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Ký hiệu và chữ viết tắt
Tổ chức chuẩn hóa các công nghệ mạng

3GPP

3rd Generation Partnership Project

AD

Access Delay

Trễ truy nhập

CB

Cell Broadcast

Phát bảng bá từ cell

CDMA

Code division multiple access

Đa truy nhập phân chia theo mã

CR

Completion Rate

Tỷ lệ hoàn thành

EG

ETSI Guide

Hướng dẫn từ ETSI

ETSI

GSM

European Telecommunications
Standards Institute
Global System for Mobile
Communications

thông tin di động tế bào

Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu

Hệ thống thông tin di động toàn cầu

ID

Identifier

Bộ nhận dạng

IM

Instant Message

Tin nhắn nhanh

MO

Mobile Originated

Máy di động khởi tạo

MS

Mobile Station

Máy di động

MT

Mobile Terminated

Máy di động kết cuối

PLMN

Public Land Mobile Network

Mạng viễn thông di động mặt đất

SIM

Subscriber Identity Module

Nhận dạng thuê bao

SMS

Short Message Service

Dịch vụ tin nhắn ngắn

SMSC

Short Message Service Centre

Trung tâm dịch vụ tin nhắn ngắn

TS

Technical Specification

Chỉ tiêu kỹ thuật

UMTS

Universal Mobile
Telecommunications Systems

Hệ thống viễn thông di động toàn cầu
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2

Đặt vấn đề

2.1 Tình hình sử dụng dịch vụ SMS trên thế giới
Dịch vụ SMS xuất hiện đầu tiên trên hệ thống vô tuyến vào năm 1991 ở
châu Âu, khi đó công nghệ vô tuyến số đã sẵn sàng.
Dịch vụ SMS được đặc trưng bởi việc phát gói tin ngoài băng (out of band)
và truyền tin nhắn với băng thông thấp. Các ứng dụng khởi đầu của dịch vụ
SMS tập trung vào việc loại bỏ các trang ký tự số bằng cách cho phép các dịch
vụ nhắn tin và thông báo hai chiều nói chung, ban đầu cho thư thoại (voicemail). Về sau một loạt dịch vụ đã được đưa ra, bao gồm tích hợp fax và thư điện
tử, tích hợp nhắn tin, banking tương tác và các dịch vụ thông tin như định giá cổ
phần (stock quotes). Các dịch vụ dữ liệu vô tuyến bao gồm việc download các
SIM để kích hoạt, ghi nợ, soạn thảo hồ sơ.
Một họ ứng dụng khác sử dụng SMS như cơ cấu chuyển tải dữ liệu đó là
banking. Dịch vụ cho phép các thuê bao vô tuyến kiểm tra bản quyết toán của
họ, các quỹ chuyển tiền giữa các tài khoản, trả cước và các credit-card.
Ứng dụng như khả năng bám vết vị trí của tài sản di chuyển như xe tải
hàng, đó là ứng dụng rất giá trị cho các nhà cung cấp và khách hàng đầu cuối.
Các ứng dụng giải trí cũng là các động lực mạnh mẽ cho việc sử dụng
SMS. Tiềm năng của những ứng dụng là to lớn, và những nhu cầu mới xuất hiện
với sự gia tăng đều đặn, đòi hỏi một giải pháp mà có thể đi qua SMS.
Những lợi ích mà dịch vụ mang lại tập trung ở những điểm như sự thuận
tiện, tính linh hoạt và tính tính hợp đồng nhất của dịch vụ nhắn tin và truy nhập
dữ liệu. Từ khía cạnh này, lợi ích là có thể sử dụng thiết bị cầm tay như phần mở
rộng của máy tính. SMS cũng loại bỏ sự cần thiết phải có các thiết bị riêng biệt
cho việc nhắn tin do các dịch vụ có thể tích hợp vào một thiết bị vô tuyến đơn
nhất – đầu cuối di động.
Theo số liệu công bố, năm 2005, mỗi ngày có đến 2 tỷ tin nhắn SMS được
gửi đi trên khắp toàn cầu, trong khi đó lưu lượng e-mail là 130 tỷ, và 7 tỷ tin
nhắn nhanh (IM).
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Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner (Anh), số lượng tin nhắn SMS
lưu thông trong năm 2006 là 936 tỷ với doanh thu 39,5 tỷ USD, nhưng doanh
thu từ dịch vụ giao tiếp phổ biến này được dự đoán sẽ tăng 72,5 tỷ USD vào
năm 2010.
Hiện người dùng ở các nước châu Á-Thái Bình Dương là những người gửi
tin nhắn nhiều nhất trên thế giới. Vương quốc di động này được dự đoán sẽ gửi
đi 1,8 nghìn tỷ SMS trong 5 năm nữa, theo Gartner.
Theo nhận xét của Gartner : “Tin nhắn di động là dịch vụ dữ liệu di động
thành công nhất trong lịch sử 30 năm của ngành viễn thông di động”.
Hãng nghiên cứu thị trường cho rằng, các dịch vụ tin nhắn hiện đại, hấp
dẫn hơn, như tin nhắn nhanh IM, tin nhắn hình và tin nhắn video, vẫn không thể
phổ dụng bằng SMS bởi cước phí cao và những thủ tục rườm rà.
Một khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu thị trường IDC nhận thấy,
gần 3/4 người dùng Mỹ chỉ dùng điện thoại di động để gọi điện và gửi tin nhắn.
72,5% người được hỏi cho biết không đăng ký sử dụng các dịch vụ nội dung đa
phương tiện trên điện thoại. Khoảng 47% người dùng giao tiếp ít nhất 1 tin nhắn
trong ngày. Theo IDC, dịch vụ nhắc nhở tin tức (news) cũng đang rất phổ biến,
chiếm gần 25% SMS lưu thông trong quý III năm nay
Thống kê của Hiệp hội dữ liệu di động (MDA) cho thấy trong tháng 9/2007
người dân Anh gửi đi tổng cộng 4,825 tỉ tin nhắn SMS - tức trung bình hơn 1 tỉ
tin nhắn SMS mỗi tuần và hơn 4.000 tin nhắn mỗi giây.
Con số này đã bằng cả số lượng tin nhắn SMS được gửi đi trong, vượt hơn
25% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ giúp phá vỡ mọi dự báo về số
lượng tin nhắn SMS gửi nhận qua thiết bị di động trong năm nay. Ông Mike
Short - Tổng thư ký MDA - dự báo tổng số lượng tin nhắn SMS gửi nhận qua
thiết bị di động riêng tại thị trường Anh trong năm nay sẽ có thể đạt tới con số
52 tỉ vượt qua mức dự báo 42-48 tỉ tin nhắn mà MDA đã công bố trước đây.
Tính tiện lợi, nhanh gọn, giá rẻ và sẵn có trên mọi thiết bị di động là
nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên nói trên của thị
trường SMS. Một nguyên nhân khác đó là người dùng cảm thấy hài lòng với
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tính bảo đảm sẽ gửi đến tận nơi cần đến của tin nhắn SMS và có thể nhận được
những thông tin cập nhật thông qua SMS.
Những số liệu trên cho thấy SMS sẽ vẫn là “con gà đẻ trứng vàng” cho các
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động, trái ngược với nhận định cho rằng
“SMS đang sống những ngày cuối cùng”.
2.2 Tình hình phát triển dịch vụ SMS trong nước
2.2.1 Gia tăng nhanh chóng số lượng thuê bao di động
Hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ di động, ngoài việc triển khai mạng di
động GSM, CDMA và đang triển khai các mạng di động trên công nghệ 3G
UMTS. Việc triển khai các công nghệ mạng di động với sự cạnh tranh gia tăng
giữa các công ty kinh doanh dịch vụ di động sẽ thúc đẩy việc sử dụng các dịch
vụ di động trong đó có cả dịch vụ SMS.
Sự có mặt của 6 nhà khai thác di động khiến cho cuộc cạnh tranh ngày
càng gay gắt, giá cước ngày một rẻ, các chương trình khuyến mãi, giảm giá nở
rộ. Theo số liệu thống kê, đến cuối tháng 4/2010, ước tính đạt 143,8 triệu thuê
bao, bao gồm 19,9 triệu thuê bao cố định, và 123,9 triệu thuê bao di động.
2.2.2 Phát triển các dịch vụ gia tăng trên nền SMS
Như vậy, với sự gia tăng nhanh chóng của thị trường điện thoại di động
trong nước trong những năm qua cho thấy thị trường của SMS là rất lớn. Hiện
nay, loại hình này đã nở rộ, phát triển mạnh mẽ và chiếm doanh số rất đáng kể
trong các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông (VinaPhone, MobiPhone, Viettel,
S-Fone...).
2.2.2.1 Dịch vụ nội dung trên nền SMS
Ứng dụng SMS tập trung hầu hết vào xử lý thông tin khi người sử dụng
nhắn tin đến tổng đài SMS. Hiện có các dạng tổng đài SMS sau:
 Tổng đài 1900xxxx do VTN phát triển, có khả năng trừ 1.000 đồng/tin
nhắn thành công;
 Tổng đài: 996, 997, 998 của công ty VASC có khả năng trừ cước tương
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ứng 1.000, 2.000 và 3.000 đồng/tin nhắn thành công;
 Dòng chuỗi đầu số dịch vụ 8xxx. FPT giữ đầu số 8x00; Mắt Bão: 8x54;
VTC: 8x30, BlueSea: 8x77; VDC: 8x88; VnPay: 8x49...).
2.2.2.2 Dịch vụ tra cứu thông tin thông qua SMS
Ứng dụng tra cứu thông tin, giải trí là loại ứng dụng phổ thông nhất của
SMS và đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Các ứng dụng cụ thể khác theo hình thức này như tra cứu danh bạ điện
thoại; địa chỉ nhà hàng, khách sạn; địa chỉ đặt ATM; giá cổ phiếu; kết quả xổ số,
bóng đá...
Dịch vụ tra cứu số dư và giao dịch tài khoản lưu ký chứng khoán đã được
ứng dụng tại rất nhiều công ty chứng khoán tại Việt Nam.
2.2.2.3 Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị
Hình thức quảng cáo tin nhắn SMS trên điện thoại di động đang phát triển
nhanh chóng và tạo ra một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp quảng bá sản
phẩm, dịch vụ của mình một cách nhanh chóng. Hiện tại có rất nhiều công ty
cung cấp các giải pháp, hệ thống quảng cáo trên nền SMS như: Công ty TNHH
Điện thoại Vân Chung, HTD Telecoms cung cấp hệ thống Sata-SMS,
VIETGUYS SMS Gateway là cổng kết nối tới các nhà khai thác mạng di động
và cho phép các đối tác tổ chức những chương trình sử dụng tin nhắn làm
phương tiện tương tác với khách hàng của mình. (VD: Mobile Marketing, nhắn
tin trúng thưởng, cung cấp nội dung dành cho điện thoại di động…).
2.2.2.4 Dịch vụ SMS Banking
Dịch vụ tra cứu thông tin giúp người sử dụng có thể tra cứu số dư tài
khoản (ACB, VCB, Đông Á và các ngân hàng có cung cấp dịch vụ này). Hầu
hết ngân hàng hiện nay đều cung cấp dịch vụ tra cứu số dư tài khoản qua SMS.
2.2.2.5 Quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp trên nền SMS
SBS (SMS Business Solutions) cho phép gửi tin nhắn trong nội bộ doanh
nghiệp (DN), gửi thông báo cho nhóm người và nhắn tin chúc mừng đến hàng
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loạt các khách hàng...
2.2.2.6 Nhắn tin nhân đạo
Cổng thông tin nhân đạo 1400
Ngày 11/7/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đã ký Quyết
định số 1009/QĐ-BTTTT về việc thành lập Cổng thông tin điện tử nhân đạo
Quốc gia (gọi tắt là Cổng thông tin 1400). Cổng thông tin điện tử nhân đạo
Quốc gia 1400 cho phép các thuê bao điện thoại cố định, di động trên toàn quốc
bằng dịch vụ tin nhắn SMS, tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc
phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm
nghèo và phục vụ các mục đích nhân đạo, từ thiện khác.
Cổng nhắn tin 8788 và 8588
Hiện nay, Công ty VDC sở hữu hệ thống nhắn tin 8x88 đã cam kết
chuyển 100% các khoản phí và lệ phí trong hoạt động này để ủng hộ đồng bào
miền Trung. Đài Truyền hình Việt Nam cũng đang gấp rút làm việc và thuyết
phục các nhà mạng di động như Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnammobile,
Sphone và Beeline đóng góp toàn bộ doanh thu có được từ đợt nhắn tin từ thiện
này để ủng hộ cho đồng bào miền Trung.
2.3 Đặc điểm, tình hình đối tượng tiêu chuẩn hóa trong ngoài nước
2.3.1 Tình hình tiêu chuẩn hóa trong nước
Hiện nay Bộ Thông tin Truyền Thông chưa ban hành tiêu chuẩn hoặc quy
chuẩn nào trong việc quản lý chất lượng dịch vụ SMS trên mạng di động.
2.3.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa ở ngoài nước
Dịch vụ SMS đã được một số tổ chức quốc tế chuẩn hóa về kiến trúc hệ
thống, các thành phần dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Về kiến trúc hệ thống và
các thành phần dịch vụ cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật cho các giao diện vô tuyến
hỗ trợ dịch vụ SMS được 3GPP chuẩn hóa từ những năm 1999 trở đi. Trong quá
trình phát triển của công nghệ di động, các tiêu chuẩn này được bỗ sung, sửa
đổi. Cũng tương tự như vậy, chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ SMSđược một số tổ
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chức nghiên cứu,phát triển và đã được chuẩn hóa. Dưới đây liệt kê các tiêu
chuẩn liên quan đến việc chuẩn hóa dịch vụ và chất lượng dịch vụ SMS.
2.3.2.1 Tổ chức 3GPP
Đối với dịch vụ SMS trong mạng thông tin di động GSM, 3GPP đưa ra
các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về vô tuyến và mạng lõi liên quan:
3GPP TS 02.03 V7.0.0 (1999-06): Teleservices supported by a GSM
Public Land Mobile Network (PLMN) (Release 1998).
Tiêu chuẩn 3GPP TS 02.03 sau này là TS 22.03 (UMTS) diễn tả và định
nghĩa về một tập các dịch vụ khuyến nghị triển khai trên mạng GSM PLMN
cùng với các mạng khác làm cơ sở cho việc định nghĩa các khả năng mạng cần
thiết. Các dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ thoại, thoại theo nhóm và dịch vụ thoại quảng bá;
- Các cuộc gọi khẩn cấp;
- Dịch vụ Fax;
- Dịch vụ SMS MT/PP, SMS MO/PP và SMS Cell Broadcast.
Trên cơ sở các định nghĩa của khuyến nghị này, các khuyến nghị khác liên
quan đến dịch vụ SMS được xây dựng để cụ thể hóa các dịch vụ này.
3GPP TS 23.038 V9.1.1 (2010-02): Alphabets and language-specific
information (Release 9). Tiêu chuẩn này định nghĩa các tập ký tự, các ngôn ngữ
và các yêu cầu cần xử lý cho dịch vụ SMS.
3GPP TS 03.40 V7.5.0 (2001-12): Technical realization of the Short
Message Service (SMS) (Release 1998).
3GPP TS 03.41 V7.4.0 (2000-09): Technical realization of Cell Broadcast
Service (CBS) (Release 1998).
Các tiêu chuẩn này quy định các đặc tính kỹ thuật đối với dịch vụ SMS
cho hai loại hình dịch vụ SMS: dịch vụ SMS cơ bản giữa người sử dụng thiết bị
đầu cuối di động (Point to Point) và dịch vụ SMS quảng bá từ nhà cung cấp hạ
tầng mạng đến thiết bị đầu cuối di động của người dùng (Cell Broadcast). Các
tiêu chuẩn này định nghĩa, chuẩn hoá các thành phần, cấu trúc mạng dịch vụ
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SMS; chức năng của trung tâm dịch vụ nhắn tin SMSC; các chức năng, hoạt
động của MSC, SGSN đối với dịch vụ SMS; các yêu cầu định tuyến; các loại
bản tin và các lớp giao thức truyền bản tin SMS tương ứng trên hệ thống mạng
GSM cho hai loại hình dịch vụ SMS nói trên.
3GPP TS 04.11 V7.1.0 (2000-09): Point to Point (PP) Short Message
Service (SMS) support on mobile radio interface (Release 1998). Tiêu chuẩn
3GPP TS 04.11 diễn tả các thủ tục cần thiết để hỗ trợ dịch vụ SMS giữa đầu
cuối di động MS và MSC hoặc SGSN và ngược lại như đã diễn tả trong 3GPP
TS 03.40. Tiêu chuẩn xác định các thủ tục sử dụng thông qua giao diện vô tuyến
di động theo chức năng báo hiệu lớp 3 SMC (Short Message Control) và SM-RL
(Short Message Relay ) cho cả GSM và GRPS chuyển mạch kênh.
3GPP TS 04.12 V8.0.0 (2001-04): Short Message Service Cell Broadcast
(SMSCB) support on the mobile radio interface (Release 1999). Tiêu chuẩn
3GPP TS 04.12 diễn tả giao diện vô tuyến di động hỗ trợ dịch vụ SMSCB.
3GPP TS 09.02 V7.15.0 (2004-03): Mobile Application Part (MAP)
specification (Release 1998). Tiêu chuẩn này diễn tả các yêu cầu cho hệ thống
báo hiệu và các thủ tục cần thiết ở mức ứng dụng để thỏa mãn các nhu cầu báo
hiệu này. Tiêu chuẩn này quy định các tham số, các thông tin truy nhập, định
tuyến giữa MSC, VLR và HLR, thủ tục truy vấn, truyền bản tin trên lớp MAP ở
mạng lõi đối với dịch vụ SMS.
3GPP TS 23.040 V9.2.0 (2010-03): Technical realization of the Short
Message Service (SMS) (Release 9).
3GPP TS 23.41 V9.3.0 (2010-03): Technical realization of Cell Broadcast
Service (CBS) (Release 9).
Nhằm khắc phục những hạn chế của dịch vụ SMS, các tiêu chuẩn 3GPP
TS 23.040 và 3GPP TS 23.041, tương tự như các tiêu chuẩn 3GPP TS 03.40 và
3GPP TS 03.41, bổ sung các đặc tính kỹ thuật đối với dịch vụ SMS cho hai loại
hình dịch vụ SMS: dịch vụ SMS cơ bản giữa người sử dụng thiết bị đầu cuối di
động (Point to Point) và dịch vụ SMS quảng bá từ nhà cung cấp hạ tầng mạng
đến thiết bị đầu cuối di động của người dùng (Cell Broadcast). Theo các tiêu
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chuẩn này, dịch vụ được gọi là EMS, dịch vụ này cho phép chuyển tải tin nhắn
với nội dung gồm cả kỹ tự, giai điệu đơn giản,hình ảnh (đen trắng) và mở rộng
UDH (User Data Header) của SMS.
3GPP TS 22.105 V9.0.0 (2008-12): Services and Service Capabilities
(Release 1999). Tiêu chuẩn này diễn tả loại dịch vụ UMTS nào người sử dụng
có thể truy nhập vào và truy nhập như thế nào. Các hệ thống trước UMTS đã
chuẩn hóa nhiều tập các dịch vụ như bearer services, teleservices và các dịch vụ
supplementary services mà hệ thống cung cấp. Sự khác nhau chủ yếu của các hệ
thống trước UMTS và UMTS đó là các khả năng dịch vụ (Services Capabilities)
đã được chuẩn hóa cho UMTS chứ không phải các dịch vụ, cho phép sự khác
biệt về dịch vụ và tính liên tục của hệ thống. Tiêu chuẩn này phân loại, trình
bày mô hình hoạt động đối với các lớp dịch vụ bearer services, teleservices và
các dịch vụ supplementary services. Trong tiêu chuẩn, tiêu chí về thời gian phát
(delivery delay) được đề xuất với dịch vụ SMS là 30 giây.
2.3.2.2 Tổ chức 3GPP2
3GPP2 C.S0015-B V2.0 (09/2005) Short Message Service (SMS) for
Wideband Spread Spectrum Systems Release B, Ver. 2.0: Quy định kiến trúc,
các thành phần dịch vụ SMS cho các mạng sử dụng công nghệ CDMA.
3GPP2 N.S0005-0 V1.0 Cellular Radiotelecommunications Intersystem
Operations, Ver. 1.0: Nhằm nhận dạng những dịch vụ tế bào đòi hỏi sự hợp tác
giữa các hệ thống. Trình bày những kiến thức nền tảng tổng quát cho các dịch
vụ cung cấp và tổng kết các cân nhắc về nguyên lý mà đã quản lý và chỉ đạo các
hướng tiếp cận trong các khuyến nghị chính thức.
2.3.2.3 Tổ chức ETSI
ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (2008-07) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and
measurements; Part 1: General”, V1.3.1: Định nghĩa chung về các tham số chất
lượng dịch vụ QoS liên quan đến người sử dụng và các phương pháp đo có thể
áp dụng cho dịch vụ nào đó.
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ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 (2009–02) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and
measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and
SMS”, V1.3.1: Định nghĩa và các phương pháp đo các thông số chất lượng dịch
vụ QoS liên quan đến người sử dụng dành cho thoại, fax nhóm 3, các dịch vụ dữ
liệu modem và tin nhắn SMS truy nhập qua mạng viễn thông công cộng.
Cụ thể về dịch vụ SMS, khuyến nghị quy định các thông số:
- Khả năng SMS thành công (Successful SMS Ratio)
- Tỷ lệ gửi tin nhắn SMS thành công ( Completion Rate for SMS)
- Thời gian phát tin nhắn từ đầu cuối đến đầu cuối ( End-to-End
delivery time for SMS)
ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and
measurements; Part 4: Internet access” V1.2.1: Định nghĩa và các phương pháp
đo các thông số chất lượng dịch vụ QoS liên quan đến người sử dụng cho truy
nhập Internet.
ETSI TS 102 250-1 V1.1.1 (10/2003) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 1: Identification of Quality of Service aspects”: Định nghĩa các
khía cạnh chất lượng dịch vụ cho các dịch vụ phổ biến trong mạng GSM và 3G.
Với mỗi dịch vụ, các thước đo về chất lượng dịch vụ QoS được liệt kê ra.
ETSI TS 102 250-2 V2.2.1 (2011-04) “Speech and multimedia
Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 2: Definition of Quality of Service parameters and their
computation” : Định nghĩa các thông số chất lượng dịch vụ và việc tính toán
của chúng cho các dịch vụ phổ biến trong mạng GSM và 3G. Các thước đo về
chất lượng dịch vụ, liệt kê ở phần 1, là cơ sở cho tập thống số được chọn. Việc
định nghĩa thông số được chia thành hai phần: phần định nghĩa tóm tắt và diễn
tả chung về phương pháp đo với các thời điểm tính (trigger point) tương ứng.
Chỉ những phương pháp đo không phụ thuộc vào hạ tầng cung cấp là được diễn
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tả trong tài liệu này.
Khuyến nghị này đưa ra các thông số về chất lượng dịch vụ:
- Khả năng không thể truy nhập dịch vụ SMS ( SMS Service NonAccessibility [%])
- Trễ truy nhập dịch vụ (SMS Access Delay [s])
- Tỷ lệ gửi SMS không thành công (SMS Completion Failure Ratio [%])
- Thời gian phát tin nhắn SMS từ đầu cuối đến đầu cuối (SMS End-toEnd Delivery Time [s])
ETSI TS 102 250-3 V1.4.1 (12/2008) “Speech and multimedia
Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 3: Typical procedures for Quality of Service measurement
equipment”: Diễn tả các thủ tục tiêu biểu để đo chất lượng dịch vụ trên mạng
GSM, cùng các việc xác lập và các thông số cho việc đo này.
ETSI TS 102 250-4 V1.3.1 (3/2009) “Speech and multimedia
Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 4: Requirements for Quality of Service measurement
equipment”: Định nghĩa những yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị đo chất lượng
dịch vụ cho mạng GSM và 3G theo cách thức mà các giá trị và các thời điểm
tính cân cho việc tính toán một thống số chất lượng dịch vụ như đã định nghĩa
trong phần 2 có thể đo được theo các thủ tục như đã định nghĩa trong phần 3.
Thiết bị đo thỏa mãn các yêu cầu tối thiểu sẽ cho phép thực hiện các phép đo đã
đề xuất theo cách tin cậy và lặp lại.
ETSI TS 102 250-5 V1.2.1 (5/2005) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 5: Definition of typical measurement profiles”: Xác định các hồ
sơ cần thiết để cho phép thiết lập tiêu chuẩn của các mạng GSM hoặc 3G khác
nhau cả trong và ngoài biên quốc gia.
ETSI TS 102 250-6 V1.2.1 (10/2004) “Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 6: Post processing and statistical methods”: Diễn tả các thủ tục
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phải được sử dụng cho việc tính toán thống kê trong lĩnh vực đo chất lượng dịch
vụ mạng GSM hoặc 3G sử dụng các hệ thống thăm dò.
ETSI TS 102 250-7 V1.1.1 (10/2009) “Speech and multimedia
Transmission Quality (STQ); QoS aspects for popular services in GSM and 3G
networks; Part 7: Network based Quality of Service measurements”: Xác định
việc sử dụng các thông số về chất lượng dịch vụ trong ETSI TS 102 250-2 như
thế nào để đo kiểm trong mạng, ngược với việc đo kiểm sử dụng công cụ test
phía đầu cuối (end-point).
2.3.2.4 Tổ chức GSMA
GSMA trong tài liệu tham chiếu PRD IR.42 V3.4 (2009-08) “Định nghĩa
các tham số chất lượng dịch vụ và công thức tính” có đưa ra các tham số đánh
giá chất lượng dịch vụ SMS. Các tham số đó là:
- Khả năng truy nhập dịch vụ SMS MO (SA SMS MO);
- Trễ truy nhập dịch vụ SMS MO (AD SMS MO);
- Thời gian phát tin nhắn SMS từ đầu cuối đến đầu cuối (DT SMS);
- Tỷ lệ gửi tin nhắn SMS thành công(CR SMS CS).
Trong tài liệu trên chỉ đưa ra định nghĩa các tham số và công thức tính,
mà không đưa ra giá trị ngưỡng quy định.
GSMA cũng đưa ra tài liệu PRD IR.43 “Các thủ tục cụ thể đối với các
thiết bị đo kiểm chất lượng dịch vụ” đưa ra việc thiết lập, thủ tục đo chất lượng
dịch vụ đối với các loại hình dịch vụ trong đó có dịch vụ SMS cơ bản. Tài liệu
này mới chỉ đưa ra phương pháp, thủ tục chung cho đo kiểm chất lượng dịch vụ.
2.3.2.5 Một số nhận xét
Phần lớn các tiêu chuẩn của 3GPP, 3GPP2 chủ yếu tập trung vào chuẩn
hoá cấu trúc mạng, thành phần mạng vô tuyến và mạng lõi, đưa ra các tiêu
chuẩn kỹ thuật kết nối, giao thức giữa các thành phần mạng của dịch vụ SMS
trong hệ thống thông tin di động phát triển trên nền GSM.
Kết quả khảo sát các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ SMS phục vụ công tác
quản lý ở các nước đều dựa trên khuyến nghị ETSI TS 102 250-2. Cùng với việc
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đưa các chỉ tiêu cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ SMS, ETSI cũng đưa ra
các thủ tục cần phải tuân thủ cho việc đo, xác lập và cài đặt các thông số để đảm
bảo cho quá trình đo và yêu cầu liên quan đến thiết đo tương ứng trong ETSI TS
120 250-3 và ETSI TS 102 250-4. Bảng 1.1 dưới đây tập hợp các loại chỉ tiêu
liên quan đến chất lượng dịch vụ SMS của các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn.
Bảng 1.1 Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ SMS của các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn.
Chỉ tiêu

Định nghĩa

ETSI EG 202 057-2
Successful SMS Ratio (%)

Xác suất một người dùng có thể gửi tin nhắn thành công từ một
thiết bị di động đến SMSC

Completion Rate for SMS (%)

Tỷ lệ gửi tin nhắn SMS giữa hai thiết bị di động.

End to End Delivery Time for SMS (s)

Khoảng thời gian tính từ lúc gửi tin nhắn từ một thiết bị di động
tới SMSC đến khi nhận lại tin nhắn đó trên thiết bị di động khác.

ETSI TS 102 250-2
SMS Service Non-Accessibility MO (%)

Xác suất mà người sử dụng không thể truy nhập dịch vụ SMS
khi cần.

SMS Access Delay MO (s)

Khoảng thời gian từ khi gửi một tin nhắn đến SMSC đến khi
nhận được thông báo từ SMSC.

SMS Completion Failure Ratio (%)

Tỷ lệ giữa số tin nhắn không nhận được và đã gửi đi từ một thiết
bị di động đến thiết bị di động khác, ngoại trừ các tin nhắn thử
SMS bị sai hoặc trùng lặp.

SMS End to End Delivery Time (s)

Khoảng thời gian từ khi gửi tin nhắn đến SMSC đến khi nhận lại
bản tin đó trên thiết bị di động khác.

GSMA
Service Accessibility SMS MO (%)

Access Delay SMS MO (s)

End-to-End Delivery Time SMS (s)

Completion Rate SMS Circuit Switched
(%)

Xác suất mà người sử dụng có thể truy nhập dịch vụ SMS khi
cần.
Khoảng thời gian từ khi gửi một tin nhắn đến SMSC đến khi
nhận được thông báo từ SMSC.
Khoảng thời gian từ khi gửi tin nhắn đến SMSC đến khi nhận lại
bản tin đó trên thiết bị di động khác.
Tỷ lệ giữa số tin nhắn nhận được và đã gửi đi từ một thiết bị di
động đến thiết bị di động khác, ngoại trừ các tin nhắn thử SMS
bị sai hoặc trùng lặp.

2.3.3 Quản lý chất lượng dịch vụ SMS của một số nước
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2.3.3.1 Malaysia
Diễn đàn tiêu chuẩn kỹ thuật Malaysia MTSFB (Malaysian Technical
Standards Forum Bhd) thuộc Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malasia
năm 2005 đưa ra những vấn đề về chất lượng dịch vụ cho một số dịch vụ trong
tài liệu [1]. Căn cứ vào các định nghĩa của tiêu chuẩn ETSI, tài liệu đưa ra ba
tiêu chuẩn để đánh giá chất dịch vụ nhắn tin SMS theo ETSI TS 102 250-2. Các
thông số này được trình bày ở phần dưới đây
Khả năng truy nhập dịch vụ (Service Accessibility SMS Mobile Originating SASMS-MO)
Định nghĩa
Xác suất khách hàng đầu cuối có thể truy nhập dịch vụ SMS khi cần thiết
trong khi đưa lại hiển thị chỉ thị mạng trên thiết bị di động. Trong trường hợp
này khách hàng mong muốn gửi một tin nhắn.
Tính toán
Với thời điểm tính giải thích ở đây, cuộc nối qua giao diện air-interface
cần phải đo (thí dụ lớp 3) và các trả lời của SMSC phải được đếm một cách
thống kê. Giao thức cho mọi cuộc nối chỉ ra sự thăng giáng từ truy nhập dịch vụ
thành công. Chỉ lần thử đầu nên đo. Nếu một bản tin ngắn được thiết lập với lần
thử thứ hai sẽ không nên đếm.
 Công thức
Service Accessibility[%] 

Number of Successful SMS Service Attempts
*100%
Number of All SMS Serrvice Attempts

 Thời điểm tính (trigger points) [ thí dụ các bản tin lớp 3]
Start SMS service attempt:

Khởi động việc gửi một SMS

Successful SMS service attempt: Nhận được ghi nhận từ SMSC
Khuyến nghị
 Giá trị khuyến nghị tối thiểu 90%
Trễ truy nhập dịch vụ (Access Delay SMS Mobile Originating AD-SMS-MO)
Định nghĩa
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Thời gian từ thời điểm gửi một bản tin ngắn tới SMSC đến thời điểm
nhận một thông báo từ SMSC.
Tính toán
 Công thức
AccessDelay ( s)  t receive ( s )  t send _ SMS ( s )

treceive là thời điểm thiết bị di động nhận được ghi nhận từ SMSC
tsend_SMS là thời điểm khách hàng gửi SMS của họ đến SMSC.
 Thời điểm tính (trigger points) [ thí dụ các bản tin lớp 3]
Khởi động việc gửi một SMS

Start SMS service attempt:

Successful SMS service attempt: Nhận được ghi nhận từ SMSC
Khuyến nghị
 Giá trị tối đa là 5 giây.
Tỷ lệ thành công SMS chuyển mạch kênh (Completion Rate SMS Circuit
Switched)
Định nghĩa
Tỷ số của SMS thử gửi đi và nhận được từ một phần di động này đến
phần di động khác, loại trừ trường hợp SMS thử bị sai lệch hoặc lặp đúp.
Đối với các mục đích đo, một bản tin được xem xét là có giá trị nếu chúng được
phát đi thành công trong cửa sổ thời gian nhất định (PRD IR.43).
Tính toán
 Công thức


CompletionRate(%) 

No. of Successfullly Received SMS  DuplicatedSMS  CorruptedSMS

* 100%

No. of All Sent SMS

Thời điểm tính (trigger points):
SMS gửi và nhận thành công qua SMSC
Cửa sổ thời gian trong các phép đo phù hợp với hồ sơ khách hàng.
Khuyến nghị
 Giá trị khuyến nghị tối thiểu là 90%
Hai thông số đầu liên quan đến hiệu suất giữa thuê bao và mạng chủ của
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họ. Thông số đầu đưa ra thước đo về khả năng đến trung tâm nhắn tin SMSC,
trong khi thông số thứ hai đưa ra thước đo về trễ giữa gửi tin nhắn và nhận
thông báo từ SMSC về. Thông số thứ ba cung cấp thước đo về tỷ lệ thành công
nhận tin nhắn khi tính đến cả vấn đề tin nhắn bị đúp hoặc lỗi. Thông số cuối
cùng Thời gian phát (Delivery Time DT-SMS) mở rộng thước đo hiệu suất của
dịch vụ từ đầu cuối đến đầu cuối, tức là đo trễ từ khi gửi tin nhắn đi đến khi
nhận được tin nhắn ở phía bên kia.
Phương pháp đo kiểm
Trích dẫn từ các khuyến nghị về QoS của tài liệu GSMA “Typical
procedures for QoS measurement equipment”, PRD IR.43. Việc đo thực hiện
trên một thiết bị Test-MS riêng cho SMS và thoại tại một vị trí của thiết bị đo
riêng. Có khuyến nghị để thực hiện đo thoại và SMS đồng thời. Khuyến nghị bài
đo cần thực hiện: tin nhắn SMS từ bên A Test-MS đến bên B Test-MS (intraoperator)
Để đo, khuyến nghị loại trừ các nguyên nhân không chắc chắn do cuộc
nối giữa mạng và đầu cuối di động. Do vậy với việc đo, thiết bị đích thường nên
giữ tại vị trí cố định với khả năng truyền thành công khoảng 100% (cho tiêu
chuẩn thứ nhất và thứ ba) và máy chủ SMS đích cố định (cho tiêu chuẩn thứ
hai). Bên thiết bị đích B nên có khả năng lưu trữ và cung cấp kết quả đo/bằng
chứng cho tối thiểu 200 SMS thu được.
Trong quá trình đo, cần giữ nguyên các thông số sau:
 Khuôn dạng bản tin SMS (nên là text);
 Chiều dài bản tin SMS (120 7-bit ký tự);
 Trung tâm tin nhắn đang sử dụng;
 Đích của SMS;
 Khoảng cách giữa các SMS là 70 giây;
 Số bản tin SMS tối thiểu nên là 200.
 Tất cả các SMS thu trong 5h từ bản tin SMS đầu tiên gửi đi. Ví dụ bản tin
SMS#1 gửi đi lúc 13h00, bản tin SMS#200 mong muốn nhận lúc 18h00.
 Bên B ở vị trí với cường độ tín hiệu tối thiểu (RSSI) đủ lớn ( -85dBm).
20

Trước khi thực hiện việc đo, nên xóa nội dung lưu trữ SMS trên thiết bị
thu Test-MS để loại trừ các lỗi và hỏng hóc vì thiếu hụt bộ nhớ.
2.3.3.2 Jordan
Jordan [2] đưa ra thông số chất lượng dịch vụ cho SMS như sau.
Khả năng truy nhập dịch vụ (Service Accessibility SMS MO)
Định nghĩa
Xác suất một khách hàng đầu cuối có thể truy nhập dịch vụ SMS khi cần
thiết trong khi đưa lại hiển thị chỉ thị mạng trên thiết bị di động. Trong trường
hợp này khách hàng mong muốn gửi một tin nhắn.
Tính toán
Kết nối trên giao diện air-interface cần phải được đo kiểm (thí dụ như lớp
3) và các trả lời của SMSC sẽ được đếm một cách thống kê. Giao thức cho mọi
kết nối chỉ ra sự lệch so với truy nhập dịch vụ thành công.
 Công thức
Kh¶ n¨ng truy nhËp dÞch vô SMS MO =

Sè to¸n tÝnh dÞch vô SMS thµnh c«ng
*100%
Tæng sè toan tÝnh dÞch vô SMS

Thời gian phát đầu cuối đến đầu cuối (End-to-End Delivery Time SMS)
Định nghĩa
Thời gian tính từ khi giử tin nhắn đến trung tâm tin nhắn SMC đến khi
nhận được tin nhắn đó trên thiết bị đầu cuối di động khác.
Tính toán
 Công thức
Thêi gian ph¸t ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi(s)=

t

receive_SMS

t

(s)-

send_SMS

(s)

treceive_SMS là thời điểm thiết bị di động 2 nhận được tin nhắn từ thiết
bị di động 1.
tsend_SMS là thời điểm khách hàng gửi SMS của họ đến trung tâm
SMS.
Tỷ lệ thành công SMS chuyển mạch kênh
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Định nghĩa
Tỷ lệ các tin nhắn SMS đã được phát đến đích, loại trừ các tin nhắn đúp,
lỗi, trên tổng số tất cả các tin nhắn gửi thành công đến SMSC.
 Một tin nhắn SMS lỗi là tin nhắn có kích thước tệp khác hơn với kích
thước tệp nguồn đã gửi.
Tính toán
Chỉ tiêu chất lượng này chỉ được hiểu dành cho cùng một mạng (On-net)
 Công thức
Tû lÖ thµnh c«ng =

(Sè SMS nhËn ®îc thµnh c«ng - Sè SMS nhËn ®îc trïng lÆp - Sè SMS nhËn ®îc bÞ lçi)

* 100%

Sè SMS göi ®i thµnh c«ng

Phương pháp đo kiểm
Khảo sát qua drive-test hoặc từ lưu lượng thực tế với các chỉ tiêu “Service
Accessibility SMS MO”, “End-to-End Delivery Time SM và “Completion Rate
SMS Circuit Switched”.
Phép đo chuẩn nên dựa trên việc lấy mẫu cuộc gọi thử hoặc trên sự quan
trắc dịch vụ thực hiện trong những giờ cao điểm và không cao điểm.
Khi sử dụng cách thức lưu lượng thực tế, phép đo phải được thực hiện
thông qua hệ thống thu thập dữ liệu tự động, dựa trên các bộ đếm của mạng ghi
lại lưu lượng thực trên mạng.
Với cả hai cách thức, các phép đo phải cung cấp mức độ tin cậy đến 95%.
Các mẫu này nên phân tán trên các thành phố chính phù hợp với sự phân bố dân
cư.
2.3.3.3 Bồ Đào Nha
ANACOM (AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICACOES) năm
2008 thực hiện đánh giá về chất lượng dịch vụ SMS và MMS của các nhà cung
cấp dịch vụ viễn thông tại Bồ Đào Nha với cấu hình Intra-Net Mobile-to-Mobile
[3].
Các phép đo hiện trường thực hiện tại với 15117 tin nhắn được thực hiện,
tương ứng với 72 giờ đo đạc. Một mẫu chung sử dụng trong quá trình đo, theo
nhà khai thác, với mức độ tin cậy 95%, và với lỗi độ chính xác tối đa dưới 1%
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cho các thông số Khả năng truy nhập dịch vụ và Tỷ lệ phát và dưới 1,26 giây
cho thông số Thời gian phát.
Khả năng truy nhập dịch vụ (SMS Service Accessibility)
Định nghĩa
Xác suất truy nhập đến dịch vụ SMS, tức là khả năng thành công khi gửi
đi tin nhắn.
Tính toán
 Công thức
Kh¶ n¨ng truy nhËp dÞch vô[%]=

Sè SMS ®· ®îc göi thµnh c«ng
*100%
Tæng sè c¸c toan tÝnh göi SMS Sending Attemps

Thời gian gửi (SMS Sending Time)
Định nghĩa
Khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu gửi tin nhắn SMS đến trung tâm
nhắn tin SMSC và nhận được thông báo phát của nó tại trung tâm nhắn tin đó.
Tính toán
 Công thức
SMS SendingTime[s]=t notification -t sending

tsending là thời điểm người sử dụng bắt đầu gửi SMS.
tnotification là thời điểm thiết bị di động phía gửi nhận được ghi nhận
về việc tin nhắn đã phát đến SMSC.
Thời gian phát (SMS Delivery Time)
Định nghĩa
Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu gửi tin nhắn SMS đến trung tâm tin nhắn
SMSC đến khi nhận được tin nhắn tại đầu cuối nhận .
Tính toán
 Công thức
SMS DeliveryTime[s]=t reception -t sending

treception là thời điểm người sử dụng bắt đầu gửi SMS.
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tsending là thời điểm thiết bị di động phía thu nhận được SMS.
Tỷ lệ phát (SMS Delivery Rate)
Định nghĩa
Tỷ lệ tin nhắn phát thành công đến đích của nó, tức là tỷ lệ giữa số tin
nhắn thu được thành công tại thiết bị đầu cuối đích trên số tin nhắn gửi đi thiết
bị đầu cuối nguồn.
Tính toán
Các tin nhắn lỗi và các tin nhắn không phát được trong một giới hạn thời
gian nhất định sẽ được xem như là các tin nhắn lỗi. Các tin nhắn đúp cũng
không được tính vào tỷ lệ phát SMS.
Một tin nhắn xem là tin nhắn lỗi khi có tối thiểu 1 bít không chính xác.
 Công thức
Tû lÖ ph¸t [%]=

Sè tin nh¾n thu ®îc thµnh c«ng
*100%
Tæng sè toan tÝnh tin nh¾n

Phương pháp được sử dụng cho việc nghiên cứu ở đây là thực hiện đo
kiểm tại hiện trường theo quan điểm của người sử dụng, sử dụng hệ thống đo
kiểm tự động. Các phép đo được thực hiện dưới nhưng điều kiện như nhau cho
cả ba nhà cung cấp OPTIMUS, TMN và VODAFONE, tại cùng các vị trí, tại
cùng thời gian và với cùng các thông số, như thế cho phép phân tích mang tính
so sánh về các hiệu suất đã được đăng ký.
Theo cách đánh giá sâu sắc về các dịch vụ này, có sự khác nhau về thiết bị
đầu cuối của người sử dụng, và theo cách nhìn mang tính chủ quan của chính
người sử dụng, không thể tái tạo lại các điều kiện tương tác với các mạng của
khách hàng.
Các tùy chọn về mặt phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu này trực
tiếp ảnh hưởng đến các kết quả và phải tính đến khi phân tích kết quả, có thể sẽ
là:
- Các phép thử là dựa trên một giải pháp duy nhất (phần cứng và phần mềm)
và được thực hiện một cách tự động, do vậy đặt các điều kiện đồng nhất để
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giám sát các nhà khai thác này và loại bỏ những nguyên nhân chủ quan từ
con người;
- Đầu cuối NOKIA 6680 được sử dụng, cấu hình để tự động lựa chọn hạ tầng
2G hoặc 3G (GSM/UMTS). Các đầu cuối được cố định tại các vị trí với vùng
phủ sóng đủ tốt và nhiễu tối thiểu, mỗi đầu cuối có vai trò duy nhất là bên
gửi hoặc bên thu tin nhắn.
- Các tin nhắn dùng để thử có độ dài 120 ký tự với SMS sử dụng các ký tự
khác nhau để xác nhận tính toàn vẹn của nội dung và 25kB với MMS sử
dụng cả text đoạn chữ và hình ảnh tĩnh.
- Các tin nhắn, có Thời gian phát trên 175 giây hoặc 650 giây tương ứng với
SMS và MMS, sẽ coi là bị lỗi.
- Để đảm bảo cho việc thử được tin cậy, một yếu tố quan trọng đó là tránh
upsetting đầu cuối bằng tin nhắn tiếp theo khi đầu cuối còn đang thu tin nhắn
trước. Như vậy cần thiết lập một khoảng thời gian phù hợp giữa những lần
gửi tin nhắn liên tiếp.
- Vì những lý do thực tế, cần thiết lập khung thời gian để phát tin nhắn. Các tin
nhắn không được phát trong khung thời gian này sẽ được xem là các tin nhắn
hỏng. Tương tự, các tin nhắn lỗi (tối thiểu 1 bit) cũng được xem là tin nhắn
hỏng. Các tin nhắn đúp không tính vào Tỷ lệ Phát Tin nhắn.
- Mỗi tin nhắn thử được phân biệt bởi một bộ nhận dạng duy nhất để dễ dàng
nhận dạng khi thu và ngăn ngừa sự nhập nhằng trong việc tương quan giữa
tin nhắn gửi đi và tin nhắn thu được. Các tin nhắn thu được không có giá trị
(là tin nhắn không được gửi bởi đầu cuối đang thử hoặc không trong giai
đoạn thử) cần được loại bỏ.
- Đầu cuối không bị hạn chế về bộ nhớ vật lý để không làm ảnh hưởng đến quá
trình nhận và gửi tin nhắn.
Phương pháp đo kiểm
Áp dụng cho việc điều tra khảo sát, lấy số liệu thống kê là dựa trên các
đợt kiểm tra ngoài hiện trường từ quan điểm của người sử dụng, sử dụng hệ
thống đo tự động drive-test. Phương pháp tái tạo một số khía cạnh tác động đến
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chất lượng dịch vụ (các phép đo đầu cuối – đầu cuối). Các phép đo được thực
hiện dưới dùng những điều kiện như nhau cho các nhà khai thác, đó là cùng thời
gian, cùng các vị trí và cùng các thông số, như thế cho phép phân tích một cách
so sánh các hiệu suất đăng ký.
Portugal sử dụng tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-5 với các giá trị cho các
thông số thử cho dịch vụ SMS như sau:
- Kích thước tin nhắn: 120 ký tự
- Nội dung tin nhắn: “The quick brown fox jumps over the lazy dog.
1234567890 aeiou QUICK BROWN FOX”
- Khung thời gian để phát tin nhắn: 175 giây
- Khoảng thời gian giữa hai lần nhắn tin liên tiếp: 70 giây
- Thời gian quá hạn cho Khả năng Truy nhập Dịch vụ: 65giây
- Thời gian quá hạn cho Trễ truy nhập: 65giây
- Thời gian quá hạn cho Thời gian Phát Tin nhắn Đầu cuối – Đầu cuối:
175 giây.
2.3.3.4 Singapore
IDA của Singapore hướng dẫn các phép thử trong vòng nửa năm về hiệu
suất của dịch vụ SMS từ các nhà cung cấp và đưa ra các kết quả điều tra lên trên
website của IDA[8]. Đây là sự ghi nhận về sự gia tăng tầm quan trọng và phổ
biến của dịch vụ SMS trong Singapore. Tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ SMS
đang được tiến hành.
Mục đích của việc kiểm tra hiệu suất dịch vụ này là xác định chắc chắn
thời gian đáp ứng đầu cuối đến đầu cuối của tin nhắn SMS qua các mạng di
động nội bộ. Tốc độ truyền tin nhắn SMS bên trong mạng và giữa hai mạng của
các nhà cung cấp dịch vụ là được đo, phân chia làm ba mức:
 Phần trăm tin nhắn SMS được phát trước 20 giây.
 Phần trăm tin nhắn SMS được phát trong 1 giờ hoặc N giờ và
 Phần trăm tin nhắn không được phát.
Việc kiểm tra của IDA trong vòng nửa năm. Việc kiểm tra được tiến hành
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ngẫu nhiên bởi IDA bao gồm hai kiểu kiểm tra: cố định và di động. Trong thời
gian kiểm tra kiểu cố định, các tin nhắn SMS sẽ được gửi từ một trong các nhà
cung cấp dịch vụ trong suốt 24 giờ của ngày, với khoảng cách 5 phút một tin
nhắn. Còn trong kiểu kiểm tra di động, các tin nhắn sẽ được gửi với khoảng cách
30 giây một lần và việc kiểm tra thực hiện ngoài trời trên toàn bộ lãnh thổ.
Quá trình kiểm tra sử dụng cùng một thiết bị cầm tay cho tất cả các nhà
cung cấp dịch vụ để tránh sự méo mó kết quả thu được. Mỗi nhà cung cấp dịch
vụ sẽ sử dụng hai thiết bị cầm tay, một thiết bị dùng để thu và một thiết bị dùng
để phát tin nhắn. Quá trình thử sẽ sử dụng tin nhắn có chiều dài có chiều dài
chuẩn 160 ký tự. Các thiết bị cầm tay sẽ đặt ở vị trí cố định hoặc trên xe vận
chuyển cho các cuộc thử kiểu cố định và di động. Tất cả các kết quả được thu
thập và tạo ra tự động qua máy tính, cuối mỗi thử nghiệm .
Phương pháp đo kiểm
Thực hiện trên cơ sở đo kiểm tại hiện trường sử dụng drive test với các
chỉ tiêu “% of messages delivered” và “% of messages not delivered”.
2.3.3.5 Pakistan
PTA (Pakistan Telecommunication Authority) của Pakistan năm 2009 [4]
thực hiện đo kiểm chất lượng dịch vụ Voice và SMS trong phạm vi 14 thành
phố. Với dịch vụ SMS, hai thông số về chất lượng được kiểm tra, đó là:
Khả năng truy nhập dịch vụ
Khuyến nghị
 Giá trị khuyến nghị tối thiểu là 99%
Trễ truy nhập
Khuyến nghị
 Giá trị khuyến nghị tối đa là 2 giây.
Phương pháp được thực hiện trên cơ sở đo kiểm tại hiện trường sử dụng
drive test với các công cụ tự động của Nemo.
Phương pháp đo kiểm
Thực hiện trên cơ sở đo kiểm tại hiện trường sử dụng drive test với các
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công cụ tự động của Nemo cho hai chỉ tiêu chất lượng dịch vụ “Service
Accessibility SMS MO”, “Access Delay SMS MO”.
2.3.3.6 Libăng
TRA (Telecommunications Regulatoty Authority) của Li băng [5] đưa ra
các quy định về các thông số hiệu suất then chốt và chất lượng dịch vụ trong
quyết định số 6/2009. Trong đó quy định về chất lượng dịch vụ SMS với tiêu
chí:
Thời gian phát đầu cuối – đầu cuối:
Khuyến nghị
 Quy định 95% số tin nhắn phải được phát với thời gian phát <24 giờ
2.3.3.7 Nigeria
Ủy ban thông tin Nigeria [6] quy định các thông số về chất lượng dịch vụ
cho các dịch vụ di động, các thông số chất lượng dịch vụ SMS bao gồm:
Tỷ lệ phát lỗi (% SMS-MMS Delivery Failures)
Định nghĩa
Tỷ lệ của SMS/MMS không được phát đến nơi người nhận trên tổng số
SMS/MMS thu được trung tâm dịch vụ trong khoảng thời gian 10 ngày.
Tính toán
 Công thức
% of SMS/MMS DElivery Failures=

Number of SMS/MMS to recipients undelivered
*100
Total number of SMS/MMS received at Service Center

Khuyến nghị
 Giá trị của tỷ lệ phải nhỏ hơn 0.2% phát trong vòng 10 ngày.
Tỷ lệ phản hồi không chính xác (% of SMS/MMS Incorrect Feedback)
Định nghĩa
Tỷ lệ SMS/MMS được truyền tải nhưng người gửi lại nhận được phản hồi
sai trên tổng số SMS/MMS thu được ở trung tâm dịch vụ tại một số thời điểm
của mạng.
Tính toán
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 Công thức
% of SMS/MMS IncorrectFeedback=

Number of SMS/MMS in which the senders received wrong feedback
*100
Total number ofSMS/MMS received at Service center

Khuyến nghị
 Giá trị cho tỷ lệ này là nhỏ hơn 0.2%.
Tỷ lệ tính cước nhiều lần (% of SMS/MMS Multiple Billing)
Định nghĩa
Tỷ số của số tin nhắn SMS/MMS bị áp cước hơn một lần và tổng số
SMS/MMS nhận được tại trung tâm dịch vụ tại một số thời điểm của mạng.
Tính toán
 Công thức
% of SMS/MMS Multiple Billing=

Number of SMS/MMS in which more than one charges are applied
*100
Total number ofSMS/MMS received at Service center

Khuyến nghị
 Giá trị của tỷ lệ này sẽ cần nhỏ hơn 0.01%.
Phương pháp đo kiểm
Các thông số về chất lượng ở đây được hy vọng lấy thông qua các bộ đếm
từ OMC và thông báo đến Ủy ban thông tin Nigeria. Một số thông số chất lượng
như chất lượng thoại có thể lấy qua thiết bị Drive Test hoặc các thiết bị đo khác.
2.3.3.8 Zambia
Ủy ban thông tin Zambia [7] quy định các chỉ tiêu chuất lượng dịch vụ
SMS với các thông số như sau:
Tỷ lệ thành công (Successful SMS Ratio)
Khuyến nghị
 Năm đầu tiên đưa ra (2006) sẽ là 95% và năm sau sẽ là 100%.
Tỷ lệ hoàn thành(Completion Rate for SMS)
Khuyến nghị
 Năm đầu tiên đưa ra (2006) sẽ là 95% và năm sau sẽ là 100%.
Thời gian phát đầu cuối – đầu cuối (End to end delivery time for SMS)
Khuyến nghị
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 Năm đầu tiên đưa ra (2006) sẽ là <5giây và năm sau sẽ là <3giây.
2.3.3.9 Malta
Ủy ban tiêu chuẩn của Malta MSA (Malta Standards Authority) [9] trong
Act No. XIX năm 2000 chấp nhận một loạt các tiêu chuẩn của châu Âu do ETSI
soạn thảo là chuẩn quốc gia của Maltese. Trong các tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn
ETSI 202 057-2 V1.2.1 năm 2005 được MSA sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia
MSA EG 202 057-2 V1.2.1. Như vậy tiêu chuẩn quốc gia MSA EG 202 057-2
V1.2.1 quy định ba tham số về chất lượng dịch vụ SMS đó là:
Tỷ lệ thành công - Successful SMS Ratio
Tỷ lệ hoàn thành - Completion Rate for SMS
Thời gian phát đầu cuối – đầu cuối - End-to-End delivery time for SMS
2.3.3.10

Tổng hợp chỉ tiêu chất lượng dịch vụ SMS của một số nước

Trên cơ sở các kết quả khảo sát ở trên, bảng1.2 dưới đây tổng hợp các kết
quả khảo sát về tình hình quản lý chất lượng dịch vụ SMS của các nước.
Bảng 1.2 Các tiêu chí phục vụ quản lý chất lượng dịch vụ SMS tại một số nước
Malta

Zambi

202 057-2

Negeria

EG Successful_SMS_

Liban

Pakistan

ETSI

Singapor

chuẩn

Portugal

xây dựng

Jordan

Thông số

Malaysia

Tổ chức

95

x

95

x

<3

x

_Ratio (%)
Completion_Rate_
_for_ SMS (%)
End_ to_ End_
_Delivery_ Time_
_for_ SMS (s)

ETSI

TS SMS_ Service_ Non-

102 250-2/

Accessibility_ MO

GSMA

(%) *
SMS_ Access_

90

x

3

x

99

x

<2

Delay_ MO (s)
SMS_ Completion_

90

x

x

_Failure_ Ratio (%)*

30

SMS_ End_ to_ End_

x

x

x

<24h

_Delivery_ Time (s)
IDA

- % _of_ messages_

Singapor

x

_delivered_ 20s
%_of_ messages_

x

_delivered_  1h or
more
%_ of_ messages_

x

_not_ delivered
NCC

% _of _SMS_

Nigerian

_delivery_ failures **
%_of_ SMS_

<0.2

<0.2

_incorrect_ feedback
% _of_ SMS_

<0.01

_multiple_ billing

* Các chỉ tiêu “SMS Service Non-Accessibility MO” và “SMS Completion Failure Ratio” của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-2 tương ứng từ các chỉ tiêu “Service Accessibility SMS MO” và
“Completion Rate SMS Circuit Switched” của tiêu chuẩn GSMA.
** Chỉ tiêu “% of SMS delivery failures” tương ứng từ chỉ tiêu “Completion Rate SMS Circuit
Switched” của GSMA.

2.4 Một số kết quả đo kiểm về dịch vụ tin nhắn
Dưới đây là một số kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ tin nhắn sử dụng
công cụ Nemo Outdoor và Nemo Analyzer cho các mạng 2G và 3G của Viettel,
Vinaphone, VMS.
Việc sử dụng công cụ phân tích của Nemo cho phép đưa ra các thông tin
liên quan đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ tin nhắn trên mạng 2G hoặc 3G.
Bảng 1.3 dưới đây là một ví dụ.
Bảng 1.3 Kết quả phân tích quá trình gửi tin nhắn ở mạng 2G
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Time

SMS number

SMSC

SMS seq. number

SMS msg. data

SMS send time

11:16:40

912169525

8491020005

206 68692C20686F772061726520796F75
2.079999924

11:16:53

912169525

8491020005

208 68692C20686F772061726520796F75
2.447000027

11:17:05

912169525

8491020005

210 68692C20686F772061726520796F75
2.101999998

11:17:17

912169525

8491020005

212 68692C20686F772061726520796F75
2.013000011

11:17:30

912169525

8491020005

214 68692C20686F772061726520796F75
2.250999928

11:17:42

912169525

8491020005

216 68692C20686F772061726520796F75
2.407999992

11:17:55

912169525

8491020005

218 68692C20686F772061726520796F75
2.046999931

11:18:07

912169525

8491020005

220 68692C20686F772061726520796F75
2.555000067

11:18:20

912169525

8491020005

222 68692C20686F772061726520796F75
2.134000063

Kết quả đo kiểm thử nghiệm về thông số “Thời gian trễ trung bình truy
nhập dịch vụ tin nhắn” trên một số mạng như sau:
 VNP : 2,395 giây
 VMS: 3,303 giây
 Viettel:3,584 giây
Kết quả đo kiểm thử nghiệm về thông số “Thời gian gửi nhận tin nhắn
trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối” trên một số mạng như sau:
 VNP : 4,28 giây
 VMS: 5.277 giây
Như vậy, thông qua các kết quả đo thử nghiệm TguiSMS, Tnhan, TnhanSMS cho
thấy, trên thực tế, hoàn toàn có khả năng thể thực hiện các phép đo kiểm các
thông số về chất lượng dịch vụ tin nhắn SMS cho các mạng GSM và UMTS.
2.5 Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
2.5.1 Lý do
Cùng với sự triển khai các công nghệ di động trên mạng, số lượng thuê bao
di động đang tăng lên nhanh chóng. Những hình thức kinh doanh dựa trên nền
dịch vụ nhắn tin SMS trên điện thoại di động cũng theo đó phát triển mạnh mẽ
và tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi thông tin trong xã hội.
Tuy nhiên, với dịch vụ SMS hiện nay, tại những ngày lễ, ngày tết, chất
lượng dịch vụ là vấn đề đã được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Đặc biệt vào những lúc cao điểm ngày tết, nhiều trường hợp không nhận
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được tin nhắn, tin nhắn không còn tính thời sự hoặc không nhắn được tin nhắn...
Sự phát triển của mạng di động cũng như việc ứng dụng dịch vụ SMS trong việc
trao đổi thông tin cũng làm tăng tính cấp thiết của nhu cầu quản lý chất lượng
dịch vụ SMS tại Việt nam.
Với thực trạng như hiện nay, việc quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn
SMS là cần thiết nhằm tăng cường khả năng cạnh trạnh của các doanh nghiệp,
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ giá thành dịch vụ.
2.5.2 Mục đích xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
Việc xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ SMS trên
mạng di động nhằm tạo điều kiện cho công tác quản lý chất lượng dịch vụ SMS
trên các mạng di động hiện nay, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch
vụ tin nhắn SMS.
3

Sở cứ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật

3.1 Sở cứ cho việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật
Các yêu cầu kỹ thuật được đưa ra dựa trên sự phân tích lựa chọn những khía
cạnh xuất phát từ:
- Các tiêu chuẩn liên quan đến việc quy định chỉ tiêu chất lượng dịch vụ SMS;
- Các thủ tục đo kiểm nhằm phục vụ quá trình đo kiểm được các tổ chức xây
dựng tiêu chuẩn ban hành, khuyến nghị;
- Các tiêu chuẩn mà các nước, đặc biệt các nước có tính tương đồng với nước
ta sử dụng đánh giá chất lượng dịch vụ SMS;
- Dựa trên khả năng đo kiểm thực tế từ trang thiết bị đo kiểm, trình độ công
nghệ mạng hiện tại trong nước.
Các sở cứ liên quan đến việc lựa chọn tài liệu tham chiếu chính để xây
dựng các yêu cầu kỹ thuật dựa vào việc phân tích tổng hợp các kết quả khảo sát
tại phần 1 ở trên. Kết quả cho thấy, liên quan đến các tiêu chuẩn và việc áp dụng
cho quản lý chất lượng dịch vụ SMS, có hai lĩnh vực chính:
Lĩnh vực thứ nhất, tập trung vào chuẩn hoá cấu trúc mạng, thành phần
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mạng vô tuyến và mạng lõi, đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, giao thức
giữa các thành phần mạng của dịch vụ SMS trong hệ thống thông tin di động
phát triển trên nền GSM. Mảng này được tổ chức 3GPP chuẩn hóa. Các tiêu
chuẩn này được cập nhật, bố sung, chuẩn hóa theo sự phát triển của công nghệ
di động, từ GSM, CDMA đến 3G, 4G nhằm đảm bảo sự hoạt động liên tục, có
tính kế thừa và phát triển của dịch vụ tin nhắn SMS trải rộng trên các công nghệ
mạng di động khác nhau.
Lĩnh vực thứ hai liên quan đến các thông số về chất lượng dịch vụ SMS
mà các nhiều nước hiện nay đang áp dụng cho việc quản lý chất lượng là tiêu
chuẩn ETSI TS 102 250-2. Tiêu chuẩn này theo thời gian cũng được cập nhật,
bổ sung. Cùng với tiêu chuẩn này, các tiêu chuẩn khác liên quan như ETSI TS
120 250-3 và ETSI TS 102 250-4 cũng đưa ra các thủ tục cần phải tuân thủ cho
việc đo, xác lập và cài đặt các thông số để đảm bảo cho quá trình đo kiểm. Trên
cơ sở các thông số về chất lượng dịch vụ SMS mà tiêu chuẩn này đưa ra, nhiều
nước đã áp dụng trong công tác quản lý từ những năm 2005 với sự trợ giúp từ
các công cụ tự động mô phỏng, phân tích, tính toán.
Một tài liệu khác liên quan đến việc xây dựng yêu cầu kỹ thuật đó là tiêu
chuẩn “QCVN 36:2011/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”. Quy chuẩn này đã
được áp dụng phổ biến trong nước trong việc quản lý chất lượng dịch vụ điện
thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất. Trong Quy chuẩn này, một số thông
số liên quan đến chất lượng dịch vụ di động mặt đất cũng được sử dụng lại hoặc
có sửa đổi cho phù hợp với dịch vụ nhắn tin.
Như vậy, việc lựa chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng các yêu cầu kỹ
thuật là dựa trên các sở cứ về tiêu chuẩn đã được hoàn thiện, áp dụng phổ biến
trên thế giới và có khả năng áp dụng trong nước.
3.2 Xác định tài liệu cần tham chiếu chính
Qua mục trên có thể thấy, việc lựa chọn tài liệu ETSI TS 120 250 -2 làm
thành quy chuẩn chất lượng dịch vụ tin nhắn SMS là hợp lý.
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3.3 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn
3.3.1 Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn
Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn dựa trên các yêu cầu sau:
- Sử dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SMS trên mạng di động mặt đất
PLMN làm tài liệu tham chiếu chính để xây dựng các yêu cầu kỹ thuật.
- Kết hợp với việc phân tích, lựa chọn những chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ
SMS mà các quốc gia sử dụng quản lý.
- Dựa trên năng lực về trang thiết bị, nhân lực tham gia đo kiểm đánh giá các
thông số và chỉ tiêu chất lượng trên mạng thực tế của Việt nam.
- Biên soạn tiêu chuẩn theo hình thức khuôn mẫu tiêu chuẩn Việt Nam.
3.3.2 Hình thức xây dựng tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn được xây dựng theo phương pháp chấp thuận áp dụng nội
dung tiêu chuẩn quốc tế và theo hình thức biên soạn lại có sửa đổi.
Khuôn mẫu, bố cục và cách trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật tuân thủ theo
đúng qui định hướng dẫn của vụ Khoa học Công nghệ, bộ Thông tin và Truyền
thông.
4

Giải thích nội dung quy chuẩn kỹ thuật

4.1 Tóm tắt các nội dung chính của quy chuẩn kỹ thuật
4.1.1 Các quy định kỹ thuật
4.1.1.1 Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn
Khái niệm
Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn (A) là tỷ số của số lần truy
nhập thành công và số lần truy nhập dịch vụ tin nhắn.

Công thức xác định:
A[%] 

Na
*100
N

Trong đó: A(%) là tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn;
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Na là tổng số lần truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn;
N là tổng số lần truy nhập dịch vụ tin nhắn.
Chỉ tiêu
Giá trị tối thiểu là 90%.
Các điểm sửa đổi bổ sung
Thông số “Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn” có thể tính từ
thông số “Khả năng không thể truy nhập dịch vụ” (SMS Service NonAccessibility MO [%]) của tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-2 V2.2.1. Theo số liệu
thu thập được thì các quốc gia quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn SMS sử dụng
thông số “Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn” và do vậy Quy chuẩn
cũng sử dụng thông số này.
Chỉ tiêu của thông số là 90% lấy từ chỉ tiêu tương ứng của Malaysia [1],
nước có mức độ phát triển về viễn thông tương tự như Việt nam.
4.1.1.2 Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn
Khái niệm
Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn (Ta) là giá trị trung
bình của trễ truy nhập của các tin nhắn gửi thành công.
Công thức xác định:
M

 (t
Ta [s ] 

nhan

(i)  t guiSMS (i))

i 1

M

[ s]

Trong đó: Ta là thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn;
tnhan là thời điểm nhận.
tguiSMS là thời điểm gửi tin nhắn.
M là tổng số tin nhắn gửi thành công.

Chỉ tiêu
Giá trị tối đa là 5 giây.
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Các điểm sửa đổi bổ sung
Thông số “Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn” từ thông
số “Trễ truy nhập dịch vụ tin nhắn” (SMS Access Delay MO (s)) của tiêu chuẩn
ETSI TS 102 250-2 V2.2.1.
Chỉ tiêu của thông số là 5 giây lấy từ chỉ tiêu tương ứng của Malaysia [1],
nước có mức độ phát triển về viễn thông tương tự như Việt nam.
4.1.1.3 Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công
Khái niệm
Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công (R) là tỷ số của tổng số tin nhắn nhận
thành công và tổng số tin nhắn gửi thành công, loại trừ các trường hợp tin nhắn
bị sai lệch hoặc trùng lặp.
Tin nhắn bị trùng lặp là tin nhắn trùng hoàn toàn về nội dung so với tin
nhắn nhận được trước đó.
Tin nhắn bị sai lệch là tin nhắn mà nội dung nhận được có ít nhất một ký
tự bị sai khác so với bản tin ban đầu.
Công thức xác định:
R[%] 

K  K r  Ke
*100 .
M

Trong đó: R là tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công;
K là tổng số tin nhắn nhận thành công;
Kr là tổng số tin nhắn trùng lặp;
Ke là tổng số tin nhắn bị sai lệch;
M là tổng số tin nhắn gửi thành công.
Chỉ tiêu
Giá trị tối thiểu là 90%.
Các điểm sửa đổi bổ sung
Thông số “Tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công” có thể tính từ thông số
“Tỷ lệ gửi tin nhắn không thành công” (SMS Completion Failure Ratio [%]) của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-2 V2.2.1. Theo số liệu thu thập được thì các quốc
gia quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn SMS sử dụng thông số “Tỷ lệ gửi nhận
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tin nhắn thành công” và do vậy Quy chuẩn cũng sử dụng thông số này.
Chỉ tiêu của thông số là 90% lấy từ chỉ tiêu tương ứng của Malaysia [1],
nước có mức độ phát triển về viễn thông tương tự như Việt nam.
4.1.1.4 Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối
Khái niệm
Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu cuối (Te) là giá
trị trung bình của thời gian gửi nhận đầu cuối đến đầu cuối của các tin nhắn nhận
thành công.
Công thức xác định:
M

 (t
Te [ s] 

nhanSMS

(i )  t guiSMS (i ))

i 1

K

[ s]

Trong đó : Te là thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu
cuối;
tnhanSMS là thời điểm xác nhận đã nhận được tin nhắn ;
tguiSMS là thời điểm gửi tin nhắn;
K là tổng số tin nhắn nhận thành công.
Chỉ tiêu
Giá trị tối đa là 20 giây.
Các điểm sửa đổi bổ sung
Thông số “Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến đầu
cuối” từ thông số “Thời gian gửi nhận tin nhắn từ đầu cuối đến đầu cuối” (SMS
End to End Delivery Time (s)) của tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-2 V2.2.1. Theo
số liệu thu thập được thì một số quốc gia quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn
SMS sử dụng thông số “Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến
đầu cuối” và do vậy Quy chuẩn cũng sử dụng thông số này.
Chỉ tiêu của thông số là 20 giây được lấy từ chỉ tiêu tương ứng ở mức thứ
nhất của Singapore [8].
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5

Phương pháp đo kiểm

5.1 Phương pháp đo Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn
Có thể sử dụng phương pháp đo mô phỏng hoặc phương pháp thống kê dữ
liệu thực tế. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Chi tiết có thể tham
khảo phụ lục B của tài liệu.
5.1.1 Phương pháp đo mô phỏng
Phương pháp đo kiểm được xây dựng dựa trên mục “4.2.2.1 SMS” của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-5. Ngoài ra, được bổ sung thêm từ tài liệu [1], [2],
[3] như sau:
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về số lượng mẫu để đạt
được mức độ tin cậy 95% .
- Từ tài liệu [3], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về các yêu cầu như : khả
năng của MO, MT có thể gửi/nhận các tin nhắn có nhận dạng duy nhất.
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo về các yêu cầu như: MO, MT
phải nằm trong vùng phủ sóng, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin và MT
không đổi trong quá trình đo.
5.1.2 Phương pháp thông kê lưu lượng thực tế
Để phù hợp với thực tế, trong đo kiểm, các DNCCDV có thể sử dụng
phương pháp thống kê lưu lượng thực tế.
Theo phương pháp này, đo kiểm phải được thực hiện thông qua hệ thống
thu thập dữ liệu tự động, dựa trên các bộ đếm của mạng ghi lưu lưu lượng thực
trên.
5.2 Phương pháp đo Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tin nhắn
Có thể sử dụng phương pháp đo mô phỏng hoặc phương pháp thống kê dữ
liệu thực tế. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Chi tiết có thể tham
khảo phụ lục B của tài liệu.
5.2.1 Phương pháp đo mô phỏng
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Phương pháp đo kiểm được xây dựng dựa trên mục “4.2.2.1 SMS” của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-5. Ngoài ra, được bổ sung thêm từ tài liệu [1], [2],
[3] như sau:
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về số lượng mẫu để đạt
được mức độ tin cậy 95% .
- Từ tài liệu [3], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về các yêu cầu như : khả
năng của MO, MT có thể gửi/nhận các tin nhắn có nhận dạng duy nhất.
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo về các yêu cầu như: MO, MT
phải nằm trong vùng phủ sóng, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin và MT
không đổi trong quá trình đo.
5.2.2 Phương pháp thông kê lưu lượng thực tế
Để phù hợp với thực tế, trong đo kiểm, các DNCCDV có thể sử dụng
phương pháp thống kê lưu lượng thực tế.
Theo phương pháp này, đo kiểm phải được thực hiện thông qua hệ thống
thu thập dữ liệu tự động, dựa trên các bộ đếm của mạng ghi lưu lưu lượng thực
trên.
5.3 Phương pháp đo Tỷ lệ gửi nhận thành công tin nhắn
Có thể sử dụng phương pháp đo mô phỏng hoặc phương pháp thống kê dữ
liệu thực tế. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Chi tiết có thể tham
khảo phụ lục B của tài liệu.
5.3.1 Phương pháp đo mô phỏng
Phương pháp đo kiểm được xây dựng dựa trên mục “4.2.2.1 SMS” của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-5. Ngoài ra, được bổ sung thêm từ tài liệu [1], [2],
[3] như sau:
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về số lượng mẫu để đạt
được mức độ tin cậy 95% .
- Từ tài liệu [3], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về các yêu cầu như : khả
năng của MO, MT có thể gửi/nhận các tin nhắn có nhận dạng duy nhất.
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- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo về các yêu cầu như: MO, MT
phải nằm trong vùng phủ sóng, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin và MT
không đổi trong quá trình đo.
5.3.2 Phương pháp thông kê lưu lượng thực tế
Để phù hợp với thực tế, trong đo kiểm, các DNCCDV có thể sử dụng
phương pháp thống kê lưu lượng thực tế.
Theo phương pháp này, đo kiểm phải được thực hiện thông qua hệ thống
thu thập dữ liệu tự động, dựa trên các bộ đếm của mạng ghi lưu lưu lượng thực
trên.
5.4 Phương pháp đo Thời gian gửi nhận tin nhắn trung bình từ đầu cuối đến
đầu cuối
Có thể sử dụng phương pháp đo mô phỏng hoặc phương pháp thống kê dữ
liệu thực tế. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Chi tiết có thể tham
khảo phụ lục B của tài liệu.
5.4.1 Phương pháp đo mô phỏng
Phương pháp đo kiểm được xây dựng dựa trên mục “4.2.2.1 SMS” của
tiêu chuẩn ETSI TS 102 250-5. Ngoài ra, được bổ sung thêm từ tài liệu [1], [2],
[3] như sau:
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về số lượng mẫu để đạt
được mức độ tin cậy 95% .
- Từ tài liệu [3], bổ sung vào phương pháp đo kiểm về các yêu cầu như : khả
năng của MO, MT có thể gửi/nhận các tin nhắn có nhận dạng duy nhất.
- Từ tài liệu [2], bổ sung vào phương pháp đo về các yêu cầu như: MO, MT
phải nằm trong vùng phủ sóng, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin và MT
không đổi trong quá trình đo.
5.4.2 Phương pháp thông kê lưu lượng thực tế
Để phù hợp với thực tế, trong đo kiểm, các DNCCDV có thể sử dụng
phương pháp thống kê lưu lượng thực tế.
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Theo phương pháp này, đo kiểm phải được thực hiện thông qua hệ thống
thu thập dữ liệu tự động, dựa trên các bộ đếm của mạng ghi lưu lưu lượng thực
trên.
6

Các quy định quản lý
Việc quản lý chất lượng dịch vụ tin nhắn phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật

quy định trong Quy chuẩn này và theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26
tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản
lý chất lượng dịch vụ viễn thông.
7

Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất có trách

nhiệm tuân thủ quy định trong Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan
quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
8

Tổ chức thực hiện
Cục Viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản

lý chất lượng dịch vụ tin nhắn theo Quy chuẩn này.
Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ
sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản văn bản mới ./.
9

Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát về tình hình quản lý các dịch vụ viễn

thông di động tại Việt Nam, thực tế cho thấy, hiện tại chưa có mạng di động nào
đưa ra những thông tin về chất lượng dịch vụ SMS – là một trong những dịch vụ
phổ biến và mang lại doanh thu lớn cho nhà khai thác. Các nhà khai thác cũng
chỉ giám sát chất lượng dịch vụ SMS bằng các tính năng sẵn có của hệ thống,
chưa tổ chức các đợt đo kiểm ngoài hiện trường để đánh giá chất lượng dịch vụ
SMS trên khía cạnh người sử dụng cũng như chưa đưa ra các chỉ tiêu cơ bản cho
việc đánh giá chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp.
Với thực trạng nêu trên, việc xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu chất lượng
dịch vụ SMS là cần thiết. Trên cơ sở rà soát các tiêu chuẩn, quy định của các tổ
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chức tiêu chuẩn quốc tế, cơ quan quản lý chất lượng dịch vụ di động của các
quốc gia và các đo kiểm thử thực tế trên hiện trạng của nhiều nhà cung cấp dịch
vụ nước ngoài và cả các mạng di động của VNPT, VMS và Viettel, nhóm biên
soạn quy chuẩn đã thu thập và lựa chọn được các chỉ tiêu và phương pháp đo
kiểm phù hợp nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ SMS cơ bản. Các chỉ tiêu này
mang bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật đánh giá hiệu suất dịch vụ SMS của nhà
cung cấp dịch vụ và những chỉ tiêu đánh giá chất lượng từ khía cạnh người sử
dụng.
Dự thảo quy chuẩn được xây dựng theo hình thức chấp thuận có sửa đổi
nội dung tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Bố cục quy chuẩn được biên soạn lại phù
hợp theo qui định hiện hành về thể thức trình bày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
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PHỤ LỤC A. Số lượng bản tin nhắn SMS phục vụ đo kiểm
Số lượng bản tin phục vụ đo kiểm được tính như sau:
2


z 
s
n

a  mean( x ) 
z1-α/2
là 1-α/2 phần trăm của phân bố chuẩn
2

1 /2
2

s

là độ lệch chuẩn kỳ vọng của thời gian set-up cuộc gọi

mean(x)

là giá trị trung bình kỳ vọng của thời gian set-up cuộc gọi

a

là độ chính xác tương đối

Ngay cả khi không có yêu cầu cung cấp độ lệch chuẩn, nên có ước lượng
dùng cho công thức trên. Bảng A.1 dưới đây đưa ra số mẫu cần thiết cho mức độ
tin cậy 95% (z1-α/2 =1.96 ) và a = 2%
Bảng A.1 Sự phụ thuộc của số lượng bản tin vào s/mean(x)
s/mean(x)

n (số lượng quan sát)

< 0,1

100

> 0,1 đến 0,3

1000

> 0,3 đến 0,5

2500

> 0,5 đến 0,7

5000

> 0,7 đến 0,9

7500

> 0,9

10000

Thông thường các kết quả đo thường được lấy ở khoảng độ tin cậy 95%
với độ chính xác tương đối 2% và nếu s/mean(x) trong khoảng từ 0,1 đến 0,3 thì
số mẫu là 1000.
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PHỤ LỤC B. Lựa chọn phương pháp đo mô phỏng
B.1

Các phương pháp đo kiểm
Phổ biến nhất là hai phương pháp đo kiểm chất lượng dịch vụ đó là:

 Đo kiểm dựa trên phương pháp mô phỏng thông qua các công cụ như drivetest;
 Đo kiểm dựa trên phương pháp thống kê dữ liệu thu thập tại OMC.
Hai phương pháp này bù trù nhau, trên thực tế cùng được sử dụng để giải
quyết nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng và hiệu suất mạng. Mỗi phương
pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Một trong những lợi ích rõ nhất trong
việc sử dụng đo kiểm dựa trên phương pháp thống kê dữ liệu đó là ngồi một
chỗ, thu thập dữ liệu mà không tốn nhiều chi phí. Các cuộc gọi có thể thu thập
và phân tích trong một vùng hoặc toàn bộ mạng. Việc kiểm tra như vậy cho
phép có cái nhìn tổng quan về bức tranh tổng thể, như tình trạng tải. Dữ liệu cho
phép phân tích tình trạng sử dụng dung lượng, như tìm kiếm các vùng mà đang
đối mặt với tình trạng nghẽn để có kế hoạch điều chuyển dung lượng từ nơi thừa
về nơi thiếu. Tóm lại, dữ liệu thu thập từ OMC có thể hữu hiệu khi đưa ra các
kết luận về chất lượng dịch vụ trên các vùng địa lý lớn mà hành vi mạng là đã
được biết rõ.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, người ta cần các thông tin chi tiết hơn
liên quan đến giao diện vô tuyến air-interface, mà chỉ có thể thông qua drivetest hay walk-test. Các phép đo đầu cuối đến đầu cuối không có giá trị trong
phương pháp thống kê dữ liệu hoặc phải rất tốn kém trong việc tìm kiếm, tương
quan dữ liệu trong gigabyte dữ liệu, điều này làm mất nhiều thời gian và chi phí.
Đo kiểm dựa trên việc mô phỏng cho phép phân tích sâu sắc và hiệu chỉnh sau
đó vấn đề có thể gây nên từ nhiễu loạn hoặc truyền dẫn đa đường. Phương pháp
này mô phỏng tình trạng thực tế mà khách hàng trải qua, do vậy những kết quả
mang lại gần với những cảm nhận, nhận thức của khách hàng hơn về chất lượng
dịch vụ.
Cách tiếp cận drive-test có những ưu điểm sau:
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 Đo mang từ một điểm bên ngoài như là từ phía người sử dụng và như vậy
không phụ thuộc vào bất cứ chức năng hiệu chỉnh nào của mạng để cho phép
thực hiện phép đo;
 Cùng một hệ thống kiếm tra có thể sử dụng để so sánh các kết quả cho các
mạng khác nhau và như vậy khả năng so sánh của các kết quả tại cùng một vị
trí và thời gian đo là cao, cho dù các kết quả không nhất thiết phải đại diện
nhiều cho hiệu suất toàn bộ mạng;
 Các vị trí không được phủ sóng cũng được tính đến đầy đủ trong kết quả đo.
 Tuy vậy, cách tiếp cận này cũng có những nhược điểm:
 Các cấu hình kiểm tra (tức là đầu cuối và phương pháp sử dụng nó ) không
biểu thị cách thức người sử dụng xử lý đầu cuối của họ như thế nào;
 Để đạt được đủ độ chính xác (đại điện cho toàn bộ mạng) cho các mục đích
so sánh, một số lớn các mẫu là cần phải thu thập.
Có một vài vấn đề liên quan đến việc chọn tuyến, đại diện cho hành vi
người sử dụng ở cả vị trí và thời gian. Cả mật độ người sử dụng và độ phức tạp
của việc cung cấp dịch vụ trong các vùng khác nhau đều thay đổi, và việc drivetest không nhất thiết phải đại diện cho hiệu suất toàn bộ mạng. Điều này có
nghĩa càng đại diện nhiều hơn thì càng phải drive-test nhiều và lâu hơn và các
phần khác nhau của drive-test nên được đánh trọng số khác nhau.
Phương pháp dựa trên thống kê dữ liệu cũng có những ưu điểm:
 Bao hàm cả những ảnh hưởng đến cuộc gọi và như thế cung cấp khả năng so
sánh tốt hơn về những sự cố và tình trạng tắc nghẽn mạng.
 Tính cả đến những thay đổi ở các đầu cuối và hiệu suất thực sự đạt được bởi
những đầu cuối thực sự của người sử dụng.
 Các chỉ tiêu chất lượng có thể cho toàn bộ mạng cũng như các vùng và các
chu kỳ khác nhau ngoài một cơ sở dữ liệu.
Những nhược điểm là:
 Các toán tính gọi thực hiện ngoài vùng phủ sóng không được tính đến vì
mạng không nhận được thông tin;
 Kết quả đo phụ thuộc vào các thuật toán phần mềm bên trong các switch và
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bộ điều khiển BS thực thi các bộ đếm và thuật toán từ các nhà sản xuất khác
nhau có thể khác nhau cũng như khác nhau bởi các phiên bản thuật toán.
Bảng B.1 dưới đây so sánh ưu nhược điểm của hai phương pháp này.
Bảng B.1 So sánh ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đo kiểm
Drive/Walk Tests

Statistic Collection

(intrusive)

(non-intrusive)

Thu thập dữ liệu

Đắt

Có thể trong hạ tầng mạng lõi

Các thống kê

Kiểm soát đầy đủ các mẫu kể cả các

Nhìn chung, sử dụng hiệu quả

cell không sử dụng
Dữ liệu

Chỉ xử lý dữ liệu nào quan tâm

Một lượng lớn dữ liệu, việc khó khăn
cho việc tương quan các nguồn dữ liệu
khác nhau

Địa lý

Theo các điểm

Đầu cuối – Đầu cuối

Kiểm soát đầy đủ cả hai đầu, kể cả

Theo các vùng BTS/BSC

các mong muốn của người sử dụng
Lấy điểm chuẩn

Cùng các điều kiện cho tất cả các

Truy nhập vào dữ liệu mạng mang tính

mạng

cạnh tranh là khó khăn

Các dịch vụ mới

Thực thi nhanh

Lần vết vấn đề/cuộc gọi

Chi tiết được

Chất lượng in-band

Kiểm soát đầy đủ dữ liệu in-

Tổng quát

band/pay-load. Có thể sử dụng các
thuật toán chuẩn, chính xác

B.2

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo
Chất lượng dịch vụ QoS mà khách hàng trải nghiệm bị ảnh hưởng bởi

mẫu thiết kế của các đầu cuối và do vậy có thể khác nhau gì đó với các kết quả
kiểm tra chính tắc. Có một số nhân tố có thể ảnh hưởng khả năng so sánh của
các phép đo ở các mạng khác nhau:
 Sử dụng các thiết bị đo khác nhau;
 Sử dụng các cấu hình thiết kế khác nhau trong các mạng mà cố ý lợi dụng
khía cạnh chất lượng nào đó;
 Các vị trí thực hiện phép đo trong;
 Thời điểm thực hiện phép đo;
 Điều kiện thời tiết, ngày trong năm khi thực hiện phép đo;
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 Vì những lý do thực tế, cần thiết lập khung thời gian để phát tin nhắn (Các tin
nhắn không được phát trong khung thời gian này sẽ được xem là các tin nhắn
hỏng).
 Khoảng thời gian không phù hợp giữa những lần gửi tin nhắn liên tiếp có thể
làm lộn xộn đầu cuối nếu nhắn tin tiếp theo khi đầu cuối còn đang thu tin
nhắn trước
B.3

Phương pháp đo kiểm và các yêu cầu
Sử dụng phương pháp mô phỏng, được thực hiện thông qua các công cụ

tự động như drive-test.
Tuân thủ các quy định như tài liệu “ETSI TS 102 250-5 - Part 5:
Definition of typical measurement profiles” :


Mẫu bản tin nhắn và cách thức phát bản tin là như sau:
- Chiều dài bản tin SMS là 120 ký tự 7-bit khác nhau để kiểm tra độ toàn
vẹn nội dung;
- Thời gian quá hạn (timeout) cho khả năng truy nhập dịch vụ là 65giây;
- Thời gian quá hạn (timeout) của trễ truy nhập là 65 giây;
- Khung thời gian đo để tính tỷ lệ hoàn thành là 175 giây;
- Khoảng cách giữa hai lần nhắn tin liên tiếp là 70 giây.



Đầu cuối thu cần giữ ở một vị trị cố định để đảm bảo xác suất truyền 100%
( Như Malaysia, đầu cuối thu ở một vị trí với cường độ tín hiệu tối thiểu –
RSSI là -85dBm).



Mỗi tin nhắn thử được phân biệt bởi một bộ nhận dạng duy nhất để dễ dàng
nhận dạng khi thu và ngăn ngừa sự lẫn lộn trong việc tương quan giữa tin
nhắn gửi đi và tin nhắn thu được.



Đầu cuối cần đủ bộ nhớ vật lý để không làm ảnh hưởng đến quá trình nhận
và gửi tin nhắn. Trước khi đo, nên xóa nội dung lưu trữ SMS trên đầu cuối
thu để loại trừ các lỗi và hỏng hóc vì thiếu hụt bộ nhớ.



Với mỗi mạng sử dụng cố định một trung tâm nhắn tin và đầu cuối thu SMS



Đối với bất cứ phép đo nào mà dự định để so sánh chất lượng dịch vụ của
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các mạng khác nhau nên:
- Sử dụng cùng một hệ thống đo;
- Các mạng khác nhau nên được lấy mẫu đồng thời từ cùng một vị trí;
- Số vị trí khác nhau và số mẫu cần đủ lớn để thống kê.
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PHỤ LỤC C. Hệ thống SMS
C.1

Kiến trúc và các thành phần mạng của dịch vụ SMS thuộc mạng GSM
Kiến trúc mạng được trình bày trong C.1 dưới đây

Hình C.1 Kiến trúc và các thành phần mạng SMS

C.1.1

Các thực thể nhắn tin SME
Thực thể nhắn tin SME (Short Massaging Entity) là thực thể mà có thể

thu hoặc gửi các tin nhắn. Thực thể SME có thể nằm ở mạng cố định, một máy
di động (Mobile Station) hoặc một trung tâm dịch vụ khác.
C.1.2

Trung tâm nhắn tin SMSC
Trung tâm nhắn tin có trách nhiệm chuyển tiếp hoặc lưu trữ chuyển đi tin

nhắn giữa một SME và máy di động.
C.1.3

Trung tâm chuyển mạch di động nhắn tin SMS-GMSC/SMS-IWMSC
Trung tâm chuyển mạch di động nhắn tin SMS gateway (SMS-GMSC) là

một trung tâm chuyển mạch di động có khả năng nhận một tin nhắn từ SMSC,
thẩm vấn thanh ghi định vị thường trú HLR (Home Location Register) để có
thông tin định tuyến, và phát tin nhắn đến một MSC “khách” phía máy di động
thu.
Trung tâm chuyển mạch di động nhắn tin SMS interworking (SMSIWMSC) là trung tâm chuyển mạch di động có khả năng nhận một tin nhắn từ
mạng di động và chuyển nó đến một SMSC phù hợp. Trung tâm chuyển mạch di
động nhắn tin SMS-GMSC/SMS-IWMSC thường được tích hợp trong SMSC.
C.1.4

Thanh ghi định vị thường trú HLR
Thanh ghi định vị thường trú HLR là một cơ sở dữ liệu thường dùng để
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lưu trữ vĩnh cửu và quản lý các thuê bao và hồ sơ dịch vụ. Phù thuộc vào sự
thẩm vấn từ SMSC, HLR cung cấp thông tin định tuyến cho một thuê bao đang
cần. HLR cũng thông báo cho SMSC, mà đã khởi động trước đó những toan tính
phát tin nhắn không thành công đến một máy di động xác định, mà máy di động
hiện được mạng di động ghi nhận là có thể truy nhập được.
C.1.5

Trung tâm chuyển mạch di động MSC
Trung tâm chuyển mạch di động MSC (Mobile Switching Center) thực

hiện các chức năng chuyển mạch của hệ thống và điều khiển các cuộc gọi đến và
từ các hệ thống điện thoại và dữ liệu khác.
C.1.6

Thanh ghi định vị tạm trú VLR
Thanh ghi định vị tạm trú VLR (Vistor Location Register) là một cơ sở dữ

liệu mà chứa thông tin tạm thời về thuê bao. Thông tin này cần cho MSC để
phục vụ các thuê bao khách.
C.1.7

Hệ thống trạm gốc BSS
Tất cả các chức năng liên quan đến vô tuyến là được thực hiện ở hệ thống

trạm gốc BSS (Base Station System). BSS bao gồm các bộ điều khiển trạm gốc
BSC (Base Station Controller) và các trạm thu phát gốc BTS (Base Tranceiver
Station), và nhiệm vụ chính của nó là truyền lưu lượng thoại và dữ liệu giữa các
máy thu di động.
C.1.8

Máy di động MS
Máy di động là đầu cuối vô tuyến có khả năng thu và phát ra các tin nhắn

cũng như các cuộc gọi thoại. Hạ tầng báo hiệu mạng vô tuyến dựa trên hệ thống
báo hiệu số 7 (SS7). SMS sử dụng phần ứng dụng di động MAP (Mobile
Application Part) mà định nghĩa các phương pháp và các cơ cấu thông tin trong
mạng vô tuyến, và sử dụng các dịch vụ của phần ứng dụng các khả năng giao
dịch SS7 TCAP (Transaction Capabilities Application Part). Lớp dịch vụ SMS
sử dụng các khả năng báo hiệu MAP và cho phép truyền các tin nhắn giữa hai
thực thể ngang hàng.
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C.1.9

Các dịch vụ SMS
Các dịch vụ SMS dựa trên ký tự được sử dụng trong GSM để gửi và nhận

các tin nhắn text. Có ba loại dịch vụ SMS được định nghĩa cho GSM:
- Tin nhắn chuyển đi MO-SM (Mobile-Originated Short Message)
- Tin nhắn nhận về MT-SM (Mobile-Terminated Short Message)
- Tin nhắn quảng bá (Cell-Broacast Short Message)
Các dịch vụ MO-SM hoặc MT-SM cho phép trao đổi tin nhắn giữa máy di
động và SMSC. Thông tin người sử dụng nằm trong tin nhắn có thể dùng cho
những ứng dụng khác text. Dịch vụ tin nhắn quảng bá cho phép người vận hành
quảng bá các tin nhắn như các bản dự báo thời tiết đến tất cả các máy di động
trên cơ sở cell.

Hình C.2 Sơ đồ kết nối các thành phần mạng và dịch vụ SMS

C.1.10 Dịch vụ tin nhắn điểm – điểm
Dịch vụ người sử dụng để phát tin nhắn SM từ điểm này đến điểm kia
được chia thành hai dịch vụ và liên quan đến SMSC:
- Dịch vụ tin nhắn chuyển đi MO-SM biểu thị khả năng của hệ thống GSM
truyền tin nhắn từ máy cầm tay đến SMSC và có thể đi đến đích là một
thuê bao di động khác hoặc các thuê bao trên các mạng cố định giống như
các mạng nhắn tin hoặc các mạng thư điện tử.
- Dịch vụ tin nhắn nhận về MT-SM biểu thị khả năng của hệ thống GSM
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truyền tin nhắn từ SMSC đến máy cầm tay và có thể đến được SMSC
bằng các thuê bao di động khác thông qua MO-SM hoặc bởi các nguồn tài
nguyên khác như các hệ thống thư thoại, mạng nhắn tin hoặc các nhà khai
thác.
Đối với MT-SM, thông báo luôn luôn trả lại SMSC cả để ghi nhận đã phát
tin nhắn đến máy cầm tay hoặc thông báo SMSC về sự cố khi phát tin nhắn và lý
do sự cố. Tương tự, đối với MO-SM, thông báo luôn luôn trả lại máy cầm tay cả
để ghi nhận đã phát tin nhắn đến SMSC hoặc thông báo đến máy cầm tay lý do
có sự cố xuất hiện.
SMSC là một nút mà các tín nhắn được chuyển lên, lưu trữ và phát đi.
Các tin nhắn được gửi đến SMSC có thể từ máy di động, hệ thống email hoặc
đầu cuối dữ liệu. Mỗi tin nhắn được SMSC gắn tem thời gian khi chuyển lên và
tem thời gian này sẽ cùng với tin nhắn đến bên nhận. SMSC cũng có khả năng
gửi thông báo đến bên gửi khi bên thu đã nhận được tin nhắn. Nếu tin nhắn
không phát được đến đích, SMSC sẽ được thông báo và tin nhắn sẽ được lưu trữ
lại. Phụ thuộc vào mạng, có thể cảnh báo SMSC gửi lại tin nhắn nếu sự cố là vì
sự không tồn tại hoặc thiếu hụt bộ nhớ của máy di động. Các thông báo và các
tin nhắn được lưu trữ sẽ bị xóa đi mỗi khi tin nhắn đã được phát hoặc khi quá
hạn thời gian. Hạn chế thời gian có thể yêu cầu qua máy di động nhưng cũng có
thể bởi nhà khai thác. Các giá trị hạn chế từ khoảng 5 phút đến 63 tuần.
Có hai chức năng bù trừ nhau cần đến, đó là SMS-gateway MSC (SMSGMSC) và SMS-Interworking MSC (SMS-IWMSC). Hai thành phần này được
tích hợp với một MSC hoặc được xây dựng trực tiếp thành một SMSC. Các tinh
nhắn nhận về được gửi từ SMSC đến mạng thông qua SMS-GMSC. Mục đích
của SMS-GMSC là thẩm vấn HRL để tìm ra địa chỉ đến MSC mà máy di động
đang định vị tại đó. Tin nhắn chuyển đi được gửi đến SMS-IWMSC ở đó nó
được định tuyến từ MSC đến thành phần SMSC thu.
Phụ thuộc vào phương pháp truy nhập và việc mã dữ liệu mang, dịch vụ
nhắn tin ngắn điểm-điểm chuyển vận đến 140 octet dữ liệu sử dụng. Bảng mã
alphabet SMS ngầm định chứa 128 ký tự 7bit. Một tin nhắn có thể chứa đến
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160 ký tự 7 bit. Đây là các phiên bản text bình thường. Cũng có thể sử dụng
thông tin cho các ứng dụng khác text. Bảng mã ngầm định alphabet được bù với
bảng mã alphabet mới – bảng UCS2 (Universal MultipleOctet Character Set 2).
Các ký tự được mã 16 bit, như thế tin nhắn có thể mang 70 UCS2.
Máy di động có thể thu và phát một tin nhắn cả trong kiểu “rỗi” sử dụng
SDCCH và kiểu “bận”, sử dụng SACCH. Chú ý là dịch vụ tin nhắn có thể được
xử lý kể cả lúc mà cuộc gọi đang trong tiến trình. Máy di động có thể sử dụng cả
hai dịch vụ MO-SM và MT-SM đồng thời. Trong các dịch vụ hỗ trợ định nghĩa
trong GSM, chỉ các dịch vụ mang là có thể sử dụng kết hợp với dịch vụ SMS.
Đối với các tin nhắn yêu cầu phát tức thì, chỉ có một toan tính phát tin
nhắn được thực hiện trên mỗi yêu cầu dịch vụ. Đối với các tin nhắn không yêu
cầu phát tức thì, một hoặc nhiều toan tính phát được thực hiện cho đến khi có
ghi nhận thu được.
C.1.11 Dịch vụ nhắn tin quảng bá Cell-Broacast Short Message
Dịch vụ nhắn tin quảng bá biểu thị khả năng hệ thống GSM truyền tin
nhắn gửi từ nhà khai thác mạng đến tất cả các máy di động đang rỗi trong một
vùng địa lý nhất định trên cơ sở cell. Không có bản tin ghi nhận gửi trả lại hệ
thống về việc phát như thế nào. Tin nhắn quảng bá chưa tối đa 93 ký tự chữ-số
của bảng mã alphabet ngầm định. Dịch vụ này có thể sử dụng cho việc quảng
cáo hoặc dành sẵn cho các tin nhắn về dự báo thời tiết hoặc thông tin giao thông.
Một điểm khác nhau quan trọng giữa dịch vụ này với các dịch vụ nhắn tin
khác đó là tin nhắn quảng bá được tải từ trung tâm quảng bá CB-Centre (Cell
Broadcast Centre) đến BSC. CB-Centre được xem như là nút phía ngoài PLMN
và có thể nối với vài BSC. Các tin nhắn gửi đi từ CB-Centre có thể bắt đầu từ
các nguồn khác nhau gọi là các thực thể quảng bá CBE (Cell Broadcast Entity).
Các vùng phủ sẽ được ấn định theo thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ và nhà
khai thác mạng.
Các tin nhắn được phát tán từ một BSC đến tất cả các BTS của một vùng
cần phủ. Tin nhắn được gửi đi trên kênh CB (CBCH) mà sử dụng SDCCH, sub56

channel số 2, và do đó tất cả các máy di động trong chế độ “rỗi ” có thể giám sát
được.
Tối đa 15 bản tin (với 93 ký tự) có thể nối tiếp nhau tạo nên một tin nhắn
macro. Mỗi trang tin nhắn macro như vậy sẽ có bộ nhận dạng tin nhắn giống
nhau (chỉ thị nguồn tin nhắn), và cùng số thứ tự (serial number). Sử dụng các
thông tin này, máy di động có thể nhận dạng và bỏ qua các tin nhắn quảng bá lại
đã thu được trước đây.
C.2
C.2.1

Mô hình tham chiếu và ngăn xếp giao thức dịch vụ SMS thuộc mạng
CDMA
Mô hình tham chiếu
Hình C.3 dưới đây mô tả mô hình tham chiếu dịch vụ SMS. Mô hình trình

bày các thực thể chức năng và các điểm tham chiếu giao diện mà có thể bao
hàm về mặt logic mạng không dây.

Hình C.3 Mô hình tham chiếu SMS

BS (BaseStation) trong mô hình này chứa thiết bị thu phát. Thành phần
MC (Message Center) ở đây biểu thị chức năng của Trung tâm tin nhắn SMS
cung cấp kết nối đầu cuối – đầu cuối giữa MS và hệ thống SMS. Điểm tham
chiếu N biểu thị một hoặc nhiều giao diện đã được chuẩn hóa giữa SMS MC và
BS cùng các điểm tham chiếu khác Um, W, Ur, được định nghĩa trong TIA/EIA41-D. Thiết bị kết cuối TE (Terminal Equipment) là thiết bị thoại hoặc dữ liệu
kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào MC.
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Có thể MC được bao gồm hoặc cùng vị trí với BS. Trong trường hợp này,
giao diện N là bên trong BS. Trong tiêu chuẩn hiện nay, các thủ tục định nghĩa
cho giao diện N tuân theo các giao diện trong này.
C.2.2

Các giao thức SMS
Ngăn giao thức SMS cho chế độ CDMA được thể hiện trong hình C.4.

Vùng sẫm màu chỉ thị các phần tử giao thức được đưa ra trong tiêu chuẩn.

Hình C.4 Mô hình tham chiếu SMS

Hình C.4 thể hiện mạng dịch vụ SMS bao gồm chỉ một điểm chuyển tiếp
SMS. Về nguyên lý một số lượng nào đó các điểm chuyển tiếp có thể được triển
khai, mỗi điểm chứa một ngăn giao thức SMS tương tự như BS thấy. Thí dụ,
trong khi cuộc gọi có chuyển giao giữa các hệ thống, các tin nhắn đến BS của
MS sẽ được chuyển tiếp đến BS phục vụ hiện tại để phát tin nhắn.
Dịch vụ bearerSMS là một phần của hệ thống SMS có trách nhiệm phát
các tin nhắn giữa các MC và MS. Dịch vụ này được cung cấp bởi lớp Transport
và Relay. Lớp Transport là lớp cao nhất của giao thức dịch vụ Bearer. Lớp này
quản lý việc phát tin nhắn từ đầu cuối đến đầu cuối. Trong thực thể hoạt động
như điểm chuyển tiếp, lớp Transport có trách nhiệm thu các tin nhắn SMS lớp
Transport từ lớp Relay phía dưới, xác định địa chỉ đích và các thông tin định
tuyến khác, sau đó chuyển tiếp tin nhắn thông qua lớp Relay phía dưới. trong
thực thể hoạt động như các điểm cuối, lớp Transport cung cấp một giao diện
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giữa dịch vụ BearerSMS và dịch vụ TeleserviceSMS. Lớp Relay cung cấp giao
diện giữa lớp Transport và Link để truyền tin nhắn.
C.2.3

Các dịch vụ lớp Relay cung cấp
Giao diện U m lớp Relay cung cấp việc phát tin nhắn lớp Transport giữa

MS và BS. Dịch vụ cung cấp có thể là điểm – điểm hoặc quảng bá.
Giao diện N lớp Relay cung cấp việc phát tin nhắn giữa BS và MC. Dịch
vụ cung cấp chỉ có thể là điểm – điểm.
Dịch vụ điểm – điểm cung cấp truyền dẫn và thu nhận các tin nhắn lớp
Transport đến hoặc từ các MS riêng biệt. Dịch vụ quảng bá lớp Relay cung cấp
việc quảng bá các tin nhắn lớp Transport.
C.2.4

Các bản tin lớp Transport
Bao gồm các bản tin sau:

- SMS Point-to-Point: được trao đổi hai chiều giữa MS và BS;
- SMS Broadcast: Được chuyển một chiều từ hướng BS đến MS;
- SMS Acknowledge: được trao đổi hai chiều giữa MS và BS.
C.2.5

Các thủ tục lớp Teleservice
Có nhiều thủ tục khác nhau được quy định cho các trường hợp và dịch vụ

khác nhau. Trong phạm vi đang nghiên cứu, các thủ tục sau được xem xét:
- Thủ tục nhận tin nhắn ( Mobile Station Message Termination);
- Thủ tục gửi tin nhắn (Mobile Station Message Origination);
- Thủ tục tin nhắn quảng bá (Broadcast Messaging)
Hệ thống CDMA triển khai tin nhắn chớp dữ liệu (Data Burst Message)
với BURST_TYPE đặt thành 0x00011 để mang các tin nhắn SMS giữa MS và
BS. Trên cơ sở hướng truyền SMS, các tin nhắn SMS được chia làm hai loại:
- SMS được nhận: Tin nhắn được truyền từ MC đến MS thông qua kênh
paging hoặc kênh lưu lượng hướng đi (forward traffic channel). Cả hai
loại dịch vụ điểm điểm và quảng bá đều hỗ trợ các tin nhắn SMS được
nhận.
- SMS được phát: tin nhắn được truyền từ MS đến MC thông qua kênh truy
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nhập (access channel) hoặc kênh lưu lượng đảo (reverse traffic channel).
Chỉ có dịch vụ điểm điểm là có thể phục vụ được các tin nhắn được phát
này.
C.3

Một số ví dụ về lưu đồ của dịch vụ nhắn tin điểm – điểm

C.3.1
Dịch vụ tin nhắn nhận về MO-SM trong ngữ cảnh hoàn thành cho
mạng công nghệ GSM

Hình C.5 Tuần tự dịch vụ nhắn tin chuyển đi MO-SM trong GSM

Hình C.5 thể hiện trình tự các luồng thông tin trao đổi giữa các thành
phần mạng là như sau:
1. MS bật nguồn và đăng ký vào mạng.
2. MS chuyển tin nhắn ngắn đến MSC.
3. MSC thẩm vấn VLR để kiểm tra việc truyền tin nhắn không vi phạm các
dịch vụ bổ sung hoặc những hạn chế áp đặt có thể có.
4. MSC gửi tin nhắn ngắn đến SMSC bằng câu lệnh forwardShortMessage.
5. SMSC truyền tin nhắn đến máy di động (có tùy chọn thu bản tin xác
nhận).
6. SMSC

xác

nhận

lại

với

MSC

kết

quả

ra

của

câu

lệnh

forwardShortMessage.
7. MSC xác nhận lại với MS kết quả của câu lệnh MO-SM.
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C.3.2
Dịch vụ tin nhắn nhận về MO-SM trong ngữ cảnh hoàn thành cho
mạng công nghệ CDMA

Hình C.6 Tuần tự dịch vụ nhắn tin chuyển đi MO-SM trong GSM

Hình C.6 thể hiện trình tự các luồng thông tin trao đổi giữa các thành
phần mạng là như sau:
1. MS phát tin nhắn đến SMSC.
2. MSC thẩm vấn VLR để kiểm tra việc truyền tin nhắn không vi phạm các
dịch vụ bổ sung hoặc những hạn chế áp đặt có thể có. MSC gửi tin nhắn
ngắn đến SMSC bằng câu lệnh SMSPP Invoke..
3. SMSC gửi xác nhận đến MSC.
4. MSC trả về bản tin OderRelease cho MS.
5. SMSC truy vấn HLR để tìm vị trí của máy đích.
6. HLR chuyển địa chỉ đích của MSC đang phục vụ đích tin nhắn
C.3.3
Dịch vụ tin nhắn nhận về MT-SM trong ngữ cảnh hoàn thành cho
mạng công nghệ GSM
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Hình C.7 Tuần tự dịch vụ nhắn tin nhận về MT-SM

Hình C.7 thể hiện trình tự các luồng thông tin trao đổi giữa các thành
phần mạng là như sau:
1. Tin nhắn từ ESME được chuyển đến SMSC.
2. Sau khi hoàn thành xử lý bên trong, SMSC thẩm vấn HLR và nhận được
thông tin định tuyến đến MS nhận.
3. SMSC gửi tin nhắn đến MSC sử dụng câu lệnh forwardShortMessage.
chỉ thị rằng đã nhận được tin nhắn.
4. MSC nhận được thông tin khách hàng từ VLR. Thao tác này có thể bao
gồm thủ tục xác thực.
5. MSC phát tin nhắn đến MS.
6. MSC trả lại SMSC kết quả của câu lệnh forwardShortMessage.
7. Nếu ESME cần, SMSC trả lại trạng thái phát tin chỉ thị phát tin nhắn.
C.3.4
Dịch vụ tin nhắn nhận về MT-SM trong ngữ cảnh hoàn thành cho
mạng công nghệ CDMA
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Hình C.8 Tuần tự dịch vụ nhắn tin nhận về MT-SM trong CDMA

Hình C.8 thể hiện trình tự các luồng thông tin trao đổi giữa các thành
phần mạng là như sau:
1. Tin nhắn từ ESME được chuyển đến SMSC.
2. SMSC gửi ghi nhận đến ESME chỉ thị rằng đã nhận được tin nhắn.
3. Sau khi hoàn thành xử lý bên trong, SMSC thẩm vấn HLR.
4. HLR gửi thông tin định tuyến từ thuê bao di động đến SMSC.
5. SMSC gửi tin nhắn ngắn sử dụng SMSDPP.
6. MSC truyền tin nhắn đến MS
7. MS gửi ghi nhận đến MSC.
8. MSC gửi lại SMSC kết quả của thao tác SMSDPP.
9. Nếu ESME cần, SMSC trả lại trạng thái phát tin chỉ thị phát tin nhắn
thành công.
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