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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

     Trong những năm gần ñây, dịch vụ IPTV ñã phát triển mạnh mẽ 

trên thế giới và hứa hẹn mang lại doanh thu cao cho các nhà cung cấp 

dịch vụ. Tại Việt Nam, IPTV ñã ñược một số nhà cung cấp dịch vụ 

triển khai trên mạng băng rộng ADSL, mạng FTTx, mạng di ñộng 3G 

như VNPT, VTC, FPT...  

       Để ñảm bảo chất lượng truyền dẫn tính hiệu hình ảnh, âm thanh 

ñến các thiết bị ñầu cuối của khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ 

phải tuân theo các tiêu chuẩn QoS. Tuy nhiên, ñối với IPTV, ngoài 

QoS còn một yếu tố quan trọng khác ñể ñánh giá khả năng cung cấp 

dịch vụ tốt ñến mức nào của nhà cung cấp dịch vụ ñến với người sử 

dụng, ñó là QoE: chất lượng trải nghiệm (Quality of Experience). 

QoE là nhận xét chủ quan của khách hàng ñánh giá về dịch vụ họ 

ñang sử dụng. 

       Vì vậy việc quản lý QoS và QoE trong IPTV là một vấn ñề quan 

trọng ñối với nhà cung cấp dịch vụ. Trong IPTV, nếu chỉ ñảm bảo 

ñáp ứng tốt các thông số QoS chưa chắc ñã ñem lại sự hài lòng cho 

người sử dụng dịch vụ tức là chất lượng dịch vụ chưa ñược ñảm bảo. 

Việc quản lý tốt QoS và QoE rất hữu ích cho các mục ñích khác nhau  

giữa nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng. Nó không ñơn thuần có 

ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn ñòi hỏi sự thấu hiểu về nhu cầu của 

người sử dụng, nắm ñược yếu tố nào là nhân tố làm ảnh hưởng ñến sự 

ñánh giá chủ quan của người sử dụng.  

2.  Mục ñích nghiên cứu  

      Nghiên cứu QoS và QoE trong IPTV. Giải pháp quản lý chất 

lượng dịch vụ trong IPTV qua việc quản lý QoS và QoE ñể ñạt ñược 

chất lượng dịch vụ tốt nhất ñứng về phía người quản lý hệ thống và 

nhất là từ phía người sử dụng dịch vụ. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4. Phương pháp nghiên cứu 

• Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề tài. 

• Kiểm tra kết quả qua thực tế hệ thống và bằng mô phỏng. 

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

      Công nghệ IPTV ñã ñược áp dụng và triển khai tại nhiều nước 

trên thế giới trong ñó có Việt Nam (từ cuối năm 2009). Giữa QoS và 

QoE trong IPTV có liên quan với nhau và các giải pháp về QoS thực 

chất là công cụ mà các nhà quản trị áp dụng ñể ñem lại QoE, tức là 

QoE còn bao hàm các nhân tố khác ngoài tham số QoS. Vì vậy việc 

quản lý QoS và QoE trong IPTV là vấn ñề quan trọng nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ trong IPTV.  

6. Cấu trúc của luận văn 

 Chương 1: Tổng quan về IPTV. 

 Chương 2: Kỹ thuật QoS và QoE trong IPTV. 

 Chương 3: Thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV áp dụng tại VNPT. 

 Chương 4: Quản lý QoS và QoE ñể nâng cao chất lượng dịch vụ   

                    IPTV. 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IPTV 

1.1 Tổng quan về IPTV 

1.1.1 Khái niệm IPTV 

         ITU-T (ITU-T FG IPTV) ñã chính thức chấp thuận ñịnh nghĩa 

IPTV như sau: PTV ñược ñịnh nghĩa là các dịch vụ ña phương tiện 

như truyền hình/video/audio/văn bản/ñồ họa/số liệu truyền tải trên 

các mạng dựa trên IP ñược kiểm soát nhằm cung cấp mức chất lượng 

dịch vụ, ñộ mãn nguyện, ñộ bảo mật và tin cậy theo yêu cầu. 

1.1.2 Các dịch vụ IPTV 

1.1.3  Cấu trúc và các công nghệ mạng IPTV 

1.1.3.1 Mô hình cấu trúc mạng IPTV 
     ITU-T mô tả mô hình chuẩn dịch vụ IPTV như trong  Trong ñó 
bốn thành phần chính là: Nhà cung cấp nội dung, Nhà cung cấp dịch  
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      vụ, Nhà cung cấp mạng và Khách hàng.  

 

 

 

 

 

                              Hình 1.1 Mô hình chuẩn IPTV 

      Trên thực tế, các mạng video IP là những hệ thống khá phức tạp 

ñược cấu thành từ rất nhiều phần tử, ñó là một trong những lý do mà 

chúng khó thiết kế và phát triển.               

1.1.3.2 Các hệ thống VHE 

1.1.3.3 Các máy chủ VoD 
1.1.3.4 IPTV Midleware 

1.1.3.5 IP set-top box 

1.1.3.6 Các giao thức mạng 

• User Datagram Protocol (UDP). 

• Real Time Protocol (RTP). 

• Real Time Streaming Protocol (RTSP). 

• Internet Group Management Protocol (IGMP). 

• Luồng truyền tải MPEG (Transport stream) cho IPTV. 

 

 

 

 

 

                                          Hình 1.8 MPEG TS 

    Nhiệm vụ chính của luồng truyền tải (TS) là multiplex dữ liệu 

video và audio cũng như các thông tin liên quan ñến chương trình. 
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Các luồng truyền tải bao gồm 188 byte các gói TS với 4 byte header. 

Sơ ñồ tổ chức gói TS như hình 1.8. 

1.2 Kỹ thuật nén Video 

1.3 Phân phối IPTV 

1.3.1  Unicast 

    Trong truyền unicast, mọi luồng video IPTV ñều ñược gửi tới một 

IPTVCD. Vì thế, nếu có nhiều hơn một user IPTV muốn nhận kênh 

video tương tự thì IPTVCD sẽ cần tới một luồng unicast riêng rẽ. Một 

trong các luồng ñó sẽ truyền tới các ñiểm ñích qua mạng IP tốc ñộ 

cao. Nguyên tắc thực thi của unicast trên mạng IP là dựa trên việc 

phân phối một luồng nội dung ñược ñịnh hướng tới mỗi user ñầu cuối.  

1.3.2  Multicast 

   Trong phạm vi triển khai IPTV, mỗi nhóm multicast ñược truyền 

broadcast các kênh truyền hình và các thành viên của nhóm tương 

ñương với các thiết bị IPTVCD. Vì thế, mỗi kênh IPTV chỉ ñược ñưa 

tới IP-STB muốn xem kênh ñó. Đây là cách hạn chế ñược lượng tiêu 

thụ băng thông tương ñối thấp và giảm gánh nặng xử lý trên server.  

 

 

 

 

 

 

 

                              Hình 1.14 Phân phát dữ liệu Multicast 

1.4  Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV 

1.4.1  IPTV phân phối trên mạng truy cập cáp quang 

1.4.2  IPTV phân phối trên mạng ADSL 

       DSL là công nghệ cho phép các nhà cung cấp viễn thông phân 

phối các dịch vụ băng thông lớn trên sợi dây cáp ñồng ñang dùng chỉ 
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ñể truyền thoại. Băng thông là một vấn ñề quan trọng trong việc phân 

phối các dịch vụ IPTV thế hệ mới. Việc tăng quá trình thực thi ñược 

yêu cầu cho IPTV có thể ñạt ñược bằng cách triển khai các công nghệ 

DSL như  ADSL2+ và VDSL.  

1.4.3  IPTV phân phối trên mạng Internet 

1.5  Các công nghệ mạng lõi IPTV  

1.6  Tóm tắt chương 

     

CHƯƠNG 2:    KỸ THUẬT QoS VÀ QoE TRONG IPTV 

 

2.1 Chất lượng dịch vụ trong mạng IP 

2.1.1  Các vấn ñề chung của chất lượng dịch vụ  

       Chất lượng dịch vụ QoS là một khái niệm rộng và có thể tiếp cận 

theo nhiều hướng khác nhau. Theo khuyến nghị E800 ITU-T chất 

lượng dịch vụ là “ một tập các khía cạnh của hiệu năng dịch vụ nhằm 

xác ñịnh cấp ñộ thỏa mãn của  người sử dụng ñối với dịch vụ”. QoS 

bao trùm cả phân loại hóa dịch vụ và hiệu năng tổng thể của mạng 

cho mỗi loại dịch vụ. Chất lượng dịch vụ ñược nhìn nhận từ hai khía 

cạnh: phía người sử dụng và phía mạng. 

2.1.2 Các tham số chất lượng dịch vụ trong mạng IP 

   Theo khuyến nghị I.380 ITUT ñịnh nghĩa một số tham số ñánh giá 

hiệu năng truyền gói tin IP gồm: Trễ truyền gói IP,tỷ lệ lỗi gói tin IP, 

tỷ lệ tổn thất gói IP .          

2.1.3  Các bước thực hiện QoS: 

• Xác ñịnh lưu lượng và yêu cầu ứng với lưu lượng ñó.  

• Chia lưu lượng thành các lớp QoS. 

• Xác ñịnh chính sách QoS cho các lớp lưu lượng. 

2.1.4 Các cơ chế QoS 

2.1.4.1 Chia lớp:                          

2.1.4.2 Đánh dấu:  
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2.1.4.3 Quản lý nghẽn:                                    

2.1.4.4  Tránh lỗi:  

2.1.4.5. Lập chính sách (policy) và ñịnh hình lưu lượng  
2.2  Mô hình phân biệt dịch vụ DIFFSERV  

2.2.1  Tổng quan về kiến trúc DiffServ 

   Cấu trúc của mô hình phân biệt dịch vụ DiffServ là không xử lý 

theo từng luồng lưu lượng riêng biệt mà ghép chúng vào một số 

lượng hạn chế các lớp lưu lượng. Trong DiffServ, băng thông và các 

tài nguyên mạng khác ñược chỉ ñịnh trong các lớp lưu lượng.   

     

 

 

 

                                   Hình 2.13 Cung cấp dịch vụ DiffServ 

 2.2.2  Miền phân biệt dịch vụ DS và ñiểm mã phân biệt dịch vụ 

DSCP  

        Trong mô hình QoS DiffServ, mạng ñược chia thành các miền 

QoS (QoS Domain), mỗi miền QoS có các router biên và router lõi. 

Router biên chịu trách nhiệm nhận lưu lượng, dựa vào Code point 

(ñiểm mã) QoS trong DSCP ban ñầu của nó mà ấn ñịnh một code 

point mới (code point riêng) phù hợp với khả năng phục vụ của miền, 

router lõi chỉ chứa các bảng PHB ñể có cách ứng xử phù hợp với các 

gói tin có code point khác nhau.  

         Diffserv sử dụng trường kiểu dịch vụ ToS trong tiêu ñề IPv4 và 

trường phân lớp lưu lượng TC (Traffic Class) trong tiêu ñề IPv6 ñể 

ñánh dấu gói. Trong 8 bit của trường DS, 6 bit ñược sử dụng cho 

ñiểm mã dịch vụ phân biệt DSCP và 2 bit dự phòng. Hình 2.16 dưới 

ñây chỉ ra cấu trúc của trường DS.  
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                                      Hình 2.16 Cấu trúc trường DS 

2.2.3 Các phương pháp xử lý gói trong DiffServ  

2.2.3.1 Chuyển tiếp nhanh EF PHB  

  Về cơ bản, EF PHB ñảm bảo tính năng về mặt tốc ñộ hơn là ñộ tin 

cậy. Nó ñược sử dụng cho các dịch vụ nhạy cảm với trễ.  

2.2.3.2 Chuyển tiếp ñảm bảo AF PHB  

     Đặc ñiểm của AF PHB là phân phối dữ liệu ñảm bảo với khả năng 

mất gói thấp. Vì vậy nó ñược sử dụng cho các dịch vụ cần băng thông 

ổn ñịnh 

2.2.3.3 PHB và thoả thuận lớp lưu lượng  

2.3  Kỹ thuật QoS và QoE trong IPTV 

2.3.1 Các yêu cầu quản lý chất lượng dịch vụ IPTV 

    Đối với nhà cung cấp dịch vụ IPTV, ñể ñạt ñược mức ñộ  ñối với 

người xem thì người quản lý mạng IPTV cần phải ñảm bảo cung cấp 

một hệ thống QoS. Việc triển khai hệ thống QoS nhằm ñể ñảm bảo 

một trải nghiệm của khách hàng với chất lượng cao. QoS cho mạng 

IPTV ñịnh nghĩa các tài nguyên mạng và các tham số ñòi hỏi ñể ñảm 

bảo luồng IPTV ñi từ server ñến ñầu cuối khách hàng ñược thông 

suốt. Nói cách khác, chất lượng của luồng IPTV không bị suy giảm 

trong khi truyền trên mạng.  

2.3.2  Định tuyến và hàng ñợi của các gói tin IPTV 

2.4  Các tham số ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ của IPTV 

2.4.1  Cơ chế mã hóa, tốc ñộ bít và nội dung hình ảnh  

2.4.2  Giới hạn về băng thông  

    Giới hạn về băng thông thường xảy ra trong liên kết truy nhập – cụ 

thể là kết nối cáp hay DSL. Nếu không có ñủ băng thông cho dòng 

video thì bộ ñệm của router sẽ bỏ qua một số gói dẫn ñến suy giảm 

chất lượng video.  

2.4.3  Mất gói  
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      Mất gói xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau: nghẽn 

mạng, ñứt liên kết, không ñủ băng thông, lỗi truyền dẫn… Loại suy 

giảm chất lượng xảy ra do mất gói phụ thuộc vào giao thức sử dụng 

ñể mang tín hiệu video.    

2.4.3.1 Mất gói ngẫu nhiên 

2.4.3.2 Mất  gói bùng nổ (Bursty) 

2.4.4 Trễ ñường truyền hay trễ một chiều  

2.4.5 Nghẽn trên server  

2.4.6  Jitter                                             

2.4.7  Mạng lõi, mạng truy nhập và mạng tại nhà thuê bao  

2.5  Chất lượng trải nghiệm QoE (Quality of Experience) 

2.5.1 Khái niệm QoE 

     Theo tiêu chí kỹ thuật, QoE là “ sự chấp nhận toàn diện một ứng 

dụng hay dịch vụ theo nhận xét chủ quan của người dùng” ñược ITU 

ñịnh nghĩa. Một cách ñơn giản nhất, chất lượng trải nghiệm QoE là 

nhận xét chủ quan của khách hàng về dịch vụ họ ñang sử dụng. 

      QoE thường ñược biểu hiện bằng những ñánh giá mang tính cảm 

nhận cá nhân như “xuất sắc”, “tốt”, “trung bình”, “tạm chấp nhận”, 

“kém”.   

2.5.2 Quan hệ giữa QoS và QoE 

       

 

 

 

                          Hình 2.23 Quan hệ QoS và QoE     

     QoS chủ yếu tập trung vào mô tả các tiêu chí khách quan, mang 

tính kỹ thuật mà hạ tầng mạng hay ứng dụng cần phải ñạt ñược ñể 

chất lượng dịch vụ ñược ñảm bảo. QoE mang tính chủ quan, là cảm 

nhận ñánh giá cá nhân theo một cách diễn giải thông thường khi sử 

dụng dịch vụ . Giữa QoS và QoE có mối quan hệ với nhau.                               
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2.6 Các mô hình ñánh giá QoE trong IPTV 

2.6.1 Đánh giá chủ quan 

    Phương pháp này sử dụng một nhóm người ñể phân loại và ñánh 

giá chất lượng hình ảnh. Môi trường và con người dùng ñể kiểm tra 

chủ quan khác nhau ñối với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Các 

bước ñể thực hiện kiểm tra chủ quan như sau: 

   (1). Xác ñịnh một chuỗi các luồng video ñể thực hiện kiểm tra. 

   (2). Chọn các tham số cấu hình. 

   (3). Cài ñặt môi trường kiểm tra tương ứng với các tham số cấu 

hình. 

   (4). Chọn người ñể tham gia kiểm tra. 

   (5). Thực hiện kiểm tra và phân tích kết quả. 

   Các môi trường kiểm tra thường tuân theo hệ thống ñịnh nghĩa bởi 

ITU-R BT 500  là MOS (Mean Opinion Score) với thang ñiểm: 

                              Bảng 2.1 Điểm ñánh giá MOS 
Mức ñộ cảm nhận ñối với kênh IPTV Điểm MOS 

Xuất sắc (Excellent) 5 
Tốt (Good) 4 
Trung bình (Fair) 3 
Tạm chấp nhận (Poor) 2 
Kém (Bad) 1 

 MOS: Được ñánh giá theo thang ñiểm từ 1�5 tương ứng với chất 

lượng từ kém � xuất sắc. MOS ñược tính theo giá trị trung bình.  

2.6.1.1 Các phương pháp ñánh giá chủ quan chủ yếu 

2.6.1.2 Phương pháp SAMVIQ 

   Bất kỳ phương pháp ñánh giá chủ quan nào cũng yêu cầu người 

ñánh giá ñánh giá các ñoạn video theo một thang ñiểm ñịnh nghĩa 

trước. Trong SAMVIQ, thang ñiểm có giá trị từ 0 ñến 100 ñược chia 

liên tục. Để so sánh tốt hơn, thang ñiểm ñược chia thành 5 ñoạn bằng 

nhau và ánh xạ tương ứng với thang ñiểm MOS. 

                 Bảng 2.3 Thang ñiểm SAMVIQ và ánh xạ với MOS 
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  Mức ñộ cảm nhận ñối với kênh IPTV Thang ñiểm  MOS 

Xuất sắc (Excellent) 80-100 5 

Tốt (Good) 60-80 4 

Trung bình (Fair) 40-60 3 

Tạm chấp nhận (Poor) 20-40 2 

Kém (Bad) 0-20 1 

      Đặc ñiểm chủ yếu của SAMVIQ là cách thức mà các ñoạn video 

ñược trình bày cho người thực hiện ñánh giá. Người ñánh giá có thể 

lựa chọn ñể xem các ñoạn video khác nhau. Mỗi ñoạn video ñược 

người ñánh giá cho ñiểm, so sánh với ñoạn video chuẩn (có ñiểm 

100). Mỗi ñoạn video, trừ ñoạn video chuẩn, ñược làm suy giảm ñể 

có chất lượng khác nhau. Thông qua phương tiện xem, người ñánh 

giá có thể xem các ñoạn video khác nhau và cho ñiểm theo quan ñiểm 

riêng của mình.                            

2.6.2 Đánh giá khách quan             

2.7  Các phương pháp ño kiểm chất lượng Video trong IPTV 

2.7.1 Phương pháp tham chiếu toàn bộ  

2.7.2 Phương pháp không tham chiếu  

2.7.3 Phương pháp tham chiếu từng phần  

2.8  Các công cụ dùng ñể ño và phân tích QoS và QoE                         

2.9  Các phép ño trên mạng 

2.10 Tóm tắt chương 

    

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  IPTV  

ÁP DỤNG TẠI VNPT 

 

3.1 Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ IPTV 

    Hiện tại, ITU-T ñang trong quá trình soạn thảo hai tiêu chuẩn về 

chất lượng dịch vụ IPTV và giám sát chất lượng dịch vụ IPTV 

G.1080 và IPTV-GSI. Trong G.1080, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ 
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IPTV ñược ñánh giá qua các tham số như: QoE cho video và audio, 

Các yêu cầu ñối với mạng truyền tải, QoE ñối với text và graphics, 

QoE ñối với các chức năng ñiều khiển, QoE ñối với các dịch vụ IPTV 

khác. 

      Đây là khuyến nghị ñề cập ñầy ñủ nhất các tham số, chỉ tiêu ñể 

ñánh giá chất lượng dịch vụ IPTV. Tuy nhiên, trong khuyến nghị này 

một số mục ñược ñề xuất nhưng còn chưa có giá trị quy ñịnh cụ thể, 

và ITU-T khuyến nghị các nhà khai thác viễn thông  ñặt ra các giá trị 

phù hợp với tình hình thực tế. 

3.2 Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ IPTV 

3.2.1  Chất lượng tín hiệu video 

    Chất lượng tín hiệu video là chỉ số tích hợp chất lượng truyền 

video ñược xác ñịnh bằng cách tính ñiểm trung bình với thang ñiểm 

MOS từ 1 ñến 5 theo khuyến nghị ITU-R BT.500-11 của Liên minh 

Viễn thông quốc tế. 

3.2.2 Các tham số lớp truyền dẫn  

   Các tham số truyền dẫn tại lớp chuyển tải có giá trị ñược khuyến 

nghị ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ video trong IPTV. Để ñảm bảo 

chất lượng dịch vụ video, các tham số lớp truyền dẫn phải tuân theo 

các giá trị quy ñịnh . 

3.3 Thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV 

3.3.1 Cấu trúc chất lượng dịch vụ QoS cho IPTV 

3.3.1.1 Cấu trúc phân lớp tổng quát 

   Cấu trúc phân lớp tổng quát của IPTV như hình 3.1 gồm các phần: 

phần mạng lõi, phân phối, tập trung, truy nhập và phần mạng phía 

khách hàng. 
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                         Hình 3.1 Cấu trúc tổng quát hệ thống IPTV 

3.3.1.2 Cấu trúc QoS 

   Cấu trúc QoS dựa vào cấu trúc Diffserv ñược mô tả ở chương 2. 

Cấu trúc Diffserv giả sử rằng mỗi node trong mạng truyền tải ñược 

kết nối ñến các liên kết vật lý. Việc tắc nghẽn có thể xảy ra và phải có 

khả năng lập lịch các gói tin từ các dịch vụ tách biệt khác nhau.  

3.3.2 Phân tích QoS 

    Việc phân tích QoS giả sử rằng dịch vụ triển khai là Triple-play 

bao gồm thoại, video và truy cập internet.  

• Truy cập Internet 

     Truy cập internet ñược xem như dịch vụ best-effort, Diffserv mặc 

ñịnh PHB có thể ñược dùng ñể lập lịch các gói tin ñược phân loại  

vào dịch vụ truy cập internet. Diffserv PHB hỗ trợ xử lý best-effort 

lập lịch gói tin. 

• Thoại 

    Trễ toàn trình và jitter rất quan trọng ñối với dịch vụ thoại. Vì yêu 

cầu chặt chẽ về ñộ trễ nên dịch vụ thoại sử dụng Diffserv EF PHB.  

• Video 

      Video yêu cầu chặt chẽ về mất gói và ít bị tác ñộng bởi trễ và 

jitter. Các kỹ thuật mã hóa video hiện nay không cho phép mất thông 

tin trên luồng video ñược nén. Vì các lý do trên mà các luồng video 

ñược lập lịch theo Diffserv AF PHB. Các yêu cầu QoS cho video 

không thay ñổi tùy thuộc vào dịch vụ video liên quan. Tuy nhiên, do 

broadcast video là dịch vụ thời gian thực và chiếm ít băng thông hơn 

VoD nên các nhà khai thác dịch vụ phải ưu tiên Broadcast video hơn 

VoD. Từ ñó chính sách QoS cho cả hai dịch vụ này có sự ưu tiên 

khác nhau. Tất cả lưu lượng video broadcast ñược ñánh dấu với giá 
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trị DSCP AF41 và lưu lượng VoD với giá trị DSCP AF42 và AF43. 

Việc ñánh dấu này ñể ñảm bảo rằng các gói VoD bị loại bỏ trước các 

gói dữ liệu video broadcast trong trường hợp tắc nghẽn liên kết. 

3.3.2.1 QoS trên mạng kết tập/phân phối                     

3.3.2.2 QoS trong mạng truy nhập 

3.4  Giải pháp tri ển khai QoS cho IPTV tại VNPT 

3.4.1 Cấu trúc mạng 

   

 

 

 

 

                       Hình 3.3 Cấu trúc mạng IPTV của VNPT 

     Cấu trúc mạng như hình 3.3 tất cả các lưu lượng từ trung tâm 
IPTV ñều ñược ñịnh tuyến ñến thiết bị PE của Công ty Viễn thông 
Liên tỉnh (VTN). Các lưu lượng dịch vụ sau ñó ñi qua mạng core ñến 
PE tại các tỉnh thành. Từ PE, các lưu lượng ñược ñẩy xuống các 
access switch lớp 2, DSLAM và cuối cùng tới thuê bao. 
3.4.2  Mô hình hoạt ñộng 
3.4.2.1  Mạng khách hàng (Home network) 
     Mạng khách hàng sử dụng mô hình ánh xạ dịch vụ multi-VC. 
3.4.2.2  Mạng truy nhập (Access network) 
       Mạng truy nhập tại các tỉnh thành ñược triển khai theo mô hình 
S-VLAN (Service VLAN hay VLAN per service). Nguyên tắc thực 
hiện mô hình: Chia các VLAN riêng biệt cho các dịch vụ Internet, 
VoIP, VoD và BTV. 
3.4.2.3 Truy nhập ñầu cuối và ñịa chỉ IP  
3.5  Thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV  
     Bảng 3.8 quy ñịnh chất lượng các dịch vụ triển khai trên mạng 
Metro của VNPT. Trong ñó dịch vụ IPTV ñược xếp vào lớp Video 
trong mô hình 7 lớp dịch vụ. 
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                             Bảng 3.8 Ánh xạ 7 lớp dịch vụ của VNPT 

STT QoS Class Tỷ lệ băng 

thông trên 

link (%) 

DiffServ 

Codepoint 

802.1p 

(CoS) 

MPLS 

EXP 

1 CONTROL 1 CS6 6 6 

2 REAL-TIME 15 EF 5 5 

3 VIDEO 30 AF41 4 4 

4 CRICTICAL DATA1 15 AF31 3 3 

5 CRICTICAL DATA2 10 AF21 2 2 

In - profile 1 1 6 BUSINESS HSI 14 

Out - profile 0 0 

7 RESIDENTAL HSI 15 Default 0 0 

Các kỹ thuật QoS ñược sử dụng trong cấu hình các thiết bị mạng bao 

gồm: Classification (phân loại lưu lượng), Policing(giới hạn băng 

thông, xử lý các lưu lượng vi phạm băng thông),Marking(xếp các lưu 

lượng vào các lớp thích hợp) và Shaping (queuing + schedulling). 

  Mô hình tổng quát thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV của VNPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Hình 3.6 Mô hình thực hiện chất lượng dịch vụ IPTV của VNPT 

3.6 Tóm tắt chương 
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CHƯƠNG 4:  QUẢN LÝ QoS VÀ QoE ĐỂ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV 

 

Nội dung: 

 - Xây dựng mô hình và các lưu ñồ thuật toán quản lý QoS và QoE. 

 - Xây dựng các mô hình ñể mô phỏng, các kịch bản mô phỏng. 

 - Đánh giá ảnh hưởng của mất gói ñến chất lượng hình ảnh Sử dụng 

phương pháp ñánh giá chủ quan SAMVIQ. 

 - Mô phỏng ñể xác ñịnh cơ chế QoS hiệu quả cho dịch vụ IPTV. 

4.1  Đánh giá chất lượng trải nghiệm của dịch vụ IPTV 

4.1.1 Nguyên tắc chính 

   Mục ñích chính là khảo sát suy giảm chất lượng hình ảnh của IPTV 

tại ñầu cuối người dùng do mất gói. Việc mã hóa trong IPTV khảo sát 

sử dụng phương thức mã hóa H.264/MPEG-4. 

4.1.2  Các tham số kiểm tra 

    Hai tham số chính thực hiện kiểm tra trong ñề tài này là tỷ lệ mất 

gói tương ứng với băng thông hoặc bitrate. Việc chọn hai tham số 

trên có liên quan trực tiếp ñến dịch vụ IPTV ñang triển khai của 

VNPT chủ yếu qua ñường truyền ADSL với băng thông hạn chế. 

Băng thông hiện nay ñang áp dụng cho các thuê bao ADSL trên 

ñường truyền ADSL2+ là 4Mbps ñối với SDTV và 8Mbps ñối với 

HDTV sử dụng phương thức nén hình H.264/MPEG-4 AVC. 

4.1.3  Nguồn Video mẫu và các kịch bản suy giảm chất lượng 

    Nguồn video ñược chọn ñể khảo sát là ñoạn video (tên: FLC.MP4) 

ñược lấy từ nguồn www.elecard.com/download/video/. Đoạn video 

này ñáp ứng yêu cầu về mức ñộ di chuyển cũng như các tham số khác 

về màu sắc và tính chi tiết trong hình ảnh. Số lượng các kịch bản ño 

thử trong ñề tài là 20 kịch bản ñược làm suy giảm chất lượng với các 

tỷ lệ mất gói như bảng 4.1. 
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       Bảng 4.1  Các kịch bản suy giảm chất lượng theo tỷ lệ mất gói 

K ịch bản kiểm 
tra Băng thông (Mbps) Random Packet loss(%) 

1 và 11 4 và 8 0.00 
2 và 12 4 và 8 0.01 
3 và 13 4 và 8 0.05 
4 và 14 4 và 8 0.1 
5 và 15 4 và 8 0.2 
6 và 16 4 và 8 0.4 
7 và 17 4 và 8 0.6 
8 và 18 4 và 8 0.8 
9 và 19 4 và 8 1 
10 và 20 4 và 8 2 

4.1.4 Mô hình mô phỏng suy giảm chất lượng video do mất gói khi 

truyền qua mạng  

  Sơ ñồ mô phỏng stream IPTV như hình 4.2 

Trong ñó IPTV server mô phỏng network header, máy tính người 

dùng mô phỏng ñầu cuối IPTV, mạng truyền IPTV ñược mô phỏng 

bằng phần mềm giả lập các tham số mạng Dummynet cài ñặt trên 

máy tính. 

 

 

 

 

 

 

               

                  Hình 4.2 Mô hình mô phỏng stream IPTV qua mạng 

   Để mô phỏng mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Các tham số của 

mạng như tỷ lệ rớt gói, trễ, jitter,… ñược ñiều khiển qua máy tính này. 

    Máy tính server dùng làm IPTV server ñược cài phần mềm VLC 

Media Player (phiên bản 1.1.11) ñể mô phỏng một header và dùng ñể 
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stream luồng video trên mạng. Máy client ñầu cuối người dùng ñược 

cài ñặt VLC Media Player  ñể mô phỏng ñầu cuối IPTV nhận luồng 

video từ server và giải mã ñể chiếu lên màn hình.  

      Đoạn video ñược stream qua mạng mô phỏng với các tỷ số mất 

gói khác nhau (theo bảng 4.1) ñể suy giảm chất lượng. Kết quả các 

luồng stream với các chất lượng khác nhau ñược ghi vào ñĩa cứng tại 

máy client ñể sử dụng ñánh giá sau này. Ảnh hưởng của mất gói ñến 

chất lượng hình ảnh sau khi qua mạng mô phỏng như hình 4.3:       

 

 

 

 

 

 

                 Hình gốc HD                      Mất gói 0.4% 

                   Hình 4.3 Ảnh hưởng mất gói ñến chất lượng video   

4.1.5  Phương pháp ñánh giá 

     Thực hiện ñánh giá chất lượng video bằng phương pháp SAMVIQ. 

     Công cụ ñánh giá: Viết phần mềm ñánh giá chất lượng video theo 

các tiêu chí của phương pháp SAMVIQ. 

        Hình ảnh giao diện của chương trình như ở hình 4.4: 
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                           Hình 4.4 Giao diện chính của chương trình 

4.1.6. Môi trường ñánh giá kết quả 

    Số lượng người tham gia ñánh giá: 15 người ñược mời tham gia 

ñánh giá các ñoạn video ñược làm suy giảm chất lượng.                 

4.1.7  Kết quả thực hiện 

4.1.7.1 Đánh giá số liệu thu thập 

4.1.7.2 Kết quả ñánh giá theo MOS 

   
 

 

 

 

 

 

 

              Hình 4.5 Biểu ñồ kết quả ñánh giá video chuẩn SD và HD      

    Kết quả ñánh giá của 15 người thực hiện ñánh giá chất lượng ñược 

lấy trung bình theo từng trường hợp. Biểu diễn kết quả dưới dạng ñồ 

thị như hình 4.5 

4.1.7.3  Nhận xét kết quả 

4.2 Mô phỏng QoS dịch vụ IPTV theo cơ chế Diffserv và WRED      

      bằng phần mềm mô phỏng OPNET (phiên bản 14.5) 

4.2.1 Mô hình mô phỏng 

  Mô hình mô phỏng ñơn giản gồm 11 nốt mạng với giả sử trong 

mạng có các loại ứng dụng ñược sử dụng là FTP, HTTP và video 

( bao gồm Broadcast Tivi và Video On Demand). 
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  Sơ ñồ các nốt mạng ñược mô tả ở hình 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hình 4.7  Sơ ñồ mô phỏng QoS IPTV 

      Các node 9,10,11 và 12 ñược xem là các ñiểm truy cập khách 

hàng. Các khách hàng sẽ sử dụng các dịch vụ truy cập internet 

(HTTP), download dữ liệu (FTP) và dịch vụ IPTV (LiveTV và VoD) 

cùng lúc.Các node 1,2 là các node core của mạng truyền dẫn. Các 

node 3,4 là các node biên. Lưu lượng tất cả các dịch vụ ñều qua các 

node này.  

4.2.2 QoS cho dịch vụ IPTV dùng mô hình Diffserv sử dụng hàng  

         ñợi WFQ với cơ chế rớt gói WRED. 

    Sơ ñồ QoS cho dịch vụ IPTV dùng Diffserv và cơ chế mất gói 

WRED sử dụng phần mềm mô phỏng Opnet 14.5 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hình 4.8 Mô hình mô phỏng trên OPNET 

4.2.3 Kết quả mô phỏng 
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4.2.3.1 Trễ lan truyền 

 

 

 

 

 

 

                                  Hình 4.9 So sánh trễ end-to-end 

Trễ end to end ñối với IPTV và HTTP ñược biểu diễn ở hình trên. 

Trong trường hợp QoS sử dụng cơ chế diffserv, trễ lan truyền rất nhỏ 

so với trường hợp QoS bằng cơ chế FIFO. 

4.2.3.2 Tỷ lệ mất gói 

 

 

 

 

 

 

                            Hình 4.10 So sánh tỷ lệ mất gói 

   Tỷ lệ mất gói do nghẽn trong hai trường hợp (diffserv và FIFO) trên 

hình 4.8 gần như bằng nhau. Tuy nhiên ñối với diffserv, tỷ lệ mất gói 

của IPTV thấp hơn nhiều so với FIFO.  

4.2.3.3 So sánh tỷ lệ mất gói của LiveTV và VoD 
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                        Hình 4.12 Cơ chế ưu tiên của LiveTV 

      Trong cơ chế QoS sử dụng diffserv, do LiveTV sử dụng PHB với 

giá trị AF41 có chế ñộ ưu tiên ít mất gói hơn PHB AF43 sử dụng cho 

VoD. Vì vậy khi nghẽn mạng, các gói tin VoD sẽ bị mất gói trước so 

với LiveTV ñể ưu tiên cho LiveTV. 

4.3  Quản lý QoS và QoE ñể nâng cao chất lượng dịch vụ  

        trong IPTV 

4.3.1 Đề xuất mô hình quản lý QoS và QoE trong IPTV 

 

  

 

 

 

 

 

                  

               Hình 4.13 sơ ñồ hệ thống quản lý chất lượng IPTV 

   Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ IPTV thường ñược thiết kế 

nằm giữa  cấu trúc mạng của nhà cung cấp dịch vụ  và cấu trúc mạng 

của người sử dụng. Sơ ñồ bố trí hệ thống quản lý ñược mô tả như 

hình 4.13 

       Thuật toán của tiến trình QoE có thể biểu diễn ở hình 4.14 
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                        Hình 4.14 Thuật toán tiến trình QoE 

     Đầu tiên, hệ thống ño các tham số QoS từ các phần tử trên cấu trúc 

mạng ứng với mỗi kênh IPTV. Các tham số QoS này ñược ñưa vào 

ñể tính toán QoE tương ứng. Việc tính toán  ñược thực hiện qua việc 

so sánh các tham số QoS này với các tham số QoS và QoE chuẩn (có 

ñược từ các tính toán như phần trên) ñược lưu sẵn trong máy tính. 

Nếu các tham số ño ñược nằm trong phạm vi cho phép, hệ thống 

không tác ñộng gì. Nếu các giá trị ño ñược vượt quá các giá trị quy 

ñịnh, hệ thống thực hiện các thay ñổi trên mạng ñể cải thiện các tham 

số QoS ñến giá trị cho phép hoặc ñưa ra các thông báo ñể người quản 

trị có các biện pháp khắc phục các sự cố làm ảnh hưởng ñến chất 

lượng dịch vụ.  

4.3.2 Áp dụng quản lý QoS và QoE ñể nâng cao chất lượng dịch vụ 

4.3.2.1 Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

4.3.2.2 Trong quá trình sử dụng dịch vụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hình 4.15 Mô hình quản lý chất lượng IPTV  

 4.4  Tóm tắt chương  
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

    Luận văn ñã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và ñã ñạt ñược 

một số kết quả về lý thuyết và thực nghiệm như sau:  

    Nghiên cứu ñã phân tích và chọn lựa phương pháp ñánh giá chủ 

quan SAMVIQ ñể ñánh giá chất lượng trải nghiệm của dịch vụ IPTV 

với luồng video ñược mã hóa bằng phương thức H264/MPEG4 khi 

truyền từ server nhà cung cấp dịch vụ ñến ñầu cuối khách hàng. Từ 

ñó  xác ñịnh ñược quan hệ giữa các tham số QoS của mạng với các 

giá trị QoE người dùng. Các giá trị này ñược làm bộ giá trị tham khảo 

ñể phục vụ việc quản lý chất lượng dịch vụ. 

     Luận văn cũng ñã khái quát chung về dịch vụ IPTV như ñặc ñiểm 

về cấu trúc, công nghệ, dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở các 

ñặc ñiểm của dịch vụ IPTV nói chung và cấu hình ñang ñược triển 

khai tại VNPT, tác giả ñã ñi sâu nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của 

các tham số QoS ñến chất lượng trải nghiệm QoE và ñề xuất giải 

pháp quản lý chất lượng dịch vụ hiệu quả. 

      Phần mô phỏng QoS ñối với dịch vụ IPTV ñã cho thấy sự cần 

thiết của các giải pháp QoS ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV. 

Giải pháp QoS hiệu quả phải ñược kết hợp nhiều cơ chế QoS phù hợp 

ñể ñảm bảo chất lượng dịch vụ.  

2. Kiến nghị  

    Áp dụng ñầy ñủ phương pháp quản lý chất lượng dịch vụ ñược ñề 

cập ở chương 4 trong quản lý chất lượng dịch vụ IPTV ñể ñề ra các 

quy trình quản lý chất lượng phù hợp với ñiều kiện thực tế triển khai 

dịch vụ IPTV tại VNPT. Việc quản lý chất lượng dịch vụ hướng ñến 

tiêu chí có thể dự ñoán trước việc suy giảm chất lượng dịch vụ phía 

khách hàng ñể có các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm mang lại sự 

hài lòng về chất lượng dịch vụ từ khách hàng. 
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3. Hạn chế của ñề tài  

       Nghiên cứu này ñã ñem lại kết quả và những ñóng góp nhất ñịnh, 

phần nào giúp cho người quản lý hệ thống dịch vụ IPTV hiểu rõ ñược 

các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng trải nghiệm của dịch vụ IPTV 

phía khách hàng nhằm có ñược những phương pháp quản lý chất 

lượng dịch vụ phù hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu này có  hạn chế sau: 

   QoE tại ñầu cuối khách hàng ñược thể hiện qua các chỉ số như chất 

lượng hình ảnh, ñộ trễ giữa hình và tiếng, trễ khi chuyển kênh,…và bị 

ảnh hưởng bởi các tham số QoS của mạng nhà cung cấp dịch vụ như 

trễ toàn trình, jitter, mất gói. Nghiên cứu chỉ thực hiện ñánh ảnh 

hưởng của mất gói (packet loss) ñến chất lượng hình ảnh bằng 

phương pháp ñánh giá SAMVIQ với số người tham gia ñánh giá ở 

mức tối thiểu. 

4. Hướng nghiên cứu tiếp theo  

     Các tham số QoS của mạng ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ 

IPTV chủ yếu là trễ và mất gói. Vì vậy sử dụng mô hình ñánh giá 

MDI ñể xác ñịnh ảnh hưởng của nhiều tham số mạng ñến chất lượng 

IPTV là cần thiết vì MDI phản ánh hai tham số chính là ñộ trễ và mất 

gói. 

 


