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Abstract – The aim of this paper is to provide an overview the most common mechanisms
to ensure quality of service in IPTV. Typically, service providers do not implement all the
techniques in their network and using a combination of several. Discussed in details are
architecture of differentiated services and virtual LANs. Finally it's indicated techniques for
manage IP address space.
Резюме – Целта на настоящата статия е да се направи обзор на найразпространените механизми за осигуряване качеството на обслужване при IPTV.
Обикновено доставчиците на услугата не внедряват всички техники в своята мрежа,
а използват комбинация от няколко. Разглеждат се в детайли архитектура на
диференцирани услуги и виртуалните локални мрежи. Накрая се посочат и техники за
управление на IP адресното пространство.

1. УВОД
Поради фактът, че повечето Internet Protocol Television (IPTV - телевизия
през интернет протокол) услуги се доставят чрез частни IP базирани
широколентови мрежи, най-често собственост на доставчика на услугата, е
препоръчително въвеждането на политики за гарантиране качеството на
обслужване (Quality of Service - QoS) при предоставяне на видео съдържание.
Най-общо те осигуряват запазването на видео сигнала и намаляват
вероятността от увреждания при пренасянето му на дълги разстояния.
Цялостната системата за осигуряване на QoS се състой от редица техники и
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поддържащи протоколи, гарантиращи на потребителите на услугата определено
ниво на гледане.
Основният недостатък при използването на IP протокола е, че той не
предлага сигурност, когато става въпрос за доставяне на пакети към тяхната
дестинация, нито гарантира точно време на пристигане. Дори и реда, в който
пакетите пристигат при потребителското устройство не е дефиниран.
Следователно, IP слоя работи заедно с протоколите от транспортния слой, за да
се гарантира, че пакетите пристигат в потребителското устройство подредени и
своевременно. IP може също да доведе до забавяне в доставката и на видео
съдържание. В резултат на това повечето доставчици на услуги внедряват
механизми за осигуряване качество на услугата.
2. АРХИТЕКТУРА ДИФЕРЕНЦИРАНИ УСЛУГИ
Диференцирани услуги (Differentiated services или DiffServ) е архитектура на
компютърните мрежи, която задава прости, мащабируеми и груби механизми за
класифициране и управление на мрежовия трафик и осигуряване на QoS на
съвременни IP мрежи. DiffServ например може да се използва за осигуряване
ниска латентност на критични спрямо мрежовия трафик услуги като глас или
поточна медия като същевременно осигурява най-добрите усилия (best-effort) за
обслужване на некритични услуги като например уеб трафик или трансфер на
файлове [2]. Включително може да се използва при IPTV. От техническа гледна
точка маркировката на пакетите обикновено включва посочване на етикет,
наречен Кодова точка за диференцирани услуги (Differentiated Services Code
Point - DSCP) на всеки IPTV пакет. DSCP представлява 6 битово поле, което
заедно с полето Пълно известяване за струпване (Explicit Congestion Notification
- ECN) заменят остарялото Вид на услугата (Type of Service - TOS) в IPv4
хедъра [3]. Целта на DSCP е да инструктира мрежовите устройства по пътя на
предаване, за това как да се отнасят с пакета, докато той чака на опашка за
изпращане. Чрез 6-те бита броя на възможните подходи за обработка на
изпращане (forwarding treatment) е 64. Различните опции за обработка на
изпращане се наричат още и поведение на хоп (per-hop behavior – PHB). На
практика повечето мрежи използват следните поведения:
ТАБЛИЦА 1. СТАНДАРТЕН НАБОР PHB, ОПРЕДЕЛЕН ОТ IETF [4]

PHB тип
Best Effort (BE)

Ускорено изпращане
(Expedited Forwarding - EF)

Описание
IP трафика не получава специално
отношение. Този тип PHB обикновено се
прилага на трафика за достъп до интернет
Характеризира се с ниско ниво на
закъснение, загуби и джитер. Тези
характеристики са подходящи за пренос на глас,
видео и други услуги в реално време
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Използва се за гарантиране на определен
размер честотна лента на определени видео
потоци. Обикновено се използва за IPTV и VoD

Недостатък на DiffServ етикетите е, че увеличават общия размер на
мрежовите пакети, което може да предизвика затруднения в работата на част от
мрежовите устройства.
3. ВИРТУАЛНИ ЛОКАЛНИ МРЕЖИ
Виртуалните локални мрежи (virtual LANs - VLANs) са популярен метод,
използван от доставчиците на услуги за разделяне
(сегментиране) на
различните видове трафик в компютърните мрежи. Познати са още като
стандарт 802.1Q. Съществуват редица начини за разделяне на IPTV трафика от
други IP услуги. VLAN се определя като механизъм за създаване на серия от
независими логически мрежи, които може физически да не са свързани, но ако
са в един VLAN могат да се държат така, сякаш са пряко свързани заедно.
Отделянето на IPTV трафика от останалия IP базиран трафик може да се
осъществява:
3.1 По физически порт
В рамките на цифровият дом всяко мрежово устройство е част от
определена IP подмрежа – компютрите се ползват за високоскоростен достъп
до интернет, телефоните за достъп до VoIP услуги, а Set-Top Box-а за гледане
на IPTV услуги. Методът за разделяне на IP услуги по физически портове
работи добре, когато няма двусмислие между функционалността, предоставена
от всяко устройство свързано към домашната мрежа. Въпреки това, все поголяма популярност добиват новите цифрови мултифункционални устройства
на потребителите, което може да причини затруднения при превоз и отделяне
на услугите от различните виртуални мрежи.
3.2 По хардуерен (MAC) адрес
При този подход мрежовите устройства на доставчика поддържат таблица, в
която всеки запис съдържа хардуерния адрес на цифрово потребителско
устройство, порта, на който е включено и виртуалната мрежа, към която то
принадлежи.
3.3 По IP адрес
При този подход се използва IP адреса записан в полето източник (Source)
или полето получател (Destination) от IP хедъра, за да се класифицира трафика
дали е за достъп до интернет или за IPTV услуги.
3.4 По дължината на пакета
Този подход използва дължината на пакета, за да определи действията на
мрежовите устройства по отношение на опашките и политиките за отхвърляне
на пакети. Например дължината на VoIP пакета обикновено е по-малка от
дължината на един пакет, който пренася уеб съдържание.
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3.5 По типа на протокола
По общ подход, който класифицира пакетите като TCP или UDP типове
трафик. Според тази класификация мрежовите устройства могат да приложат
подходящи политики за третиране на трафика.
4. УПРАВЛЕНИЕ НА IP АДРЕСНОТО ПРОСТРАНСТВО
Към момента все още масово се използва версия 4 на IP (IPv4) и като се има
предвид, че IPTV пакетите не напускат рамките на вътрешната мрежа,
собственост на доставчика на услугата е най-добре да се използва адресното
пространство на частните мрежи. По този начин се постига оптимално
използване на IP адресите.
ТАБЛИЦА 2. IPv4 АДРЕСНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ЧАСТНИ МРЕЖИ [5]

IP адресно пространство
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Брой адреси
16,777,216
1,048,576
65,536

Използването на Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сървър за
раздаване на адреси предлага централизирана техника за управление на
адресното пространство. Най-добрият вариант е за всяка от услугите (интернет,
IPTV и VoIP) е да има отделен сървър като комуникацията между него и
потребителските устройства се осъществява в отделни виртуални локални
мрежи.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доставянето на видео сигнал, който е сравним или по-добър от видео
сигнала, предоставян от съществуващите платени телевизионни доставчици е
една от основните предпоставки за предлагането на IPTV услуги. За
достигането на такова ниво на гледане от един доставчик е необходимо IPTV
мрежовите администратори да гарантират, че мрежата поддържа QoS система.
Внедряването на QoS система осигурява преживявания с високо качество за
клиента.
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