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Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố
định - Các yêu cầu
IPTV services on fixed public telecommunication network - Requirements
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng cho dịch vụ IPTV (như được định nghĩa trong
điều 3.1) trên mạng Viễn thông công cộng cố định.
Tiêu chuẩn này có thể được các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV và các cơ quan quản lý áp dụng
để quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Với những tài liệu viện ghi
năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Với những tài liệu không ghi rõ ngày tháng, áp dụng
lần phiên bản mới nhất (bao gồm tất cả các sửa đổi).

[1] TR-126 “Triple-Play Services Quality of Experience (QoE) Requirements”, DSL Forum, Dec. 2006
(Các yêu cầu chất lượng thực tế cho các dịch vụ Triple-Play).
[2]

ITU-T G.1080 “Quality of experience requirements for IPTV services”, Dec, 2008 (Các yêu cầu
chất lượng thực tế cho dịch vụ IPTV).

[3]

ITU-R BT.500-11 “Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures”,
2002 (Phương pháp đánh giá chủ quan chất lượng hình ảnh truyền hình).

[4]

ITU-T J.247 “Objective perceptual multimedia video quality measurement in the presence of a full
reference”, Aug, 2008 (Đo chất lượng video đa phương tiện bằng cảm quan hướng đối tượng
trong tham chiếu đầy đủ).

[5]

IETF RFC 3357 “One-way Loss Pattern Sample Metrics”, Aug, 2002 (Các chỉ tiêu mẫu suy hao
một chiều).

3 Thuật ngữ và định nghĩa
3.1
Dịch vụ IPTV
Dịch vụ đa phương tiện (như truyền hình, video, audio, văn bản, đồ họa, số liệu) truyền tải trên các
mạng viễn thông cố định dựa trên IP, được kiểm soát nhằm cung cấp mức chất lượng dịch vụ, độ hài
lòng, độ bảo mật và tin cậy theo yêu cầu.
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