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IP là ngôn ngữ toàn cầu của Internet—chất keo 
gắn kết mọi thứ lại với nhau. Về phương diện lịch 
sử, thiết kế mạng lấy trọng tâm là giao thức—IP. 
Các ứng dụng bị giới hạn bởi khả năng hỗ trợ hiện 
có của giao thức IP và việc nâng cấp thường mang 
ý nghĩa là bổ sung thêm các giao thức vào các lớp 
phần mềm IP sẵn có.

Trong suốt ba thập kỷ đầu tiên của mạng Internet, đã không 
có nhiều thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận này. Đó là một 
trò chơi mang tính cạnh tranh cao, trong đó nhà cung cấp 
thiết bị IP là bên đưa ra yêu cầu về khả năng của nhà cung cấp 
nhằm hỗ trợ các ứng dụng mới trong phạm vi các giao thức 
đóng và độc quyền. Theo cách đó, những nhà cung cấp này 
kiểm soát được thị trường. Hậu quả của mô hình này khá rõ 
ràng: một nhịp độ đổi mới chậm chạp, tỉ lệ đầu tư hạ tầng cao, 
tình trạng độc quyền của nhà cung cấp, chuỗi cung ứng bị 
giới hạn, lựa chọn bị hạn chế, và chi phí vận hành cũng như độ 
phức tạp tăng nhanh đối với nhà cung cấp mạng.

Trong thập kỷ trước, sự cân bằng của các lực lượng đã bắt 
đầu thay đổi. Các nhà cung cấp Dịch vụ Nội dung thông tin 
Internet (ICP) đang phá vỡ khái niệm truyền thống về mạng. 
ICP đã phát triển về lực lượng, với các quan điểm khác nhau về 
hệ sinh thái mạng sẵn có. ICP không có định hướng trước về 
cách thức thiết kế, triển khai, hoặc quản lý mạng lưới của mình. 
Họ tập trung vào việc tạo ra cơ chế chuyển giao nội dung hiệu 
quả nhất tận dụng các công nghệ kết nối tiên tiến nhất, tốt 
nhất liên quan đến việc lưu trữ và khả năng tính toán. Thêm 
vào đó, nhận thức về giá trị của khách hàng cuối đã thay đổi-từ 
kết nối sang Chất lượng Trải nghiệm toàn diện (QoE). Điều này 
đã gia tăng áp lực cho các nhà cung cấp dịch vụ trong ngành 
phải cung cấp các sản phẩm có thời gian-ra-thị trường ngắn 
hơn mà vẫn bảo đảm QoE, tại mức chi phí thấp hơn nhiều.

Những thay đổi này cần sự dịch chuyển từ cách tiếp cận 
chuyển giao dịch vụ đa giao thức sang đa đám mây. Cần độ 

linh hoạt dựa trên IP để di chuyển dịch vụ gần hơn với biên 
mạng, nhằm giảm bớt chi phí truyền dẫn, và tăng cường hiệu 
năng. Tất cả sẽ mang tới kết quả là sự tăng cường đáng kể về 
số lượng nút mạng và giao thức IP. Cách thức xây dựng mạng 
truyền thống đặt IP làm trọng tâm đơn giản là không bền vững. 
Doanh thu tổng hợp không còn hỗ trợ chi phí theo dung lượng 
không đổi và các nâng cấp hạ tầng. Mức độ không hiệu quả 
không ngừng gia tăng của việc thêm liên tục nhiều giao thức 
IP hơn khiến hoạt động mạng quá phức tạp và không thể quản 
lý được. Một hạ tầng cơ sở IP dày đặc đã trở thành một vật cản 
quá lớn cho các nhà điều hành để có thể mở rộng một cách tiết 
kiệm nhằm phục vụ cho những nhu cầu mới và đang phát triển.

Các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp đã đối mặt 
với một thử thách vô cùng to lớn là phải hỗ trợ các dịch vụ và 
ứng dụng hiện tại trong khi giải quyết có hiệu quả nhu cầu 
không ngừng tăng cao của người dùng. Khi tốc độ đổi mới 
tăng nhanh, các công nghệ mới như 5G, IoT, Đám mây Biên, 
và AI tạo ra các yêu cầu mạng khác nhau, đơn giản là không 
làm tăng thêm độ phức tạp trong vận hành gây ảnh hưởng tiêu 
cực trực tiếp đến Chi phí Hoạt động (OPEX), Thời gian-ra-Thị 
trường (TTM) và Thời gian-tới-Doanh thu (TTR).

Trong các kiến trúc IP cũ, mỗi nền tảng IP cần có một tập hợp 
đầy đủ các giao thức IP để xử lý các ứng dụng khác nhau. Nền 
tảng này cũng cần phải tương tác với nhiều điểm nút khác 
nhau để tìm ra một đường định tuyến tối ưu phục vụ cho việc 
phân phối nội dung. Cách tiếp cận dựa vào các khối vô cùng 
thiếu hiệu quả, vì nền tảng này lãng phí nhiều nguồn lực để xử 
lý các giao thức lỗi thời và báo hiệu cho một số lượng lớn các 
nút mạng. Điều này khiến hiệu suất và khả năng mở rộng trở 
nên khó khăn. Cách tiếp cận nguyên khối này đưa ra tất cả các 
quyết định định tuyến, với một tầm nhìn hạn chế về mạng và 
các yêu cầu về ứng dụng đang chạy trên đó. Các quyết định 
định tuyến IP kiểu cũ luôn cách khá xa so với mức tối ưu. Bất kỳ 
ứng dụng mới nào cũng có thể yêu cầu nâng cấp phần mềm 
và phần cứng ở phạm vi toàn mạng lưới để hỗ trợ chúng.

Giải pháp IP Thích ứng của Ciena™
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Mạng IP mới phải mở, khả trình, phân tách được, và ảo hóa 
theo cách cho phép các nguồn lực được cấu hình lại nhanh 
chóng mà không bị ngăn cản về vật lý, nhằm hỗ trợ cả dịch 
vụ sẵn có và dịch vụ đang phát triển. Nó phải hỗ trợ các Giao 
diện Lập trình Ứng dụng (API) dựa trên tiêu chuẩn, mở như 
NETCONF/YANG, và cung cấp phép đo từ xa cho việc điều 
khiển dựa trên phần mềm để tự chẩn đoán, tự tối ưu hóa và tự 
sửa chữa. Nó cũng phải cho phép tự động hóa có chủ đích, 
dựa trên dữ liệu, thông minh và một mức gia tăng khả năng 
quyết định linh hoạt cũng như đưa ra các hành động liên tiếp.

Quá trình chuyển đổi về mạng không phải là thêm nhiều giao 
thức hoặc nâng cấp các khối IP. Đó sẽ là cách thức kết nối có 
hiệu quả nhất giữa người dùng với nội dung trong một thế giới 
ứng dụng phân tán đa miền/đa đám mây, và tốc độ mà mạng có 
thể đáp ứng các yêu cầu ứng dụng mới. Đó sẽ là độ linh hoạt, khả 
năng sinh lời và hiệu suất - một mạng với các khả năng thích ứng.

IP Thích ứng là gì? 
Để giải quyết các yêu cầu về mạng IP mới, Ciena đã giới thiệu 
giải pháp IP Thích ứng, một giải pháp sáng tạo, cung cấp các 
khả năng IP thiết yếu nhằm hỗ trợ các ứng dụng mới trong khi 
cho phép các nhà điều hành mạng hưởng lợi từ khả năng thay 
đổi quy mô tương tự các dịch vụ đám mây, các chức năng 
không cộng gộp và trí tuệ nhân tạo.

IP Thích ứng tận dụng tầm nhìn kiến trúc Mạng có khả năng 
thích ứng của Ciena™, thống nhất một hạ tầng cơ sở gói khả 
trình và có thể phân tách được điều khiển thông qua mạng 
điều khiển bằng phần mềm (SDN) và được vận hành tự động 
hướng phân tích bằng học máy, được thiết lập dựa trên phép 
đo mạng từ xa. IP Thích ứng là cách tiếp cận của Danh mục 
Chuyển mạch và Định tuyến của Ciena nhằm hỗ trợ các dịch 
vụ, ứng dụng và hồ sơ lưu lượng hiện có trong khi chuẩn bị 

cho các trường hợp sử dụng đám mây, di động, băng thông 
rộng, mới và đang phát triển, như 5G, định tuyến tế bào mạng, 
hội tụ IP và Quang, dịch vụ kinh doanh ảo hóa, kết nối sâu 
hơn, và đám mây biên nhà mạng. 

IP Thích ứng mang lại nhiều hơn là một triển khai dựa trên bộ 
định tuyến, truyền thống đơn thuần. Đây là một cấu trúc hoàn 
toàn mới mẻ và độc đáo, có thể đoán trước được giai đoạn 
tiếp theo của các mạng lưới dựa trên IP và toàn bộ ngành 
công nghiệp nói chung.

IP Thích ứng của Ciena kết hợp với các thành phần 
sau đây:
1. Hạ tầng khả trình—Danh mục Định tuyến và Chuyển mạch 
của Ciena cho thấy cấu trúc lý tưởng để phát triển về phía 
một mạng IP Thích ứng có thể thay đổi, linh hoạt và mở thông 
qua Vận hành, Quản trị và Quản lý (OAM) hiện đại và các khả 
năng Chất lượng Dịch vụ (QoS), giúp giảm thiểu chi phí và độ 
phức tạp đáng kể. Các nền tảng được xây dựng theo mục 
đích của Ciena được thiết kế dành cho các ứng dụng cụ thể 
thông qua nhiều lựa chọn tính năng và khả năng cụ thể tại 
mạng truy cập, mạng cộng gộp, mạng biên và mạng đô thị.

Các nền tảng định tuyến và chuyển mạch này được xây dựng 
trên Hệ Điều hành Nhận thức Dịch vụ (SAOS) đã được kiểm 
nghiệm trong thực tế và độc đáo của Ciena. SAOS là một kiến 
trúc phần mềm chung cung cấp hiệu quả vận hành và các 
tính năng dịch vụ cũng như hệ thống nhất quán cho các nền 
tảng chuyển mạch và định tuyến của Ciena. SAOS cung cấp 
tính năng trí tuệ nhân tạo sẵn sàng cho tự động hóa và dữ liệu 

vận hành luồng để kích hoạt khả năng lập trình 
cấp độ mạng được hỗ trợ bởi các chuẩn mở, 
như IGP, BGP, định tuyến phân đoạn, NETCONF/
YANG, và gRPC. Là một tập hợp các tính năng 
không cộng gộp, SAOS hỗ trợ các tính năng và 
nền tảng mới, bao gồm phần cứng bên thứ 3 và 
các máy chủ x86 COTS, để triển khai các tính 
năng dưới dạng đóng gói (container). Điều này 
cho phép tạo lập, triển khai và chỉnh sửa dịch vụ 
được thực hiện nhanh chóng nhằm bắt kịp tốc 
độ phát triển nhu cầu của người dùng.

Cách tiếp cận IP Thích ứng của Ciena hỗ trợ một 
cách dễ dàng quá trình hội tụ quang và IP. Khi 
các nhà cung cấp dịch vụ đầu tư vào việc phát 
triển kiến trúc hệ thống, các nền tảng định tuyến 
kết hợp được xây dựng theo mục đích của Ciena 
hỗ trợ các thiết kế kiến trúc mạng phân hệ dữ 
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liệu hội tụ cao và tận dụng công nghệ quang 100G, 200G, và 
400G để giảm chi phí và tăng QoE. Tính năng điều khiển và tự 
động hóa, phân tích, và trí tuệ nhân tạo của giải pháp IP Thích 
ứng hỗ trợ trải nghiệm vận hành IP và quang hội tụ mượt mà.

Hỗ trợ cho các kiến trúc API mở, như NETCONF/YANG và các 
phần mở rộng Trạng thái Liên kết Giao thức Định tuyến Đa 
miền (BGP-LS), cho phép kết nối với SDN và các lớp Ảo hóa 
Chức năng Mạng (NFV). Điều này cung cấp khả năng quản 
lý và tự động hóa đầu cuối cho các dịch vụ mạng qua thiết 
bị của nhiều nhà cung cấp và các mạng lai ghép, trong khi 
hỗ trợ việc tạo hồ sơ dịch vụ ảo đa dạng thông qua hỗ trợ 
các Tính năng Mạng Ảo (VNF) của bên thứ ba, như vFirewall, 
vEncyption và vSD-WAN. 

Với IP Thích ứng, một phần của chức năng phân hệ điều khiển 
IP được dịch chuyển từ nền tảng phi tập trung (bộ định tuyến) 
tới lớp SDN tập trung. Điều này đơn giản hóa đáng kể việc 
triển khai mạng nhằm tăng cường hiệu suất và khả năng hỗ trợ 
các ứng dụng và các trường hợp sử dụng mới. Điều này giúp 
xây dựng tập hợp giao thức IP gọn nhẹ hơn trong nền tảng, 
như điều khiển bằng phần mềm, tự động hóa, và các lớp trí 
tuệ nhân tạo xử lý các yêu cầu về tính linh hoạt của dịch vụ bổ 
sung. Các Nền tảng Danh mục Chuyển mạch và Định tuyến 
của Ciena được trang bị khá đầy đủ, với khả năng xuất dịch vụ 
thời gian thực và dữ liệu hiệu suất mạng sử dụng các giao thức 
và API mở, như đo đạc từ xa OpenConfig và Cuộc gọi Thủ tục 
Từ xa gRPC (gRPC), để phát hiện và báo cáo trạng thái mạng tới 
phân lớp phân tích và trí tuệ nhân tạo. Mạng cũng có thể trích 
xuất các thông tin khác từ mạng thông qua BGP Trạng thái Liên 
kết (BGP-LS) hoặc PCE để ra các quyết định chuyển tiếp.

Để cung cấp các dịch vụ 5G khác biệt, các nhà mạng bán 
sỉ và di động phải tối ưu hạ tầng truyền dẫn của họ để mang 
tới hiệu năng dịch vụ 5G đầu cuối với phân đoạn mạng nhằm 
đảm bảo độ trễ mạng. IP Thích ứng của Ciena mang tới 
giải pháp truyền dẫn hiệu quả cho định tuyến IP SR-MPLS, 
Ethernet Nhà mạng, và sẵn sàng tương thích với SRv6.

Giải pháp này cho phép mạng tự chẩn đoán, tự tối ưu hóa và 
tự sửa chữa chủ động bằng cách điều chỉnh một cách thông 
minh nguồn tài nguyên mạng khi cần, nhằm đáp ứng nhu cầu 
không ngừng thay đổi của các ứng dụng mới nổi.

2. Điều khiển và Tự động hóa Phần mềm—IP Thích nghi 
tận dụng hoàn toàn bộ điều khiển phân vùng Điều khiển và 
Hoạch định (MCP) của Ciena, cùng với các miền đa IP điều 
khiển định nghĩa bằng phần mềm của nó.

MCP cho phép tạo, triển khai và tự động hóa nhanh chóng 
việc cung cấp dịch vụ đầu cuối, trên cả phân vùng thực và ảo. 
MCP hỗ trợ chuyển đổi mạng theo hướng hỗ trợ các dịch vụ 
số đang phát triển dành cho các ngành kinh doanh và khách 
hàng-cũng như đóng vai trò như một thành phần cốt lõi trong 
cách tiếp cận IP Thích ứng của Ciena.

Các ứng dụng mới sẽ yêu cầu khả năng tính toán được đặt tại 
vùng biên của mạng, mang lại khả năng thay đổi quy mô và 
hiệu suất một cách tự động khi cần trong khi tăng đáng kể số 
lượng các điểm nút định tuyến IP đã triển khai. Độ phức tạp 
phát sinh khiến việc tự động hóa thông minh trở thành một 
yêu cầu bắt buộc của mạng.
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Flex-Algo SID

Netconf/Yang

IP lớp dưới

Lớp đệm dưới quang

OAM

Khả năng chịu lỗi

Phép đo từ xa

Tính toán Lưu 
lượng/Chính sách

Các API mở

Xếp chồng Dịch vụ
REST API

Ứng dụng IP
Thích ứng

MCP Ứng
dụng Cao cấp

Ứng dụng MCP
và IP thích ứng

Bộ chuyển phát

gRPC, gNMI
Topo mạng

(IGP, BGP-LS)

Mang tới hạ tầng IP tự động hóa và linh hoạt

Adaptive IP™

Khối xây dựng dễ hiểu cho kiến trúc mạng thế hệ tiếp theo

Bộ chuyển phát

Biên BGP-PIC

Hình 2. Hạ tầng khả trình được phân tách IP có Khả năng thích ứng của Ciena
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 Nền tảng phần mềm dựa trên SDN của Ciena là một bộ phận 
sống còn của giải pháp IP Thích ứng của hãng, giải quyết 
một cách hiệu quả và hợp lý sự phức tạp của các ứng dụng 
và các dịch vụ mới. Trong giải pháp IP truyền thống, số lượng 
ngày càng tăng lên của các nền tảng bộ định tuyến dựa trên 
phần cứng được triển khai tốn kém thực hiện nhiệm vụ này. 
Ngược lại, kiểm soát phần mềm và lớp tự động hóa giúp giảm 
bớt báo hiệu phân hệ điều khiển dựa trên điểm nút, khiến cho 
việc triển khai trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn rất nhiều. IP 
Thích ứng hoạt động trong một môi trường mạng lai, đa nhà 
cung cấp, giải pháp này giúp cho mọi nhà cung cấp mạng bắt 
đầu hành trình một cách dễ dàng, từ tiếp cận IP cũ tập trung 
vào các khối sang một thiết kế mạng tự động hóa, hỗ trợ một 
cách hiệu quả nhất cho các dịch vụ truyền thống trong khi 
chuẩn bị cho làn sóng tiếp theo của các yêu cầu từ ứng dụng. 

3. Phân tích và Trí tuệ nhân tạo—Giải pháp IP Thích ứng tận 
dụng các Ứng dụng IP Thích ứng, lấp đầy khoảng trống quản 
lý IP/MPLS cơ bản. Trong khi SNMP, Syslog, NetFlow, Kiểm tra 
Sâu Gói tin (DPI), Giám sát Hiệu suất Ứng dụng (APM), và các 
công cụ khác có ở khắp mọi nơi, chỉ có các Ứng dụng IP Thích 
ứng cung cấp tầm nhìn thời gian thực vào cách mà trạng 
thái định tuyến ảnh hưởng đến chuyển giao dịch vụ. Các ứng 
dụng IP Thích ứng lấy thông tin đo đạc từ xa trong thời gian 
thực từ các thiết bị mạng, cũng như từ các bộ điều khiển miền 
và quản lý dịch vụ như MCP của Ciena, nhằm cung cấp các 
khả năng truy vết cho mạng.

 

Hình 4. IP Thích ứng của Ciena hỗ trợ chuyển đổi sang 5G

Hình 3. Ứng dụng IP Thích ứng

API Mở
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Ứng dụng Nâng
cao MCP

PlannerPlus
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Tầm nhìn này trong phân hệ điều khiển mạng IP/MPLS cho 
phép các điều hành viên nhìn thấy chính xác cách một luồng 
lưu lượng cụ thể đi qua mạng IP Lớp 3, và vị trí có thể tối ưu 
hóa hiệu suất trên nền tảng đang chạy. Các điều kiện dưới tối 
ưu bị bỏ lỡ bởi các công cụ truyền thống có thể được nhận 
biết nhanh chóng nhằm chỉnh sửa các vấn đề chuyển giao 
dịch vụ và sử dụng các nguồn tài nguyên mạng sinh lời hơn 
để giảm thiểu toàn bộ chi phí vận hành. Được trang bị cho tự 
động hóa mạng lưới thông minh, các ứng dụng IP thích ứng 
tích hợp với MCP để mang lại các phân tích mạnh mẽ và khả 
năng điều phối cũng như tăng tốc việc chuyển dịch theo 
hướng trở thành mạng IP có khả năng thích ứng.

Giải pháp IP Thích ứng có thể được sử dụng song song với 
các môi trường IP truyền thống nhằm cải thiện khả năng quan 
sát, hiệu suất mạng, và tự động hóa khi người điều hành mạng 
chuyển sang Mạng có Khả năng thích ứng.

IP Thích ứng là một kiến trúc đổi mới giải quyết các yêu cầu về 
ứng dụng hiện tại và trong tương lai dựa trên những nhu cầu 
hiện tại, không bị rằng buộc bởi các yêu cầu trong quá khứ. 

Chuyển giao việc phát triển sắp diễn ra này bằng cách sử 
dụng các thiết bị IP truyền thống là cách dùng dao mổ trâu để 
giết gà. Mức năng lượng, không gian, chi phí và khả năng xử lý 
yêu cầu cần thiết để có thể hỗ trợ số lượng thiết bị đáng kinh 
ngạc không tương thích với thiết kế mạng di động hiện tại. 
Một số ứng dụng IP, như lõi gói di động Thực thể Quản lý Di 

động (MME), đã được nhúng vào nhiều bộ định tuyến và hiện 
giờ được ảo hóa trong các trung tâm dữ liệu.

IP thích ứng tạo ra một hạ tầng ổn định, linh hoạt và gọn nhẹ 
với nguồn tài nguyên được yêu cầu tối thiểu, giảm chi phí và 
hạn chế mức độ thiếu hiệu quả đáng kể. Lớp SDN trung tâm 
xử lý số lượng tăng theo cấp số mũ các điểm đầu cuối được 
dự đoán trước và các yêu cầu mạng có mức tăng trưởng 
chưa từng có, giúp giảm đáng kể tín hiệu giữa các điểm nút 
mạng (bộ định tuyến) trong khi cung cấp tính năng tự động 
hóa thông minh. Các khả năng dựa trên AI và học máy sử 
dụng thông tin được cung cấp bởi các ứng dụng và phép đo 
từ xa, cho phép mạng tiếp tục tự chẩn đoán, tự tối ưu hóa và 
tự sửa chữa. Adaptive IP của Cieana tạo ra một hạ tầng mạng 
có tính hữu dụng trong tương lai, hoạt động tương tự như đám 
mây, dựa trên công nghệ SDN nhằm hỗ trợ quá trình chuyển 
đổi đang diễn ra của các mạng di động.

Định tuyến tế bào
Định tuyến đa Đơn vị Băng Gốc (BBU) tới các Đầu Vô tuyến Từ 
xa (RRH) chưa bao giờ đơn giản và hiệu quả hơn, với các Bộ Định 
tuyến Tế bào (CSR) của Ciena, được hỗ trợ bởi tính năng IP Thích 
ứng của Ciena. Giải pháp CSR của Ciena được xây dựng có mục 
đích, không chỉ để cộng gộp lưu lượng từ các Nhà mạng Di động 
(MNO), tính năng mà Ciena đã dẫn đầu ngành trong nhiều năm, 
mà còn mang tới tính năng phân tách dịch vụ mềm (SR-MPLS) 
và cứng (FlexEthernet [FlexE]) nâng cao. Với độ trễ thấp giữa Lớp 
1/Lớp 2/Lớp 3 (L1/L2/L3), nhà mạng có thể cung cấp các dịch vụ 
bước sóng dành cho Ethernet gốc hoặc phái sinh, hay các kết 
nối eCPRI ở tốc độ 5Gb/s. Nhà mạng có thể lựa chọn một trong 
các giải pháp Ethernet Nhà mạng, định tuyến IP, SR-MPLS, hoặc 
các nền tảng tương thích với SRv6.

Hình 5. Tự động hóa vòng kín khả trình 

MCPỨng dụng IP Thích ứng
gMNI/gRPC

SNMP
Syslog

IGP

CLI
NETCONF/YANG

Phân hệ
Chính sách!

Nội dung,
Dịch vụ,

Ứng dụng

Ngưỡng và Điều kiện
Hiệu năng Dịch vụ

Các điều kiện Băng thông,
Độ trễ, Nghẽn mạng 

Phân tích và
Trí tuệ nhân tạo

Điều khiển và Tự động
hóa bằng Phần mềm

API Mở

Các bộ định tuyến
của bên thứ 3

Doanh
nghiệp

Trung tâm Dữ liệu

Định tuyến Phân đoạn

Lõi

Đám mây

Internet
5164

8114

5164

516451305144

Các bộ định tuyến
của bên thứ 3

Các bộ định tuyến
của bên thứ 3

4G/5G

Bạn cần biết gì về 
Các trường hợp sử dụng IP Thích ứng

https://www.blueplanet.com/products?src=collateral&kid=4925
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Các dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp đang tìm kiếm các công nghệ để liên tục 
cải thiện doanh thu kinh doanh của họ bằng cách duy trì QoE 
liên tục ở mức cao cho khách hàng của mình. Họ cần phải 
tạo ra các sản phẩm và các giải pháp tốt hơn trong khi kiểm 
soát chặt chẽ chi phí vận hành của mình. Hạ tầng mạng hỗ trợ 
doanh nghiệp của họ phải có khả năng thích ứng cao và điều 
chỉnh với các mục tiêu chiến lược thay đổi. 

Các mạng IP truyền thống được xây dựng dựa trên tốc độ và 
luồng thông tin cung cấp cho cùng loại dịch vụ và dung lượng 
trong khoảng thời gian lâu dài. Các hạ tầng đơn khối, quá 
phức tạp, độc quyền sẽ không đủ linh hoạt cho các dịch vụ 
mạng theo yêu cầu, nhanh chóng. Các mạng truy cập truyền 
thống dựa trên các thiết bị vật lý chức năng đơn không đạt 
được mức yêu cầu về độ linh hoạt hoặc thích ứng.

Bộ định tuyến 5132 của Ciena được xây dựng theo mục đích 
dành cho các dịch vụ 100 GbE và xác định giới hạn-với hỗ trợ 
của giải pháp WaveLogic™ 5 Nano (WL5n) - ở đa dạng nhiều 
môi trường kinh doanh và bán sỉ. Nhiều dịch vụ Ethernet gốc 
và phái sinh được hỗ trợ sử dụng phân tách dịch vụ FlexE và 
được truyền dẫn trên nền IP Thích ứng.

IP Thích ứng kết hợp được dung lượng của một lớp tự động 
hóa thông minh SDN, các giao thức mở, và các phân tích với 
độ linh hoạt của các VNF mở nhằm mang lại giải pháp kết nối 
mà doanh nghiệp yêu cầu để tận dụng toàn bộ lợi thế của 
các công nghệ dựa trên đám mây hiện đại. Giải pháp này có 
thể sẵn sàng thích ứng với các yêu cầu ứng dụng mới và luôn 
thay đổi bằng cách điều chỉnh dung lượng và các chức năng 
mạng phù hợp với yêu cầu thời gian.

 Băng rộng  
Trong nhiều năm, các nhà mạng đã phải đưa ra lựa chọn giữa 
các kiểu cấu trúc liên kết mạng (Topology) truy cập quang 
đoạn cuối dành riêng hoặc dùng chung, có nghĩa là họ phải 
sử dụng nhiều nhà cung cấp và nhiều nền tảng cho các loại 
hình dịch vụ khác nhau. 

Ciena đã đơn giản hóa quyết định này, với các bộ định tuyến 
IP Thích ứng hỗ trợ XGS-PON. Chỉ cần cắm Đầu Tuyến 
Quang-micro XGS-PON (uOLT) vào một trong các bộ định 
tuyến IP Thích ứng 10+ của Ciena, lên tới 128 Đơn vị Mạng 
Quang (ONU) XGS-POM của Ciena hoặc bên thứ ba, với nhiều 
thiết bị, có thể kết nối được với uOLT. Hoặc sử dụng một trong 
số các cổng 1/10/25G của Ciena để kết nối với các nút quang. 
Với nhiều loại bộ định tuyến IP Thích ứng được xây dựng theo 
mục đích, nhà mạng có thể lựa chọn vị trí (tòa nhà, vỉa hè, đầu 
cọc/dây/tường) và thời điểm (thanh toán theo mức độ tăng 
trưởng). Lưu lượng có thể được định tuyến sử dụng IP Thích 
ứng hiệu quả, bảo mật, và đơn giản. Nhà mạng cũng có thể 
được hưởng lợi từ các tính năng mở rộng như FlexE dành cho 
các khách hàng PON, tăng cường đáng kể độ trễ và jitter. 

Kiến trúc Adaptive IP của Ciena 
Tìm hiểu thêm

Hình 6. Định tuyến tế bào LTE/5G NSA

Hình 7. Băng rộng và 5G trên một cột phát sóng
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VSVRF
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https://www.ciena.com/insights/adaptive-ip?src=collateral&kid=4925
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Hội tụ IP/Quang 
Các ứng dụng ngày càng trở nên phân tán và ảo hóa hơn. Khi 
các ứng dụng và việc tính toán được đẩy dần ra phía biên của 
mạng để mang lại độ trễ thấp và QoE cao cho khách hàng, 
các dịch vụ dành cho cư dân đã trở thành 'văn phòng tại nhà' 
mới, và lưu lượng tải của doanh nghiệp tiếp tục được đẩy 
nhanh lên đám mây. 5G hiện thực hóa nhiều ứng dụng mới với 
số lượng thiết bị thông minh cực lớn cũng như nhu cầu cần có 
tốc độ và độ quy mô như đường truyền hữu tuyến. 

Để quản lý hiệu quả mức độ phát triển mạnh mẽ này, nhà 
mạng cần sự hội tụ quang và IP, trong khi đơn giản hóa mạng 
- với một lớp truyền dẫn chung và các giao thức dịch vụ, như 
định tuyến phân đoạn và EVPN. 

Các nền tảng Chuyển mạch và Định tuyến của Ciena cho 
phép nhà mạng chuyển đổi mạng của mình bằng cách tối ưu 
hóa và đơn giản hóa mạng, các lớp quang (L0) và IP (L3), để 
tận dụng nền kinh tế số mới và hỗ trợ tương thích với các triển 
khai trong quá khứ. 

Kết nối sâu hơn
Video và đám mây đã đẩy nội dung về gần hơn với khách 
hàng, tăng nhu cầu về kết nối sâu hơn trong khi giảm sự 
phụ thuộc vào các thị trường liên kết cốt lõi 'Cấp 1'. Các bộ 
định tuyến IP Thích ứng, như 8114, có các bộ đệm gói sâu, 

các bảng định tuyến lớn, và các khả năng của Giao thức Quản 
lý Nhóm Internet (IGMP) phiên bản 3 cho phép kết nối nội bộ 
trên mạng đô thị và các vị trí trao đổi đám mây trong khi vẫn 
tăng cường QoE cho người dùng bằng cách giảm độ trễ tới 
các nguồn ứng dụng. QoE có thể được cải thiện bằng cách 
ghép động các ưu tiên ứng dụng với các chính sách Thiết kế 
Lưu lượng Định tuyến Phân đoạn (SR-TE). 

Mạng đô thị hội tụ

Bộ điều phối

ROADMVòng ring

Bộ điều khiển
IP

Bộ điều khiển
DWDM

Ứng dụng/
Phân tích

Mạng truy cập hội tụ

Hình 8. Hạ tầng IP/Quang

Hình 9. Dịch vụ Định tuyến và cộng gộp

PCE
NETCONF/

Đo đạc từ xa
IGP/BGP-LS

Phát quảng bá vào
IGP/BGP-LS

LER
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Đám mây Biên Nhà mạng
Các ứng dụng đám mây gốc đang thay đổi biên mạng. Chúng 
đã trở thành một phần của trải nghiệm hàng ngày - theo dõi 
các nhà cung cấp chia sẻ cuốc xe, giao hàng, và nhiều nữa 
thông qua ứng dụng trên di động. Các ứng dụng gốc đám 
mây này dùng tính năng điện toán trên điện thoại để mang 
lại QoE và giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, thuận tiện và an 
toàn hơn. 

Đám mây biên có thể định nghĩa theo nhiều cách, bởi nhiều 
người dùng, nhà cung cấp khác nhau. Ciena định nghĩa Đám 
mây Biên là một hệ sinh thái đám mây chuyển đổi được chứa 
cả các tài sản lưu trữ và tính toán đặt tại mạng biên và kết nối 
với mạng nhận thức ứng dụng, linh hoạt có thể xác định và 
thay đổi cho phù hợp với các nhu cầu thay đổi, một cách an 
toàn và trong thời gian thực.

Tầm nhìn Mạng Thích ứng của Ciena có thể cung cấp một 
khung hiệu quả để chuyển đổi sang một Kiến trúc Đám mây 
Biên phân bố. 

Phụ thuộc vào các kỳ vọng QoE dịch vụ của khách hàng, các 
tính năng điện toán và lưu trữ có thể hoặc cần phải đặt ở khu 
vực hoặc trung tâm dữ liệu vùng, và thậm chí ở tại địa điểm 
của khách hàng hoặc trên thiết bị nơi yêu cầu độ trễ tối thiểu.

IP Thích ứng của Ciena đóng một vai trò quan trọng, cho 
phép tiếp cận đám mây an toàn và hiệu quả nhất và chuyển 
đổi cho các lưu lượng dữ liệu quan trọng, nhạy với độ trễ. 

Nhận được nhiều nhất từ mạng
Cạnh tranh thành công trong một thị trường cạnh tranh cao 
sẽ yêu cầu nhiều hơn việc chỉ thêm nhiều điểm nút và các 
giao thức vào kiến trúc IP kế thừa hiện có - nó sẽ cần một sự 
chuyển đổi mạng đầy đủ. Người dùng sẵn sàng trả tiền truy 
cập vào các ứng dụng và nội dung của họ, và cho kết nối đầu 
cuối khiến nó trở nên khả thi. Họ không thanh toán cho các 
mạng IP hoặc các giao thức IP.

Các ứng dụng 5G, AI và IoT sẽ yêu cầu công suất tính toán 
được đặt tại phần biên của mạng, để mang tới khả năng mở 
rộng và hiệu suất cao. Tiếp cận IP truyền thống không cung 
cấp một giải pháp khả thi để giải quyết các thách thức và các 
cơ hội trong tương lai. Cách tiếp cận truyền thống này khiến 
cho mạng đóng, tốn kém khi mở rộng và phát triển, mang 
nặng tính thủ công, và phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp. Nó 
cũng thiếu yếu tố quan trọng khi lựa chọn.

Lựa chọn đa dạng về các nền tảng Định tuyến và Chuyển 
mạch dẫn đầu thị trường là các nền tảng phần cứng xây 
dựng theo mục đích, hỗ trợ quang kết hợp, các phân tích do 
phép đo từ xa, tự động hóa mạng thông minh, và một gói lớn 
các dịch vụ chuyên nghiệp. Những thành phần này khiến IP 
Thích ứng trở thành một giải pháp độc nhất vô nhị nhằm hỗ 
trợ chuyển đổi của nhà cung cấp mạng từ một mạng IP đã có 
từ trước dựa trên khối không hiệu quả, lỗi thời sang một kiến 
trúc mới, mở, linh hoạt, có khả năng mở rộng, và có hiệu quả 
kinh tế cao để đồng hành với ứng dụng và các yêu cầu trường 
hợp sử dụng không ngừng thay đổi. 

Nội dung này có hữu ích không? Có? Không

http://www.ciena.com/collateral-feedback?kid=4925&useful=y
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