm (BCRA) [32] sử dụng các thông tin liên quan đến liên kết gồm giá trị dung
lượng, và băng thông còn lại để tính trọng số:

w(l) = cost(l)∗ load(l)+1 (2.4)

cost(l) =
108

c(l)

load(l) =
c(l)−b(l)

b(l)

Trong thuật toán BCRA, liên kết có dung lượng nhỏ (giá trị cost(l) nhỏ và giá trị
trọng số lớn) sẽ được hạn chế sử dụng. Ngoài ra, việc cộng thêm 1 vào giá trị trọng số
là để phản ánh độ dài đường đi trong quá trình tìm đường đi bằng thuật toán Dijkstra
(mỗi liên kết làm tăng 1 đơn vị độ dài). Kết quả thử nghiệm cho thấy việc sử dụng
thêm các thông số liên kết của BCRA tuy đơn giản nhưng giúp cải thiện tỉ lệ chấp
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nhận yêu cầu định tuyến so với MHA.

2.2.2 Nhóm thuật toán lựa chọn đường đi hạn chế ảnh hưởng

Từ nhận xét việc lựa chọn đường đi gây ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng yêu cầu
trong tương lai, các tác giả của [27] đã đề xuất một thuật toán định tuyến đảm bảo
băng thông nổi tiếng Minimum Interference Routing Algorithm (MIRA). Ý tưởng
của MIRA là xác định đường đi của một cặp nguồn đích sao cho hạn chế ảnh hưởng
đến các cặp nguồn đích khác. Ý tưởng này được thực hiện bằng cách tính trọng số
liên kết. Liên kết nào có ảnh hưởng nhiều thì giá trị trọng số lớn. Ngược lại, liên kết
nào ít ảnh hưởng thì giá trị trọng số nhỏ. Sau khi tính trọng số, các liên kết không
thỏa điều kiện băng thông bị loại bỏ (tạm thời), thuật toán Dijkstra được áp dụng để
tìm đường đi từ nút nguồn đến nút đích. Đường đi có trọng số nhỏ nhất tìm được
chính là đường đi có ảnh hưởng ít nhất.

Thuật toán MIRA sử dụng khái niệm luồng cực đại (maxflow) để đánh giá sự ảnh
hưởng và tính giá trị trọng số liên kết. Cụ thể, luồng cực đại của một cặp nguồn đích
được định nghĩa là tổng lượng băng thông có thể truyền từ nút nguồn đến nút đích.
Một liên kết l được cho là có ảnh hưởng đến cặp nguồn đích sd nếu việc sử dụng liên
kết l này (giảm băng thông còn lại) làm giảm giá trị luồng cực đại của cặp sd. Dựa
trên tính chất luồng cực đại - lát cắt cực tiểu [4] và thuật toán Ford-Fulkerson [15]
tính giá trị luồng cực đại, MIRA giới thiệu một phương pháp xác định các liên kết,
nếu được sử dụng, sẽ làm giảm luồng cực đại của một cặp nguồn đích. Các liên kết
này được gọi là liên kết tới hạn (critical link) đối với cặp nguồn đích, và được tăng
giá trị trọng số. Công thức tính trọng số liên kết MIRA khi xử lý yêu cầu r(i,e,b) như
sau:

w(l) = ∑
sd∈SD\ie

αie.vl (2.5)

sd là một cặp nguồn đích trong tập nguồn đích SD của sơ đồ mạng

ie là cặp nguồn đích được yêu cầu định tuyến

αie là tham số điều chỉnh của cặp ie

vl =

1 nếu l là liên kết tới hạn của sd

0 ngược lại
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Xét ví dụ hình 2.1, sơ đồ mạng có băng thông bằng 1, khi xử lý yêu cầu r1(1,5,1),
hai cặp nút nguồn đích còn lại 6-9 và 10-11 lần lượt có hai tập liên kết tới hạn là
{(6,7),(7,8),(8,9)} và {(10,7),(7,8),(8,11)}. Sự ảnh hưởng của tập liên kết tới
hạn được thể hiện thành trọng số theo công thức 2.5 như sau:

Hình 2.4: Giá trị trọng số liên kết MIRA cho yêu cầu r1(1,5,1)

Trọng số w(6,7) = 1 nghĩa là nếu sử dụng liên kết (6,7) cho yêu cầu r1(1,5,1) thì
ảnh hưởng đến 1 cặp nguồn đích. Tương tự, w(7,8) = 2 thể hiện việc giảm băng
thông của liên kết (7,8) sẽ làm giảm luồng cực đại của 2 cặp nguồn đích. Trong khi
w(1,7) = ε cho thấy MIRA đánh giá liên kết (1,7) không ảnh hưởng đến quá trình
định tuyến (ε là một giá trị dương rất nhỏ được gán khởi tạo để đảm bảo hoạt động
cho thuật toán tìm đường đi nhỏ nhất). Sau khi tính trọng số, thuật toán Dijkstra lựa
chọn đường đi pr1 = (1,2,3,4,5) (có trọng số nhỏ hơn đường đi pr1 = (1,7,8,5)) cho
yêu cầu r1(1,5,1).

Thử nghiệm trong nhiều bài báo định tuyến có liên quan [27, 47, 33] đã chứng
minh thuật toán MIRA đạt tỉ lệ chấp nhận yêu cầu tốt hơn MHA. Ý tưởng lựa chọn
đường đi sao cho hạn chế ảnh hưởng đến yêu cầu trong tương lai của MIRA cũng là
gợi ý cho nhiều đề xuất định tuyến đảm bảo băng thông khác. Thuật toán NewMIRA
[65] có hai thay đổi trong cách tính trọng số liên kết so với MIRA. Thứ nhất, giá trị
luồng cực đại và giá trị luồng con của liên kết đóng góp vào luồng cực đại được sử
dụng trong công thức trọng số. Thứ hai, băng thông còn lại cũng được xem xét. Công
thức trọng số NewMIRA cụ thể như sau:

w(l) = ∑
sd∈SD\ie

f sd
l

θ sd.b(l)
(2.6)

ie là cặp nguồn đích được yêu cầu định tuyến
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θ
sd là giá trị luồng cực đại của cặp sd

f sd
l là giá trị luồng con (subflow) qua liên kết l của luồng cực đại θ

sd

b(l) là băng thông còn lại của liên kết l

Theo các tác giả NewMIRA, tỉ lệ giữa luồng con qua liên kết và luồng cực đại giúp
đánh giá sự ảnh hưởng của liên kết đến cặp nguồn đích tốt hơn thuật toán MIRA. Vì
MIRA chỉ tính trọng số khi liên kết làm giảm giá trị luồng cực đại, trong khi có một
số liên kết có đóng góp vào luồng cực đại nhưng theo cách xác định của MIRA thì
không phải là liên kết tới hạn (ví dụ liên kết (7,8) trong hình 2.5 với băng thông bằng
2, mặc dù có đóng góp vào luồng cực đại nhưng, theo MIRA, không phải là liên kết
tới hạn của cặp 6-9). Ngoài ra, trọng số tỉ lệ nghịch với băng thông còn lại của liên
kết là một cách lựa chọn đường đi tốt. Vì thuật toán tìm đường đi nhỏ nhất sẽ cố gắng
tránh các liên kết có trọng số lớn (băng thông còn lại nhỏ) từ đó hạn chế được nghẽn
mạng đồng thời giúp cân bằng tải.

Giá trị trọng số MIRA với b(7,8) = 2,w(7,8) = ε

Giá trị trọng số NewMIRA với b(7,8) = 2,w(7,8) = 1

Hình 2.5: Ví dụ trọng số khác nhau của thuật toán MIRA và NewMIRA
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Mặt khác, thời gian đáp ứng yêu cầu của MIRA cũng được quan tâm cải tiến. Cụ
thể, khi xử lý một yêu cầu định tuyến MIRA cần tính giá trị luồng cực đại và xác định
tập liên kết tới hạn cho mỗi cặp nút nguồn đích. Nhận xét rằng quá trình này làm mất
nhiều thời gian, thuật toán Dynamic Online Routing Algorithm (DORA) [11] đề xuất
hai pha thực hiện cho bài toán định tuyến. Pha thứ nhất, gọi là pha offline, gồm các
công việc không liên quan trực tiếp đến yêu cầu định tuyến và có thể thực hiện độc
lập với việc xử lý yêu cầu. Pha thứ hai, gọi là pha online, chính là thao tác xử lý yêu
cầu định tuyến. Như vậy, thời gian tính toán (thời gian thuật toán đáp ứng yêu cầu)
là thời gian thực hiện pha online. DORA không sử dụng luồng lực đại mà đếm số
lần liên kết xuất hiện trong đường đi để đánh giá sự ảnh hưởng của liên kết đến cặp
nguồn đích. Mức độ ảnh hưởng này được gọi là độ tới hạn (criticality) của liên kết và
được tính trong pha offline vì việc tìm đường đi và đếm số lần liên kết xuất hiện chỉ
phụ thuộc vào sơ đồ mạng, không liên quan tới yêu cầu định tuyến. Trong pha online,
DORA kết hợp độ tới hạn với băng thông còn lại của liên kết để tính giá trị trọng số:

DORA offline:

criticality(l) = ∑
sd∈SD

criticalitysd(l)

criticalitysd(l) là độ tới hạn của liên kết l đối với cặp sd

criticalitysd(l) = ∑
ie∈SD

∑
pie∈dPie

vl

dPie là tập hợp các đường đi không có điểm chung của cặp ie

vl =


0 nếu l /∈ pie

−1 nếu l ∈ pie và ie≡ sd

1 nếu l ∈ pie và ie 6≡ sd

DORA online:

w(l) = (1−α).NCl +(α).NRRB (2.7)

NCl ∈ [0,100] là giá trị chuẩn hóa của criticality(l)

NRRB ∈ [0,100] là giá trị chuẩn hóa của
1

b(l)

α ∈ [0,1] là tham số điều chỉnh
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Theo công thức 2.7, một liên kết sẽ có ảnh hưởng lớn nếu nó góp phần trong nhiều
đường đi của nhiều cặp nguồn đích. Pha offline của DORA tìm đường đi không có
điểm chung (disjointed paths) để tính độ tới hạn. Pha này được thực hiện trước khi có
yêu cầu định tuyến và chỉ thực hiện lại khi sơ đồ mạng có thay đổi. Trong pha online,
độ tới hạn được kết hợp với giá trị nghịch đảo băng thông còn lại của liên kết với mục
đích hạn chế sử dụng liên kết còn ít băng thông, cố gắng đạt cân bằng tải. Ngoài ra,
các tác giả của DORA sử dụng giá trị chuẩn hóa để hạn chế sự khác biệt giữa giá trị
các tham số. Đồng thời tham số α ∈ [0,1] [0, 1] và (1-α) cho phép điều chỉnh mức
độ ảnh hưởng của hai yếu tố độ tới hạn và băng thông còn lại trong công thức trọng
số DORA. Thử nghiệm cho thấy thời gian tính toán trung bình của thuật toán DORA
giảm đáng kể so với MIRA [11].

Gần đây, một thuật toán có hai pha xử lý và dựa trên tổng số đường đi để tính độ
tới hạn được đề xuất trong [33] với tên gọi Bandwidth Guaranteed MPLS Routing
Algorithm (BGMRA). Cụ thể, pha offline BGMRA tìm tất cả đường đi và ghi nhận
tổng số đường đi này. Pha online tính độ tới hạn theo số lần liên kết phục vụ yêu cầu
trên tổng số đường đi. Ngoài ra, trọng số liên kết còn tỉ lệ nghịch trực tiếp với giá trị
băng thông còn lại:

BGMRA offline:

TotalPath = ∑
sd∈SD

|Psd|

Psd là tập hợp đường đi từ s tới d

|Psd| số đường đi từ s tới d

BGMRA online:

criticality =
|EstPl|

TotalPath

w(l) =
criticality(l)

b(l)
(2.8)

|EstPl| là tổng số đường đi đã được thiết lập có chứa liên kết l

b(l) là băng thông còn lại của liên kết l

2.2.3 Nhóm thuật toán áp dụng máy học

Trong một hướng tiếp cận khác, thuật toán định tuyến Random Race based Al-
gorithm for Traffic Engineering (RRATE) [47] áp dụng kĩ thuật máy học đua ngẫu
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nhiên (random race) để giảm thời gian tính toán. Trong đó, quá trình học là sự "tranh
đua" và xếp hạng của các đường đi dựa trên trọng số. Sau khi học, thuật toán không
tính trọng số mà chọn đường đi theo hạng trước đó nhờ vậy rút ngắn thời gian tìm
đường. Đối với mỗi cặp nguồn đích sd, RRATE được thực hiện như sau:

• Pha offline tìm k đường đi ngắn nhất từ nút s đến d. Gọi pt_sd, t ∈ [1,k] là đường
đi thứ t từ s đến d, giá trị đua cho mỗi đường đi được khởi tạo: xt_sd = 0

• Pha online gồm hai giai đoạn học và sau học. Trong khi học, k đường đi được
tính trọng số theo số liên kết tới hạn và băng thông còn lại. RRATE xác định
liên kết tới hạn theo định nghĩa của thuật toán MIRA, nghĩa là liên kết tới hạn sẽ
làm giảm giá trị luồng cực đại của cặp nguồn đích khác sd. Đường đi có trọng
số nhỏ nhất và thỏa điều kiện băng thông sẽ được chọn. Đồng thời, giá trị đua
của đường được chọn (xt_sd) tăng thêm 1. Giai đoạn học đối với cặp sd kết thúc
khi có một đường đi đạt giá trị ngưỡng N cho trước.

weight(pt_sd) = k1.Ct_sd + k2/Rt_sd (2.9)

Ct_sd là số liên kết tới hạn trong pt_sd

Rt_sd là băng thông còn lại nhỏ nhất của một liên kết trong pt_sd

k1,k2 là tham số điều chỉnh (k1 + k2 = 1)

• Trong pha online giai đoạn sau học, khi nhận được một yêu cầu định tuyến,
RRATE không tính trọng số mà chọn một trong k đường dựa trên giá trị đua đã
học. Cụ thể, đường đi có giá trị đua cao nhất (được chọn nhiều khi học) và vẫn
thỏa điều kiện băng thông sẽ được sử dụng. Vì không tính trọng số (không tính
luồng cực đại, không tìm tập liên kết tới hạn) nên thời gian đáp ứng yêu cầu của
RRATE giai đoạn sau học nhanh, từ đó giúp cải thiện thời gian tính toán trung
bình so với MIRA.

Cùng áp dụng kĩ thuật đua ngẫu nhiên, thuật toán Paths Optimal Ordering Algo-
rithm (POOA) [35] tính độ tới hạn trong pha offline bằng tỉ lệ luồng con và luồng cực
đại từ công thức NewMIRA [65]. So sánh với RRATE, ngưỡng kết thúc giai đoạn
học POOA được đặt bằng số đường đi chọn trước (N = k). Ngoài ra, trong giai đoạn
học của cặp sd, giá trị đua của k đường bị khởi tạo lại nếu đường đi được chọn khác
với lần định tuyến trước; trong khi RRATE chỉ khởi tạo một lần và cộng dồn giá trị
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đua cho đường được chọn.

POOA offline:

criticality(l) = ∑
sd∈SD

f sd
l

θ sd.b(l)

θ
sd là giá trị luồng cực đại của cặp sd

f sd
l là giá trị luồng con qua liên kết l của luồng cực đại θ

sd

POOA online:

weight(pt_sd) = ∑
l∈pt_sd

criticality(l)
b(l)

(2.10)

b(l) là băng thông còn lại của liên kết l

Cuối cùng, thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông có thể được trình bày thành
các bước tổng quát như trong bảng 2.2

Bảng 2.2: Các bước tổng quát thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông

Đầu vào Mạng G(N,L) với các thông số cần thiết
Yêu cầu định tuyến r(s,d,b)

Đầu ra Một đường đi đảm bảo băng thông, psd
Hoặc không có đường đi thỏa yêu cầu

Các bước tổng quát 1. Tính trọng số cho liên kết w(l)
2. Bỏ qua những liên kết không đủ băng thông yêu cầu b(l)< b
3. Áp dụng Dijkstra tìm đường đi psd có tổng trọng số nhỏ nhất

2.3 CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ
TRỄ LIÊN QUAN

Bài toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ yêu cầu băng thông còn lại của
mỗi liên kết trong đường đi phải lớn hơn một giá trị qui định và độ trễ của đường
đi (tổng độ trễ các liên kết) phải nhỏ hơn một giá trị qui định khác. Điều kiện băng
thông có thể đảm bảo đơn giản bằng cách tạm thời không xét các liên kết không thỏa
yêu cầu băng thông, nhưng điều kiện độ trễ cần xét trên tổng độ trễ của liên kết trên
đường đi tìm được. Vì vậy, các giải pháp định tuyến đảm bảo băng thông đã trình
bày, sử dụng thuật toán tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất, không thể áp dụng trực
tiếp cho yêu cầu đảm bảo băng thông và độ trễ. Thay vào đó, các kĩ thuật tìm đường,
các phương pháp heuristic khác đã được giới thiệu.
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2.3.1 Thuật toán LDA

Thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ đầu tiên, Least Delay Algo-
rithm (LDA), được giới thiệu trong [68], là một thuật toán định tuyến "best effort".
Đối với mỗi yêu cầu, LDA bỏ qua các liên kết không thỏa điều kiện băng thông rồi
áp dụng thuật toán Dijkstra với trọng số là độ trễ liên kết. Độ trễ nhỏ nhất của đường
đi tìm được này được so sánh với điều kiện độ trễ để quyết định có thể chấp nhận yêu
câu định tuyến hay không. Tương tư như thuật toán MHA, LDA luôn chọn cùng một
đường đi có độ trễ nhỏ nhất cho một cặp nút nguồn đích. Kết quả là một phần sơ đồ
mạng thuộc các đường đi có độ trễ nhỏ bị sử dụng nhiều, dễ tạo hiện tượng thắt cổ
chai, mất cân bằng tải, và hạn chế khả năng chấp nhận yêu cầu định tuyến.

2.3.2 Thuật toán MDWCRA

Trong công trình tổng hợp về định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ [13], tác giả
đã giới thiệu thuật toán Dijkstra mở rộng cho yêu cầu đảm bảo độ trễ. Dijkstra mở
rộng tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất đồng thời tổng độ trễ của liên kết trên đường đi
nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị qui định trước. Cụ thể, với điều kiện độ trễ δ , Dijkstra
mở rộng duy trì ở mỗi nút mạng một danh sách gồm (δ + 1) mục ENn = {en0

n, ..,enδ
n}.

Mỗi mục enk
n = {dk

n,w
k
n,m

k
n} ở nút n có thông tin về nút liền trước (mk

n), trọng số (wk
n),

và độ trễ (dk
n) của quá trình tìm đường đi từ nút nguồn s đến nút n. Trong đó, giá trị độ

trễ của mỗi mục được sử dụng như là chỉ số danh sách các mục, dk
n = k,k = [0,1, ..,δ ].

Dựa trên danh sách (δ +1) mục này mà thuật toán Dijkstra mở rộng tìm được đường
đi có trọng số nhỏ nhất và có độ trễ nhỏ hơn hay bằng δ . Chi tiết thuật toán Dijkstra
mở rộng được trình bày trong thuật toán 2.1. Lưu ý, Dijkstra mở rộng chỉ có thể áp
dụng với giá trị độ trễ nguyên dương vì độ trễ được sử dụng làm chỉ số của danh sách
mục ENn tại nút n. Đây là một hạn chế vì giá trị độ trễ trong mạng máy tính là số
thực dương.

Dijkstra mở rộng được áp dụng trong hai thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông
và độ trễ Maximum Delay Weighted Capacity Routing Algorithm (MDWCRA) [74]
và Modified Maximum Delay Weighted Capacity Routing Algorithm (M-MDWCRA)
[75]. Hai thuật toán này định nghĩa giá trị heuristic Delay Weighed Capacity (DWC)
tỉ lệ thuận với khả năng đáp ứng yêu cầu của cặp nút nguồn đích. Các liên kết làm
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Thuật toán 2.1: Thuật toán Dijkstra mở rộng tìm đường đi trọng số nhỏ nhất thỏa
điều kiện độ trễ [13]

Đầu vào:
Mạng G(N,L)
Yêu cầu định tuyến r(s,d,β ,δ )

Đầu ra:
Đường đi có trọng số nhỏ nhất thỏa yêu cầu
độ trễ δ

hoặc NULL // không có đường đi

1: function EXTENDED_DIJKSTRA(G,r)
2: INIT(G)
3: Q = {enk

n|n ∈ N,k ∈ [0,δ ]} // enk
n là mục

thứ k của nút n
4: while Q 6= /0 do
5: tìm enk

n ∈ Q : wk
n = min

en∈Q
{w}

6: Q = Q− enk
n

7: for liên kết lno từ nút n đến nút liền kề
o do

8: RELAX(Q,enk
n, lno,o,δ )

9: end for
10: end while
11: GETPATH(G)
12: end function

13: function INIT(G)
14: for nút n ∈ N do
15: for mục enk

n|k ∈ [0..δ ] do
16: dk

n = k // độ trễ

17: wk
n = ∞ // trọng số

18: mk
n = NULL // nút trước

19: end for
20: end for
21: for mục enk

s |k ∈ [0..δ ] do // nút nguồn i
22: wk

s = 0
23: end for
24: end function
25: function RELAX(Q,enk

n, l,o,δ )
26: new_d = dk

n +d(l)
27: if ennew_d

o ∈ Q và new_d ≤ δ then
28: new_w = wk

n +w(l)
29: if new_w < wnew_d

o then
30: wnew_d

o = new_w
31: mnew_d

o = n
32: end if
33: end if
34: end function
35: function GETPATH(G)
36: // xét các mục của nút đích d
37: tìm mục enk

d : wk
d 6=∞ và wk

d = min
h∈[0,δ ]

{wh
d}

38: if tìm được enk
d then

39: trả về đường đi dựa trên nút trước mk
d

40: end if
41: trả về NULL
42: end function

giảm giá trị DWC được xác định là liên kết tới hạn và được tăng trọng số.

DWCsd = ∑
l pt

sd∈LPsd

Bi
sd

Di
sd

w(l) = ∑
sd∈SD

vl

vl =

1 nếu l là liên kết tới hạn của sd

0 ngược lại

(2.11)

Trong đó, LPsd = {l pi
sd}, i ∈ [0,n] là tập hợp đường đi có độ trễ nhỏ nhất của cặp sd

được xác định bằng thuật toán Dijkstra với trọng số độ trễ. l pi
sd là đường đi thứ i

trong tập LPsd , có băng thông còn lại Bi
sd và độ trễ Di

sd . Theo công thức 2.11, liên kết
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tới hạn là liên kết trên đường đi l pi
sd có băng thông còn lại bằng băng thông đường đi

(l ∈ l pi
sd,b(l) = Bi

sd), vì nếu sử dụng liên kết này sẽ làm giảm băng thông Bi
sd từ đó

giảm giá trị DWCsd tương ứng.
Thuật toán MDWCRA xác định tập hợp LPsd gồm các đường đi không có điểm

chung. Nghĩa là sau khi tìm được đường đi có độ trễ nhỏ nhất l pi
sd (bằng Dijkstra

trọng số độ trễ), các liên kết thuộc đường đi này bị loại bỏ trước khi tìm l pi+1
sd . Như

vậy, không chỉ liên kết tới hạn mà các liên kết khác của l pi
sd đều không được xét

trong những đường l psd kế tiếp. Thuật toán M-MDWCRA điều chỉnh cách xác định
tập LPsd so với MDWCRA nhằm tính chính xác hơn trọng số liên kết. Cụ thể, M-
MDWCRA chỉ bỏ liên kết tới hạn của đường l pi

sd trước khi tìm l pi+1
sd . Kết quả thử

nghiệm trong [74, 75, 59] cho thấy MDWCRA và M-MDWCRA có tỉ lệ chấp nhận
yêu cầu tốt hơn thuật toán định tuyến LDA.

2.3.3 Thuật toán MDMF

Gần đây, thuật toán Minimum Delay and Maximum Flow (MDMF) [59] kết hợp
liên kết tới hạn theo DWC của MDWCRA và liên kết tới hạn theo luồng cực đại của
MIRA để tính trọng số liên kết (công thức 2.12). Ngoài ra, MDMF áp dụng mô hình
latency-rate server [60] để tính độ trễ theo băng thông đảm bảo cho đường đi. Theo
mô hình latency-rate server, băng thông đảm bảo tăng lên thì độ trễ đường đi giảm
xuống. Từ đó, MDMF giới thiệu một kĩ thuật heuristic tìm đường đi có trọng số nhỏ
nhất và thỏa điều kiện độ trễ. Cụ thể, xét yêu cầu r(s,d,β ,δ ), sau khi tính trọng số
liên kết, MDMF tìm đường đi trọng số nhỏ nhất (gọi là psd) bằng Dijkstra. Nếu psd

không thỏa điều kiện độ trễ thì MDMF tăng băng thông đảm bảo (nghĩa là đảm bảo
cho psd lượng băng thông lớn hơn β ) nhằm giảm độ trễ của đường psd cho thỏa điều
kiện nhỏ hơn hoặc bằng δ . MDMF chỉ bỏ liên kết có băng thông còn lại nhỏ nhất
trong psd và tìm đường đi kế tiếp p′sd khi không thể tăng lượng băng thông đảm bảo
được nữa.

w(l) =
1+µ f lowCM+υdelayCD

b(l)
(2.12)

CM = ∑
sd∈SD

vl

vl =

1 nếu l là liên kết tới hạn theo định nghĩa của MIRA [27]

0 nếu l ngược lại
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CD = ∑
sd∈SD

ul

ul =

1 nếu l là liên kết tới hạn theo định nghĩa của MDWCRA [74]

0 nếu l ngược lại

µ f low,υdelay là các tham số điều khiển

Như vậy, bên cạnh thuật toán cơ bản LDA, các thuật toán heuristic đảm bảo băng
thông đã trình bày ở mục 2.2 có thể áp dụng Dijkstra mở rộng [13] cho điều kiện độ
trễ. Mặt khác, thuật toán MDWCRA và M-MDWCRA xem xét yếu tố độ trễ trong
quá trình tìm đường đi bằng cách xác định liên kết tới hạn trong tập đường đi có độ
trễ nhỏ nhất trước khi áp dụng Dijkstra mở rộng. Ngoài Dijkstra mở rộng, còn có một
số kĩ thuật heuristic khác, ví dụ như MDMF, được giới thiệu cho bài toán định tuyến
đảm bảo băng thông và độ trễ.

2.4 KHẢO SÁT THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN BẰNG MÔ PHỎNG

Các thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và đảm bảo băng thông, độ trễ được
khảo sát trên môi trường mô phỏng (hình 2.6). Trong đó, thuật toán định tuyến xử
lý cùng một bộ yêu cầu trên một sơ đồ mạng. Kết quả định tuyến được thống kê, so
sánh, đánh giá theo ba tiêu chí: tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến, thời gian tính toán
định tuyến trung bình, và độ lệch chuẩn tải liên kết. Quá trình mô phỏng gồm các
công việc sau:

• Thiết lập sơ đồ mạng và các thông tin liên quan như tập hợp cặp nút nguồn đích,
dung lượng liên kết.

• Thiết lập các bộ yêu cầu định tuyến ứng với từng sơ đồ mạng.
• Cài đặt các thuật toán định tuyến.
• Thực hiện định tuyến: một thử nghiệm là một lần chạy các thuật toán cho một

bộ yêu cầu định tuyến.
• Tổng hợp và thống kê kết quả định tuyến.

2.4.1 Mô phỏng thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông bằng ns2

Kế thừa từ công trình [63], trong quá trình tìm hiểu các thuật toán định tuyến đảm
bảo băng thông, nghiên cứu sinh thử nghiệm định tuyến bằng phần mềm mô phỏng
mạng mã nguồn mở ns2 [23]. Có hai thư viện được sử dụng kết hợp là thư viện mô
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Hình 2.6: Mô hình mô phỏng thuật toán định tuyến

phỏng mạng MPLS - MPLS Network Simulator phiên bản 2.1 (MNS 2.1) trong [3],
và thư viện mô phỏng giao thức định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ QOSPF trong
[57]. Cụ thể:

• Sơ đồ mạng và yêu cầu định tuyến được định nghĩa bằng ngôn ngữ OTcl/Tcl [24].
• Yêu cầu định tuyến được xử lý ở nút mạng MPLS nguồn (hình 2.7):

– Mỗi nút mạng có một đối tượng thuộc lớp QOSPF mô phỏng giao thức trạng
thái liên kết với hai nhiệm vụ: quảng bá thông tin hệ thống và tìm đường.

– Thuật toán định tuyến được cài đặt thành các hàm trong lớp QOSPF và được
gọi để xử lý yêu cầu nhận được.

– Đường đi kết quả của hàm định tuyến (nếu có) được đảm bảo băng thông
nhờ lớp mô phỏng RSVP-TE

• Sau khi xử lý hết bộ yêu cầu định tuyến theo từng thuật toán, kết quả được thống
kê bằng ngôn ngữ OTcl/Tcl.

Các thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông đã được cài đặt và thử nghiệm
bằng ns2 gồm: MHA, BCRA (nhóm chỉ dựa trên liên kết), MIRA, DORA, BGMRA
(nhóm hạn chế ảnh hưởng), và RRATE, POOA (nhóm áp dụng máy học). Kết quả
mô phỏng các công trình này sẽ được trình bày trong phần so sánh, đánh giá với giải
pháp nghiên cứu sinh đã đề xuất (chương 3). Một số kết quả mô phỏng cũng như các
nhận xét, thảo luận về ba nhóm thuật toán đã được nghiên cứu sinh công bố trong hai
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Hình 2.7: Mô hình định tuyến đảm bảo băng thông với MNS 2.1 và QOSPF trong ns2
[63]

công trình (CT1) và (CT2). Sau quá trình mô phỏng các thuật toán định tuyến đảm
bảo băng thông liên quan đến luận án bằng ns2, nghiên cứu sinh có một số nhận xét
sau:

• Quá trình mô phỏng bài toán theo định nghĩa ở mục 2.1 chỉ liên quan đến thuật
toán định tuyến, chưa cần mô phỏng gói tin cũng như chưa có truyền dữ liệu.

• Việc thiết lập đường đi và đảm bảo băng thông được thể hiện bằng cách cập nhật
băng thông còn lại của liên kết.

• Ngôn ngữ kịch bản OTcl/Tcl có hạn chế khi thực thi kết hợp nhiều bộ yêu cầu
định tuyến với nhiều thuật toán định tuyến trong một lần thử nghiệm .

• Thư viện QOSPF chỉ kiểm tra điều kiện băng thông, đồng thời khó mở rộng thử
nghiệm sang loại định tuyến khác (ví dụ multicast).

Vì vậy, nghiên cứu sinh đã xây dựng một chương trình mô phỏng thuật toán định
tuyến trên môi trường .NET Framework [41] dùng cho quá trình thử nghiệm, so sánh,
đánh giá các thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông, và đảm bảo băng thông, độ
trễ theo định nghĩa ở mục 2.1.

2.4.2 Chương trình mô phỏng thuật toán định tuyến trên .NET Framework

Chức năng của chương trình mô phỏng thuật toán định tuyến bao gồm:
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Hình 2.8: Các thành phần của chương trình mô phỏng thuật toán định tuyến

• Đọc vào sơ đồ mạng và bộ dữ liệu định tuyến được lưu dưới dạng tập tin văn bản.
• Thực hiện định tuyến cho mỗi yêu cầu bằng các thuật toán định tuyến được cài

đặt thành các lớp đối tượng.
• Xuất ra kết quả định tuyến cũng như kết quả thống kê của mỗi bộ yêu cầu dưới

dạng tập tin phân cách giá trị bằng dấu phẩy (.csv).
• Chạy tự động kết hợp nhiều bộ yêu cầu với nhiều thuật toán định tuyến.
Các thành phần của chương trình được thể hiện trong hình 2.8 bao gồm ba thành

phần chính Network Component - mô phỏng sơ đồ mạng, Routing Component - cài
đặt thuật toán định tuyến, Simulator Component - thực hiện mô phỏng, và một thành
phần phụ Statistic Component - ghi vết quá trình thử nghiệm và thống kê kết quả.

Chức năng chính của chương trình mô phỏng là dựa trên bộ định thời gian để
gửi yêu cầu đến thuật toán định tuyến và giải phóng băng thông khi kết thúc yêu
cầu (hình 2.9). Chương trình được cài đặt bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET
Framework 4.0, và được công bố dưới dạng mã nguồn mở tại địa chỉ https://

github.com/caoth/BandwidthAlgorithms (thuật toán định tuyến đảm bảo băng
thông) và https://github.com/caoth/BandwidthDelayAlgorithms (thuật toán
định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ). Kết quả mô phỏng định tuyến của chương
trình đã được kiểm tra, so sánh, đối chiếu với kết quả của thuật toán khi tự tính toán
từng bước (trong trường hợp đơn giản) và trùng với kết quả một số thuật toán đã cài
đặt bằng ns2. Chi tiết thiết kế chương trình mô phỏng cũng như một số màn hình hoạt
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động trong quá trình thử nghiệm bao gồm cả ns2 được trình bày trong phụ lục A.

Hình 2.9: Mô hình định thời gian trong việc xử lý và kết thúc yêu cầu

2.4.3 Sơ đồ mạng và bộ yêu cầu định tuyến thử nghiệm

Hình 2.10 trình bày ba sơ đồ mạng thử nghiệm với các thông số cụ thể như sau:
• Sơ đồ MIRA (hình 2.10a) là sơ đồ được sử dụng trong hầu hết công trình định

tuyến đảm bảo băng thông [27, 11, 32, 33]. Sơ đồ này sử dụng liên kết hai
chiều mô phỏng hai loại liên kết vật lý là OC-12 với (12 ∗ 100 = 1200) đơn vị
băng thông (liên kết nhạt) và OC-48 với (48 ∗ 100 = 4800) đơn vị băng thông
(liên kết đậm). Lưu ý, dung lượng liên kết được nhân với 100 nhằm thử nghiệm
với số lượng lớn yêu cầu định tuyến, từ đó dễ dàng so sánh, đánh giá các thuật
toán liên quan. Bên cạnh đó, một đơn vị băng thông ở đây có mức truyền dẫn
cáp quang (OC) độ lớn 51.84 Mbps [61]. Bốn cặp nút nguồn đích được chọn
giống thử nghiệm trong các công trình liên quan đã giới thiệu ở tiểu mục 2.2
gồm SD = {(0,12),(4,8),(3,1),(4,14)}. Đối với mô phỏng định tuyến đảm
bảo băng thông và độ trễ, liên kết trên sơ đồ MIRA có độ trễ ngẫu nhiên trong
đoạn [5,11] tương tự như thử nghiệm của công trình [74, 75].

• Sơ đồ ANSNET (hình 2.10b) được xây dựng dựa trên vị trí địa lý nước Mĩ và
được sử dụng trong các công trình định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ [75,
59]. Với cùng mục đích thử nghiệm số lượng lớn yêu cầu, liên kết ANSNET có
dung lượng 1∗2000 đơn vị băng thông (OC 51.84 Mbps). Ngoài ra, độ trễ bằng
thương số giữa độ dài liên kết và hai phần ba vận tốc ánh sáng (3× 108 m/s).
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Trong đó, độ dài liên kết (khoảng cách giữa hai nút mạng) được tính bằng cách
chiếu sơ đồ mạng vào một hình chữ nhật có diện tích xấp xỉ nước Mĩ 3000 x
2400 km2 [75]. Mặt khác, năm cặp nút nguồn đích cũng được chọn trùng với
công trình liên quan: SD = {(1,29),(18,6),(3,23),(7,31),(21,17)}.

• Sơ đồ CESNET (hình 2.10c) được nghiên cứu sinh xây dựng từ một mô hình
mạng MPLS thực tế [45]. Liên kết nhạt trong hình có dung lượng 1000 đơn vị
băng thông ứng với giao diện mạng 1 GigE (Gigabit Ethernet 1000 Mbps [61]),
trong khi liên kết đậm có dung lượng 10000 đơn vị băng thông ứng với giao diện
mạng 10 GigE. Độ trễ liên kết được phát sinh ngẫu nhiên trong đoạn [5,11] đơn
vị thời gian. Vì số lượng nút mạng và liên kết của sơ đồ CESNET lớn nên số
lượng cặp nguồn địch được chọn cũng lớn hơn sơ đồ MIRA, cụ thể, SD ={(0,
18), (1, 11), (3, 16), (4, 7), (5, 13), (6, 19), (15, 0), (19, 8)}.

(a) Sơ đồ MIRA (b) Sơ đồ ANSNET

(c) Sơ đồ CESNET

Hình 2.10: Sơ đồ mạng thử nghiệm

Yêu cầu định tuyến được phát sinh ngẫu nhiên trên mỗi sơ đồ mạng theo hai kịch
bản định tuyến tĩnh và động. Các giá trị băng thông, độ trễ cần đảm bảo của mỗi yêu
cầu được phát sinh ngẫu nhiên theo phân phối đều và có đơn vị tương ứng với đơn vị
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băng thông, độ trễ của liên kết trên mỗi sơ đồ mạng thử nghiệm. Trong kịch bản định
tuyến tĩnh, yêu cầu đến một cách tuần tự và đều nhau. Nếu được thiết lập, đường đi
sẽ giữ lượng băng thông được yêu cầu đến khi kết thúc thử nghiệm. Mỗi bộ dữ liệu
định tuyến tĩnh có 1000 yêu cầu.

Khác với định tuyến tĩnh, trong kịch bản định tuyến động, thời điểm đến của yêu
cầu định tuyến được phát sinh ngẫu nhiên theo phân phối Poisson, trung bình có λ

yêu cầu trong một đơn vị thời gian. Đường đi của yêu cầu động giữ băng thông
trong một khoảng thời gian được phát sinh theo phân phối Exponential với trung bình
(mean = 1

µ
) đơn vị thời gian thay vì giữ đến khi kết thúc thử nghiệm như kịch bản

tĩnh. Phần mô phỏng của luận án (cũng như của các công trình định tuyến liên quan
khác đã được công bố) sử dụng phân phối Poisson và Exponential để phát sinh yêu
cầu định tuyến vì đây là hai phân phối được sử dụng phổ biến trong mô phỏng hoạt
động mạng máy tính, trong đó phân phối Poisson thể hiện thời gian đến của yêu cầu
và phân phối Exponential thể hiện thời gian phục vụ cho yêu cầu (thời gian yêu cầu
giữ băng thông khi được chấp nhận).

Ngoài ra, các bộ yêu cầu thử nghiệm còn được phát sinh theo điều kiện tải dựa trên
băng thông của sơ đồ mạng và lượng băng thông yêu cầu. Ví dụ với thử nghiệm trong
[27] trên sơ đồ MIRA, liên kết có băng thông 4800 đơn vị OC. Yêu cầu thử nghiệm
là yêu cầu tĩnh (không giải phóng băng thông khi được chấp nhận) và sẽ yêu cầu 1 -
3 đơn vị băng thông. Giả sử điều kiện tải được gọi là thấp khi lượng băng thông yêu
cầu không vượt quá 30% băng thông tối đa của hệ thống (mỗi bộ yêu cầu có khoảng
(4800∗30%

3 = 480) yêu cầu); tương tự, điều kiện tải cao là khi lượng băng thông yêu
cầu vượt quá 70% băng thông tối đa (mỗi bộ yêu cầu có khoảng (4800∗70%

3 = 1120)
yêu cầu). Tuy nhiên, trong trường hợp định tuyến động (các yêu cầu giải phóng băng
thông sau một khoảng thời gian) việc xác định lượng băng thông sử dụng khi xây
dựng bộ yêu cầu là phức tạp vì số lượng yêu cầu trong một đơn vị thời gian và thời
gian giữ băng thông được phát sinh ngẫu nhiên. Vì vậy, các bộ yêu cầu thử nghiệm
được gọi là có điều kiện tải bình thường tương ứng với 2000 yêu cầu và tải cao ứng
với 5000 yêu cầu. Lưu ý, cách gọi này có ý nghĩa tương đối để phân biệt hai điều kiện
tải khác nhau trong kịch bản thử nghiệm định tuyến động, trong đó điều kiện tải cao
có số lượng yêu cầu, tốc độ đến của yêu cầu cao hơn so với điều kiện tải bình thường.

Mặt khác, băng thông và độ trễ yêu cầu cũng được phát sinh ngẫu nhiên nhưng có
phụ thuộc vào thông số liên kết trên sơ đồ mạng. Ví dụ, băng thông yêu cầu trên sơ
đồ CESNET có giá trị lớn hơn trên MIRA và ANSNET vì dung lượng của liên kết
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trên CESNET lớn. Tương tự, độ trễ yêu cầu trên MIRA nhỏ hơn hai sơ đồ còn lại vì
sơ đồ MIRA có kích thước nhỏ nhất. Ngoài ra, giá trị độ trễ yêu cầu được phát sinh
dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn độ trễ của tất cả đường đi trong sơ đồ
mạng, nhằm tránh tình trạng yêu cầu độ trễ quá nhỏ hoặc quá lớn không phân biệt,
không đánh giá được sự khác nhau của các thuật toán định tuyến.

2.4.4 So sánh, đánh giá thuật toán định tuyến bằng mô phỏng

Các giải pháp định tuyến đảm bảo băng thông, độ trễ của nghiên cứu sinh được
đánh giá, so sánh với các công trình liên quan trong môi trường mô phỏng. Mỗi thử
nghiệm mô phỏng trên một sơ đồ mạng sẽ có một bộ yêu cầu định tuyến được phát
sinh ngẫu nhiên theo một trong ba kịch bản đã trình bày. Bộ yêu cầu này sẽ được
xử lý bởi các thuật toán cần so sánh. Khi mỗi thuật toán xử lý xong một yêu cầu, hệ
thống mô phỏng sẽ ghi nhận giá trị các độ đo hiệu năng tương ứng. Khi kết thúc một
mô phỏng, hệ thống sẽ có kết quả thử nghiệm các thuật toán trên cùng một bộ yêu
cầu, cùng một điều kiện thử nghiệm. Kết quả này được luận án cũng như các công
trình liên quan [27, 11, 59] thể hiện dưới dạng biểu đồ đường. Trong đó, trục hoành
là số lượng yêu cầu (tăng dần) của quá trình thử nghiệm nhằm so sánh giá trị các độ
đo hiệu năng sau khi xử lý cùng một số lượng yêu cầu định tuyến.

Hình 2.11 từ công trình [11] ví dụ một biểu đồ so sánh tỉ lệ từ chối yêu cầu (ý
nghĩa tương tư như tỉ lệ chấp nhận yêu cầu mà luận án sử dụng) trong một thử nghiệm
định tuyến tĩnh có 2000 yêu cầu. Có thể thấy khoảng từ yêu cầu thứ 300 thuật toán
SPF (Shortest Path First, hay còn gọi là MHA) đã bắt đầu từ chối yêu cầu, trong khi
các thuật toán được khảo sát khác vẫn đáp ứng được. Khi kết thức thử nghiệm này,
sau 2000 yêu cầu, thuật toán DORA_0.9 có tỉ lệ từ chối thấp nhất.

Bên cạnh nội dung mô phỏng chính là đánh giá, so sánh các thuật toán định tuyến
trên ba sơ đồ mạng theo ba kịch bản định tuyến, luận án còn báo cáo kết quả thử
nghiệm khi thay đổi giá trị băng thông yêu cầu và thay đổi số cặp nguồn - đích. Tham
số băng thông yêu cầu được khảo sát vì đây là giá trị ảnh hưởng trực tiếp đến việc yêu
cầu có được chấp nhận hay không. Nếu giá trị băng thông yêu cầu quá nhỏ (so với
băng thông của hệ thống thử nghiệm) các thuật toán đều tìm được đường đi thỏa yêu
cầu. Ngược lại, nếu giá trị này quá lớn, sẽ không có thuật toán nào tìm được đường
đi. Điều này dẫn đến không thực hiện được mục tiêu của thử nghiệm là đánh giá, so
sánh các thuật toán định tuyến. Vì vậy, thử nghiệm thay đổi giá trị băng thông yêu
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Hình 2.11: Một ví dụ biểu đồ so sánh độ đo các thuật toán từ [11]

cầu không chỉ thể hiện sự ảnh hưởng của giá trị này đến các độ đo hiệu năng mà còn
giúp lựa chọn giá trị mô phỏng phù hợp với mục tiêu thử nghiệm [47, 59]. Chi tiết về
kết quả thử nghiệm khi thay đổi tham số được trình bày ở mục 3.3.1.

2.5 KẾT CHƯƠNG

Mục 2.1 chương 2 trình bày bài toán định tuyến đảm bảo băng thông và bài toán
định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ mà luận án giải quyết. Mục tiêu của bài
toán là không chỉ tìm đường đi đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ mà còn lựa chọn
đường đi sao cho đáp ứng tối đa số yêu cầu định tuyến. Mục 2.2 và 2.3 lần lượt giới
thiệu các công trình định tuyến đảm bảo băng thông cũng như đảm bảo băng thông và
độ trễ liên quan. Ngoài ra, mục 2.4 trình bày về môi trường mô phỏng thuật toán định
tuyến bao gồm chương trình mô phỏng và các tham số liên quan như sơ đồ mạng, cặp
nút nguồn - đích.

Chương kế tiếp báo cáo các đề xuất của nghiên cứu sinh cho bài toán định tuyến
đảm bảo băng thông.



40

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG
THÔNG

3.1 BGHT: THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG SỬ DỤNG
THỜI GIAN GIỮ BĂNG THÔNG

3.1.1 Thuật toán đề xuất BGHT

Thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông xác định đường đi thỏa yêu cầu băng
thông sao cho số lượng yêu cầu được chấp nhận nhiều nhất có thể. Đối với mỗi yêu
cầu định tuyến, điều kiện băng thông được kiểm tra đơn giản bằng cách tạm thời loại
bỏ những liên kết có băng thông còn lại nhỏ hơn băng thông yêu cầu. Vì vậy, sự khác
nhau của các thuật toán định tuyến là ở cách xác định trọng số liên kết, từ đó dẫn đến
đường đi có trọng số nhỏ nhất tìm được khác nhau. Bắt nguồn từ thuật toán MIRA
tính trọng số liên kết tới hạn dựa trên tính chất luồng cực đại - tập cắt cực tiểu, đã
có nhiều phương pháp tính trọng số được đề xuất với cùng mục tiêu lựa chọn đường
đi linh động so với yêu cầu định tuyến. Trong tất cả phương pháp tính trọng số liên
kết, băng thông còn lại đều đóng vai trò quan trọng vì đây là thông số quyết định khả
năng đáp ứng yêu cầu định tuyến. Ví dụ thuật toán MIRA sử dụng băng thông còn
lại để tính giá trị luồng cực đại và tìm liên kết tới hạn; thuật toán DORA, RRATE có
một số hạng trong công thức trọng số là nghịch đảo băng thông còn lại; thuật toán
POOA, BGMRA tính trọng số tỉ lệ nghịch với băng thông còn lại (mục 2.2).

Có thể thấy, cách tính giá trị trọng số ngược với giá trị băng thông còn lại là một
kĩ thuật thực hiện cân bằng tải. Cụ thể, nếu băng thông còn lại ít thì trọng số liên kết
sẽ có giá trị lớn và thuật toán tìm đường đi trọng số nhỏ nhất sẽ cố gắng tránh liên kết
trọng số lớn. Ngược lại, nếu băng thông còn lại nhiều thì giá trị trọng số nhỏ và liên
kết có nhiều khả năng xuất hiện trong đường đi trọng số nhỏ nhất.

Mặt khác, trong quá trình định tuyến, giá trị băng thông còn lại không chỉ có giảm
xuống khi liên kết được sử dụng để đáp ứng yêu cầu, mà còn có tăng lên khi yêu cầu
mà liên kết đang đảm bảo băng thông kết thúc. Nói cách khác, một yêu cầu định
tuyến nếu được chấp nhận sẽ cần đảm bảo băng thông (làm giảm băng thông còn lại)
trong một khoảng thời gian, sau khi hoàn thành công việc truyền dữ liệu yêu cầu này
sẽ trả tài nguyên băng thông (làm tăng băng thông còn lại) cho hệ thống mạng để
phục vụ yêu cầu khác. Khoảng thời gian này gọi là thời gian giữ băng thông của yêu
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cầu định tuyến.
Thông tin về thời gian giữ băng thông có thể được sử dụng để tính băng thông còn

lại một cách chính xác, phục vụ cho quá trình định tuyến. Xét một sơ đồ mạng minh
họa với hai cặp nút nguồn đích và dung lượng liên kết được thể hiện trong hình 3.1.
Ba yêu cầu định tuyến lần lượt là: r1(1,5,1) đến hệ thống mạng tại thời điểm 1 và giữ
băng thông trong 5 đơn vị thời gian; r2(1,5,1) đến tại thời điểm 4 và giữ băng thông
5 đơn vị thời gian; r3(8,9,2) đến tại thời điểm 8 và cũng giữ băng thông 5 đơn vị thời
gian.

Hình 3.1: Ví dụ định tuyến liên quan đến thời gian giữ băng thông

Xét thuật toán định tuyến có trọng số liên kết tỉ lệ nghịch với băng thông còn
lại (w(l) = 1/b(l)). Khi xử lý yêu cầu r1(1,5,1), đường đi p1 = (1,2,3,4,5) được
chọn vì có trọng số nhỏ hơn đường p2 = (1,6,7,5) (w(p1) = 4/2 < w(p2) = 5/2).
Khi xử lý yêu cầu r2(1,5,1), đường đi p2 được chọn vì lúc này băng thông còn
lại của đường p1 giảm và trọng số p1 lớn hơn p2 (w(p1) = 4 > w(p2) = 5/2). Với
lựa chọn p2 = (1,6,7,5) cho yêu cầu r2, yêu cầu r3(8,9,2) bị từ chối vì đường đi
p3 = (8,6,7,9) không còn đủ băng thông đảm bảo (b(6,7) = 1). Trong ví dụ này, yêu
cầu r1 giữ băng thông 5 đơn vị thời gian và trả lại băng thông tại thời điểm 6. Nếu
thuật toán xử lý r2 tính băng thông còn lại bao gồm lượng băng thông sẽ được giải

phóng khi yêu cầu kế tiếp r3 đến (thời điểm 8) thì băng thông còn lại của p1 bằng 2
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và p1 = (1,2,3,4,5) tiếp tục được chọn để đáp ứng yêu cầu r2. Từ đó yêu cầu r3 cũng
được chấp nhận với đường đi p3 = (8,6,7,9).

Dựa trên nhận xét về tính chất quan trọng của băng thông còn lại và khả năng sử
dụng thời gian giữ để tính băng thông còn lại trong tương lai, nghiên cứu sinh đề xuất
một phương pháp tính trọng số đơn giản dựa trên giá trị băng thông còn lại:

wri(l) =
1

bri(l)+ relBwri+1(l)
(3.1)

Gọi yêu cầu định tuyến đang xử lý là yêu cầu thứ i : ri, thời điểm xử lý ri là tri , công
thức 3.1 tính trọng số của liên kết l để tìm đường đi cho ri với b(l) là băng thông còn
lại của l tại thời điểm tri , relBw(l) là băng thông sẽ được giải phóng trên liên kết l tại
thời điểm tri+1 khi yêu cầu kế tiếp ri+1 đến. Nói cách khác, mẫu số (b(l)+ relBw(l))

là băng thông còn lại của liên kết l tại thời điểm xử lý yêu cầu kế tiếp tri+1 .
Để tính được relBw(l), hệ thống mạng cần có thông tin thời gian giữ băng thông

của các yêu cầu định tuyến đã được chấp nhận. Thông tin này có thể được máy chủ
định tuyến ước tính từ những yêu cầu đã kết thúc. Hoặc thời gian giữ băng thông được
gửi kèm với mỗi yêu cầu định tuyến. Điều này có thể thực hiện được vì bên sử dụng
dịch vụ định tuyến sẽ biết thời gian cần truyền dữ liệu (thời gian giữ băng thông) và
thời gian này được gửi đến hệ thống mạng trong gói tin yêu cầu thiết lập của giao thức
định tuyến. Trong thuật toán đề xuất, yêu cầu định tuyến được giả sử đã bao gồm thời
gian giữ băng thông, nghĩa là yêu cầu ri(s,d,b,h) gồm nút nguồn s, nút đích d, băng
thông cần đảm bảo b, và thời gian giữ băng thông h nếu yêu cầu được chấp nhận.

Ngoài ra, thời điểm đến của yêu cầu kế tiếp tri+1 không thể xác định một cách chính
xác vì điều kiện bài toán là không biết trước yêu cầu định tuyến. Vì vậy, thuật toán
cần dự đoán thời điểm đến dựa trên những yêu cầu đã nhận được. Với mục đích giảm
thiểu thời gian tính toán, BHGT sử dụng phân phối tam giác [21] để phát sinh thời
điểm đến kế tiếp. Phân phối tam giác là một phân phối liên tục với biến ngẫu nhiên x

nằm trong đoạn [min,max], có yếu vị mode, và có hàm phân phối:

D(x) =


(x−min)2

(max−min)(mode−min) , nếu min≤ x≤ mode

1− (max−x)2

(max−min)(max−mode) , nếu mode < x≤ max
(3.2)

Thuật toán tính khoảng thời gian giữa hai yêu cầu liên tiếp đã nhận được, và áp dụng
phân phối tam giác để phát sinh khoảng thời gian sẽ nhận được yêu cầu kế tiếp. Cụ
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thể, khi nhận được yêu cầu ri, thuật toán tính khoảng thời gian giữa ri và yêu cầu trước
đó ri−1: ∆ti = tri− tri−1 . Giá trị ∆ti này được cập nhật vào ba tham số của phân phối
tam giác min, max, và mode với min là khoảng thời gian giữa hai yêu cầu định tuyến
nhỏ nhất, max là khoảng thời gian lớn nhất, và mode được tính bằng giá trị trung bình
các khoảng thời gian đã biết. Sau đó, phân phối tam giác được sử dụng để phát sinh
một giá trị ngẫu nhiên ∆ti+1 được xem như khoảng thời gian giữa yêu cầu hiện tại ri

và yêu cầu kế tiếp ri+1. Như vậy, thuật toán dự đoán thời điểm đến của yêu cầu kế
tiếp rr+1 là tri+1 = ti +∆ti+1 .

Bảng 3.1 trình bày các bước thực hiện thuật toán định tuyến được đề xuất với tên
gọi thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông sử dụng thời gian giữ - Bandwidth
Guaranteed routing algorithm using Holding Time (BGHT). Đầu vào của thuật toán
ngoài sơ đồ mạng, có thêm thời gian giữ băng thông của yêu cầu định tuyến nếu được
chấp nhận và danh sách các đường đi đang đảm bảo băng thông với thời điểm kết
thúc tương ứng. Thông tin về thời gian giữ này giúp thuật toán tính được băng thông
sẽ được giải phóng trong tương lai. Thuật toán BGHT xử lý mỗi yêu cầu định tuyến
với bốn bước đơn giản, có độ phức tạp tính toán thấp. Thứ nhất, tạm thời loại bỏ liên
kết không đủ băng thông còn lại. Thứ hai, tính khoảng cách giữa thời điểm đến của
yêu cầu đang xử lý và yêu cầu trước đó, cập nhật ba tham số phân phối tam giác min,
max, mode và phát sinh khoảng thời gian yêu cầu kế tiếp sẽ đến ∆ti+1 . Thứ ba, tính
băng thông sẽ được giải phóng tại thời điểm tri+1 = ti +∆ti+1 và tính trọng số cho mỗi
liên kết theo công thức 3.1. Cuối cùng, sử dụng Dijkstra tìm đường đi trọng số nhỏ
nhất cho yêu cầu định tuyến.

Bảng 3.1: Thuật toán BGHT

Đầu vào Sơ đồ mạng G(N,L)
Danh sách đường đi đang đảm bảo
Yêu cầu định tuyến r(s,d,b,h)

Đầu ra Một đường đi psd
Hoặc không có đường đi thỏa yêu cầu

Các bước xử lý Với mỗi yêu cầu r(s,d,b,h):
1. Bỏ qua những liên kết không đủ băng thông yêu cầu b(l)< b
2. Tính ∆ti , cập nhật tham số và phát sinh ∆ti+1 bằng phân phối tam giác
3. Tính băng thông sẽ giải phóng và trọng số cho các liên kết còn lại w(l) theo
công thức 3.1
4. Sử dụng Dijkstra tìm đường đi trọng số nhỏ nhất từ s đến d

Nếu tìm được: trả về psd và cập nhật các thông tin cần thiết
Ngược lại: từ chối yêu cầu (không có đường đi).
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3.1.2 Ví dụ minh họa

Kết quả thuật toán BGHT cho ví dụ hình 3.1 như sau:
• Yêu cầu r1(1,5,1,5), t1 = 1: không tính ∆t1,∆t2 , và băng thông sẽ giải phóng vì

đây là yêu cầu đầu tiên, đường đi p1 = (1,2,3,4,5) được chọn sau khi tính trọng
số liên kết (hình 3.2a)

• Yêu cầu r2(1,5,1,5), t2 = 4: tính được ∆t2 = 3, phát sinh ∆t3 = 3 (min = max =

mode = 3), đường đi p1 = (1,2,3,4,5) được chọn sau khi tính trọng số liên kết
(hình 3.2b)

• Yêu cầu r3(8,9,2,5), t3 = 8: tính được ∆t3 = 4, phát sinh ∆t4 = 4 (min= 3,max=

4,mode = 3.5), đường đi p2 = (8,6,7,9) được chọn sau khi tính trọng số liên
kết (hình 3.2c)

(a) Kết quả BGHT xử lý yêu cầu r1

(b) Kết quả BGHT xử lý yêu cầu r2
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(c) Kết quả BGHT xử lý yêu cầu r3

Hình 3.2: Kết quả ví dụ minh họa thuật toán BGHT

3.1.3 Phân tích hoạt động

Thuật toán đề xuất BGHT gồm bốn bước chỉ xử lý trên liên kết và không tính toán
độ tới hạn theo đường đi như phần lớn công trình liên quan. Cụ thể, bước 1 và bước
3 duyệt liên kết để đảm bảo băng thông và tính trọng số, bước 4 áp dụng thuật toán
Dijkstra để tìm đường đi trọng số nhỏ nhất. Giả sử Dijkstra được cài đặt theo phương
pháp cổ điển độ phức tạp O(nm), thuật toán BGHT sẽ có độ phức tạp O(m+nm) với
m là số liên kết và n số nút trong sơ đồ mạng. Độ phức tạp này bằng độ phức tạp của
các công trình liên quan có thời gian tính toán nhanh đã công bố như DORA, BCRA,
BGMRA, và thấp hơn nhiều so với thuật toán MIRA dùng luồng cực đại (MIRA có
độ phức tạp của quá trình tính luồng cực đại - tập cắt cực tiểu và thuật toán Dijkstra
O((k−1)nm2 +nm)) với k là số cặp nguồn đích.

Mặt khác, trọng số BGHT bao gồm băng thông sẽ giải phóng khi yêu cầu định
tuyến kế tiếp (được dự đoán) đến, heuristic này có ý nghĩa tham lam lựa chọn đường
đi cân băng tải sao cho có thể tiếp tục giải quyết yêu cầu kế tiếp một cách tốt nhất.
Tuy nhiên, vì thuật toán dự đoán khoảng thời gian đến của yêu cầu kế tiếp dựa trên
các yêu cầu đã nhận được bằng cách phát sinh ngẫu nhiên theo phân phối tam giác,
nên khi thử nghiệm nhiều lần trên cùng một bộ yêu cầu, kết quả BGHT có thể khác
nhau phụ thuộc vào giá trị được phát sinh. Thử nghiệm được trình bày ở mục 3.3 sẽ
chứng minh thuật toán BGHT có kết quả định tuyến rất tốt cả về tỉ lệ chấp nhận yêu
cầu định tuyến và thời gian tính toán định tuyến trung bình.
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3.2 TEARD: THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG SỬ
DỤNG DỮ LIỆU ĐỊNH TUYẾN

3.2.1 Thuật toán đề xuất TEARD

Thuật toán định tuyến BGHT được đề xuất với giả sử yêu cầu định tuyến có thêm
thời gian giữ băng thông, với mong muốn giải quyết bài toán với định nghĩa ban đầu
(không bổ sung giả sử), nghiên cứu sinh giới thiệu một thuật toán khác sử dụng dữ
liệu từ quá trình định tuyến bao gồm trạng thái sơ đồ mạng, thông tin từ các yêu cầu
định tuyến và đường đi đã sử dụng trong quá khứ. Thuật toán được đặt tên là Traffic
Engineering routing algorithm using Routing Data (TEARD).

Trọng số liên kết của thuật toán TEARD bao gồm ba thành phần. Thành phần thứ
nhất xét độ tới hạn của liên kết theo các cặp nút nguồn đích. Đầu tiên, độ tới hạn
được tính theo tỉ lệ xuất hiện của liên kết trên tổng số đường đi. Ví dụ liên kết l thuộc
3 trong tổng số 5 đường đi của cặp nguồn đích ie thì độ tới hạn của l đối với ie là
critie(l) = 3/5. Việc tính toán này chỉ phụ thuộc vào sơ đồ mạng nên được thực hiện
trong pha offline (trước khi có yêu cầu định tuyến) và chỉ thực hiện lại khi sơ đồ mạng
có thay đổi. Sau đó, trong pha online, độ tới hạn theo cặp nguồn đích này được nhân
với xác suất mà cặp đó đã được yêu cầu. Sự điều chỉnh này nhằm giúp giá trị tới hạn
của liên kết linh hoạt với yêu cầu thực tế. Ví dụ khi liên kết l thuộc nhiều đường đi
của cặp ie thì giá trị critie(l) cao, dẫn đến thuật toán hạn chế sử dụng l. Nhưng nếu
cặp ie ít được yêu cầu thì việc hạn chế có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả định tuyến.
Trong trường hợp này, phép nhân với xác suất thấp của ie giúp giảm giá trị critie(l).
Như vậy, giá trị tới hạn theo cặp nút nguồn đích được tính theo công thức sau:

crit1(l) = ∑
ie∈IE

(prob(ie)∗ critie(l)) (3.3)

Trong đó prob(ie) là xác suất cặp ie được yêu cầu. Trong cài đặt hiện tại, prob(ie)

được tính đơn giản là tỉ lệ giữa số yêu cầu định tuyến cho cặp ie trên tổng số yêu cầu
đã nhận được. Ngoài ra critie(l) là độ tới hạn của liên kết l đối với cặp nguồn đích ie

tính trong pha offline:

critie(l) =

∑
pie∈P(ie)

vl

|P(ie)|
(3.4)
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vl =

0 if l /∈ pie

1 if l ∈ pie

P(ie) là tập hợp đường đi từ i tới e

pie là một đường đi trong tập hợp P(ie)

|P(ie)| là tổng số đường đi từ i tới e

Thành phần trọng số thứ hai xem xét giá trị băng thông, đặc biệt là băng thông
còn lại của liên kết. Để tránh tình trạng nghẽn mạng, một liên kết còn ít băng thông
không nên được sử dụng. Tương tự, một liên kết đã sử dụng nhiều băng thông cũng
không nên tiếp tục sử dụng. Áp dụng ý tưởng trên, giá trị tới hạn theo băng thông
được tính tỉ lệ nghịch với băng thông còn lại và tỉ lệ thuận với băng thông đã sử dụng
theo công thức sau:

crit2(l) =
used(l)

r(l)
=

c(l)−b(l)
b(l)

(3.5)

Trong đó, c(l) và b(l) lần lượt là dung lượng và băng thông còn lại của liên kết l.
Theo công thức 3.5, đối với hai liên kết cùng dung lượng, liên kết nào còn ít băng
thông hơn sẽ có giá trị trọng số lớn hơn và sẽ được thuật toán tìm đường đi ngắn nhất
Dijkstra hạn chế lựa chọn. Điều này giúp thuật toán cân bằng tải và tránh hiện tượng
thắt cổ chai. Với ý nghĩa tương tự, trong hai liên kết có cùng băng thông còn lại, liên
kết nào có dung lượng lớn (dẫn đến giá trị trọng số lớn) cũng sẽ được hạn chế sử dụng
vì liên kết này đang đảm bảo lượng băng thông lớn hơn liên kết còn lại.

Thành phần trọng số liên kết thứ ba được tính theo tần suất sử dụng liên kết trong
các đường đi đã được thiết lập (công thức 3.6). Mục đích của thành phần này cũng
nhằm cân bằng việc lựa chọn liên kết trong đó liên kết đã được chọn nhiều lần sẽ có
giá trị cao.

crit3(l) =
|EstPl|
|EstP|

(3.6)

|EstPl| là tổng số đường đi đã được thiết lập có chứa liên kết l

|EstP| là tổng số đường đi đã được thiết lập

Cuối cùng, công thức 3.7 tổng hợp ba giá trị tới hạn trên thành trọng số liên kết
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của thuật toán đề xuất TEARD:

w(l) = k1.crit1(l)+ k2.crit2(l)+ k3.crit3(l) (3.7)

k1,k2,k3 là tham số điều chỉnh

0 < k1,k2,k3 và k1 + k2 + k3 = 1

Bảng 3.2 trình bày các bước của thuật toán định tuyến được đề xuất TEARD. Trong
pha offline, thuật toán depth-first search [14] được sử dụng để tìm đường đi cho các
cặp nguồn đích. Lưu ý pha offline thực hiện trước khi có yêu cầu định tuyến và chỉ
thực hiện lại khi sơ đồ mạng thay đổi (thêm hoặc giảm liên kết trong sơ đồ mạng).
Trong khi đó, pha online là quá trình tìm đường đi khi nhận được yêu cầu.

Bảng 3.2: Thuật toán TEARD

Đầu vào Sơ đồ mạng G(N,L)
Yêu cầu định tuyến r(s,d,b)

Đầu ra Một đường đi psd
Hoặc không có đường đi thỏa yêu cầu

Pha offline 1. Với mỗi cặp nguồn đích ie, tính critie(l) theo công thức (3.4)
Pha online Với mỗi yêu cầu r(s,d,b):

1. Bỏ qua những liên kết không đủ băng thông yêu cầu b(l)< b
2. Tính trọng số cho các liên kết còn lại w(l) theo công thức 3.7
3. Cập nhật dữ liệu định tuyến để xử lý yêu cầu kế tiếp
4. Sử dụng Dijkstra tìm đường đi trọng số nhỏ nhất từ s đến d

Nếu tìm được: trả về psd
Ngược lại: từ chối yêu cầu (không có đường đi).

3.2.2 Ví dụ minh họa

Xét một ví dụ minh họa với sơ đồ mạng và yêu cầu định tuyến như hình 3.3. Có
hai cặp nút nguồn đích 1-6 và 9-10, dung lượng liên kết được lựa chọn để thể hiện sự
khác nhau của thuật toán đề xuất với các công trình liên quan, cụ thể cặp nguồn đích
1-6 có 2 đường đi, trong đó đường đi ngắn hơn có băng thông lớn hơn đường còn lại.
Ba yêu cầu định tuyến r1,r2,r3 đến tuần tự và có thời gian giữ lâu, không ảnh hưởng
đến quá trình định tuyến.
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Hình 3.3: Ví dụ minh họa thuật toán TEARD

Kết quả thuật toán TEARD với trọng số k1 = 0.3,k2 = 0.4,k3 = 0.3 cho ví dụ hình
3.3 như sau:

• Pha offline: cặp nguồn đích 1-6 có 2 đường đi p1 = (1,2,3,4,5,6) và p2 =

(1,7,8,6), cặp 9-10 chỉ có 1 đường p3 = (9,7,8,10). Độ tới hạn của liên kết đối
với mỗi cặp nguồn đích được thể hiện trong hình 3.4a

• Pha online: xử lý yêu cầu r1(1,6,1): đây là yêu cầu đầu tiên, các liên kết chưa
được sử dụng nên trọng số bằng ε (một giá trị dương rất nhỏ để Dijkstra hoạt
động). Thuật toán lựa chọn đường đi ngắn nhất p2 = (1,7,8,6) cho cặp nguồn
đích 1-6 (hình 3.4b, đường đi được chọn được in đậm)

• Xử lý yêu cầu r2(1,6,2): các liên kết của đường p2 = (1,7,8,6) đã được sử
dụng nên được tính giá trị trọng số lớn hơn so với các liên kết trên đường p1 =

(1,2,3,4,5,6). Sau khi tính trọng số liên kết, đường đi p1 có trọng số wp1 = 0
nhỏ hơn wp2 = 0 nên được sử dụng (hình 3.4c).

• Xử lý yêu cầu r3(9,10,2): đường đi duy nhất p3 = (9,7,8,10) có thể được sử
dụng vì yêu cầu r2 đã được đáp ứng bằng đường p1 = (1,2,3,4,5,6).
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(a) Kết quả TEARD pha offine

(b) Kết quả TEARD xử lý yêu cầu r1

(c) Kết quả TEARD xử lý yêu cầu r2



51

(d) Kết quả TEARD xử lý yêu cầu r3

Hình 3.4: Kết quả ví dụ minh họa thuật toán TEARD

Trong ví dụ này, thuật toán TEARD đã chọn đường đi p1 = (1,2,3,4,5,6) khi
xử lý yêu cầu r2(1,6,2 nên yêu cầu r3(9,10,2) có thể được đáp ứng bằng đường đi
p3 = (9,7,8,10). So sánh với thuật toán BGMRA (khi xử lý yêu cầu r2), trọng số
được tính tỉ lệ nghịch với băng thông còn lại, vì băng thông còn lại của p2 = (1,7,8,6)
lớn nên BGMRA tiếp tục chọn p2 = (1,7,8,6) cho r2 từ đó không đáp ứng được yêu
cầu r3. Tương tự với thuật toán MIRA, vì liên kết (7,8) có băng thông còn lại lớn hơn
luồng cực đại của cặp 9-10 nên (7,8) không được xem là liên kết tới hạn và MIRA
cũng chọn đường đi p2 = (1,7,8,6).

3.2.3 Phân tích hoạt động

Thuật toán đề xuất TEARD có hai pha hoạt động. Pha offline tìm đường đi cho
mỗi cặp nguồn đích bằng cách điều chỉnh và áp dụng thuật toán depth first search đệ
qui. Như vậy pha offline có độ phức tạp đệ qui và thời gian thực hiện tương đối lâu.
Tuy nhiên quá trình này thực hiện một lần khi bắt đầu quá trình định tuyến và chỉ cần
thực hiện lại khi sơ đồ mạng có sự thay đổi (trong quá trình hoạt động, nhà cung cấp
dịch vụ mạng cố gắng hạn chế sự thay đổi này). Hơn nữa, pha offline có thể thực hiện
độc lập với pha online, nghĩa là nếu có yêu cầu định tuyến khi chưa tính toán xong
các giá trị critie thì thuật toán vẫn có thể tính trọng số liên kết mà bỏ qua giá trị crit1
hoặc sử dụng giá trị critie cũ đã tính trước khi sơ đồ mạng thay đổi.

Mặt khác, pha online của thuật toán TEARD có độ phức tạp O(km+mn) với k,m,n

lần lượt là số cặp nguồn đích, số liên kết và số nút mạng. Trong đó, O(km) là độ phức
tạp của các bước xử lý tính trọng số liên kết bao gồm tính độ tới hạn theo từng cặp
nguồn đích, O(mn) là độ phức tạp của thuật toán tìm đường Dijkstra. Bảng 3.3 so
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sánh độ phức tạp xử lý yêu cầu định tuyến (pha online) của các thuật toán định tuyến
đảm băng thông. Có thể thấy thuật toán sử dụng luồng cực đại có độ phức tạp cao
hơn hẳn các thuật toán tính trọng số liên kết sử dụng giá trị khác. Ngoài ra, hai thuật
toán sử dụng kĩ thuật máy học đua ngẫu nhiên không xác định được độ phức tạp vì
quá trình đua phụ thuộc vào yêu cầu định tuyến.

Bảng 3.3: Độ phức tạp của thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông

Thuật toán Độ phức tạp
MHA [22], BCRA [32]

O(m+mn)DORA [11], BGMRA [33]
BGHT
TEARD O(km+mn)
MIRA [27], NewMIRA [65] O((k−1)nm2 +nm)

Trọng số liên kết của thuật toán TEARD được tính từ các dữ liệu khác nhau trong
quá trình định tuyến. Thứ nhất, sơ đồ mạng được sử dụng để tính độ tới hạn theo từng
cặp nguồn đích với ý nghĩa liên kết càng nằm trong nhiều đường đi thì càng có nhiều
ảnh hưởng nếu được sử dụng, giá trị này còn được điều chỉnh bởi tỉ lệ yêu cầu của cặp
nguồn đích trong thực tế nhằm tăng sự linh động của trọng số. Thứ hai, thuộc tính
quan trọng băng thông, không chỉ băng thông còn lại mà cả băng thông đang đảm bảo
của liên kết được thể hiện trong trọng số. Cuối cùng, lịch sử sử dụng liên kết cũng
được xem xét trong thành phần trọng số liên kết thứ ba. Ý tưởng heuristic của việc sử
dụng dữ liệu định tuyến này là cố gắng tính trọng số một cách linh động, phù hợp với
quá trình đã qua và chuẩn bị tốt nhất cho những yêu cầu sắp đến.

Mục kết quả mô phỏng kế tiếp sẽ chứng tỏ hiệu quả của hai thuật toán định tuyến
đảm bảo băng thông đề xuất BGHT và TEARD so với các công trình liên quan đã
công bố.

3.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Các thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông liên quan bao gồm MHA, BCRA,
MIRA, NewMIRA, DORA, BGMRA, RRATE, POOA và hai thuật toán nghiên cứu
sinh đề xuất BGHT, TEARD được thử nghiệm, so sánh, đánh giá dựa trên ba tiêu chí
tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến (đơn vị %), thời gian tính toán định tuyến trung
bình (đơn vị mili giây), và độ lệch chuẩn tải liên kết (đơn vị %). Như đã giới thiệu ở
mục 2.4, ba sơ đồ mạng thử nghiệm là MIRA, CESNET, và ANSNET. Có hai kịch
bản cho yêu cầu định tuyến: định tuyến tĩnh và định tuyến động. Trong kịch bản thứ
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nhất, đường đi, nếu được thiết lập, sẽ giữ băng thông đến khi kết thúc thử nghiệm.
Kịch bản này dùng minh họa khả năng của thuật toán nhưng ít có ý nghĩa trong hoạt
động thực tế. Trong kịch bản thứ hai, đường đi sẽ trả băng thông sau một thời gian sử
dụng. Kịch bản động gồm hai trường hợp nhỏ: điều kiện tải bình thường và điều kiện
tải cao. Điều kiện tải bình thường có số lượng yêu cầu và số yêu cầu đến trong một
đơn vị thời gian ít hơn điều kiện tải cao. Hơn nữa, thời gian giữ băng thông của yêu
cầu tải bình thường cũng ngắn hơn.

Mô phỏng được thực hiện trên hệ thống máy tính có cùng cấu hình: sử dụng
Microsoft .NET Framework 4.0, bộ xử lý Intel Dual Core 3.1 GHz, bộ nhớ 2048 MB
RAM. Tiểu mục 3.3.1 phân tích các đặc điểm của kết quả mô phỏng khi thay đổi tham
số yêu cầu định tuyến như thay đổi băng thông, thay đổi số cặp nguồn đích. Tiểu mục
3.3.2 so sánh hiệu quả định tuyến của hai thuật toán đã đề xuất với các công trình
liên quan trên số lượng lớn (900) bộ dữ liệu đã được phát sinh. Cuối cùng, tiểu mục
3.3.3 phân tích kĩ hơn hoạt động của thuật toán đề xuất TEARD bằng cách thay đổi
các tham số liên quan.

Ngoài ra, giá trị tham số của các thuật toán được sử dụng trong quá trình mô phỏng
là giá trị đã được tác giả của các thuật toán này trình bày trong các công trình tương
ứng, cụ thể:

• Thuật toán MIRA [27]: tham số điều chỉnh αie = 1,∀ie, có ý nghĩa các cặp
nguồn đích cùng mức độ quan trọng.

• Thuật toán DORA [11]: tham số điều chỉnh α = 0.9, có ý nghĩa thành phần liên
quan đến băng thông còn lại chiếm tỉ lệ 90% trong trọng số liên kết. Theo kết
quả trình bày trong công trình này, DORA đạt tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
cao nhất với giá trị 0.9 (cao hơn tỉ lệ của α = 0.5).

• Thuật toán RRATE [47]: số đường chọn trước k = 25, số lần đua N = 10, giá trị
hai tham số điều chỉnh k1 = k2 = 0.5. Theo các tác giả của RRARE các tham số
heuristic này có ảnh hưởng lớn đến kết quả định tuyến, tuy nhiên phương pháp
xác định giá trị không được đề cập. Vì vậy, nghiên cứu sinh tự lựa chọn giá trị từ
các thử nghiệm đã thực hiện.

• Tương tự RRATE, thuật toán POOA [35] có tham số k = N = 20.
• Thuật toán đề xuất TEARD sử dụng tham số k1 = 0.3, k2 = 0.4, k3 = 0.3 với ý

nghĩa ba thành phần đều có ảnh hưởng tương đương nhau trong trọng số liên kết.
Tiểu mục 3.3.3 sẽ báo cáo chi tiết hơn về sự ảnh hưởng của các tham số này.
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3.3.1 Kết quả khi thay đổi tham số yêu cầu thử nghiệm

Đặc điểm kết quả thử nghiệm

Đầu tiên, đặc điểm của ba tiêu chí đánh giá (tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến,
thời gian tính toán định tuyến trung bình, độ lệch chuẩn tải liên kết) được trình bày.
Hình 3.5 thể hiện kết quả theo số yêu cầu định tuyến trong một thử nghiệm trên sơ đồ
MIRA có kịch bản định tuyến động, điều kiện tải bình thường, và băng thông yêu cầu
được phát sinh trong đoạn [20,30] đơn vị băng thông. Lưu ý, để dễ dàng phân biệt
và so sánh giá trị kết quả, các biểu đồ dạng đường thể hiện kết quả theo số lượng yêu
cầu chỉ trình bày sáu thuật toán định tuyến đặc trưng bao gồm:

• Hai thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông đã đề xuất BGHT và TEARD.
• Ba thuật toán liên quan đặc trưng cho mỗi nhóm giải pháp định tuyến: nhóm dựa

trên liên kết - MHA; nhóm hạn chế ảnh hưởng - MIRA; và nhóm áp dụng máy
học - RRATE.

• Thuật toán liên quan được công bố gần đây nhất BGMRA (năm 2012).
Có thể thấy khi số lượng yêu cầu tăng lên thì tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến

giảm xuống vì liên kết không đủ băng thông còn lại để đáp ứng yêu cầu. Ví dụ trong
hình 3.5a, tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của thuật toán RRATE giảm từ 100% sau 100 yêu

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết

Hình 3.5: Kết quả định tuyến động, điều kiện tải thường, sơ đồ MIRA
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cầu xuống 72% sau 1000 yêu cầu, và xuống 62.2% sau 2000 yêu cầu. Tương tự, tỉ
lệ chấp nhận của TEARD cũng giảm từ 100% xuống 63.9% sau 2000 yêu cầu. Tuy
nhiên, tỉ lệ chấp nhận không chỉ giảm mà cũng có thể tăng trong quá trình định tuyến.
Nguyên nhân là do kịch bản định tuyến động, một số đường đi sẽ giải phóng băng
thông sau thời gian sử dụng, cho phép hệ thống mạng chấp nhận các yêu cầu kế tiếp.
Điều này được minh họa trong hình 3.5a từ giai đoạn 1500 đến 1600 yêu cầu, MHA
có tỉ lệ chấp nhận tăng từ 61.9% đến 62%, tỉ lệ của BGHT cũng tăng từ 65.7% đến
66.2%.

Xem xét đến tiêu chí thời gian tính toán định tuyến trung bình. Thời gian này được
tính trong pha online từ khi thuật toán bắt đầu xử lý yêu cầu đến khi có kết quả chấp
nhận hoặc từ chối yêu cầu. Vì vậy, thời gian tính trung bình của phần lớn thuật toán
không có sự thay đổi quá lớn khi số lượng yêu cầu tăng lên, trừ hai thuật toán áp dụng
máy học RRATE và POOA. Vì giai đoạn học chiếm rất nhiều thời gian so với giai
đoạn sau học nên thời gian trung bình của hai thuật toán này cao trong khoảng vài
trăm yêu cầu ban đầu sau đó giảm xuống đáng kể. Cụ thể, trong thử nghiệm hình
3.5b, thời gian tính của RRATE là 0.70 ms sau 100 yêu cầu, giảm xuống 0.09 ms sau
1000 yêu cầu, và chỉ còn 0.05 ms sau 2000 yêu cầu. Ngược lại thời gian của các thuật
toán khác chẳng hạn như BGHT và MHA tương đối ổn định với các giá trị lần lượt là
0.05 ms và 0.04 ms trong suốt quá trình thử nghiệm. Thử nghiệm cũng cho thấy sau
2000 yêu cầu, thuật toán MIRA tính toán lâu hơn BGHT 13 lần, và lâu hơn TEARD
6 lần. Điều này chứng tỏ việc sử dụng luồng cực đại làm mất nhiều thời gian. Ngoài
ra, trong quá trình thử nghiệm nhất là thử nghiệm điều kiện tải cao với 5000 yêu cầu,
thời gian tính toán định tuyến trung bình có xu hướng giảm khi số lượng yêu cầu tăng
vì lúc này nhiều liên kết không đủ băng thông đáp ứng yêu cầu, bị tạm thời loại bỏ,
làm giảm kích thước sơ đồ mạng và giảm thời gian tính của thuật toán.

Tiêu chí thứ ba là độ lệch chuẩn tải liên kết. Tải liên kết (load(l) = c(l)−b(l)
c(l) ) thể

hiện mức độ sử dụng của liên kết nên độ lệch chuẩn tải được dùng để đánh giá khả
năng cân bằng tải của thuật toán định tuyến. Giá trị lệch chuẩn thấp thể hiện đường
đi được phân phối tương đối đều trong sơ đồ mạng và liên kết có thể còn băng thông
để đáp ứng tiếp yêu cầu. Nhờ vậy một thuật toán định tuyến có kết quả độ lệch chuẩn
thấp thông thường sẽ có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến tốt. Trong hình 3.5c và
3.5a, sau 2000 yêu cầu, hai thuật toán có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp nhất TEARD
và BGHT (39.2% và 34.4%) cũng là thuật toán có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
cao nhất (63.9% và 64.6%). Ngược lại, thuật toán MHA luôn chọn đường đi ngắn
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nhất nên có độ lệch chuẩn cao hơn (40.6%) và tỉ lệ chấp nhận thấp hơn (59.7%). Tuy
nhiên điều này không có nghĩa thuật toán có độ lệch chuẩn thấp nhất sẽ cho tỉ lệ chấp
nhận yêu cầu cao nhất. Mặt khác, trong thử nghiệm định tuyến, khi số lượng yêu cầu
tăng lên thì độ lệch chuẩn tải liên kết tăng vì các liên kết khác nhau được sử dụng.
Tuy nhiên, nếu yêu cầu tiếp tục đến, độ lệch chuẩn sẽ không tăng nữa vì tất cả liên
kết liên quan đến các cặp nguồn đích đều đã được sử dụng. Nhận xét này được minh
họa trong hình 3.5c, thuật toán BGHT có độ lệch chuẩn tải liên kết 15.6% sau 100
yêu cầu, tăng lên 35.6% sau 500 yêu cầu nhưng ít thay đổi tiếp tục và ở mức 39.4%
khi kết thúc thử nghiệm (sau 2000 yêu cầu).

Thay đổi băng thông yêu cầu

Kế tiếp, kết quả định tuyến được phân tích khi thay đổi giá trị băng thông yêu cầu.
Bảng 3.4 báo cáo chi tiết kết quả định tuyến tĩnh trên sơ đồ CESNET với băng thông
yêu cầu được phát sinh trong đoạn giá trị [40,60] và [140,160] đơn vị băng thông.
Lưu ý, trong bảng số liệu, các thuật toán được sắp xếp theo thứ tự kết quả tỉ lệ chấp
nhận (khi kết thúc thử nghiệm) tăng dần. Mỗi dòng thể hiện kết quả của một thuật
toán sau khi kết thúc lần lượt 100, 500 và 1000 yêu cầu. Một số từ ngữ được viết tắt
để tiết kiệm không gian, cụ thể: số lượng yêu cầu - SLYC, tỉ lệ chấp nhận yêu cầu
định tuyến - TC, thời gian tính toán định tuyến trung bình - TT, và độ lệch chuẩn tải
liên kết - ĐT.

Bảng 3.4: Kết quả định tuyến tĩnh, sơ đồ CESNET với băng thông yêu cầu thay đổi

(a) Băng thông yêu cầu trong đoạn [40,60] đơn vị băng thông

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

POOA 100 85.4 76.0 0.12 0.12 0.11 9.6 29.6 34.1
BCRA 100 85.6 76.1 0.06 0.06 0.06 7.7 26.7 28.5
MHA 100 85.8 76.2 0.05 0.05 0.05 11.9 29.9 36.1
MIRA 100 85.8 76.2 1.59 1.67 1.76 11.9 29.6 36.4
NewMIRA 100 85.8 76.2 0.87 0.96 0.99 11.8 28.6 33.6
DORA 100 85.8 76.2 0.15 0.15 0.16 8.3 28.6 35.0
RRATE 100 85.8 76.2 1.83 0.76 0.39 9.7 29.1 33.2
BGMRA 100 86.0 76.3 0.06 0.07 0.08 7.6 27.0 28.3
BGHT 100 86.0 76.3 0.06 0.06 0.06 8.2 28.3 30.2
TEARD 100 86.2 76.4 0.18 0.18 0.18 7.9 27.6 28.8
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(b) Băng thông yêu cầu trong đoạn [140,160] đơn vị băng thông

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)

SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

POOA 96.0 76.0 44.8 0.11 0.10 0.08 24.2 35.9 38.1

RRATE 96.0 77.2 45.5 1.80 1.18 0.93 22.2 34.6 37.3

NewMIRA 96.0 77.2 46.4 0.94 1.00 1.12 24.8 37.5 38.6

MHA 96.0 77.2 46.7 0.05 0.05 0.05 25.2 38.6 40.5

DORA 96.0 77.2 47.3 0.15 0.15 0.15 23.5 38.6 40.9

MIRA 96.0 77.2 47.5 1.59 1.75 1.96 24.5 38.3 40.4

BCRA 95.0 77.0 47.6 0.06 0.06 0.06 21.9 32.3 37.5

BGMRA 96.0 77.2 47.6 0.07 0.07 0.08 22.0 31.8 37.4

BGHT 96.0 77.2 47.8 0.06 0.06 0.06 23.2 33.8 38.8

TEARD 96.0 77.2 48.0 0.18 0.18 0.18 22.3 31.6 37.4

Ngoài ra, hình 3.6 so sánh tỉ lệ chấp nhận, thời gian tính trung bình, độ lệch chuẩn
tải liên kết sau 5000 yêu cầu định tuyến động trên sơ đồ ANSNET khi tăng băng
thông yêu cầu từ [25,30] lên [40,45] đơn vị băng thông.

Một cách tự nhiên, khi tăng giá trị băng thông yêu cầu thì tỉ lệ chấp nhận giảm
vì liên kết không đủ băng thông để tiếp tục đáp ứng. Ví dụ thử nghiệm trên sơ đồ

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến sau 5000 yêu cầu
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình sau 5000 yêu cầu

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết sau 5000 yêu cầu

Hình 3.6: Kết quả định tuyến động, điều kiện tải cao, sơ đồ ANSNET với băng thông
yêu cầu thay đổi
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ANSNET hình 3.6a, khi tăng băng thông yêu cầu từ đoạn [25,30] lên đoạn [40,45]
đơn vị băng thông thì tỉ lệ chấp nhận của tất cả thuật toán đều giảm. Cụ thể, sau 5000
yêu cầu, tỉ lệ chấp nhận của thuật toán TEARD giảm từ 44.7% (yêu cầu băng thông
[25,30]) xuống 30% (yêu cầu băng thông [40,45]), tỉ lệ của RRATE cũng giảm từ
38.1% còn 24.9%. Thử nghiệm định tuyến tĩnh trên sơ đồ CESNET bảng 3.4 cũng
cho kết quả tương tự, trong đó tỉ lệ chấp nhận BGHT là 76.3% và 47.8% lần lượt ứng
với băng thông yêu cầu trong đoạn [40,60] và [140,160] đơn vị băng thông.

Khác với tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến, tiêu chí thời gian tính toán định tuyến
trung bình không bị ảnh hưởng khi điều kiện băng thông thay đổi. Điều này hợp lý vì
thuật toán kiểm tra băng thông trên từng liên kết và giá trị so sánh không ảnh hưởng
đến thời gian của thuật toán. Có thể thấy trong hình 3.6b thời gian trung bình của các
thuật toán là tương đương nhau khi thay đổi băng thông yêu cầu. Trong đó, POOA
có kết quả trung bình thấp nhất 0.06 ms và MIRA có kết quả cao nhất 2.20 ms sau
5000 yêu cầu trong cả hai thử nghiệm. Hình 3.6b cũng thể hiện sự khác biệt lớn về
thời gian giữa hai thuật toán sử dụng luồng cực đại (MIRA, NewMIRA) với các thuật
toán khác. Cụ thể, MIRA xử lý một yêu cầu lâu hơn TEARD 8 lần và lâu hơn BGHT
18 lần (kết quả thời gian trung bình sau 5000 yêu cầu của MIRA, TEARD và BGHT
lần lượt là 2.2, 0.26 ms và 0.12 ms trong cả hai thử nghiệm thay đổi băng thông).

Về độ lệch chuẩn tải liên kết, trong khoảng vài trăm yêu cầu đầu tiên tiêu chí này
có sự khác nhau giữa thử nghiệm băng thông yêu cầu nhỏ và băng thông yêu cầu lớn.
Ví dụ sau 100 yêu cầu với giá trị băng thông thuộc đoạn [40,60], thuật toán MHA có
độ lệch chuẩn tải liên kết 11.9%, nhỏ hơn khá nhiều so với kết quả 25.2% của băng
thông yêu cầu thuộc đoạn [140,160] (bảng 3.4). Sự chênh lệch này là do băng thông
yêu cầu lớn làm cho tải của liên kết được sử dụng lớn hơn nhiều so với tải liên kết
chưa được sử dụng. Tuy nhiên khi số lượng yêu cầu cũng như số đường đi được thiết
lập tăng lên, tất cả liên kết liên quan đều được sử dụng nên độ lệch chuẩn tải liên kết
giữa hai thử nghiệm băng thông yêu cầu nhỏ và băng thông yêu cầu lớn không còn
chênh lệch nhiều như lúc đầu. Trong cùng ví dụ bảng 3.4, độ lệch chuẩn tải của MHA
sau 1000 yêu cầu trong hai thử nghiệm lần lượt là 36.1% và 40.5%, không khác nhau
nhiều như 100 yêu cầu đầu tiên. Hình 3.6c cũng cho thấy độ lệch chuẩn tải liên kết
của các thuật toán không chênh lệch nhiều sau 5000 yêu cầu trong hai thử nghiệm
thay đổi điều kiện băng thông trên sơ đồ ANSNET.
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Thay đổi số cặp nguồn đích

Tiếp theo, số cặp nguồn đích trên sơ đồ mạng được thay đổi. Kết quả định tuyến
tĩnh trên sơ đồ CESNET với 6 cặp và 10 cặp nút nguồn đích được so sánh trong hình
3.7. Sau 1000 yêu cầu thử nghiệm, tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến của thuật toán
TEARD là 52.1% khi có 6 cặp nguồn đích và tăng lên 64.6% khi có 10 cặp (hình
3.7a). Tỉ lệ chấp nhận của các thuật toán khác cũng có xu hướng tương tự vì tổng số
yêu cầu định tuyến không đổi, khi số cặp nguồn đích tăng thì số yêu cầu đối với mỗi
cặp giảm, dẫn đến khả năng đáp ứng tăng lên.

Đối với thời gian tính toán định tuyến trung bình, các thuật toán có sử dụng số cặp
nguồn đích trong trọng số liên kết sẽ bị ảnh hưởng khi thay đổi tham số này. Ví dụ,
thuật toán NewMIRA tính luồng cực đại cho mỗi cặp nguồn đích nên kết quả thời
gian cao và tiếp tục tăng khi tăng số cặp nguồn đích. Hình 3.7b cho thấy thời gian
tính trung bình cho 1000 yêu cầu của NewMIRA tăng từ 0.73 ms lên 1.23 ms khi số
cặp nguồn đích tăng từ 6 lên 10 cặp. Thuật toán TEARD tính độ tới hạn theo xác suất
yêu cầu cặp nguồn đích nên kết quả thời gian cũng tăng trong cùng thử nghiệm (từ
0.16 ms lên 0.21 ms sau 1000 yêu cầu). Ngược lại, các thuật toán không liên quan
đến cặp nguồn đích thì thời gian tính không bị ảnh hưởng. Ví dụ thuật toán BGMRA
có cùng thời gian trung bình 0.07 ms khi kết thức cả hai thử nghiệm (hình 3.7b).

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến sau 1000 yêu cầu
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình sau 1000 yêu cầu

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết sau 1000 yêu cầu

Hình 3.7: Kết quả định tuyến tĩnh, sơ đồ CESNET với số cặp nguồn đích thay đổi
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Hình 3.7c thể hiện độ lệch chuẩn tải liên kết của các thuật toán giảm khi số cặp
nguồn đích thử nghiệm tăng. Thuật toán TEARD có độ lệch chuẩn tải liên kết lần
lượt là 39.8% và 35% khi kết thúc 1000 yêu cầu thử nghiệm với 6 và 10 cặp nguồn
đích. Tương tự, kết quả của MHA lần lượt là 43.3% và 41.3%. Độ lệch chuẩn tải
liên kết giảm vì khi thêm số cặp nguồn đích thì có thêm nhiều đường đi khác nhau
được sử dụng. Sự thay đổi này giống như sự thay đổi của tiêu chí tỉ lệ chấp nhận yêu
cầu định tuyến. Tuy nhiên, mức chênh lệch độ lệch chuẩn giữa hai thử nghiệm số cặp
nguồn đích không rõ như mức chênh lệch tỉ lệ chấp nhận (hình 3.7), vì khi số yêu cầu
tăng lên tất cả liên kết liên quan đều đã được sử dụng.

Mặt khác, những kết quả đã trình bày không chỉ minh họa đặc điểm quá trình mô
phỏng khi thay đổi tham số yêu cầu mà còn thể hiện hiệu quả tốt của hai thuật toán
đã đề xuất. Trong thử nghiệm định tuyến động, điều kiện tải bình thường trên sơ đồ
MIRA hình 3.5a, thuật toán BGHT và TEARD có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
cao nhất lần lượt là 64.6% và 63.9% sau 2000 yêu cầu. Tỉ lệ này của BGHT cao
hơn thuật toán BGMRA xếp thứ ba 1% và cao hơn thuật toán thấp nhất MHA đến
4.9%. Kết quả định tuyến động, điều kiện tải cao, sơ đồ ANSNET với băng thông yêu
cầu [25,30] (hình 3.6a) cũng cho thấy sau 5000 yêu cầu thuật toán TEARD có tỉ lệ
chấp nhận cao nhất 44.7%, kế đến là BGHT 44.6%. Hai kết quả này cao hơn MIRA,
DORA, RRATE với giá trị lần lượt là 44.3%, 43.9%, và 38.1%. Đặc biệt, hai thuật
toán áp dụng máy học RRATE và POOA có tỉ lệ chấp nhận thấp và chênh lệch lớn so
với các thuật toán khác (38.1% và 36.8%) vì trong điều kiện tải cao số lượng yêu cầu
lớn, k đường đi chọn trước đều hết băng thông và không thể đáp ứng thêm yêu cầu.

Xét tiêu chí thời gian tính toán định tuyến trung bình, thuật toán BGHT tính trọng
số một cách đơn giản chỉ dựa trên giá trị băng thông còn lại nên có thời gian tính thấp
trong tất cả thử nghiệm. Hình 3.5b cho thấy BGHT có thời gian trung bình sau 2000
yêu cầu định tuyến là 0.05 ms chỉ cao hơn thuật toán tìm đường đi ngắn nhất MHA
(0.04 ms), và thấp hơn các thuật toán còn lại, cụ thể thấp hơn RRATE 0.01 ms và thấp
hơn MIRA đến 0.6 ms. Hình 3.7b cũng cho thấy kết quả tương tự, với 6 cặp nguồn
đích và 1000 yêu cầu định tuyến tĩnh, MHA và BGHT có thời gian tính tương đương
nhau 0.06 ms, thấp hơn NewMIRA 11 lần và thấp hơn RRATE 13 lần. Mặt khác,
thuật toán TEARD sử dụng ba thành phần trọng số với nhiều phép tính hơn BGHT
nên thời gian tính trung bình cao hơn. Tuy nhiên, giá trị chênh lệch chỉ khoảng 0.1
ms và kết quả của TEARD vẫn thấp hơn rất nhiều so với các thuật toán liên quan đến
luồng cực đại. Ví dụ trong thử nghiệm điều kiện tải cao hình 3.6b, TEARD có thời



64

gian tính trung bình cho 5000 yêu cầu là 0.26 ms, cao hơn BGMRA và BGHT 0.14
ms, nhưng thấp hơn NewMIRA 1.03 ms, và thấp hơn MIRA 1.93 ms.

Độ lệch chuẩn tải liên kết thể hiện khả năng cân bằng tải nên thuật toán có tỉ lệ
chấp nhận yêu cầu cao thông thường có độ lệch chuẩn này thấp. Hình 3.6 cho thấy
TEARD có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp nhất 32.1% sau 5000 yêu cầu trong thử
nghiệm băng thông [25,30] đồng thời cũng có tỉ lệ chấp nhận cao nhất 44.7%. Kết
quả độ lệch chuẩn này thấp hơn của BCRA 0.9% và thấp hơn của MHA 6.7%. Độ
lệch chuẩn tải liên kết của BGHT có giá trị thấp thứ tư, cao hơn thuật toán xếp thứ
ba BCRA và thứ hai BGMRA lần lượt 0.6% và 1.4%. Tuy nhiên tỉ lệ chấp nhận của
BGHT trong thử nghiệm này tốt thứ hai, cao hơn cả BCRA và BGMRA (44.6% so
với BCRA 43.8%, BGMRA 44.3%). Trong thử nghiệm thay đổi số cặp nguồn đích
hình 3.7c, TEARD cũng có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp. Với 6 cặp nguồn đích, sau
1000 yêu cầu, kết quả của TEARD là thấp nhất 39.7%, trong khi kết quả của MHA
và MIRA cao nhất lần lượt là 43.3% và 43.9%. Với 10 cặp nguồn đích, sau 1000 yêu
cầu, TEARD có độ lệch chuẩn liên kết thấp hơn MHA 6.2% và thấp hơn MIRA 4.6%.
Ngoài ra, thuật toán BGHT có độ lệch chuẩn 36.2%, cao hơn BGMRA (34.9%) và
TEARD (35%) nhưng thấp hơn các thuật toán còn lại, ví dụ RRATE 36.3%, MIRA
39.6%, DORA 41.9%.

3.3.2 Kết quả trên số lượng lớn bộ yêu cầu định tuyến

Với mong muốn đánh giá một cách chính xác hiệu quả của hai thuật toán đã đề
xuất, thử nghiệm tiếp theo thực hiện trên 900 bộ yêu cầu đã được phát sinh ngẫu
nhiên cho ba kịch bản định tuyến (định tuyến tĩnh, định tuyến động điều kiện tải
bình thường, và định tuyến động điều kiện tải cao) và ba sơ đồ mạng (sơ đồ MIRA,
CESNET, và ANSNET). Mỗi sơ đồ có 100 bộ yêu cầu định tuyến tương ứng với mỗi
kịch bản với thông số cụ thể như sau:

• Sơ đồ MIRA: băng thông yêu cầu được chọn ngẫu nhiên đều trong tập giá trị
{5,10,15,20,25} đơn vị băng thông. Bốn cặp nguồn đích cũng được yêu cầu
theo tỉ lệ khác nhau:

– Trường hợp 1 (25 bộ): bốn cặp nguồn đích có tỉ lệ đều 25%.
– Trường hợp 2 (25 bộ): bốn cặp nguồn đích có tỉ lệ 10%, 20%, 30%, 40%.
– Trường hợp 3 (25 bộ): bốn cặp nguồn đích có tỉ lệ 15%, 15%, 35%, 35%.
– Trường hợp 4 (25 bộ): bốn cặp nguồn đích có tỉ lệ 10%, 30%, 30%, 30%.
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• Sơ đồ CESNET: băng thông yêu cầu được chọn ngẫu nhiên đều trong tập giá trị
{40,45, ...,125,130} đơn vị băng thông. Các cặp nguồn đích được yêu cầu theo
tỉ lệ tương tự như sơ đồ MIRA.

• Sơ đồ ANSNET: băng thông yêu cầu được chọn ngẫu nhiên đều trong tập giá trị
{21,25,29} đơn vị băng thông. Tỉ lệ yêu cầu cặp nút nguồn đích:

– Trường hợp 1 (33 bộ): năm cặp nguồn đích có tỉ lệ đều 20%.
– Trường hợp 2 (33 bộ): năm cặp nguồn đích có tỉ lệ 7%, 13%, 20%, 28%,

32%.
– Trường hợp 3 (34 bộ): năm cặp nguồn đích có tỉ lệ 10%, 15%, 20%, 20%,

35%.
Các giá trị trên được sử dụng để phát sinh số lượng lớn bộ yêu cầu (sau khi đã thử
nghiệm thay đổi tham số yêu cầu) vì cho kết quả thể hiện rõ sự khác nhau giữa các
thuật toán định tuyến.

Kịch bản định tuyến tĩnh

Trong kịch bản định tuyến tĩnh, mỗi thử nghiệm có 1000 yêu cầu, các yêu cầu đến
tuần tự sau mỗi 5 ms và nếu được chấp nhận sẽ giữ băng thông đến khi kết thúc thử
nghiệm. Bảng 3.5 trình bày trung bình kết quả thử nghiệm của 300 bộ yêu cầu định
tuyến tĩnh đã được phát sinh trên ba sơ đồ mạng.

Bảng 3.5: Kết quả trung bình 300 bộ yêu cầu định tuyến tĩnh

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

NewMIRA 100 82.6 50.9 0.85 0.89 0.91 18.9 38.3 40.3
RRATE 100 83.1 52.6 1.58 0.91 0.61 14.4 36.0 38.5
POOA 100 83.0 52.9 0.11 0.11 0.08 16.3 36.3 38.5
MHA 100 85.3 55.2 0.07 0.06 0.06 18.1 39.6 42.2
DORA 100 86.4 56.0 0.22 0.22 0.22 11.8 35.8 39.5
BCRA 100 85.7 56.4 0.08 0.07 0.07 10.9 32.2 36.9
BGHT 100 86.2 56.7 0.07 0.08 0.07 12.7 33.4 37.7
BGMRA 100 86.5 56.8 0.09 0.09 0.09 10.8 32.0 36.8
MIRA 100 86.6 56.8 1.31 1.42 1.42 17.4 39.5 42.1
TEARD 100 86.6 56.9 0.18 0.18 0.18 10.9 32.1 36.9

Thuật toán đã đề xuất TEARD có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến 56.9%, cao
nhất trong 10 thuật toán định tuyến. Kế đến là thuật toán MIRA và BGMRA với cùng
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kết quả 56.8%, trong khi hai thuật toán RRATE và NewMIRA có kết quả chấp nhận
thấp nhất lần lượt là 52.6% và 50.9%. Cần lưu ý giá trị chênh lệch tỉ lệ chấp nhận
giữa các thuật toán không lớn nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng vì với số lượng lớn
yêu cầu thử nghiệm, tất cả đường đi trong sơ đồ mạng đều được sử dụng nên việc tính
trọng số và lựa chọn đường đi sao cho đáp ứng được nhiều hơn dù chỉ một yêu cầu
là đáng ghi nhận. Nhận xét này cũng đã được đề cập trong các công trình liên quan
[27], [11], [47].

Hình 3.8 so sánh rõ hơn kết quả trung bình của 100 thử nghiệm định tuyến tĩnh
trên sơ đồ MIRA. Trong đó, tỉ lệ chấp nhận của TEARD cao hơn MHA 1.6%, cao hơn
RRATE 0.6%, và cao hơn MIRA 0.1% (hình 3.8a, kết quả của 4 thuật toán lần lượt
là 50%, 45.7%, 47.3%, và 49.9% sau 1000 yêu cầu). Kết quả này chứng tỏ phương
pháp tính trọng số liên kết và lựa chọn đường đi của thuật toán TEARD là tốt. Mặt
khác, thuật toán đã đề xuất thứ hai BGHT có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến thấp
hơn MIRA và BGMRA. Nguyên nhân là trong thử nghiệm định tuyến tĩnh, đường đi

không giải phóng băng thông, công thức tính trọng số BGHT trở thành w(l) =
1

b(l)
,

công thức này đơn giản nhưng không đáp ứng tốt yêu cầu bài toán định tuyến. (Công
thức này cũng không được sử dụng trong bất kì công trình liên quan nào.)

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết

Hình 3.8: Kết quả trung bình 100 bộ yêu cầu định tuyến tĩnh, sơ đồ MIRA
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Hình 3.8b cho thấy sau 1000 yêu cầu định tuyến tĩnh, thuật toán BGHT và BGMRA
có thời gian tính toán định tuyến trung bình bằng nhau 0.05 ms, chỉ cao hơn MHA
0.01 ms và thấp hơn các thuật toán còn lại. Thuật toán TEARD có thời gian trung
bình 0.11 ms, cao hơn RRATE 0.01 ms và thấp hơn MIRA 0.3 ms. Bảng 3.5 thể hiện
kết quả tương tự, sau 300 lần thử nghiệm trên ba sơ đồ, thời gian tính toán định tuyến
trung bình (cho 1000 yêu cầu trong mỗi thử nghiệm) của MHA là thấp nhất 0.06 ms,
thuật toán BGHT với kết quả 0.07 ms xếp thứ 2, bằng kết quả của BCRA, thấp hơn
của POOA và BGMRA (0.08 và 0.09 ms). Kết quả thời gian của TEARD cao hơn
các thuật toán đã đề cập nhưng thấp hơn DORA và RRATE (0.18 ms so với 0.22 và
0.61 ms). Ngoài ra, hai thuật toán sử dụng luồng cực đại NewMIRA và MIRA có thời
gian tính cao nhất, lần lượt là 0,91 và 1.42 ms.

Thuật toán đã đề xuất TEARD cũng có kết quả thử nghiệm độ lệch chuẩn tải liên
kết thấp. Ví dụ hình 3.8c, sau 1000 yêu cầu, TEARD và BGMRA có kết quả độ
lệch chuẩn tải liên kết thấp nhất (39.9%), thấp hơn RRATE, MIRA, và MHA lần lượt
1.1%, 2.4%, và 3%. Kết quả trung bình của 300 thử nghiệm định tuyến tĩnh trên ba
sơ đồ mạng (bảng 3.5) cũng cho thấy TEARD có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp. Cụ
thể, giá trị này của TEARD chỉ cao hơn của BGMRA 0.1%, bằng BCRA và thấp hơn
các thuật toán còn lại.

Kịch bản định tuyến động, điều kiện tải bình thường

Trong thử nghiệm này, mỗi bộ có 2000 yêu cầu định tuyến. Tương tự như các công
trình liên quan [11], [47], thời điểm đến của yêu cầu được phát sinh ngẫu nhiên theo
phân phối Poisson với tham số λ = 40. Thời gian giữ băng thông cũng được phát
sinh ngẫu nhiên theo phân phối Exponential với tham số 1

µ
= 1

15 . Bảng 3.6 báo cáo
kết quả trung bình của 300 thử nghiệm trên ba sơ đồ mạng. Đồng thời, hình 3.9 so
sánh một cách chi tiết hơn kết quả trung bình của 100 thử nghiệm định tuyến động,
điều kiện tải bình thường trên sơ đồ CESNET.
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Bảng 3.6: Kết quả trung bình 300 bộ yêu cầu định tuyến động, điều kiện tải thường

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 1000 2000 100 1000 2000 100 1000 2000

POOA 100 80.1 73.7 0.12 0.12 0.10 16.4 33.3 34.2
RRATE 100 82.5 76.3 1.58 0.47 0.24 14.3 36.4 36.7
MHA 100 85.0 78.7 0.06 0.06 0.06 18.4 38.7 38.2
DORA 100 85.5 79.1 0.22 0.21 0.21 11.6 37.9 38.5
BCRA 100 85.2 79.4 0.08 0.07 0.07 10.6 32.5 32.9
NewMIRA 100 85.4 79.4 0.85 0.95 0.94 19.7 36.6 36.8
BGMRA 100 85.7 79.7 0.09 0.09 0.09 10.6 32.2 32.5
MIRA 100 85.7 79.8 1.31 1.57 1.58 18.0 38.4 38.1
TEARD 100 85.7 79.8 0.18 0.18 0.18 11.3 32.4 32.6
BGHT 100 85.7 79.9 0.08 0.08 0.08 12.6 33.5 33.7

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết

Hình 3.9: Kết quả trung bình 100 bộ yêu cầu định tuyến động, điều kiện tải thường,
sơ đồ CESNET
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Khác với định tuyến tĩnh, thuật toán đã đề xuất BGHT có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu
cao nhất trong thử nghiệm định tuyến động. Cụ thể, kết quả tỉ lệ chấp nhận sau 2000
yêu cầu của BGHT là 39.9%, cao hơn TEARD và MIRA 0.1%, cao hơn BGMRA
0.2%, cao hơn NewMIRA và BCRA 0.5%, cao hơn DORA 0.8%, và cao hơn MHA
1.2% (bảng 3.6). Hình 3.9a minh họa rõ hơn sự khác nhau giữa tỉ lệ chấp nhận của
các thuật toán. Trong đó, BGHT có kết quả tốt nhất (cao nhất), kế đến là TEARD
và BGMRA, trong khi kết quả của thuật toán RRATE là thấp nhất. Hơn nữa, BGHT
không chỉ có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao mà thời gian tính toán định tuyến trung bình
còn thấp. Trong bảng 3.6, BGHT có kết quả thời gian 0.08 ms, chỉ cao hơn BCRA và
MHA lần lượt 0.01 và 0.02 ms. Thời gian tính của BGHT thấp hơn của POOA 0.02
ms, thấp hơn của TEARD 0.1 ms, và thấp hơn MIRA 1.5 ms (thấp hơn 19 lần). Thử
nghiệm đã chứng tỏ phương pháp sử dụng thời gian giữ băng thông và lượng băng
thông sẽ được giải phóng của thuật toán BGHT có hiệu quả tốt.

Mặt khác, thuật toán đã đề xuất thứ hai TEARD cũng đạt kết quả tốt sau 300 thử
nghiệm đã tiến hành. Bảng 3.6 cho thấy tỉ lệ chấp nhận trung bình của TEARD bằng
thuật toán MIRA, cao hơn DORA 0.7%, và cao hơn POOA 6.1%. Hơn nữa, độ lệch
chuẩn tải liên kết của TEARD thấp hơn MIRA, DORA, và POOA lần lượt 5.5%,
5.9% và 1.6%. Đồng thời, hình 3.9c cho thấy sau 2000 yêu cầu trên sơ đồ CESNET,
thuật toán BGMRA có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp nhất (29%), kế đến là TEARD
(29.1%) và BGHT (30.8%). Trong khi hai thuật toán có độ lệch chuẩn tải liên kết cao
nhất là MIRA và MHA với giá trị lần lượt 36.8% và 37.2%.

Kịch bản định tuyến động, điều kiện tải cao

Cuối cùng là kết quả thử nghiệm định tuyến điều kiện tải cao với 5000 yêu cầu
trong mỗi bộ yêu cầu. Thời điểm đến được tính toán theo giá trị phát sinh của phân
phối Poisson với trung bình λ = 70 yêu cầu trong một đơn vị thời gian. Thời gian giữ
băng thông của mỗi yêu cầu được phát sinh theo phân phối Exponential với 1

µ
= 1

30

đơn vị thời gian. Tương tự như các phần trước, bảng 3.7 và hình 3.10 lần lượt trình
bày kết quả trung bình của 300 bộ yêu cầu định tuyến động điều kiện tải cao trên ba
sơ đồ mạng và 100 bộ yêu cầu trên sơ đồ ANSNET.
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Bảng 3.7: Kết quả trung bình 300 bộ yêu cầu định tuyến động, điều kiện tải cao

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)

SLYC 100 2500 5000 100 2500 5000 100 2500 5000

POOA 100 60.2 53.6 0.12 0.08 0.05 14.2 37.3 37.7

RRATE 100 60.9 54.7 1.57 0.22 0.12 12.5 38.0 37.5

NewMIRA 100 63.2 57.0 0.85 0.91 0.92 16.8 38.7 38.4

MHA 100 63.4 57.1 0.06 0.06 0.06 15.8 39.9 39.2

DORA 100 64.0 57.6 0.23 0.22 0.22 10.3 40.2 39.8

BCRA 100 64.5 58.0 0.08 0.07 0.07 9.3 36.8 36.6

MIRA 100 64.7 58.2 1.32 1.48 1.47 15.4 40.2 39.7

BGMRA 100 64.9 58.5 0.09 0.09 0.09 9.3 36.6 36.4

TEARD 100 65.0 58.7 0.18 0.18 0.18 10.0 36.6 36.4

BGHT 100 65.1 58.9 0.08 0.08 0.08 11.2 37.4 37.3

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình

(c) Độ lệch chuẩn tải liên kết

Hình 3.10: Kết quả trung bình 100 bộ yêu cầu định tuyến động, điều kiện tải cao, sơ
đồ ANSNET
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Bảng 3.7 cho thấy hai thuật toán định tuyến đã đề xuất BGHT và TEARD có tỉ
lệ chấp nhận yêu cầu cao nhất với giá trị lần lượt là 58.9% và 58.7%. Kết quả của
BGHT cao hơn 0.9% so với của BCRA và cao hơn MHA 1.9%. Hai thuật toán POOA
và RRATE vẫn có tỉ lệ chấp nhận thấp nhất vì k đường đi chọn trước trong pha offline
không đủ đáp ứng yêu cầu một cách linh hoạt. Thuật toán TEARD có kết quả tỉ lệ cao
hơn BGMRA (58.7% so với 58.5%), chứng tỏ TEARD có phương pháp tính trọng số
liên kết hiệu quả hơn, giúp lựa chọn đường đi tốt hơn để thực hiện mục tiêu của bài
toán định tuyến.

Hình 3.10b so sánh thời gian tính toán định tuyến trung bình của các thuật toán.
Sau 5000 yêu cầu, thuật toán MHA có thời gian tính thấp nhất 0.12 ms kế đến là
BGHT 0.12 ms. Thuật toán TEARD có thời gian tính trung bình 0.26 ms, cao hơn
kết quả của thuật toán RRATE 1.6 lần nhưng thấp hơn của MIRA 8.5 lần. Thời gian
tính của MIRA lớn vì sơ đồ thử nghiệm ANSNET có kích thước lớn nên việc tính
luồng cực đại và tìm liên kết tới hạn từ tập cắt tối thiểu mất nhiều thời gian.

Hình 3.10c cho thấy tiêu chí độ lệch chuẩn tải liên kết trong thử nghiệm điều kiện
tải cao có cùng xu hướng với các thử nghiệm đã trình bày trước. Cụ thể sau 5000
yêu cầu định tuyến, thuật toán BGMRA và TEARD có độ lệch chuẩn tải liên kết thấp
nhất lần lượt là 33.1% và 33.2%. Thuật toán BGHT có kết quả 34.3% thấp hơn cả
RRATE (36.3%), MHA (38.6%), và MIRA (39.4%).

Như vậy, kết quả thử nghiệm trên ba sơ đồ mạng theo các kịch bản định tuyến khác
nhau với số lượng lớn bộ yêu cầu đã chứng tỏ hai thuật toán đã đề xuất BGHT và
TEARD có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao và thời gian tính toán định tuyến trung bình
(đặc biệt là BGHT) thấp. Ngoài ra, độ lệch chuẩn tải liên kết của BGHT và TEARD
cũng luôn nằm trong nhóm kết quả thấp trong 10 thuật toán đã khảo sát.

3.3.3 Kết quả khi thay đổi tham số thuật toán đề xuất

Tiểu mục này xem xét sự ảnh hưởng của ba tham số điều chỉnh k1,k2,k3 đến hiệu
quả định tuyến của thuật toán TEARD. Khi thay đổi các giá trị k, trọng số liên kết
thay đổi dẫn đến thay đổi đường đi và tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cũng như độ lệch chuẩn
tải liên kết, nhưng thời gian tính toán định tuyến trung bình không đổi. Vì mục tiêu
của bài toán là đáp ứng tối đa số yêu cầu nên ở đây chỉ trình bày tiêu chí tỉ lệ chấp
nhận.

Hai thử nghiệm đã được tiến hành, một trên sơ đồ CESNET theo kịch bản định



75

tuyến tĩnh, và một trên sơ đồ ANSNET theo kịch bản động, điều kiện tải cao. Giá
trị k1,k2,k3 có một chữ số thập phân, lần lượt được thay đổi theo nguyên tắc 0 <

k1,k2,k3 < 1 và k1 + k2 + k3 = 1. Như vậy, TEARD có 36 tập giá trị k (ví dụ (k1 =

0.1,k2 = 0.1,k3 = 0.8); (k1 = 0.2,k2 = 0.1,k3 = 0.7)) cho mỗi thử nghiệm. Bảng 3.8
thể hiện kết quả định tuyến tĩnh trên CESNET sau 1000 yêu cầu. Trong đó, bảng 3.8a
thể hiện 3 kết quả tỉ lệ thấp nhất của TEARD (3 dòng trên), và 3 kết quả cao nhất (3
dòng dưới) với các tập giá trị k tương ứng. Bảng 3.8b thể hiện kết quả tỉ lệ chấp nhận
của các thuật toán khác. Bảng 3.9 thể hiện kết quả của thử nghiệm định tuyến động,
sơ đồ ANSNET sau 5000 yêu cầu một cách tương tự.

Bảng 3.8: Kết quả một thử nghiệm định tuyến tĩnh, sơ đồ CESNET, sau 1000 yêu cầu

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến của
TEARD với giá trị k thay đổi

k1 k2 k3 TC(%)

0.1 0.5 0.4 68.7

0.1 0.7 0.2 68.7

0.2 0.3 0.5 68.7

...

0.3 0.2 0.5 69.1

0.3 0.4 0.3 69.1

0.3 0.5 0.2 69.1

(b) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định
tuyến của các thuật toán khác

TC(%)

POOA 67.4

RRATE 68.1

NewMIRA 68.6

BCRA 68.7

DORA 68.7

MHA 68.9

MIRA 68.9

BGMRA 68.9

BGHT 68.9
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Bảng 3.9: Kết quả một thử nghiệm định tuyến động, điều kiện tải cao, sơ đồ ANSNET,
sau 5000 yêu cầu

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến của
TEARD với giá trị k thay đổi

k1 k2 k3 TC(%)

0.2 0.7 0.1 67.8

0.5 0.3 0.2 68.3

0.5 0.4 0.1 68.4

...

0.3 0.4 0.3 69.6

0.6 0.2 0.2 69.7

0.2 0.2 0.6 69.7

(b) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định
tuyến của các thuật toán khác

TC(%)

POOA 58.6

RRATE 60.5

MHA 67.2

BCRA 68.0

MIRA 68.1

DORA 68.2

NewMIRA 68.4

BGHT 68.7

BGMRA 69.0

Bảng 3.8 và 3.9 cho thấy sự thay đổi các giá trị k không gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến. Hơn nữa, trong nhiều thử nghiệm, tỉ lệ
thấp nhất của TEARD cũng so sánh được với kết quả các thuật toán khác. Kết quả
trong bảng 3.8 là một ví dụ trong đó tỉ lệ chấp nhận thấp nhận của TEARD là 68.7%
(ứng với k1 = 0.1,k2 = 0.5,k3 = 0.4), bằng với kết quả của BCRA và DORA, cao
hơn tỉ lệ chấp nhận của NewMIRA, RRATE, và POOA. Tương tự, kết quả thấp nhất
của TEARD trong thử nghiệm trên sơ đồ ANSNET (bảng 3.9) là 67.8%, cao hơn của
MHA 0.6%, cao hơn của RRATE 7.3%. Như vậy, khi sử dụng thuật toán TEARD,
giá trị của các tham số k nên được lựa chọn tương đương nhau (ví dụ k1 = 0.3,k2 =

0.4,k3 = 0.3 như trong các thử nghiệm ở tiểu mục 3.3.1 và 3.3.2) để cả ba thành phần
tới hạn đều có ảnh hưởng tương đương đến giá trị trọng số liên kết.

3.4 KẾT CHƯƠNG

Chương 3 trình bày hai thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông đã được nghiên
cứu sinh đề xuất: BGHT và TEARD. Thuật toán thứ nhất BGHT, được công bố trong
công trình (CT3), giả sử biết được thời gian giữ băng thông của yêu cầu khi được đáp
ứng, và sử dụng thông tin này để tính giá trị băng thông sẽ được giải phóng trong
tương lai. Từ đó, BGHT tính trọng số một cách đơn giản dựa trên băng thông của
liên kết. Thuật toán thứ hai TEARD, được công bố trong hai công trình (CT4) và
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(CT5), sử dụng dữ liệu định tuyến bao gồm thông tin trạng thái sơ đồ mạng, yêu cầu
và đường đi đã thiết lập trong quá khứ. Dựa trên dữ liệu này, trọng số liên kết của
TEARD được tính từ ba thành phần: độ tới hạn theo cặp nguồn đích, độ tới hạn theo
băng thông, và độ tới hạn theo tần suất sử dụng liên kết.

Hai thuật toán này được so sánh, đánh giá với tám công trình liên quan MHA,
BCRA, MIRA, NewMIRA, DORA, BGMRA, RRATE, và POOA. Thử nghiệm được
tiến hành trên ba sơ đồ mạng khác nhau, với ba kịch bản định tuyến và số lượng lớn
bộ yêu cầu được phát sinh ngẫu nhiên. Kết quả mô phỏng đã chứng tỏ hai thuật toán
BGHT và TEARD có hiệu quả định tuyến tốt. Cụ thể, tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của
TEARD cao nhất trong thử nghiệm định tuyến tĩnh. Đồng thời, tỉ lệ chấp nhận của
BGHT cao nhất trong thử nghiệm định tuyến động. Ngoài ra, thời gian tính trung
bình của BGHT luôn ở mức rất thấp, so sánh được với thuật toán tìm đường đi ngắn
nhất MHA. Trong khi, TEARD có thời gian tính tuy cao hơn một số thuật toán hai
pha khác nhưng thấp hơn nhiều lần so với những giải pháp liên quan đến luồng cực
đai. Về tiêu chí độ lệch chuẩn tải liên kết, kết quả thử nghiệm cũng cho thấy BGHT
và TEARD (đặc biệt là TEARD) luôn nằm trong nhóm thuật toán có độ lệch chuẩn
tải liên kết thấp. Các bộ yêu cầu định tuyến cũng như kết quả thử nghiệm được công
bố tại địa chỉ https://github.com/caoth/BandwidthAlgorithms.

Chương kế tiếp báo cáo các đề xuất của nghiên cứu sinh cho bài toán định tuyến
đảm bảo băng thông và độ trễ.
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CHƯƠNG 4. THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM BẢO BĂNG
THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ

4.1 HRABDC: THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN HEURISTIC ĐẢM BẢO BĂNG
THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ

4.1.1 Thuật toán đề xuất HRABDC

Trong bài toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ, một yêu cầu r(s,d,β ,δ )

yêu cầu thiết lập một đường đi từ s đến d với điều kiện băng thông còn lại trên mỗi
liên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị β , và tổng độ trễ các liên kết nhỏ hơn hoặc bằng
giá trị δ . Mục tiêu của thuật toán định tuyến là lựa chọn đường đi sao cho đáp ứng
tối đa số yêu cầu nhận được. Theo hướng tiếp cận heuristic trọng số liên kết, thuật
toán đảm bảo băng thông và độ trễ có hai phần. Phần thứ nhất tính trọng số liên kết
để làm cơ sở lựa chọn đường đi. Phần này có ý nghĩa tương tự như việc tính trọng
số của các thuật toán đảm bảo băng thông đã trình bày ở chương 3. Phần thứ hai tìm
đường đi đảm bảo điều kiện băng thông và độ trễ. Vì điều kiện độ trễ cần kiểm tra
trên đường đi chứ không phải trên từng liên kết như băng thông nên không thể áp
dụng trực tiếp phương pháp Dijkstra tìm đường đi trọng số nhỏ nhất. Thay vào đó,
thuật toán MDWCRA [74] và M-MDWCRA [75] sử dụng phương pháp Dijkstra mở
rộng [13] để tìm đường đi thỏa điều kiện độ trễ và có trọng số nhỏ nhất. Một số thuật
toán khác áp dụng heuristic để tìm đường đi. Ví dụ MDMF [59] loại bỏ liên kết còn
ít băng thông nhất và lặp lại thuật toán Dijkstra đến khi tìm được đường đi thỏa độ trễ
(hoặc không còn đường đi).

Thuật toán được nghiên cứu sinh đề xuất với tên gọi Heuristic Routing Algorithm
with Bandwidth Delay Constraints (HRABDC) áp dụng một công thức tính trọng số
mới, đơn giản nhưng hiệu quả; đồng thời, có phương pháp tìm đường rút ngắn được
thời gian tính toán so với những thuật toán đã có. Khi nhận được yêu cầu định tuyến,
thuật toán sẽ tính trọng số liên kết nhằm lựa chọn đường đi linh hoạt, phù hợp với
thông số hệ thống mạng. Trong phạm vi bài toán, thông số quan trọng và thay đổi
nhiều nhất là băng thông nên trọng số được tính dựa trên giá trị liên quan đến băng
thông:

w(l) =
băng thông đang đảm bảo

băng thông còn lại
=

c(l)−b(l)
b(l)

(4.1)
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Với công thức này, giá trị trọng số tỉ lệ nghịch với khả năng đáp ứng yêu cầu của liên
kết. Mẫu số trong công thức trọng số là băng thông còn lại của liên kết; dễ nhận thấy
trong hai liên kết cùng dung lượng, nếu sử dụng liên kết còn ít băng thông hơn thì hệ
thống mạng dễ bị thắt cổ chai (tại các liên kết hết băng thông) và mất cân bằng tải.
Tử số trong công thức 4.1 cũng được đề xuất với ý nghĩa tương tự. Khi hai liên kết có
cùng băng thông còn lại, thuật toán sẽ hạn chế sử dụng liên kết đang đảm bảo nhiều
băng thông hơn (đang được sử dụng nhiều hơn).

Sau khi có trọng số liên kết, HRABDC áp dụng một phương pháp tìm đường
mới, được phát triển từ Dijkstra mở rộng [13]. Như đã trình bày ở mục các công
trình liên quan 2.3, Dijkstra mở rộng sử dụng nhiều mục thông tin tại mỗi nút mạng
để tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất và thỏa yêu cầu độ trễ. Một mục thông tin
enk

n = {dk
n,w

k
n,m

k
n} bao gồm giá trị độ trễ dk

n của đường đi được tích lũy từ nút nguồn
đến nút n trong quá trình tìm đường. Giá trị wk

n là trọng số tích lũy của quá trình tìm
đường, trong khi mk

n là nút liền trước trong đường đi từ nút nguồn đến nút n. Thuật
toán tìm và lưu vết tất cả đường đi có độ trễ từ 0 đến δ , sau đó chọn đường đi có trọng
số nhỏ nhất. Nghĩa là Dijkstra mở rộng xét (δ + 1) mục thông tin (ứng với (δ + 1)
đường đi có độ trễ từ 0 đến δ ) tại mỗi nút mạng. Điều này làm cho thuật toán tìm
đường có độ phức tạp cao và thời gian tính toán lớn.

Nhận xét rằng trong bài toán định tuyến đang giải quyết, độ trễ là điều kiện bắt
buộc trong khi trọng số là độ đo heuristic thể hiện khả năng đáp ứng của liên kết và
việc tìm đường đi trọng số nhỏ nhất là nhằm cố gắng đáp ứng tối đa số yêu cầu. Vì
vậy, thay vì mất nhiều thời gian tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất, nghiên cứu sinh
đề xuất phương pháp Dijkstra heuristic tìm đường đi thỏa điều kiện độ trễ và có trọng
số càng nhỏ càng tốt. Trong thuật toán Dijkstra mở rộng, việc xét (δ +1) mục thông
tin tại mỗi nút mạng là nguyên nhân kéo dài thời gian tính toán, nên Dijkstra heuristic
chỉ xét duy nhất một mục thông tin enn = {dn,wn,mn} cho nút mạng n. Trong quá
trình tìm đường đi, enn sẽ được cập nhật nếu tìm được đường đi khác có trọng số tích
lũy nhỏ hơn giá trị wn hiện tại. Ngoài ra, điều kiện độ trễ được đảm bảo bằng cách
tính độ trễ nhỏ nhất từ mọi nút mạng đến nút đích; và mục enn chỉ được cập nhật khi
tổng độ trễ tích lũy dn và độ trễ nhỏ nhất từ n đến đích nhỏ hơn giá trị độ trễ yêu cầu.
Thuật toán 4.1 trình bày chi tiết phương pháp Dijkstra heuristic tìm đường đi thỏa yêu
cầu độ trễ và có trọng số nhỏ. Phương pháp này không đảm bảo tìm được đường đi
trọng số nhỏ nhất vì ở mỗi nút mạng chỉ có một mục thông tin giữ đường đi có trọng
số nhỏ nhất đến thời điểm đang xét, những đường đi khác có thể có trọng số nhỏ hơn
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trong những lần lặp sau không được lưu vết.

Thuật toán 4.1: Thuật toán Dijkstra heuristic tìm đường đi thỏa điều kiện độ trễ và có
trọng số nhỏ

Đầu vào:
Mạng G(N,L)
Yêu cầu định tuyến r(s,d,β ,δ )
Tập giá trị độ trễ thấp nhất từ các nút mạng
đến nút đích ldn_d |n ∈ N

Đầu ra:
Đường đi thỏa điều kiện độ trễ
hoặc NULL // không có đường đi

1: function HEURISTIC_DIJKSTRA(G,r)
2: INIT(G)
3: Q = {enn|n ∈ N} // enn là một mục của

nút n
4: while Q 6= /0 do
5: tìm enn ∈ Q : wn = min

en∈Q
{w}

6: Q = Q− enn
7: for liên kết lno từ nút n đến nút liền kề

o do
8: RELAX(Q,enn, lno,o,δ , ldo_d)
9: end for

10: end while
11: GETPATH(G)
12: end function

13: function INIT(G)

14: for nút n ∈ N do
15: dn = 0 // độ trễ
16: wn = ∞ // trọng số
17: mn = NULL // nút trước
18: end for
19: ws = ds = 0 // nút nguồn s
20: end function
21: function RELAX(Q,enn, l,o,δ , ldo_d)
22: new_w = wn +w(l)
23: if new_w < wo then
24: new_d = dn +d(l)
25: if eno ∈ Q và (new_d + ldo_d) ≤ δ

then
26: wo = new_w
27: do = new_d
28: mo = n
29: end if
30: end if
31: end function
32: function GETPATH(G)
33: if md 6= NULL then
34: trả về đường đi dựa trên nút trước md
35: end if
36: trả về NULL
37: end function

Thuật toán đề xuất HRABDC được trình bày trong bảng 4.1. Thuật toán được thực
hiện khi nhận được yêu cầu định tuyến (pha online). Phần thứ nhất tạm thời loại bỏ
liên kết không thỏa điều kiện băng thông và tính trọng số liên kết theo công thức
4.1. Phần thứ hai tính độ trễ nhỏ nhất từ các nút mạng đến nút đích (bằng cách đảo
chiều liên kết và áp dụng Dijkstra từ nút đích với trọng số là độ trễ). Sau đó, áp dụng
Dijkstra heuristic (thuật toán 4.1) để tìm đường đi thỏa yêu cầu độ trễ.

4.1.2 Ví dụ minh họa

Xét một ví dụ minh họa, hình 4.1a thể hiện trạng thái sơ đồ mạng khi nhận được
yêu cầu ri(0,5,1,3); hình 4.1b thể hiện kết quả bước 1 và 2 của thuật toán HRABDC
loại bỏ liên kết không đủ băng thông yêu cầu và tính giá trị trọng số. Hình 4.1c thể
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Bảng 4.1: Thuật toán HRABDC

Đầu vào Mạng G(N,L)
Yêu cầu định tuyến r(s,d,β ,δ )

Đầu ra Đường đi đảm bảo băng thông và độ trễ psd
Hoặc không có đường đi thỏa yêu cầu

Các bước xử lý Với mỗi yêu cầu r(s,d,β ,δ ):
1. Bỏ qua các liên kết không đủ băng thông yêu cầu b(l)< β

2. Tính trọng số liên kết w(l) theo công thức 4.1
3. Tính độ trễ nhỏ nhất từ các nút mạng đến nút đích ldn_d |n ∈ N
4. Áp dụng Dijkstra heuristic tìm đường đi từ s tới d thỏa yêu cầu độ trễ δ

Nếu tìm thấy: trả về đường đi psd và cập nhật các thông tin cần thiết.
Ngược lại: từ chối yêu cầu (không có đường đi).

hiện kết quả tính độ trễ nhỏ nhất từ các nút mạng đến nút đích 5 và giá trị khởi tạo
để thực hiện Dijkstra heuristic. Trong đó, mỗi nút mạng có một mục gồm các thành
phần w, d, và m lần lượt lưu vết trọng số, độ trễ, và nút liền trước trong qua trình tìm
đường đi. Thông tin trên mỗi liên kết là giá trị (trọng số, độ trễ). Các hình kế tiếp
minh họa từng bước xử lý của thuật toán Dijkstra heuristic tìm đường đi thỏa điều
kiện độ trễ nhỏ hơn hay bằng 3.

(a) Sơ đồ mạng minh họa

(b) Bỏ liên kết không đảm bảo băng thông và tính trọng số
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(c) Khởi tạo Dijkstra heuristic. Thông tin trên mỗi liên kết là (trọng số, độ trễ)

(d) Xét mục có w nhỏ nhất en0 (tại nút 0), cập nhật mục en2. Mục en1 không được cập nhật
vì không thỏa điều kiện độ trễ

(e) Xét mục w nhỏ nhất tiếp theo en2, cập nhật mục en3. Mục en4 không được cập nhật vì
không thỏa điều kiện độ trễ
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(f) Xét mục tiếp theo en3, cập nhật mục en5

(g) Xét tiếp các mục en5, en1, en4, không có mục nào được cập nhật vì không thỏa điều kiện
trọng số. Thuật toán kết thúc khi duyệt hết nút, tìm được đường đi pri = (0,2,3,5)

.Hình 4.1: Kết quả ví dụ minh họa thuật toán HRABDC

Đối với ví dụ trên, phương pháp Dijkstra heuristic tìm được đường đi pri =(0,2,3,5)
sau 6 lần xét duyệt mục thông tin. Trong khi đó, nếu áp dụng Dijkstra mở rộng, mỗi
nút mạng cần xét 4 mục thông tin (hình 4.2). Thuật toán kết thúc sau 24 lần xét duyệt
với đường đi kết quả pri = (0,2,3,5) (chi tiết các bước thực hiện này được trình bày
trong phụ lục B.1). Như vậy Dijkstra mở rộng xử lý rất nhiều mục thông tin so với
Dijkstra heuristic. Khi giá trị độ trễ yêu cầu tăng lên (số mục tại mỗi nút trong Dijk-
stra mở rộng tăng), sự khác biệt về thời gian thực hiện giữa hai phương pháp này là
rất lớn.
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4.1.3 Phân tích hoạt động

Xét độ phức tạp thời gian tính toán của thuật toán được đề xuất HRABDC, phần
thứ nhất tính trọng số (dựa trên thuộc tính băng thông của liên kết) và kiểm tra điều
kiện băng thông bằng cách duyệt các liên kết trên sơ đồ mạng nên có độ phức tạp
O(m) với m là số liên kết. Phần thứ hai tìm đường đi bằng phương pháp Dijkstra
heuristic. Phương pháp này duyệt nút mạng hai lần với kĩ thuật duyệt từ thuật toán
Dijkstra. Lần thứ nhất tìm độ trễ nhỏ nhất từ các nút mạng đến nút đích. Lần thứ hai
tìm đường đi thỏa điều kiện độ trễ từ nút nguồn đến nút đích. Vì vậy, phần thứ hai có
độ phức tạp O(2n) với n là số nút mạng (Dijkstra được cài đặt bằng cấu trúc dữ liệu
danh sách không có thứ tự). Từ hai phần trên, thuật toán HRABDC có độ phức tạp
O(m+2n2).

So sánh với các công trình liên quan, LDA tìm đường đi độ trễ nhỏ nhất có độ
phức tạp thấp nhất O(m+n2). Ngược lại, hai thuật toán MDWCRA và M-MDWCRA
có độ phức tạp rất cao. Nguyên nhân vì trọng số được tính từ tập hợp đường đi độ
trễ nhỏ nhất của mỗi cặp nguồn đích, và đặc biệt là thuật toán tìm đường Dijkstra
mở rộng với độ phức tạp phụ thuộc vào giá trị độ trễ yêu cầu. Cụ thể, MDWCRA và
M-MDWCRA lần lượt có độ phức tạp O(kn logn+δ 2n2) [74] và O(kn2 logn+δ 2n2)

[75] trong đó k là số cặp nguồn đích, δ là độ trễ yêu cầu. Ngoài ra, thuật toán MDMF
kết hợp độ tới hạn từ tập đường đi độ trễ nhỏ nhất của M-MDWCRA và tập cắt tối

(a) Giá trị khởi tạo Dijkstra mở rộng. Thông tin trên mỗi liên kết (trọng số, độ trễ)
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(b) Thuật toán kết thúc khi duyệt hết 24 mục, tìm được đường đi pri = (0,2,3,5)

Hình 4.2: Kết quả ví dụ minh họa Dijkstra mở rộng

thiểu của MIRA nên có độ phức tạp O(kn2 logn+ knm2 +mn2) [59]. Bảng 4.2 thể
hiện độ phức tạp của các thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ đã đề
cập.

Bảng 4.2: Độ phức tạp của thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ

Thuật toán Độ phức tạp
LDA [68] O(m+n2)

MDWCRA [74] O(kn logn+δ 2n2)

M-MDWCRA [75] O(kn2 logn+δ 2n2)

MDMF [59] O(kn2 logn+ knm2 +mn2)

HRABDC [12] O(m+2n2)
k,m,n,δ lần lượt là số cặp nguồn đích, số liên kết, số nút mạng, và độ trễ yêu cầu
Thông thường, số nút mạng, n < 50
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4.2 TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TÌM ĐƯỜNG ĐI CÓ TRỌNG SỐ NHỎ CHO
DIJKSTRA HEURISTIC

4.2.1 Cải tiến thuật toán tìm đường Dijkstra heuristic

Phương pháp Dijkstra heuristic sử dụng một mục enn tại mỗi nút mạng n để lưu
vết thông tin trong quá trình tìm đường đi. Tuy nhiên, mục thông tin được cập nhật
một cách tham lam theo giá trị trọng số tích lũy và chỉ lưu vết được một đường đi có
trọng số nhỏ nhất tại nút đang xét. Vì vậy, Dijkstra heuristic không đảm bảo tìm được
đường đi trọng số nhỏ nhất. Với mong muốn tìm đường đi có trọng số càng nhỏ càng
tốt, nghiên cứu sinh bổ sung một vòng lặp cho phương pháp Dijkstra heuristic. Mỗi
lần lặp, thuật toán tìm một đường đi thỏa điều kiện độ trễ từ nút nguồn đến nút đích.
Liên kết có trọng số lớn nhất trong đường đi vừa tìm được sẽ bị loại bỏ (tạm thời)
khỏi sơ đồ mạng trước khi lặp lại kĩ thuật Dijkstra heuristic. Quá trình lặp dừng lại
khi không còn đường đi từ nguồn đến đích. Đường đi có trọng số nhỏ nhất trong tập
hợp đường đi tìm được sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu định tuyến. Giải pháp
này được gọi là Dijkstra heuristic cải tiến và được trình bày chi tiết trong thuật toán
4.2.

Thuật toán 4.2: Thuật toán Dijkstra heuristic cải tiến

Đầu vào:
Mạng G(N,L)

Yêu cầu định tuyến r(s,d,β ,δ )

Tập giá trị độ trễ thấp nhất từ các nút mạng
đến nút đích ldn_d |n ∈ N

Đầu ra:
Đường đi thỏa điều kiện độ trễ
hoặc NULL // không có đường đi

1: function ENHANCED_HEU_DIJ(G,r)
2: Π = /0
3: p = HEURISTIC_DIJKSTRA(G,r)

4: while p 6= NULL do
5: Thêm p vào Π

6: Tạm thời bỏ liên kết max_l khỏi G :
w(max_l) = max

l∈p
{w(l)}

7: p = HEURISTIC_DIJKSTRA(G,r)
8: end while
9: if Π 6= /0 then

10: trả về pi : w(pi) = min
p∈Π
{w(p)}

11: end if
12: trả về NULL
13: end function

Xét sơ đồ mạng ví dụ với trọng số và độ trễ liên kết như hình 4.3a, cần tìm đường
đi từ nút 0 đến nút 5 với độ trễ yêu cầu bằng 4. Kết quả Dijkstra heuristic tìm được
đường đi p1 = (0,1,3,5) với wp1 = 7 (hình 4.3b). Áp dụng Dijkstra heuristic cải tiến,
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liên kết có trọng số lớn nhất l35 trong p1 = (0,1,3,5) bị loại bỏ. Dijkstra heuristic
được thực hiện lại trên sơ đồ mới cho kết quả đường đi p2 = (0,2,3,4,5). Tiếp tục
loại bỏ liên kết l23 trong p2, lúc này Dijkstra heuristic không tìm được đường đi từ nút
0 đến 5. Đường đi có trọng số nhỏ hơn p2 = (0,2,3,4,5) được thuật toán lựa chọn
(hình 4.3c và 4.3d). Chi tiết thực hiện Dijkstra heuristic và Dijkstra heuristic cải tiến
cho ví dụ này được thể hiện trong phụ lục B.2.

(a) Sơ đồ mạng ví dụ với yêu cầu định tuyến ri(0,5,1,4) và các giá trị khởi tạo cho Dijkstra
heuristic

(b) Dijkstra heuristic tìm được đường đi p1 = (0,1,3,5)
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(c) Bỏ liên kết trọng số lớn nhất l35 từ đường đi p1 = (0,1,3,5) đã tìm được. Tiếp tục thực
hiện Dijkstra heuristic trên sơ đồ mạng còn lại

(d) Vòng lặp kết thúc với tập hợp đường đi tìm được p1 = (0,1,3,5) và p2 = (0,2,3,4,5)

Hình 4.3: Ví dụ Dijkstra heuristic cải tiến

4.2.2 Thuật toán định tuyến eHRABDC

Sử dụng phương pháp tìm đường Dijkstra heuristic cải tiến, nghiên cứu sinh đề
xuất một thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ với trọng số được bổ
sung giá trị độ trễ nhằm ưu tiên sử dụng trước liên kết có độ trễ thấp (công thức 4.2).
Thuật toán có tên gọi enhanced Heuristic Routing Algorithm with Bandwidth Delay
Constraints (eHRABDC) được trình bày trong bảng 4.3.

w(l) =
c(l)−b(l)
b(l).d(l)

(4.2)

d(l) là độ trễ liên kết l
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Bảng 4.3: Thuật toán eHRABDC

Đầu vào Mạng G(N,L)
Yêu cầu định tuyến r(s,d,β ,δ )

Đầu ra Đường đi đảm bảo băng thông và độ trễ psd
Hoặc không có đường đi thỏa yêu cầu

Các bước xử lý Với mỗi yêu cầu r(s,d,β ,δ ):
1. Bỏ qua các liên kết không đủ băng thông yêu cầu b(l)< β

2. Tính trọng số liên kết w(l) theo công thức 4.2
3. Tính độ trễ nhỏ nhất từ các nút mạng đến nút đích ldn_d |n ∈ N
4. Áp dụng Dijkstra heuristic cải tiến, tìm đường đi từ s tới d thỏa yêu cầu độ trễ
δ

Nếu tìm thấy: trả về đường đi psd và cập nhật các thông tin cần thiết.
Ngược lại: từ chối yêu cầu (không có đường đi).

4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Hai thuật toán định tuyến đã đề xuất HRABDC và eHRABDC được so sánh, đánh
giá với các công trình liên quan LDA [67], MDWCRA [74], M-MDWCRA [75], và
MDMF [59] về tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến, thời gian tính toán định tuyến trung
bình, và độ lệch chuẩn tải liên kết. Như đã trình bày ở mục 2.4, có ba sơ đồ mạng
thử nghiệm MIRA, CESNET, và ANSNET. Yêu cầu định tuyến được phát sinh ngẫu
nhiên theo ba kịch bản định tuyến tĩnh, định tuyến động điều kiện tải bình thường, và
định tuyến động điều kiện tải cao. Độ trễ yêu cầu được phát sinh ngẫu nhiên dựa vào
giá trị trung bình và độ lệch chuẩn độ trễ của các đường đi trên mỗi sơ đồ mạng. Mục
đích để tránh yêu cầu độ trễ quá cao (đường đi nào cũng đáp ứng được) hoặc độ trễ
quá thấp (không đường đi nào đáp ứng được). Cụ thể, độ trễ được yêu cầu trong đoạn
[50,90], [50,90], và [100,150] đơn vị thời gian lần lượt trên ba sơ đồ mạng MIRA,
CESNET, và ANSNET.

Kết quả mô phỏng được trình bày theo từng sơ đồ mạng trong tiểu mục 4.3.1.
Ngoài ra, phương pháp tính trọng số liên kết và phương pháp tìm đường còn được so
sánh chi tiết bằng cách kết hợp giữa các giải pháp của các thuật toán. Chi tiết thử
nghiệm kết hợp này được trình bày trong tiểu mục 4.3.2.
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4.3.1 Thử nghiệm thuật toán định tuyến

Kết quả mô phỏng trên sơ đồ MIRA

Tương tự như thử nghiệm định tuyến đảm bảo băng thông, có 100 bộ yêu cầu định
tuyến được phát sinh ứng với mỗi kịch bản định tuyến trên mỗi sơ đồ mạng. Bảng 4.4
trình bày tổng quan kết quả trung bình của các thử nghiệm đã thực hiện trên sơ đồ
MIRA. Trong kịch bản định tuyến tĩnh, thuật toán MDMF có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu
cao nhất 49.7%, cao hơn thuật toán xếp vị trí thứ hai MDWCRA 0.1%. eHRABDC
và HRABDC xếp vị trí thứ ba và bốn với kết quả tỉ lệ chấp nhận lần lượt là 49% và
48.7%. Tuy nhiên, trong kịch bản định tuyến động, tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của thuật
toán eHRABDC là cao nhất. Đồng thời, HRABDC cũng luôn có kết quả chấp nhận
yêu cầu định tuyến động cao hơn MDWCRA. Ví dụ, hình 4.4 thể hiện sau 5000 yêu
cầu, eHRABDC chấp nhận nhiều hơn MDMF 0.4% yêu cầu trong thử nghiệm định
tuyến động điều kiện tải cao (49.4% so với 49%). HRABDC có kết quả tỉ lệ thấp hơn
MDMF 0.1% nhưng cao hơn M-MDWCRA 0.3%, cao hơn MDWCRA 0.7%. Trong
khi đó, LDA có tỉ lệ chấp nhận thấp nhất 46.3%.

Bảng 4.4: Kết quả trung bình thử nghiệm trên sơ đồ MIRA

(a) Định tuyến tĩnh

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

LDA 100 82.3 44.6 0.14 0.06 0.05 16.8 43.4 44.6
M-MDWCRA 100 82.6 48.5 11.19 11.00 10.77 18.9 39.0 42.9
HRABDC 100 82.7 48.7 0.30 0.17 0.16 9.1 34.6 39.4
eHRABDC 100 82.7 49.0 0.81 0.58 0.41 9.3 34.7 39.6
MDWCRA 100 82.3 49.6 11.24 11.00 10.80 18.1 40.6 43.4
MDMF 100 82.8 49.7 1.33 1.07 0.93 11.0 35.1 40.4

(b) Định tuyến động, điều kiện tải thường

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 1000 2000 100 1000 2000 100 1000 2000

LDA 100 91.0 84.1 0.14 0.05 0.05 15.9 42.6 41.1
MDWCRA 100 91.1 85.2 11.17 11.08 11.05 16.3 38.9 39.1
HRABDC 100 91.3 85.4 0.31 0.16 0.16 8.3 35.2 36.3
MDMF 100 91.3 85.4 1.33 1.08 1.03 10.3 35.6 36.8
M-MDWCRA 100 91.3 85.6 11.18 11.11 11.11 16.9 38.2 38.7
eHRABDC 100 91.5 85.8 0.81 0.56 0.50 8.4 35.4 36.5
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(c) Định tuyến động, điều kiện tải cao

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 2500 5000 100 2500 5000 100 2500 5000

LDA 100 52.0 46.3 0.14 0.04 0.04 16.8 42.5 41.8
MDWCRA 100 54.6 48.2 11.22 10.86 10.80 17.5 42.4 42.2
M-MDWCRA 100 54.9 48.6 11.21 10.90 10.85 18.1 42.3 42.1
HRABDC 100 55.2 48.9 0.31 0.15 0.15 8.9 40.4 40.2
MDMF 100 55.4 49.0 1.32 0.92 0.88 10.9 40.9 40.9
eHRABDC 100 55.5 49.4 0.82 0.35 0.30 9.1 40.6 40.4

Hình 4.4: So sánh tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của thử nghiệm định tuyến động, điều kiện
tải cao, sơ đồ MIRA

Mặt khác, hai thuật toán đã đề xuất có ưu thế vượt trội về thời gian tính toán
định tuyến trung bình so với các công trình liên quan MDWCRA, M-MDWCRA, và
MDMF. Hình 4.5 so sánh kết quả thời gian trong thử nghiệm định tuyến tĩnh. Sau
1000 yêu cầu, thuật toán có thời gian tính thấp nhất là LDA với 0.05 ms. Kế tiếp là
HRABDC với 0.16 ms. Việc áp dụng thêm vòng lặp loại bỏ liên kết trọng số lớn nhất
để cố gắng tìm đường đi trọng số nhỏ làm cho eHRABDC có thời gian tính trung bình
0.41 ms, cao hơn HRABDC 0.25 ms, nhưng vẫn thấp hơn MDMF 0.52 ms. MDMF
có thời gian tính cao hơn là vì quá trình tính trọng số liên quan đến tập đường đi trọng
số nhỏ nhất và tập cắt tối thiểu của mỗi cặp nút nguồn đích. Đặc biệt, hai thuật toán
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sử dụng phương pháp Dijkstra mở rộng có thời gian tính rất cao vì cách duyệt (δ +1)
cho mỗi nút mạng. Cụ thể sau 1000 yêu cầu, MDWCRA có thời gian tính trung bình
cao hơn HRABDC 67 lần, kết quả của M-MDWCRA cũng cao hơn eHRABDC 26
lần.

Hình 4.5: So sánh thời gian tính toán định tuyến trung bình của thử nghiệm định
tuyến tĩnh, sơ đồ MIRA

Không chỉ có thời gian tính trung bình thấp, HRABDC và eHRABDC còn có độ
lệch chuẩn tải liên kết thấp nhất trong cả ba kịch bản định tuyến. Ví dụ trong thử
nghiệm điều kiện tải thường hình 4.6, HRABDC và eHRABDC có kết quả độ lệch
chuẩn thấp nhất lần lượt là 36.3% và 36.5% sau 2000 yêu cầu. Trong khi LDA và
MDWCRA có kết quả này cao nhất với giá trị 41.1% và 39.1%. Độ lệch chuẩn tải
liên kết thấp thể hiện hai thuật toán đã đề xuất có khả năng cân bằng tải trong quá
trình lựa chọn đường đi. Đạt được điều này là nhờ công thức tính trọng số sử dụng
trực tiếp các thuộc tính liên quan đến băng thông liên kết. Đồng thời, phương pháp
tìm đường (Dijkstra heuristic và Dijkstra heuristic cải tiến) tìm được đường đi có trọng
số nhỏ, đúng với mục đích của giá trị trọng số.
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Hình 4.6: So sánh độ lệch chuẩn tải liên kết của thử nghiệm định tuyến động, điều
kiện tải thường, sơ đồ MIRA

Kết quả mô phỏng trên sơ đồ CESNET

Bảng 4.5 trình bày kết quả trung bình của 300 thử nghiệm đã được tiến hành trên
sơ đồ CESNET. Khác với sơ đồ MIRA, CESNET được xây dựng từ mô hình mạng
thực tế đã được thiết kế tối ưu cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất (độ trễ nhỏ).
Vì vậy, thuật toán LDA có kết quả tỉ lệ chấp nhận tương đối tốt. Hình 4.7 so sánh tỉ
lệ chấp nhận yêu cầu trong thử nghiệm định tuyến động, điều kiện tải thường trên sơ
đồ CESNET. Sau 2000 yêu cầu, LDA có kết quả 80.8%, xếp thứ hai sau eHRABDC
(81%). Tỉ lệ chấp nhận của thuật toán HRABDC là 80.6%, hơn thuật toán xếp cuối
cùng, MDWCRA, 0.9%.

Ngoài ra, hình 4.8 và 4.9 lần lượt so sánh kết quả thời gian tính toán định tuyến
trung bình của thử nghiệm định tuyến động, điều kiện tải cao, và kết quả độ lệch chuẩn
tải liên kết của thử nghiệm định tuyến tĩnh trên CESNET. Thuật toán eHRABDC có
kết quả thời gian tính toán định tuyến trung bình sau 5000 yêu cầu cao hơn HRABDC
2.5 lần (0.5 ms so với 0.19 ms - hình 4.8) nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các thuật
toán khác. Cụ thể, kết quả thời gian của MDMF là 2.52 ms, cao hơn eHRABDC 5
lần, trong khi thời gian của MDWCRA và M-MDWCRA cao hơn eHRABDC gần 40
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Bảng 4.5: Kết quả trung bình thử nghiệm trên sơ đồ CESNET

(a) Định tuyến tĩnh

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

LDA 100 78.9 67.5 0.15 0.08 0.07 20.9 36.1 40.6
MDWCRA 99.9 78.1 68.2 19.94 19.68 19.54 20.6 30.6 38.6
HRABDC 100 78.6 69.3 0.33 0.20 0.19 16.5 28.7 36.2
M-MDWCRA 100 78.9 69.3 20.08 20.04 19.96 20.0 29.9 37.6
eHRABDC 100 78.9 69.4 0.95 0.70 0.63 16.3 29.0 36.6
MDMF 100 79.1 69.5 2.50 2.46 2.50 16.6 30.2 37.6

(b) Định tuyến động, điều kiện tải thường

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 1000 2000 100 1000 2000 100 1000 2000

MDWCRA 99.9 81.7 79.7 19.98 19.71 19.69 19.7 29.9 30.7
HRABDC 100 82.8 80.6 0.34 0.20 0.19 15.2 28.3 28.9
MDMF 100 83.0 80.7 2.51 2.54 2.53 15.4 29.4 30.0
M-MDWCRA 100 82.9 80.8 20.12 20.15 20.18 18.9 28.7 29.6
LDA 100 82.9 80.8 0.19 0.07 0.06 19.6 35.1 35.4
eHRABDC 100 83.1 81.0 0.97 0.73 0.71 15.1 28.5 29.1

(c) Định tuyến động, điều kiện tải cao

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 2500 5000 100 2500 5000 100 2500 5000

MDWCRA 99.9 67.9 62.4 19.94 19.53 19.55 20.1 38.9 38.9
HRABDC 100 68.6 62.4 0.34 0.19 0.19 15.6 36.7 35.9
LDA 100 68.1 62.4 0.16 0.06 0.06 20.0 39.7 39.1
eHRABDC 100 68.7 62.7 0.96 0.58 0.50 15.6 36.9 36.1
MDMF 100 68.9 63.1 2.53 2.54 2.52 15.9 37.9 37.8
M-MDWCRA 100 68.8 63.1 20.06 19.99 19.97 19.3 38.9 39.2

lần (thời gian của hai thuật toán này cao hơn thử nghiệm trên sơ đồ MIRA vì số nút
mạng CESNET nhiều hơn). Xem xét đến tiêu chí độ lệch chuẩn tải liên kết (hình
4.9), sau 1000 yêu cầu định tuyến tĩnh, HRABDC có kết quả độ lệch chuẩn thấp nhất
36.2%, kế đến là eHRABDC 36.6%. Hai thuật toán MDMF và M-MDWCRA có
độ lệch chuẩn tải liên kết bằng nhau 37.6%, trong khi kết quả của LDA là cao nhất
40.6%.
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Hình 4.7: So sánh tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của thử nghiệm định tuyến động, điều kiện
tải thường, sơ đồ CESNET

Hình 4.8: So sánh thời gian tính toán định tuyến trung bình của thử nghiệm định
tuyến động, điều kiện tải cao, sơ đồ CESNET
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Hình 4.9: So sánh độ lệch chuẩn tải liên kết của thử nghiệm định tuyến tĩnh, sơ đồ
CESNET

Kết quả mô phỏng trên sơ đồ ANSNET

Hai thuật toán đã đề xuất cũng có kết quả định tuyến tốt trên sơ đồ ANSNET. Kết
quả trung bình của 300 thử nghiệm trên ANSNET được trình bày trong bảng 4.6.
Có thể thấy, HRABDC và eHRABDC có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao nhất trong cả
ba kịch bản định tuyến. Đặc biệt, thuật toán MDMF có tỉ lệ chấp nhận rất thấp trên
ANSNET. Ví dụ trong thử nghiệm định tuyến tĩnh hình 4.10, MDMF chỉ chấp nhận
được 41.7% trong tổng số 1000 yêu cầu, thấp hơn LDA 8.8% và thấp hơn HRABDC
đến 13.7%. Nguyên nhân là vì phương pháp tìm đường của MDMF tìm đường đi
trọng số nhỏ nhất, nếu đường đi này không thỏa điều kiện độ trễ thì loại bỏ liên kết
có trọng số lớn nhất rồi tiếp tục tìm đường đi trọng số nhỏ nhất khác đến khi không
còn đường đi từ nguồn tới đích. Trên sơ đồ ANSNET, liên kết thuộc nhiều đường đi
của các cặp nút nguồn đích nên khi bỏ qua liên kết sẽ làm giảm đáng kể khả năng tìm
được đường đi.

Mặt khác, sơ đồ ANSNET không chỉ có số lượng nút mạng nhiều mà độ trễ của
các đường đi cũng lớn dẫn đến giá trị độ trễ yêu cầu lớn. Điều này ảnh hưởng mạnh
đến phương pháp tìm đường Dijkstra mở rộng, làm cho thời gian tính toán định tuyến
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trung bình của thuật toán MDWCRA và M-MDWCRA đặc biệt cao. Cụ thể, hình
4.11 cho thấy MDWCRA và M-MDWCRA có kết quả sau 2000 yêu cầu lần lượt là
138.26 và 141.27 ms. Giá trị này cao hơn kết quả của eHRABDC đến khoảng 98 lần,
và thậm chí cao hơn HRABDC đến 418 lần.

Bảng 4.6: Kết quả trung bình thử nghiệm trên sơ đồ ANSNET

(a) Định tuyến tĩnh

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 500 1000 100 500 1000 100 500 1000

MDMF 69.4 65.6 41.7 3.40 3.72 4.22 6.9 25.4 32.9
LDA 100 93.5 50.5 0.20 0.13 0.12 14.6 39.1 40.5
MDWCRA 100 95.0 52.9 139.16 138.71 137.48 9.5 37.2 38.8
M-MDWCRA 100 96.9 55.0 141.50 141.47 138.72 8.9 33.8 38.1
eHRABDC 100 97.7 55.3 1.64 1.49 0.99 7.1 32.1 35.9
HRABDC 100 97.3 55.4 0.46 0.34 0.34 6.7 31.4 35.6

(b) Định tuyến động, điều kiện tải thường

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 1000 2000 100 1000 2000 100 1000 2000

MDMF 70.8 65.1 62.9 3.45 4.04 4.39 6.5 24.5 27.0
LDA 100 96.4 90.6 0.21 0.12 0.11 13.5 38.0 37.3
MDWCRA 100 96.9 91.4 139.15 138.10 138.26 8.7 36.4 37.2
M-MDWCRA 100 98.8 94.9 141.76 141.38 141.27 7.9 34.1 37.4
HRABDC 100 98.8 95.1 0.46 0.33 0.33 6.2 31.0 32.7
eHRABDC 100 98.9 95.3 1.70 1.50 1.41 6.6 31.6 33.1

(c) Định tuyến động, điều kiện tải cao

Tiêu chí TC(%) TT(ms) ĐT(%)
SLYC 100 2500 5000 100 2500 5000 100 2500 5000

MDMF 70.1 39.8 33.7 3.40 4.38 4.49 6.7 31.3 30.5
LDA 100 54.3 46.9 0.22 0.11 0.11 14.0 39.2 39.1
MDWCRA 100 55.6 47.8 138.96 139.73 144.71 9.1 40.2 40.2
M-MDWCRA 100 57.0 48.8 141.51 141.19 145.67 8.7 39.6 39.4
HRABDC 100 57.3 49.1 0.45 0.34 0.34 6.4 34.0 33.7
eHRABDC 100 57.4 49.2 1.70 0.82 0.68 6.9 34.3 34.0



98

Hình 4.10: So sánh tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của thử nghiệm định tuyến tĩnh, sơ đồ
ANSNET

Hình 4.11: So sánh thời gian tính toán định tuyến trung bình của thử nghiệm định
tuyến động, điều kiện tải thường, sơ đồ ANSNET
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4.3.2 Thử nghiệm phương pháp tính trọng số và tìm đường đi

Bên cạnh thử nghiệm so sánh các thuật toán định tuyến, phương pháp tính trọng
số và tìm đường Dijkstra heuristic của HRABDC còn được đánh giá thêm bằng cách
kết hợp với các phương pháp tính trọng số và tìm đường của thuật toán khác. Cụ thể,
ba cách tính trọng số của thuật toán M-MDWCRA [75] (tính dựa trên giá trị Delay
Weight Capacity - DWC), của MDMF [59] (dựa trên định nghĩa Minimum Delay
Maximum Flow - MDMF) và của HRABDC (dựa trên giá trị băng thông Bandwidth
Based Weight - BBW) lần lượt được áp dụng cho hai cách tìm đường Dijkstra mở
rộng (exDij) và Dijkstra heuristic (heDij) tạo thành sáu phương pháp định tuyến đảm
bảo băng thông và độ trễ: M-MDWCRA, DWC-heDij, MDMF-exDij, MDMF-heDij,
HRABDC, và BBW-exDij. Lưu ý, HRABDC được thử nghiệm thay vì eHRABDC vì
thuật toán thứ nhất thể hiện hai ý tưởng chính được đề xuất cho bài toán, trong khi
thuật toán thứ hai điều chỉnh, tăng cường cho ý tưởng này. Hiệu quả định tuyến được
đánh giá theo hai tiêu chí tỉ lệ chấp nhận yêu cầu và thời gian tính toán định tuyến
trung bình. Ngoài ra, giá trị trung bình trọng số của các đường đi tìm được cũng
được xem xét nhằm so sánh phương pháp tìm đường Dijkstra heuristic và Dijkstra mở
rộng. Hình 4.12 trình bày kết quả một thử nghiệm định tuyến động trên sơ đồ MIRA.
Tương tự, hình 4.13 trình bày kết quả một thử nghiệm khác trên sơ đồ ANSNET.

(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến
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(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình

(c) Trọng số trung bình của các đường đi tìm được

Hình 4.12: Một kết quả thử nghiệm kết hợp phương pháp tính trọng số và tìm đường,
kịch bản định tuyến động, điều kiện tải thường, sơ đồ MIRA
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(a) Tỉ lệ chấp nhận yêu cầu định tuyến

(b) Thời gian tính toán định tuyến trung bình
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(c) Trọng số trung bình của các đường đi tìm được

Hình 4.13: Một kết quả thử nghiệm kết hợp phương pháp tính trọng số và tìm đường,
kịch bản định tuyến tĩnh, sơ đồ ANSNET

Kết quả mô phỏng thể hiện rõ thời gian tìm đường của Dijkstra mở rộng cao gấp
nhiều lần Dijkstra heuristic. Trong thử nghiệm trên sơ đồ MIRA hình 4.12b, với
cùng cách tính trọng số DWC, sau 2000 yêu cầu thuật toán M-MDWCRA (sử dụng
Dijkstra mở rộng) mất trung bình 11.04 ms, trong khi DWC-heDij (sử dụng Dijkstra
heurstic) chỉ mất 0.39 ms. Tương tự với cách tính trọng số MDMF, kết quả thời gian
của MDMF-exDij cao gấp 10 lần của MDMF-heDij. Nguyên nhân là vì phương pháp
Dijkstra mở rộng xét (δ + 1) mục cho mỗi nút mạng, còn Dijkstra heuristic chỉ xét
một mục. Khi sơ đồ mạng lớn và giá trị độ trễ yêu cầu lớn, sự chênh lệch thời gian
này trở nên rất lớn. Ví dụ sau 1000 yêu cầu thử nghiệm trên sơ đồ ANSNET, hình
4.13b cho thấy BBW-exDij có kết quả thời gian cao hơn HRABDC 391 lần; thời gian
tính của M-MDWCRA cũng cao hơn DWC-heDij 118 lần.

Bên cạnh thời gian tìm đường thấp, phương pháp Dijkstra heuristic còn tìm được
đường đi có trọng số nhỏ, có thể so sánh được với giá trị trọng số nhỏ nhất mà Dijkstra
mở rộng tìm được. Cụ thể, ba cặp phương pháp có cùng cách tính trọng số (BBW-
exDij và HRABDC, M-MDWCRA và DWC-heDij, MDMF-exDij và MDMF-heDij)
được so sánh về giá trị trọng số trung bình của đường đi tìm được. Kết quả thử nghiệm
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hình 4.12c cho thấy sau 2000 yêu cầu, trọng số trung bình của MDMF-heDij là 0.016
chỉ lớn hơn kết quả 0.015 của MDMF-exDij 0.001. Đặc biệt, với cách tính trọng số
BBW, sau khi kết thúc thử nghiệm, giá trị trung bình trọng số của HRABDC (Dijkstra
heuristic) thấp hơn của BBW-exDij (Dijkstra mở rộng) trên cả hai sơ đồ MIRA hình
4.12c và ANSNET hình 4.13c. Nguyên nhân vì trong quá trình định tuyến, Dijkstra
heuristic lựa chọn đường đi khác với Dijkstra mở rộng, dẫn đến giá trị trọng số (khi
xử lý các yêu cầu đến sau) khác nhau và trọng số trung bình đường đi tìm được cũng
khác nhau.

Mặt khác, công thức tính trọng số dựa trên băng thông BBW đã đề xuất không
chỉ đơn giản, mất ít thời gian tính toán mà còn cho tỉ lệ chấp nhận yêu cầu so sánh
được với các phương pháp khác phức tạp hơn. Ví dụ, BBW-exDij và HRABDC có
kết quả tỉ lệ chấp nhận sau 1000 yêu cầu lần lượt là 55.8% và 55.7% cao nhất trong
kết quả trình bày ở hình 4.13a. Trong khi đó, thời gian tính trọng số BBW thấp hơn
hai phương pháp DWC và MDMF. Cụ thể, HRABDC chỉ mất trung bình 0.18 ms cho
một yêu cầu định tuyến so với 0.39 ms của DWC-heDij, và 1.18 ms của MDMF-heDij
(thử nghiệm định tuyến động, sơ đồ MIRA hình 4.12b, giá trị ghi nhận sau 2000 yêu
cầu).

4.4 KẾT CHƯƠNG

Chương 4 trình bày các giải pháp của nghiên cứu sinh cho bài toán định tuyến đảm
bảo băng thông và độ trễ. Cụ thể, thuật toán HRABDC, đã công bố trong công trình
(CT6), bao gồm cách tính trọng số liên kết đơn giản dựa trên băng thông và phương
pháp Dijkstra heuristic tìm đường đi thỏa điều kiện độ trễ và có trọng số nhỏ. Phát
triển từ ý tưởng của HRABDC, công thức trọng số được bổ sung thêm thông tin độ
trễ. Đồng thời, Dijkstra heuristic được bổ sung thêm một vòng lặp nhằm cố gắng tìm
đường đi có trọng số nhỏ. Các điều chỉnh này được đề xuất với tên gọi eHRABDC và
được giới thiệu trong công trình (CT7).

Hai thuật toán đã đề xuất HRABDC và eHRABDC được so sánh, đánh giá với các
công trình liên quan LDA, MDWCRA, M-MDWCRA, và MDMF dựa trên mô phỏng
với ba sơ đồ mạng và các tham số, các bộ yêu cầu định tuyến khác nhau. Kết quả cho
thấy tỉ lệ chấp nhận yêu cầu của HRABDC và eHRABDC cao hơn các thuật toán khác
trong phần lớn thử nghiệm, đồng thời giá trị độ lệch chuẩn tải liên kết luôn thấp hơn.
Hơn nữa, hai thuật toán đã đề xuất có thời gian tính toán định tuyến trung bình thấp
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hơn rất nhiều so với những thuật toán heuristic khác, nhờ công thức tính trọng số đơn
giản và đặc biệt là phương pháp Dijkstra heuristic tìm được đường đi thỏa điều kiện độ
trễ và có trọng số nhỏ. Tương tự như thử nghiệm định tuyến đảm bảo băng thông, các
bộ yêu cầu định tuyến và kết quả mô phỏng đảm bảo băng thông và độ trễ cũng được
công bố tại địa chỉ https://github.com/caoth/BandwidthDelayAlgorithms.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hoạt động mạng máy tính là một vấn đề đã và
đang nhận được sự quan tâm của cả giới khoa học và công nghiệp. Một giải pháp
phổ biến cho vấn đề này là thực hiện kĩ thuật lưu lượng, trong đó kĩ thuật định tuyến
đóng một vai trò quan trọng. Với mục tiêu giải quyết bài toán định tuyến đảm bảo
chất lượng dịch vụ, nghiên cứu sinh đã đạt được những kết quả, đóng góp mới được
thể hiện trong luận án như sau:

1. Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông Bandwidth Guaranteed rout-
ing algorithm using Holding Time (BGHT) sử dụng thời gian giữ băng thông
của yêu cầu định tuyến, với điều kiện thời gian này được biết. Kết quả mô phỏng
cho thấy BGHT có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao hơn, trong khi thời gian tính toán
trung bình thấp hơn các công trình liên quan. Thuật toán được công bố trong
công trình (CT3).

2. Đề xuất thuật toán định tuyến Traffic Engineering routing algorithm with Rout-
ing Data (TEARD) sử dụng các thông tin từ hệ thống mạng và yêu cầu định
tuyến đã nhận được. Thuật toán có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu tốt hơn và thời gian
tìm đường so sánh được với công trình liên quan. TEARD đã được công bố trong
công trình (CT4) và (CT5).

3. Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ Heuristic Routing
Algorithm with Bandwidth Delay Constraints (HRABDC) với phương pháp tính
trọng số liên kết đơn giản và kĩ thuật tìm đường Dijkstra heuristic được nghiên
cứu sinh cải tiến từ thuật toán Dijkstra cho bài toán tìm đường đảm bảo độ trễ.
HRABDC không chỉ có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu tốt hơn mà còn có thời gian tính
trung bình thấp hơn rất nhiều so với các công trình liên quan. Thuật toán đã được
giới thiệu trong công trình (CT6).
Đề xuất thuật toán định tuyến đảm bảo băng thông và độ trễ enhanced Heuristic
Routing Algorithm with Bandwidth Delay Constraints (eHRABDC) bổ sung độ
trễ vào công thức trọng số và áp dụng Dijkstra tăng cường heuristic nhằm cố
gắng tìm đường đi có trọng số nhỏ. Thuật toán tìm được đường đi có trọng số
nhỏ hơn HRABDC và trong nhiều thử nghiệm có tỉ lệ chấp nhận yêu cầu cao
hơn. Xét thời gian tìm đường, kết quả của eHRABDC tuy cao hơn HRABDC
nhưng vẫn thấp hơn các thuật toán định tuyến liên quan khác. Công trình (CT7)
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của nghiên cứu sinh giới thiệu thuật toán eHRABDC này.
4. Xây dựng chương trình mô phỏng để thử nghiệm, so sánh các thuật toán định

tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chương trình được cài đặt với kiến trúc mở,
dễ dàng cài đặt thêm thuật toán hoặc mở rộng yêu cầu chất lượng. Toàn bộ mã
nguồn chương trình bao gồm các thuật toán nghiên cứu sinh đã đề xuất và các
thuật toán liên quan được công bố trên mạng Internet.

Dựa trên những kết quả đạt được, nghiên cứu sinh kiến nghị hướng phát triển tiếp
theo bao gồm:

• Triển khai các thuật toán định tuyến đã đề xuất cũng như một số thuật toán liên
quan trên hệ thống mạng MPLS TE với máy chủ định tuyến và các giao thức
đảm bảo yêu cầu bài toán. Từ đó tiến hành thử nghiệm, đánh giá, so sánh hiệu
quả định tuyến của các thuật toán trên hệ thống mạng thực tế.

• Giải quyết bài toán multicast đảm bảo chất lượng dịch vụ với cùng mục tiêu tìm
cây đường đi cho mỗi yêu cầu định tuyến sao cho đáp ứng tối đa số yêu cầu nhận
được.

• Nghiên cứu cơ chế bảo vệ và phục hồi đường truyền trong hoạt động mạng máy
tính áp dụng với các thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ khác
nhau.
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PHỤ LỤC A. CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG ĐỊNH TUYẾN
ĐẢM BẢO BĂNG THÔNG, ĐỘ TRỄ

A.1 Thiết kế chương trình mô phỏng trên .NET Framework

Chức năng của chương trình mô phỏng thuật toán định tuyến bao gồm:
• Đọc vào sơ đồ mạng và bộ dữ liệu định tuyến được lưu dưới dạng tập tin văn bản.
• Thực hiện định tuyến cho mỗi yêu cầu bằng các thuật toán định tuyến được cài

đặt thành các lớp đối tượng.
• Xuất ra kết quả định tuyến cũng như kết quả thống kê của mỗi bộ yêu cầu dưới

dạng tập tin phân cách giá trị bằng dấu phẩy (.csv).
• Chạy tự động kết hợp nhiều bộ yêu cầu với nhiều thuật toán định tuyến.
Hình A.1 trình bày sơ đồ lớp chính của chương trình mô phỏng.
Network Component là thành phần mô phỏng sơ đồ mạng, có ba lớp đối tượng:
• Lớp Topology thể hiện sơ đồ mạng. Mỗi đối tượng Topology có một danh sách

nút mạng (kiểu lớp Node), một danh sách liên kết (kiểu lớp Link), và một tập hợp
các cặp nút nguồn đích.

• Lớp Node thể hiện nút mạng, mỗi nút có chứa một danh sách liên kết xuất phát
từ chính nó.

• Lớp Link thể hiện liên kết, có các thuộc tính như dung lượng, băng thông còn
lại, nút đầu, nút cuối.

Routing Component là thành phần cài đặt thuật toán với hai thành phần con:
• Common Algorithms gồm các lớp cài đặt thuật toán dùng chung như thuật toán

tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất Dijkstra, thuật toán tính luồng cực đại Fork-
Fulkerson [15], thuật toán Yen tìm k đường đi ngắn nhất [76]...

• Routing Algorithms gồm các lớp cài đặt thuật toán định tuyến liên quan như
MHA, MIRA, RRATE, MDMF... và các thuật toán của nghiên cứu sinh đề xuất
BGHT, TEARD, HRABDC (sẽ được trình bày chi tiết ở chương sau).

Simulator Component là thành phần thực hiện mô phỏng, có các lớp đối tượng:
• Lớp Request thể hiện yêu cầu định tuyến với các thông tin nút nguồn, nút đích,

băng thông yêu cầu, thời điểm đến của yêu cầu, thời gian giữ băng thông. Đối
với bài toán đảm bảo băng thông và độ trễ thì có thêm độ trễ yêu cầu.

• Lớp Response mô phỏng kết quả đáp ứng yêu cầu. Mỗi đối tượng Response
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Hình A.1: Sơ đồ lớp chính của chương trình mô phỏng
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tương ứng với một đối tượng Request, chứa thông tin đường đi tìm được, thời
gian xử lý của thuật toán, thời điểm kết thúc (để giải phóng tài nguyên mạng).

• Lớp Ticker và giao diện ITickerListener thực hiện cơ chế bộ định thời gian của
chương trình mô phỏng, trong đó mỗi lần hàm callback Ticker::OnTimedEvent

được gọi thì tính là đã qua một đơn vị thời gian mô phỏng.
• Lớp RequestDispatcher chứa bộ yêu cầu định tuyến và thực thi giao diện ITick-

erListener để gửi yêu cầu đến thuật toán định tuyến dựa trên thời điểm đến của
yêu cầu.

• Lớp ReponseManager chứa bộ kết quả ứng với những yêu cầu đã xử lý, thực thi
giao diện ITickerListener để giải phóng băng thông dựa trên thời điểm kết thúc
yêu cầu định tuyến.

• Lớp Simulator chứa các hàm chương trình để thực hiện quá trình mô phỏng.
• Lớp Configuration dùng để đọc thông tin cấu hình được lưu dưới dạng tập tin

XML.
Cuối cùng, thành phần Statistics gồm lớp Log để ghi vết quá trình thử nghiệm, và

lớp Statistics dựa trên kết quả ReponseManager::ResponseForStatistics để thống kê
tỉ lệ chấp nhận yêu cầu, thời gian tính toán trung bình, độ lệch chuẩn tải liên kết và
xuất kết quả thống kê thành tập tin csv.

Hình A.2 và hình A.3 lần lượt trình bày sơ đồ thiết kế tuần tự của việc xử lý yêu
cầu định tuyến và kết thúc yêu cầu.
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Hình A.2: Sơ đồ tuần tự chức năng gửi yêu cầu đến thuật toán định tuyến

Hình A.3: Sơ đồ tuần tự chức năng kết thúc yêu cầu
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A.2 Một số màn hình kết quả thử nghiệm

Xét ví dụ hình A.4, sơ đồ mạng có 11 nút, 2 cặp nguồn - đích, thử nghiệm với2
yêu cầu định tuyến r1 = (0,4,1) và r2 = (5,8,1). Thuật toán MHA chọn đường đi
ngắn nhất cho yêu cầu r1: pr1 = (0,6,7,4) nên yêu cầu thứ hai không thể đáp ứng vì
liên kết (6− 7) không còn đủ băng thông. Trong khi thuật toán MIRA chọn đường
đi cho r1 là pr1 = (0,1,2,3,4) nên tiếp tục đáp ứng được yêu cầu r2 với đường đi
pr2 = (5,6,7,8). Hình A.5 thể hiện quá trình thử nghiệm trên ns2, trong khi hình A.6
thể hiện cùng một kết quả trên chương trình mô phỏng .NET Framework.

Hình A.4: Ví dụ thử nghiệm thuật toán định tuyến
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(a) Kết quả thuật toán định tuyến MHA

(b) Kết quả thuật toán định tuyến MIRA

Hình A.5: Thử nghiệm trên ns2
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(a) Kết quả thuật toán định tuyến MHA

(b) Kết quả thuật toán định tuyến MIRA

Hình A.6: Thử nghiệm chương trình mô phỏng trên .NET Framework
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PHỤ LỤC B. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC CÁC PHƯƠNG
PHÁP TÌM ĐƯỜNG TRONG BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN ĐẢM

BẢO BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ

B.1 Dijkstra mở rộng và Dijkstra heuristic

Ví dụ từng bước thực hiện của hai phương pháp tìm đường Dijkstra mở rộng và
Dijkstra heuristic trên cùng một hệ thống mạng.

(a) Sơ đồ mạng

(b) Bỏ liên kết không đảm bảo băng thông và tính trọng số

Hình B.1: Sơ đồ mạng được sử dụng làm ví dụ
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(a) Giá trị khởi tạo Dijkstra mở rộng. Thông tin trên mỗi liên kết (trọng số, độ trễ)

(b) Xét mục có w nhỏ nhất en0
0, cập nhật hai mục en1

1 và en2
1. (Mục en2

1 lưu vết đường đi từ 0
đến 2, có độ trễ bằng 1 và trọng số bằng 2)
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(c) Xét mục có w nhỏ nhất kế tiếp en0
1, cập nhật hai mục en1

2 và en2
2

(d) Tương tự xét en0
2, cập nhật en1

3 và en2
3
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(e) Xét en0
3, không cập nhật mục nào vì không thỏa điều kiện độ trễ

(f) Xét en1
1 (w nhỏ nhất kế tiếp), cập nhật en3

3
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(g) Xét en1
2, không cập nhật mục nào ở nút liền kề 3 vì không thỏa điều kiện độ trễ. Xét en1

3
có kết quả tương tự

(h) Xét w nhỏ nhất kế tiếp en2
1, cập nhật mục en3

2 và en4
3
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(i) Tiếp tục xét en2
2, cập nhật en3

3 vì trọng số nhỏ hơn giá trị đã lưu. Không cập nhật mục ở
nút 4 vì không thỏa điều kiện độ trễ

(j) Xét en2
3, không cập nhật mục nào vì không thỏa điều kiện độ trễ
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(k) Xét w nhỏ nhất kế tiếp en3
2, cập nhật en5

3

(l) Xét en3
3, không cập nhật mục nào vì không thỏa điều kiện độ trễ
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(m) Xét en4
3, không cập nhật mục nào vì không thỏa điều kiện độ trễ

(n) Xét en5
3, không cập nhật mục nào vì không có liên kết từ nút 5
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(o) Xét en1
0, không cập nhật mục nào vì không thỏa điều kiện trọng số. Kết quả tương tự khi

xét các mục có w = ∞ khác

(p) Thuật toán kết thúc khi duyệt hết 24 mục, tìm được đường đi pri = (0,2,3,5)

Hình B.2: Kết quả từng bước của Dijkstra mở rộng cho ví dụ B.1
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(a) Khởi tạo Dijkstra heuristic. Thông tin trên mỗi liên kết là (trọng số, độ trễ)

(b) Xét mục có w nhỏ nhất en0 (tại nút 0), cập nhật mục en2. Mục en1 không được cập nhật
vì không thỏa điều kiện độ trễ

(c) Xét mục w nhỏ nhất tiếp theo en2, cập nhật mục en3. Mục en4 không được cập nhật vì
không thỏa điều kiện độ trễ
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(d) Xét mục tiếp theo en3, cập nhật mục en5

(e) Xét tiếp các mục en5, en1, en4, không có mục nào được cập nhật vì không thỏa điều kiện
trọng số. Thuật toán kết thúc khi duyệt hết nút, tìm được đường đi pri = (0,2,3,5)

.Hình B.3: Kết quả từng bước của Dijkstra heuristic cho ví dụ B.1

B.2 Dijkstra heuristic và Dijkstra heuristic cải tiến

Hình B.4 ví dụ một trường hợp Disjktra heuristic không tìm được đường đi nhỏ
nhất; sau đó hình B.5 thể hiện kết quả áp dụng Dijkstra heuristic cải tiến để tìm được
đường đi có trọng số nhỏ hơn.
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(a) Khởi tạo Dijkstra heuristic, đã bỏ các liên kết không đảm bảo băng thông. Thông tin trên
mỗi liên kết là (trọng số, băng thông). Yêu cầu định tuyến ri(0,5,1,4)

(b) Xét mục w nhỏ nhất en0, cập nhật en1, en2

(c) Xét mục w nhỏ nhất kế tiếp en1, cập nhật en3



135

(d) Xét mục w nhỏ nhất kế tiếp en2, vì không thỏa điều kiện trọng số (w3 < w2 +w(l23)) nên
không cập nhật en3, dẫn đến sẽ không tìm được đường đi trọng số nhỏ nhất

(e) Xét mục w nhỏ nhất kế tiếp en3, cập nhật en5. en4 không được cập nhật vì không thỏa điều
kiện độ trễ
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(f) Tiếp tục xét en5 (w = 7) và en4 (w = ∞), không cập nhật mục nào. Thuật toán kết thúc với
đường đi tìm được p1 = (0,1,3,5) (trong khi đường p2 = (0,2,3,4,5) có trọng số nhỏ hơn).

Hình B.4: Ví dụ Dijkstra heuristic không tìm được đường đi trọng số nhỏ nhất

(a) Bỏ liên kết trọng số lớn nhất l35 từ đường đi p1 = (0,1,3,5) đã tìm được. Tiếp tục thực
hiện Dijkstra heuristic trên sơ đồ mạng còn lại
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(b) Kết quả Dijkstra heuristic tìm được đường đi p2 = (0,2,3,4,5)

(c) Bỏ liên kết trọng số lớn nhất l23 từ đường đi p2 = (0,2,3,4,5) tìm được. Tiếp tục thực hiện
Dijkstra heuristic và không tìm được đường đi thỏa điều kiện độ trễ. Quá trình tìm đường kết
thúc và lựa chọn đường đi có trọng số nhỏ hơn p2 = (0,2,3,4,5).

Hình B.5: Áp dụng Dijkstra heuristic cải tiến tiếp theo ví dụ hình B.4


