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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn ñề tài 

Hiện nay, mạng viễn thông thế giới cũng như Việt Nam ñã và 

ñang tiến dần ñến mạng thế hệ sau NGN (Next Generation Network) 

và toàn IP (all-IP). Nhu cầu về các dịch vụ mạng ngày càng ña dạng và 

ñòi hỏi các nhà cung cấp phải có chính sách bảo ñảm bảo chất lượng 

tốt nhất. Đối với các nhà khai thác mạng, việc nâng cao chất lượng 

dịch vụ ñồng nghĩa với việc tăng khả năng cạnh tranh nên việc chuyển 

ñổi sang mạng NGN là một xu hướng công nghệ hiện nay. 

Với sự giới hạn tài nguyên mạng trong khi dịch vụ gia tăng liên 

tục, việc bảo ñảm chất lượng dịch vụ cho mạng là vấn ñề làm ñau ñầu 

các nhà quản lý. Một trong những nhân tố ảnh hưởng ñến QoS chính là 

băng thông của mạng. Băng thông có vai trò chủ ñạo trong mạng IP. 

Chất lượng băng thông và sự vượt trội giữa khả năng tương tác giữa 

người xem và dịch vụ gia tăng chính là chìa khóa ñể dịch vụ IPTV 

thành công. Nhưng với sự cạnh tranh ñó cũng bắt buộc các nhà cung 

cấp dịch vụ IPTV phải không ngừng ñảm bảo và nâng cao chất lượng 

dịch vụ của mình. Chính vì vậy, việc ñảm bảo nâng cao cho các dịch 

vụ là rất cần thiết và là thách thức ñặt ra cho các nhà cung cấp dịch vụ 

IPTV.  

 Vấn ñề ño ñạc băng thông IP ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ 

ñược nhiều viện nghiên cứu và trường ñại học trên thế giới nghiên cứu 

và phát triển. Việc tìm hiểu nghiên cứu về các kỹ thuật ño ñạc cũng 
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như ñánh giá chất lượng dịch vụ, từ ñó thực hiện mô phỏng ứng dụng 

thực tế ñể nhằm ñảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ ñó trong mạng 

IP  là một ñề tài có tính thực tiễn và cần thiết.. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Luận văn này ñược thực hiện với mục ñích tìm hiểu nghiên cứu 

các phương pháp phân tích, ñánh giá chất lượng dịch vụ IPTV trong 

mạng IP. Trên cơ sở ñó, ñề tài sẽ ñược ứng dụng ñể xây dựng mô 

phỏng cụ thể thông qua các thông số về chất lượng dịch vụ và ñưa ra 

các phương pháp nhằm ñảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ trong  

nền mạng viễn thông thế hệ mới. 

Sau khi ñã tìm hiểu các vấn ñề lý thuyết trên, tôi sẽ tiến hành 

xây dựng hệ thống ñể mô phỏng ñánh giá chất lượng ñường truyền cho 

dịch vụ IPTV. Ứng dụng phần mềm mô phỏng vào việc kiểm tra chất 

lượng ñường truyền khi tiến hành triển khai dịch vụ IPTV cho tất cả 

các viễn thông tỉnh thuộc trung tâm viễn thông liên tỉnh khu vực 3. Và 

ñưa ra các phương pháp ñể ñảm bảo nâng cao chất lượng của dịch vụ 

trên cơ sở hạ tầng mạng IP 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu 

- Kiến trúc mạng viễn thông, mạng máy tính. 

- Các lý thuyết phục vụ ño băng thông thông qua các thông số 

của chất lượng dịch vụ IPTV. 

- Công cụ mô phỏng. 

� Phạm vi nghiên cứu 

- Lý thuyết: 
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� Thu thập các tài liệu liên quan, phân tích các thông tin 

liên quan ñến ñề tài. 

� Nghiên cứu lý thuyết các phương pháp ño băng thông 

trong mạng IP. 

� Nghiên cứu kỹ thuật ñánh giá ñể mô phỏng một số 

phương pháp ño. 

- Thực tiễn: 

� Trong nghiên cứu nhằm phát triển ứng dụng hỗ trợ  kiểm 

tra chất lượng của ñường truyền trong việc triển khai các dịch vụ 

IPTV, mô phỏng bằng phần mềm ñể xây dựng ñánh giá chất lượng 

ñường truyền ñể triển khai dịch vụ IPTV.  

� Phát triển công cụ tạo ra các phương pháp kỹ thuật nhằm 

ñảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng IP nói riêng và mạng 

viễn thông thế hệ mới NGN. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài này sẽ kết hợp các phương pháp nghiên cứu, ñó là: 

� Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

- Nghiên cứu các tài liệu về các phương pháp ño băng thông. 

- Tổng hợp các tài liệu và các thông số ñặc trưng cho chất 

lượng dịch vụ của mạng IP. 

� Phương pháp nghiên cứu ñiều tra 

- Thu thập các tài liệu liên quan ñến ñề tài. 

- Phân tích các thông tin liên quan và nghiên cứu lý thuyết. 

� Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
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- Phương pháp chính ñược sử dụng là phương pháp mô phỏng. 

Thay vì triển khai trên hệ thống thực, chúng tôi tiến hành mô phỏng và 

ñánh giá chất lượng dịch vụ IPTV thông qua phần mềm mô phỏng. 

- Đưa ra các kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng của dịch vụ. 

- Phần mềm mô phỏng sử dụng là phần mềm NS-2. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

� Về mặt lý thuyết 

- Tìm hiểu các kiến thức về chất lượng dịch vụ trong mạng IP. 

- Tìm hiểu các kỹ thuật nhằm ñánh giá và nâng cao chất lượng 

của dịch vụ IPTV. 

- Nghiên cứu phương pháp ño và bản chất của các công cụ ño 

thông qua các thông số về chất lượng dịch vụ. 

� Về mặt thực tiễn 

- Xây dựng hệ thống mô phỏng chất lượng của dịch vụ IPTV. 

- Xây dựng cơ sở cho việc ñánh giá chất lượng ñường truyền 

của dịch vụ IPTV trong mạng IP. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn ñược tổ chức thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan: Chương này sẽ giới thiệu 

cơ sở lý thuyết về tổng quan chất lượng dịch vụ trong mạng IP, kiến 

trúc của hệ thống dịch vụ IPTV, các yêu cầu chất lượng dịch vụ ứng 

với từng loại dịch vụ khác nhau, mô hình chất lượng dịch vụ phân 

ñoạn mạng, yêu cầu chất lượng dịch ñối với các loại dịch vụ khác 

nhau. 

Chương 2: Các kỹ thuật sử dụng trong dịch vụ IPTV : 

Chương này sẽ mô tả các kỹ thuật trong dịch vụ IPTV, kỹ thuật 
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Streaming, kỹ thuật nén dữ liệu, kỹ thuật multicasting nhằm ñảm bảo 

chất lượng dịch vụ trong mạng IP. 

Chương 3: Xây dựng phần mềm mô phỏng nhằm ñánh giá 

chất lượng dịch vụ IPTV : Chương này sẽ mô tả ứng dụng phát triển 

của dịch vụ, các thông số ñể ñánh giá chất lượng dịch vụ IPTV, các 

topo mạng mô phỏng kỹ thuật Multicasting, thực hiện mô phỏng ñánh 

giá chất lượng dịch vụ IPTV. 
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CHƯƠNG 1:  NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 

 

Trong chương này tôi tìm hiểu và tổng hợp các lý thuyết tổng 

quan bao gồm: Cơ sở lý thuyết về tổng quan chất lượng dịch vụ trong 

mạng IP, Kiến trúc của dịch vụ IPTV, các yêu cầu chất lượng dịch vụ 

ứng với từng loại dịch vụ khác nhau, các kỹ thuật ñảm bảo chất lượng 

dịch vụ trong mạng IP. 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ IPTV 

1.1.1.  Giới thi ệu sơ lược về dịch vụ IPTV 

1.1.2.  Một số ñặc tính của IPTV 

1.1.2.1.  Hỗ trợ truyền hình tương tác 

1.1.2.2.  Sự dịch thời gian 

1.1.2.3.  Cá nhân hóa 

1.1.2.4.  Yêu cầu băng thông thấp 

1.1.3.  Sự khác biệt giữa IPTV và truyền hình Internet 

Do ñều ñược truyền trên mạng dựa trên giao thức IP, nên ñôi lúc 

hay nhầm  IPTV là truyền hình Internet. Tuy nhiên, 2 dịch vụ này có 

nhiều ñiểm khác nhau: 

1.1.3.1.  Truyền tải trên nền mạng khác nhau 

1.1.3.2.  Về mặt ñịa lý 

1.1.3.3.  Quyền sở hữu hạ tầng mạng 

1.1.3.4.  Cơ chế truy cập.  

1.1.3.5.  Giá thành  

 

1.1.4.  Ưu ñiểm của mạng IP và sự lựa chọn IP cho dịch vụ 

IPTV 
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1.2.  KI ẾN TRÚC HỆ THỐNG IPTV 

1.2.1.  Ki ến trúc bậc cao 

Kiến trúc bậc cao của IPTV gồm 4 khối, mỗi khối có các chức 

năng cụ thể và phụ thuộc lẫn nhau là cung cấp nội dung, cung cấp dịch 

vụ IPTV, cung cấp mạng và người sử dụng dịch vụ. 

 

Hình 1.1. Kiến trúc bậc cao của IPTV 

1.2.1.1.  Nhà cung cấp nội dung 

1.2.1.2.  Nhà cung cấp dịch vụ IPTV 

1.2.1.3.  Nhà cung cấp mạng 

1.2.1.4.  Người sử dụng dịch vụ 

1.2.2.  Ki ến trúc chức năng cho các dịch vụ IPTV 

Một hệ thống IPTV ñược chia thành nhiều thành phần cơ bản và 

ñược cung cấp một kiến trúc chức năng cho phép phân biệt nhiệm vụ 

giữa các thành phần. Kiến trúc chức năng ñược hình thành bởi sáu khối 

chức năng chính sau ñây: Cung cấp, phân phối, ñiều khiển, giao vận, 

người sử dụng và bảo mật.. 
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Hình 1.2  Kiến trúc chức năng cho dịch vụ IPTV 

1.2.2.1.  Chức năng cung cấp nội dung.   

1.2.2.2.   Chức năng phân phối nội dung 

1.2.2.3.  Chức năng ñiều khiển 

1.2.2.4.  Chức năng người sử dụng  

1.2.2.5.  Chức năng bảo mật 

1.2.3.  Mô hình hệ thống dịch vụ IPTV 

1.2.3.1.  Mạng truy nhập băng rộng 

1.2.3.2.  Hệ thống Head-end  

1.2.3.3.  Hệ thống Middleware 

1.2.3.4.  Hệ thống phân phối nội dung 

1.2.3.5.  Hệ thống quản lý bản quyền (DRM) 

1.2.3.6.  Hệ thống quản lý mạng và tính cước 

1.2.3.7.  Set-top Box 
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1.3.  CÁC DỊCH VỤ CỦA IPTV 

1.3.1.  Phân loại các dịch vụ IPTV theo nội dung và dịch vụ 

cung cấp 

1.3.1.1.  Nội dung theo yêu cầu 

1.3.1.2.  Nội dung trực tiếp 

1.3.1.3.  Các dịch vụ ñược quản lý 

1.3.1.4.  Các dịch vụ không ñược quản lý 

1.3.2.  Một số dịch vụ ñiển hình của IPTV 

1.3.2.1.  Dịch vụ truyền hình 

1.3.2.2.  Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu 

1.3.2.3.  Các dịch vụ thông tin 

1.3.2.4.  Truyền hình tương tác 

1.3.2.5.  Các ứng dụng tương tác 

1.3.2.6.  Các ứng dụng băng rộng 

1.3.2.7.  Trò chơi theo yêu cầu 

1.3.2.8.  Âm nhạc theo yêu cầu. 

1.3.2.9.  Pay - per – View 

1.4.  TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG 

MẠNG IP 

- Nếu một mạng ñược tối ưu hoàn toàn cho một loại dịch vụ 

thì người sử dụng ít phải xác ñịnh chi tiết các thông số về QoS. 

- Nếu nhìn từ góc ñộ mạng thì bất cứ  một mạng nào cũng bao 

gồm: Hosts (chẳng hạn như Servers, PC…), các bộ ñịnh tuyến và các 

thiết bị chuyển mạch, ñường truyền dẫn. 

- Nếu nhìn từ khía cạnh thương mại bao gồm: Băng thông, ñộ 

trễ, jitter, mất gói, tính sẵn sàng và bảo mật ñều ñược coi là  tài nguyên 
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của mạng. Do ñó với người dùng cụ thể phải ñảm bảo sử dụng các tài 

nguyên một cách nhiều nhất. QoS là một cách quản lý tài nguyên tiên 

tiến của mạng ñể ñảm bảo có một chính sách ứng dụng ñảm bảo. 

1.4.1.  Khái ni ệm chất lượng dịch vụ QoS 

1.4.2.  Các tham số chất lượng dịch vụ 

Trong khung làm việc chung của QoS, ba dạng thông số ño tổng 

quát gồm: Các tham số tính cộng (trễ), các tham số tính nhân (ñộ tin 

cậy), các tham số tính lõm (băng thông). 

1.4.2.1.  Độ tin cậy 

Để xác ñịnh ñộ tin cậy của hệ thống, người ta thường xác ñịnh 

ñộ khả dụng của hệ thống. Độ khả dụng của mạng càng cao nghĩa là ñộ 

tin cậy của mạng càng lớn và ñộ ổn ñịnh của hệ thống càng lớn. Độ 

khả dụng của mạng thường ñược tính trên cơ sở thời gian ngừng hoạt 

ñộng và tổng số thời gian hoạt ñộng. 

1.4.2.2.  Băng thông 

Băng thông biểu thị tốc ñộ truyền dữ liệu cực ñại có thể ñạt 

ñược giữa hai ñiểm kết cuối 

1.4.2.3.  Độ trễ  

Là khoảng thời gian chênh lệch giữa các thiết bị phát và thiết bị 

thu. Trễ tổng thể là thời gian trễ từ ñầu cuối phát tới ñầu cuối thu tín 

hiệu (còn gọi là trễ tích luỹ). Mỗi thành phần trong tuyến kết nối như 

thiết bị phát, truyền dẫn, thiết bị chuyển mạch và ñịnh tuyến ñều có thể 

gây ra trễ.  

1.4.2.4.  Biến ñộng trễ 

Biến ñộng trễ là sự khác biệt về trễ của các gói khác nhau cùng 

trong một luồng lưu lượng. Biến ñộng trễ chủ yếu do sự sai khác về 
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thời gian xếp hàng của các gói liên tiếp trong một luồng gây ra và là 

vấn ñề quan trọng nhất của chất lượng dịch vụ.   

1.4.2.5.  Tổn thất gói 

Tổn thất gói có thể xảy ra theo từng cụm hoặc theo chu kỳ do 

mạng bị tắc nghẽn liên tục, hoặc xảy ra trên chính các trường chuyển 

mạch gói. Mất gói theo chu kì ở khoảng 5-10% số gói phát ra có thể 

làm giảm chất lượng mạng xuống cấp ñáng kể.  

1.4.3.  Các vấn ñề ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ 

1.4.3.1.  Cung cấp chất lượng dịch vụ 

1.4.3.2.  Điều khiển chất lượng dịch vụ  

1.4.3.3.  Quản lý chất lượng dịch vụ 

1.4.4.  Ki ến trúc cơ bản của chất lượng dịch vụ 

1.4.4.1.  Chất lượng dịch vụ  trong các phần tử mạng riêng lẻ 

 Quản lý tắc nghẽn, quản lý hàng ñợi, hiệu suất tuyến và các 

công cụ hoạch ñịnh kiểm soát cung cấp QoS với các phần tử ñơn lẻ của 

mạng. 

1.4.4.2.  Quản lý chất lượng dịch vụ 

1.4.4.3.  Mô hình chất lượng QoS/QoE trong IPTV 

Mô hình gồm có 4 lớp với các thông số QoS/QoE cho từng lớp. 

 - Chất lượng nội dung. 

 - Chất lượng dòng tín hiệu video. 

 - Chất lượng truyền dẫn. 

 - Chất lượng giao dịch. 

1.4.5.  Mô hình chất lượng dịch vụ theo phân ñoạn mạng 

1.4.5.1.  Chất lượng tại HE 

1.4.5.2.  Chất lượng mạng lõi 
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1.4.5.3.  Chất lượng mạng truy cập 

1.4.5.4.  Chất lượng tại STB 

1.5.  YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI DỊCH 

VỤ KHÁC NHAU TRONG M ẠNG IP 

1.5.1.  Đối với ứng dụng dịch vụ Email, FTP 

1.5.2.  Ứng dụng Streaming, âm thanh hình ảnh lưu trước  

1.5.3.  Ứng dụng Streaming cho âm thanh, hình ảnh sống 

1.5.4.  Ứng dụng hình ảnh âm thanh cho thời gian thực 

1.5.5.  Dịch vụ best-effort 
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CHƯƠNG 2:  CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG 

DỊCH VỤ IPTV 

Điểm nổi bậc của IPTV là tính năng tương tác trong thời gian 

thực, nghĩa là người sử dụng có thể yêu cầu nội dung muốn xem, tùy 

chọn dừng hoặc phát. Để ñáp ứng ñược tính năng ñó thì dữ liệu ñược 

truyền trong thời gian thực bằng kỹ thuật streaming. Các kỹ thuật nén 

tín hiệu hình ảnh và âm thanh ñược sử dụng nhằm giảm băng thông 

của mạng truyền dẫn. Đồng thời, kỹ thuật multicasting dùng trong 

IPTV cũng làm giảm lưu lượng gói thông tin trong mạng truyền dẫn 

khi chỉ gởi gói dữ liệu ñến người dùng có nhu cầu. Trong chương này 

cũng trình bày về các giao thức sử dụng trong IPTV như RTP, RTCP. 

2.1.  KỸ THUẬT STREAMING 

2.1.1.  Giới thi ệu về kỹ thuật Streaming 

2.1.2.  Ki ến trúc streaming 

2.2.  KỸ THUẬT NÉN DỮ LIỆU 

2.2.1.  Mục ñích của việc nén tín hiệu 

2.2.2.  Nén tín hiệu Video 

2.2.3.  Nén tín hiệu âm thanh 

2.2.4.  Nén dữ liệu hình ảnh 

2.3.  KỸ THUẬT MULTICASTING 

2.3.1.  IGMP (Internet Group Management Protocol) 

2.3.2.  Một số giao thức dùng trong dịch vụ IPTV 

2.3.2.1.  RTP (Real-time Tra 

2.3.2.2.  nsport Protocol) 

2.3.2.3.  RTCP (RTP Control Protocol) 

2.3.2.4.  TCP và UD 
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CHƯƠNG 3:  XÂY DỰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐỂ 

ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV 

Cùng với mục tiêu thay thế truyền hình tương tự bằng truyền 

hình số, IPTV hứa hẹn sẽ là truyền hình của tương lai. Sự khác biệt rõ 

nhất của IPTV so với truyền hình truyền thống là người xem không 

phụ thuộc vào lịch phát sóng, có thể tự do lựa chọn các chương trình 

yêu thích ñể xem. Nhưng nhược ñiểm của IPTV là do truyền trên cùng 

hạ tầng mạng Internet nên chất lượng dịch vụ không ñược ñảm bảo, 

hình ảnh hiển thị nhiều lúc bị giật hoặc ñứng hình. Như vậy việc ñảm 

bảo chất lượng cho các dịch vụ là rất cần thiết và là thách thức ñặt ra 

cho các nhà cung cấp dịch vụ. 

Vì vậy, với các ñặc ñiểm của dịch vụ IPTV ñã ñưa ra các kỹ 

thuật cơ bản như kỹ thuật streaming ñể thực hiện truyền dữ liệu trong 

thời gian thực, kỹ thuật nén tín hiệu và kỹ thuật multicasting nhằm 

mục ñích giảm băng thông ñường truyền dẫn. Nhưng ñể có ñược nhiều 

khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ IPTV thì cần phải ñảm bảo ñược 

chất lượng dịch vụ QoS. Các tham số chất lượng dịch vụ trong mạng 

truyền dẫn ñể triển khai dịch vụ IPTV như băng thông, mất gói và trễ 

ñường truyền ñã ñược mô phỏng bằng chương trình mô phỏng mạng 

NS-2, và ñã ñưa ra ñược các ñánh giá chất lượng ñối với từng thông số 

theo các tiêu chuẩn của ITU-T về QoS trong mạng truyền dẫn IPTV. 

3.1.  CÁC THÔNG SỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ IPTV 

3.1.1.  Băng thông 

Để ñáp ứng nhu cầu sử dụng ña dịch vụ của khách hàng, nhà 

cung cấp dịch vụ cần tái thiết lại hạ tầng mạng truy cập của mình nhằm 
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cung cấp băng thông rộng hơn ñến nhà khách hàng: 10Mbps nếu 

không có kênh HDTV và 20Mbps khi có HDTV. 

Băng thông mạng cần ñáp ứng cho dịch vụ IPTV ñược tính như 

sau: dựa vào tổng số kênh IPTV ñể xác ñịnh tổng băng thông mạng cần 

ñể cung cấp dịch vụ.  

 

 

 

3.1.2.  Độ tr ễ 

Trễ là khoảng thời gian chênh lệch của các gói tin từ nguồn ñến 

nơi nhận. Trễ tổng thể là thời gian trễ từ ñầu cuối phát tới ñầu cuối thu 

tín. Mỗi thành phần trong tuyến kết nối như thiết bị phát, truyền dẫn, 

thiết bị chuyển mạch và ñịnh tuyến ñều có thể gây ra trễ.  

3.1.3.  Mất gói tin 

Mất gói xảy ra khi dữ liệu truyền qua mạng thường do các 

nguyên nhân như băng thông không ñủ, tắc nghẽn trong mạng hay do 

các bộ ñịnh tuyến và các thiết bị khác bị hỏng.  

3.1.4.  Biến ñộng trễ 

Khái niệm biến ñộng trễ và ñộ trễ thường liên quan ñến nhau. 

Một gói tin trong mạng với các thành phần ñộ trễ thay ñổi thì luôn tồn 

ại ñộ biến ñộng trễ.  

3.2.  TOPO MẠNG MÔ PHỎNG KỸ THUẬT MULTICASTING 

Dưới ñây là topo mạng dùng kỹ thuật multicasting ñược sử dụng 

trong suốt quá trình mô phỏng với các nguồn phát lưu lượng UDP0 và 

UDP1 có tốc ñộ cố ñịnh tương ứng với các node gởi Source1 và 
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Source2 và ba nguồn thu lưu lượng tương ứng với Receiver1, 

Receiver2, Receiver3. 

Hai nguồn lưu lượng Source1 và Source2 sử dụng giao thức 

UDP ñược thiết lập các thông số ñể tạo nguồn phát multicast có tốc ñộ 

cố ñịnh truyền gói tin video mã hóa theo chuẩn H.264 như sau: 

- Chiều dài các gói tin: 1356 bytes (H.264 SD 640x480). 

- Số lượng gói tin phát ra ñều ñặn. 

- Trễ giữa 2 gói tin liên tiếp: 0.05s (nghĩa là tốc ñộ 200 gói/s).  

Mbpssgoibitbytes 16.2/200*8*1356 =  

 

Hình 3.1  Topo mạng mô phỏng kỹ thuật multicasting 

Thực hiện nhận lưu lượng từ hai nguồn tại các node nhận: 

Chương trình mô phỏng thực hiện trong thời gian 10 phút.  

- Receiver1 kết nối vào nhóm multicast group1 tại 10s và rời 

khỏi nhóm tại 600s, kết nối vào nhóm multicast group2 tại 120s và rời 

khỏi nhóm tại 540s. 
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- Receiver2 kết nối vào nhóm multicast group1 tại 60s và rời 

khỏi nhóm tại 590s, kết nối vào nhóm multicast group2 tại 120s và rời 

khỏi nhóm tại 540s. 

- Receiver3 kết nối vào nhóm multicast group1 tại 40s và rời 

khỏi nhóm tại 420s, kết nối vào nhóm multicast group2 tại 60s và rời 

khỏi nhóm tại 600s. 

Các node nhận gởi bản tin prune thông báo tình trạng kết nối của 

mình. 

3.3.  THỰC HIỆN MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ 

QoS 

3.3.1.  Băng thông 

3.3.1.1.  Kịch bản mô phỏng thứ nhất 

Mỗi nguồn phát lưu lượng group1 và group2 phát luồng tín hiệu 

ñược mã hóa theo chuẩn H.264 cần băng thông tối thiểu là 2.16Mbps. 

Vì vậy, trong kịch bản thứ nhất ta thiết lập băng thông trên ñường 

truyền dẫn từ node5 ñến node6 là 4.5Mbps.  

 

Hình 3.2 Băng thông 4.5Mbps cho hai nguồn lưu lượng 
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- Kết quả 

Băng thông 4.5Mbps ñảm bảo ñủ băng thông cho hai luồng lưu 

lượng truyền ñến node6 trong cùng một thời gian 

3.3.1.2.  Kịch bản mô phỏng thứ hai 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Băng thông 3Mbps cho hai nguồn lưu lượng 

- Kết quả 

Băng thông 3Mbps không ñủ ñể truyền hai luồng lưu lượng ñến 

node6 trong cùng một thời gian. Các gói tin ñi ñến node5, hàng ñợi của 

bộ ñịnh tuyến tại ñây sẽ bị tràn, và các gói tin ñến sau sẽ bị loại bỏ tại 

node5 trong cùng một thời gian.  

  

Hình3.4  Các gói tin bị mất tại node5 
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3.3.2.  Mất gói tin 

3.3.2.1.  Kịch bản mô phỏng thứ nhất 

Đường truyền dẫn từ node5 ñến node6 có băng thông là 

4.5Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5 Tỉ lệ mất gói thiết lập băng thông ñường truyền 4.5Mbps 

- Kết quả 

 Tỉ lệ mất gói khi thiết lập băng thông 5Mbps cho ñường 

truyền dẫn từ node5 ñến node6 là 0%.  

3.3.2.2.  Kịch bản mô phỏng thứ hai 

- Thiết lập ñường truyền dẫn từ node5 ñến node6 có băng 

thông là 3Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6 Tỉ lệ mất gói khi băng thông ñường truyền là 3Mbps 
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- Kết quả 

Tỉ lệ mất gói trong kịch bản này rất lớn, khoảng 19% và 28% 

ñối với hai nguồn lưu lượng tương ứng UDP0 và UDP1. 

� Thiết lập ñường truyền từ node5 ñến node6 là 4,33Mbps. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7 Tỉ lệ mất gói khi băng thông ñường truyền là 4,33Mbps 

- Kết quả 

Tỉ lệ mất gói ñối với nguồn UDP0 là 0% và nguồn UDP1 

khoảng 0,36% như thể hiện trong ñồ thị graph trên hình 3.7. Trong ñồ 

thị graph trên hình 3.8 thể số gói tin truyền ñi và số gói tin bị mất. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8 Mối quan hệ giữa số gói truyền ñi và số gói bị mất 

 



- 23 - 
3.3.3.  Tr ễ ñường truyền 

3.3.3.1.  Kịch bản mô phỏng trễ ñường truyền 

Trễ ñường truyền là thời gian gói tin từ thời ñiểm ñược phát ñi 

từ một nguồn ñến thời ñiểm gói tin ñến ñược ñích. Nếu gói tin bị drop 

thì sẽ không có trễ ñường truyền. 

- Thiết lập ñường truyền dẫn từ node5 ñến node6 có băng 

thông 4.5Mbps và thời gian trễ là 10ms. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9  Trễ ñường truyền khi băng thông là 4.5Mbps 

- Kết quả 

Trễ ñường truyền ñược thiết lập theo truyền dẫn từ node5 ñến 

node6 nằm trong khoảng 42.6ms ñến 45ms như ñồ thị graph mô phỏng 

trên hình 3.9 

� Thiết lập ñường truyền dẫn từ node5 ñến node6 có băng 

thông 3Mbps và thời gian trễ là 10ms 
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Hình 3.10 Trễ ñường truyền khi băng thông là 3Mbp 

- Kết quả 

Trễ ñường truyền ñược thiết lập theo truyền dẫn từ node5 ñến 

node6 nằm trong khoảng 150ms ñến 170ms. 

� Thiết lập ñường truyền dẫn từ node5 ñến node6 có băng 

thông 3Mbps và thời gian trễ là 20m 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11 Trễ ñường truyền khi thời gian trễ từ node5 ñến node6 là 

20ms 

- Kết quả 

Trễ ñường truyền nằm trong khoảng 161ms ñến 179ms như 

trong ñồ thị graph trên hình 3.11 
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KẾT LUẬN 

Cùng với mục tiêu thay thế truyền hình tương tự bằng truyền 

hình số, IPTV hứa hẹn sẽ là truyền hình của tương lai. Sự khác biệt rõ 

nhất của IPTV so với truyền hình truyền thống là người xem không 

phụ thuộc vào lịch phát sóng, có thể tự do lựa chọn các chương trình 

yêu thích ñể xem. Nhưng nhược ñiểm của IPTV là do truyền trên cùng 

hạ tầng mạng Internet nên chất lượng dịch vụ không ñược ñảm bảo, 

hình ảnh hiển thị nhiều lúc bị giật hoặc ñứng hình. Như vậy việc ñảm 

bảo chất lượng cho các dịch vụ là rất cần thiết và là thách thức ñặt ra 

cho các nhà cung cấp dịch vụ. 

Trong luận văn này ñã nêu bật ñược các ñặc ñiểm của dịch vụ 

IPTV, trình bày ñược các kỹ thuật cơ bản như kỹ thuật streaming ñể 

thực hiện truyền dữ liệu trong thời gian thực, kỹ thuật nén tín hiệu và 

kỹ thuật multicasting nhằm mục ñích giảm băng thông ñường truyền 

dẫn. Nhưng ñể có ñược nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ 

IPTV thì cần phải ñảm bảo ñược chất lượng dịch vụ QoS. Các tham số 

chất lượng dịch vụ trong mạng truyền dẫn như băng thông, mất gói và 

trễ ñường truyền ñã ñược mô phỏng bằng chương trình mô phỏng 

mạng NS-2, và ñã ñưa ra ñược các ñánh giá chất  lượng ñối với từng 

thông số theo các tiêu chuẩn của ITU-T về QoS trong mạng IP. 

Mặc dù ñã hết sức cố gắng nhưng ñề tài vẫn còn một số hạn chế, 

chỉ dừng lại trong việc ñánh giá các thông số QoS trong mạng truyền 

dẫn của dịch vụ IPTV. Vì vậy, có thể phát triển ñề tài này theo hướng 

nghiên cứu các kỹ thuật ñảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng truyền 

dẫn, nghiên cứu ñánh giá các thông số QoS trên toàn hệ thống dịch vụ 
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IPTV từ mạng phân phối nội dung ñến các thiết bị giải mã, hiển thị của 

người dùng cuối. 

Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về các kỹ thuật ñảm 

bảo chất lượng dịch vụ trong mạng truyền dẫn và tiến hành mô phỏng 

ñánh giá các thông số về chất lượng dịch vụ mạng trên toàn hệ thống 

mạng, ñưa ra chất lượng ñường truyền mạng thật tốt nhằm tạo niềm tin 

tưởng ñối với người sử dụng hệ thống dịch vụ IPTV. 

 


