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5. Nội dung:

a) Bài giảng: Nội dung chi tiết (công thức, định lý, hình vẽ)

Nội dung chính: Streaming Media

Trong chương chương này, ta sẽ tìm hiểu về chủ đề truyền dòng dữ liệu đa 

phương tiện qua mạng máy tính tới người sử dụng.

Ta có thể tách vấn đề streaming dữ liệu theo 2 vấn đề con: giao thức (protocol) và 

scheduling (lập lịch trình).  Vấn đề giao thức ta cần phải giải quyết khi thiết kế 

các giao thức ở tầng giao vận (transport layer)  hay tầng ứng dụng (application) 

giữa hệ thống media server và media client. Các chủ đề chính ở đây gồm: xác 

định tài nguyên (resource identification) , điều khiển trình diễn (playback 

control) , đồng bộ hóa dữ liệu, xác thực người dùng (authentication) , quản lý bản 

quyền số… Vấn đề thứ 2 giải quyết việc truyền dữ liệu như: lập lịch trình truyền 

dữ liệu để đảm bảo tính liên tục của thông tin đa phương tiện, truyền dữ liệu với 

tốc độ bit thay đổi (variable bit-rate media streamings) và làm cho các dòng dữ 

liệu thích nghi khi các điều kiện của hệ mạng thay đổi.

Streaming media

Truyền dòng dữ liệu dùng giao thức TCP/UDP

Trước khi tìm hiểu về các giao thức chuyên biệt cho streaming, chúng ta sẽ khám 

phá tính khả thi của việc dùng các giao thức internet hiện có cho các ứng dụng 

streaming. Khi nghĩ tới các giao thức ở tầng giao vận (transport) , Internet đã hỗ 

trợ giao thức TCP (transmission control protocol )  và UDP (user datagram 

protocol). TCP là giao thức được dùng bởi hầu hết các ứng dụng Internet như 

WWW, FTP, telnet, … Đây là giao thức hướng kết nối và trong đó bao gồm 



các thành phần: điều khiển lỗi , điều khiển luồng, tránh tắc nghẽn. Nói cách khác, 

TCP cung cấp 1 lá chắn giúp cho các ứng dụng tránh khỏi các phức tạp trong 

quản lý lưu lượng dữ liệu qua mạng Internet. Điều này làm đơn giản hóa việc phát 

triển ứng dụng và TCP có các thuộc tính mong muốn – chia sẻ tài nguyên mạng 

với các luồng cạnh tranh lưu lượng mạng theo cách hợp lý. Vậy một câu hỏi đặt ra 

là TCP có giúp cho việc streaming dữ liệu đa phương tiện  1 cách thuận tiện 

không (như mô tả trong hình sau) ? 

Hình 4.1 Streaming media dùng giao thức TCP

Câu trả lời phụ thuộc vào thông lượng (bandwidth) yêu cầu, đặc tính mạng và 

chất lượng mong muốn của dịch vụ… Ví dụ nếu thông lượng mạng lớn hơn tốc độ 

dữ liệu (data rate) thì streaming qua TCP sẽ hoạt động tốt. Theo cách đó, khi 

người dùng yêu cầu nội dung đa phương tiện dùng giao thức siêu văn bản HTTP, 

web server sẽ gửi dữ liệu đa phương tiện đó qua giao thức HTTP 1 cách đơn giản – 

và các thao tác này sử dụng giao thức TCP để chuyển dữ liệu. Khi web server 

không thực hiện streaming dữ liệu đa phương tiện một cách rõ ràng, nó sẽ truyền 

dữ liệu này với tốc độ như tốc độ mà mạng cho phép bất chấp tần số dữ liệu  thực 

(data rate) của dữ liệu đa phương tiện này như thế nào. Phía client, sau khi đã 

nhận được chắc chắn 1 lượng dữ liệu về sẽ bắt đầu thực hiện hiển thị (playback) 

ngay và không phải đợi toàn bộ dữ liệu của đối tượng được nhận về đầy đủ. Chỉ 

cần luồng dữ liệu đa phương tiện thỏa mãn tốc độ dữ liệu của quá trình playback 

thì kết quả nhận được sẽ giống như streaming.

Streaming qua HTTP có nhiều thuận tiện rõ nét. Thứ nhất, khi webserver được 

dùng để phục vụ nội dung đang phương tiện, nhà cung cấp dịch vụ không cần 

phải đầu tư thêm media server chuyên dụng. Thứ hai, việc triển khai đơn giản và 

lưu lượng mạng được coi như lưu lượng của dịch vụ web và cho phép nó trở nên 

trong suốt với firewall và gateway. Thứ ba, với sự hỗ trợ dịch vụ HTTP rộng rãi 

giúp nâng cao tính tương thích với các ứng dụng client. Hầu hết các chương trình 

media player  hỗ trợ thêm pseudo-streaming qua giao thức HTTP/TCP ngoài giao 

thức streaming của riêng nó.



Tuy nhiên, nhược điểm của việc streaming qua HTTP/TCP là hiệu năng 

(performance). Ở tầng ứng dụng, web server không được thiết kế để chuyển các 

dữ liệu đa phương tiện nhạy cảm thời gian và do đó không phải lúc nào nó cũng 

cho phép đảm bảo việc playback dữ liệu đa phương tiện một cách trơn tru, không 

giật khi server phục vụ một lượng lớn người dùng. Ở tầng giao vận (transport) , 

giao thức TCP được thiết kế cho các ứng dụng nói chung và do đó không có sự hỗ 

trợ đặc biệt nào cho ứng dụng nhạy cảm thời gian, nhạy cảm thông lượng như 

streaming media.

Ví dụ, thuật toán điều khiển tắc nghẽn của TCP sẽ làm giảm tốc độ truyền dữ liệu 

sau khi thiết lập kết nối (ví dụ thuật toán slow-start) bất chấp thông lượng mà 

ứng dụng đòi hỏi. Hơn thế nữa, đặc tính điều khiển lỗi của TCP yêu cầu tính đúng 

đắn và tính tuần tự của dữ liệu. Nghĩa là nếu 1 đoạn dữ liệu bị mất, thì bên gửi sẽ 

phải gửi lại đến khi bên nhận thông báo là nhận được đúng đoạn dữ liệu đó hoặc 

là nó sẽ hủy bỏ quá trình truyền và ngắt kết nối.Trong ứng dụng streaming đây 

không phải là điều luôn mong muốn, vì mỗi dữ liệu đa phương tiện có 1 thông tin 

định thời và nó phải được playback ở thời điểm định trước, nếu không dữ liệu đó 

sẽ trở nên vô ích. Theo đó, nếu việc truyền lại làm cho dữ liệu được nhận về sau 

thời điểm deadline dành cho đoạn dữ liệu đó thì dữ liệu đó sẽ không có ích và sẽ 

được hủy bỏ bởi nơi nhận. Trong trường hợp này, thông lượng dành cho việc 

truyền lại là lãng phí.

Trong trường hợp xấu nhất, thuật toán điều khiển tắc nghẽn (congestion control 

algorithms) của giao thức TCP sẽ coi gói tin bị mất như một dấu hiệu của việc 

nghẽn mạng, theo đó nó sẽ giảm tốc độ truyền bằng cách giảm  kích thướcc cửa 

sổ nghẽn. Điều này khiến cho bên gửi sẽ không gửi thêm được dữ liệu đến khi 

kích thước cửa sổ nghẽn trở lại bình thường sau khi nhận được đủ số gói tin phản 

hồi (ack) từ phía bên nhận dữ liệu. Điều này gây ra 1 vấn đề trong hệ thống 

streaming media đó là: việc trì hoãn truyền dữ liệu đa phương tiện sẽ khiến cho 

chúng bị vượt quá thời hạn deadline, do đó dữ liệu đó sẽ bị bỏ qua mặc dù chúng 

thực sự được truyền đi  qua mạng và được client nhận về.



Ngược lại, Giao thức UDP (User Datagaram Protocol)  không gặp phải các vấn đề 

trên của TCP do tính đơn giản của nó. UDP không có bộ điều khiển nghẽn, điều 

khiển lỗi, điều khiển luồng. Do đó bản thân giao thức này không gây trễ thêm (bỏ 

qua thời gian xử lý và việc trễ gói tin) như các thuật toán điều khiển luông, điều 

khiển nghẽn của TCP, do đó nó thích hợp trong việc truyền các dữ liệu đa phương 

tiện nhạy cảm thời gian. Tuy nhiên, trong streaming media đôi khi vẫn cần phải 

thực hiện điều khiển luồng, chống tắc nghẽn, cũng như lấy lại gói tin bị mất. 

Điểm mấy chốt là khi thực hiện các chức năng này cần phải cân nhắc tính toán 

sao cho phù hợp với bộ định thời và thông lượng yêu cầu của hệ thống. Điều này 

có thể thực hiện bằng cách xây dựng một layer của giao thức streaming trên cơ 

sở UDP, ở đó giao thức streaming sẽ thực hiện chức năng streaming chuyên biệt 

trong khi dùng UDP được dùng 1 cách đơn giản để truyền dữ liệu và điều khiển 

luồng.

Các giao thức streaming chuyên biệt 

Qua nhiều năm, một số giao thức streaming được xây dựng và phát triển bởi cả 

các công ty thương mại và cộng đồng Internet. Về phía thương mại, các công ty 

giải pháp streaming thường phát triển các giao thức streaming của riêng họ để 

dùng cho các sản phẩm của mình. Ví dụ, Microsoft phát triển dịch vụ Microsoft 

Media Services (MMS) để dùng trong hệ thống Windows Media. MMS dùng TCP để 

trao đổi các thông tin điều khiển và truyền dữ liệu đa phương tiện qua cả TCP và 

UDP. RealNetworks cũng phát  triển giao thức RealNetwork Data Transport (RDT) 

để dùng cho cá giải pháp của họ. Do tính riêng tư, nên các giao thức này sẽ 

không được bàn thêm trong nội dung này.



Bên cạnh đó , cộng đồng Internet cũng phát triển các chuẩn mở dành cho 

streaming media. Các chuẩn này bao gồm: Real Time Streaming Protocol (RTSP) 

được định nghĩa trong chuẩn RFC 2326, RealTime Transport Protocol (RTP) và RTP 

Control Protocol (RTCP) trở thành chuẩn từ năm 2004.

Giao thức RSTP (Realtime streaming protocol)

RSTP là giao thức ở tầng application được thiết kế để điều khiển sự truyền dữ liệu 

đa phương tiện (như play, pause, seek) với thông tin thời gian đi kèm (như audio, 

video). Giao thức này độc lập với các giao thức ở tầng thấp hơn, do đó nó có thể 

được thực hiện trên TCP hoặc UDP hoặc giao thức khác ở tầng giao vận. Cú pháp 

của RSTP gần giống như cú pháp của HTTP/1.1, do đó dễ thực hiện và triển khai. 

Bên cạnh những điểm tương tự, nó có một số điểm khác nhau quan trọng.

Thứ nhất, RSTP là giao thức stateful, do đó yêu cầu client duy trì thông tin về 

phiên streaming qua các request RSTP. Thứ 2 cả RSTP client và server  đều có thể 

đưa ra RSTP request. Cuối cùng, dữ liệu đa phương tiện được truyền ngoài dải 

dùng protocol riêng biệt ( có thể là giao thức RTP).

Trong một ứng dụng streaming thông thường, trước hết client nhận file mô tả 

trình diễn (presentation description file) sử dụng 1 giao thức ngoài (có thể dùng 

HTTP). File mô tả trình diễn này mô tả  một hoặc nhiều sự trình diễn, mỗi trình 

diễn bao gồm một hoặc nhiều dòng dữ liệu đa phương tiện được đồng bộ với 

nhau. File mô tả trình diễn cũng chứa các thuộc tính của các dòng dữ liệu như 

định dạng nén để client lựa chọn và chuẩn bị play media.



Hình 4.2 Giao thức trao đổi trong một phiên streaming media.

Chi tiết về giao thức được mô tả trong chuẩn RFC 2326.

Giao thức  Realtime Transport Protocol (RTP)

RTP được thiết kế để truyền dữ liệu trong các ứng dụng thời gian thực như hội 

đàm audio, video.

• V: là số phiên bản. với phiên bản hiện tại V=2.

• P là bit padding, bit này bật khi có padding bytes.

• Bit X được bật nếu có 1 header mở rộng sau header cố định này.

• CC là số lượng contributing source identifier sau header cố định này.



• M được dùng như 1 bộ phận đánh dấu, định nghĩa bởi 1 profile

• PT  là kiểu của payload, được định nghĩa trong profile.

Hình 4.3 Định dạng của gói tin RTP header.

RTP được thiết kế độc lập với các giao thức ở tầng thấp hơn. Trên Internet các 

gói tin RTP được chuyển đi bằng giao thức UDP. Có thể thực hiện dồn 

(multiplexing) nhiều luồng dữ liệu RTP trong 1 máy (mỗi luồng dùng 1 cổng 

UDP). RTP cũng hỗ trợ cả vận chuyển đơn tuyến (unicast) và vận chuyển đa 

tuyến (multicast) như IP multicast. RTP định nghĩa một giao thức điều khiển gọi 

là RTCP (RTP control protocol) để cung cấp các chức năng điều khiển như: đồng 

bộ hóa, báo cáo thống kê gói tin nhận về,….

Giới thiệu về SIP

Cơn khát dịch vụ thế hệ mới base trên nền IP  của các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông được thỏa mãn khi SIP (Session initial protocol – giao thức khởi tạo phiên) 
ra đời (theo Today’s hottest communications protocol comes of age). SIP là giao 
thức đầu tiên hỗ trợ phiên đa người dùng với dữ liệu đa phương tiện. Và hiện nay 
trở thành một đặc tả của tổ chức Internet Engineering Task Force (IETF)

Ngày nay, để tăng số lượng kênh dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông 
hướng tới phát triển các dịch vụ trên nền tảng SIP như: điện thoại nội bộ và điện 
thoại đường dài, các dịch vụ tin nhắn (IM), voice message, push-to-talk, truyền 
thông đa phương tiện… SIP đang được phát triển rất mạnh mẽ cả về phần mềm 
và phần cứng. Ngày càng có nhiều máy điện thoại IP, các hệ thống máy phục vụ 
(server), các cổng VOIP gateway, tất cả đều  sử dụng SIP …

SIP được phát triển dần dần từ các giao thức có trước đó: HTTP và SMTP. Tuy SIP 
dùng một hệ thống user và server riêng, nhưng SIP không hoạt động một cách  
biệt lập. SIP hoạt động  cùng với hàng loạt các giao thức trước đó để thực hiện 
các việc như: authentication, location, quản lý chất lượng tiếng nói,…

• SIP là một giao thức thế hệ mới

Với đặt điểm: Linh hoạt, extensible và tính mở, SIP đã làm nổi bật sức mạnh của 
Internet  và các mạng di động trên nền IP , tạo ra các dịch vụ thế hệ mới. 

Trái ngược với chuẩn SS7 của ITU (dùng để  thiết lập và quản lý cuộc gọi) và 
chuẩn H323 cho video , SIP hoạt động độc lập với tầng giao vận (transport layer) 
và không quan tâm tới dữ liệu. Thay vào đó nó định nghĩa cách để một hoặc 
nhiều thiết bị đầu cuối có thể tạo, thay đổi hoặc ngắt kết nối với nội dung có thể 
là video, audio, data hoặc web-based.

SIP là một sự nâng cấp lớn qua các giao thức như MGCP (media gateway control 
protocol- giao thức điều khiển cổng phương tiện) – dùng để chuyển tín hiệu audio 
PSTN thành các gói tin IP. Do MGCP là giao thức đóng, và chỉ dùng cho dữ liệu 



audio nên việc mở rộng dịch vụ cho nó là hết sức khó khăn. Với SIP, mọi việc trở 
nên dễ dàng hơn.

Ví dụ, một nhà cung cấp dịch vụ muốn thành lập một kênh phương tiện mới hoàn 
toàn gồm video, audio và chat. Với các chuẩn MGCP hay H323 , SS7 thì cần phải 
chờ để các chuẩn này hỗ trợ phương tiện mới. Dùng SIP, một công ty với các 
thành viên ở các châu lục khác nhau cũng có thể cho phép phương tiện mới họat 
động mặc dùng các gateway hay thiết bị có thể không nhận ra chúng.

Hơn nữa, SIP tương tự như giao thức HTTP ở cách tạo các message. Lập trình viên 
có thể dễ dàng xây dựng ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình phổ dụng như 
Java. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể phải đợi hàng năm để triển khai hệ thống 
chờ cuộc gọi, quản lý tài khỏan và các dịch vụ khác bằng giao thức SS7. Và mạng 
AIN (advanced intelligent network) có thể triển khai một hệ thống viễn thông chỉ 
trong vài tháng khi dùng SIP.

Với khả năng mở rộng cao, ngày càng nhiều dịch vụ base trên nền SIP ra đời. 
Vonage, một nhà cung cấp dịch vụ cho cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ, đã 
cung cấp trên 20000 đường truyền cho các cuộc gọi cục bộ và đường dài, voice 
mail dùng SIP. 

• Lợi ích của SIP: Chuẩn truyền thông mở dạng web (Open, extensible 
web-like communications)

SIP là 1 chuẩn dễ hiểu, mở rộng và thực thi. Như một đặc tả của IETF, SIP mở 
rộng các chuẩn mở của Internet để gửi thông điệp, cho phép truyền thông giữa 
các thiết bị khác hẳn nhau: máy tính, điện thoại, TV… Như đã đề cập, SIP có đặc 
điểm tương tự giao thức HTTP, nhiều cú pháp trong message header và mã HTTP 
được sử dụng lại. Ví dụ, mã lỗi khi không tìm thấy địa chỉ 1 máy tính trong SIP là 
404, giống mã của HTTP. SIP cũng dùng lại cách định dạng địa chỉ của giao thức 
SMTP. Ví dụ một điạ chỉ SIP: sip:student@mta.vn giống như một địa chỉ email.

Sử dụng SIP, các nhà cung cấp dịch vụ có thể tự do lựa chọn các thành phần 
chuẩn và có thể dễ dàng khai thác một công nghệ mới.  NGười dùng có thể định 
vị và liên lạc với nhau mà không cần quan tâm tới loại dữ liệu đa phương tiện và 
số lượng thành viên của cuộc hội đàm. SIP có thể sắp xếp các phiên để các user 
có thể chấp nhận và thay đổi các đặc trưng của session. SIP cũng có thể thêm, 
xóa bỏ hoặc chuyển người dùng.

Tuy nhiên SIP không giải quyết tất cả mọi vấn đề. SIP không phải là  giao thức mô 
tả phiên (sesssion description protocol), nó cũng không thực hiện điều khiển hội 
đàm (conference control) 

 Để mô tả dữ liệu được tải trong nội dung message (payload of message content) 
và các đặc tính của nó, SIP sử dụng giao thức mô tả phiên của Internet (SDP) để 
mô tả đặc tính của các thiết bị cuối. Bản thân SIP cũng không tự cung cấp cho nó 
Chất lượng của dịch vụ (Quality of Service – QoS ) mà  phối hợp hoạt động với 
giao thức thiết lập và đăng ký tài nguyên (Resource reservation setup protocol 
RSVP ) để đảm bảo chất lượng tiếng nói. SIP cũng có thể hoạt động cùng với một 



số giao thức khác như: LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) cho định vị, 
RADIUS (remote authentiaction Dial-In User Service) để xác thực người dùng và 
RTP cho việc truyền thời gian thực, và nhiều giao thức khác.

• Các yêu cầu cơ bản khi sử dụng SIP:

- Dịch vụ định vị người dùng (User location service)

- Session Establishment

- Session participant Management

- Limited Feature establishment

Một đặc trưng quan trọng của SIP là nó không định nghĩa kiểu của session sẽ 
được tạo mà chỉ định nghĩa cách quản lý nó như thế nào. Sự linh động này làm 
cho SIP có thể được dùng ở một số lượng lớn các loại ứng dụng và dịch vụ như: 
Game tương tác, audio và video on demand cũng như hội đàm audio, video, web.

• Các đặc tính phân biệt SIP với các giao thức khác:

- Các tin nhắn SIP  có dạng text based. Nên có thể đọc và debug dễ dàng. 
Việc xây dựng 1 dịch vụ mới sẽ đơn giản và trực quan hơn đối với người 
thiết kế. 

- SIP dùng lại kiểu mô tả MIME  giống như các email client dùng, do đó các 
ứng dụng liên kết với các session có thể được chạy 1 cách tự động.

- SIP dùng lại các giao thức và dịch vụ đã được Internet kiểm nghiệm là rất 
tốt đó như: DNS, RTP, RSVP…

- SIP extenstion có thể dễ dàng định nghĩa, cho phép nhà cung cấp dịch vụ 
có thể dễ dàng tạo ứng dụng mới mà không làm hỏng network. Các thiết bị 
của dịch vụ SIP cũ sẽ không làm cản trở dịch vụ mới. Các thiết bị cũ có thể 
không hỗ trợ các phương thức hoặc header của dịch vụ mới thì có thể dễ 
dàng bỏ qua.

- SIP là giao thức độc lập với tầng giao vận. SIP có thể dùng UDP cũng như 
TCP và kết nối người dùng một cách linh động, độc lập với cơ sở hạ tầng. 

- SIP hỗ trợ nhiều thiết bị. Nếu một dịch vụ hoặc session  khởi tạo video và 
voice, tiếng nói có thể vẫn được truyền tới các thiết bị không hỗ trợ video 
hoặc 1 số thiết bị có thể chỉ hỗ trợ video 1 chiều.

• Phân tích 1 session của SIP

Các Session thường sử dụng tới 4 thành phần chính: SIP User Agents, SIP 
Registrar Server, SIP Proxy Server và SIP Redirect Server. 

SIP User Agents là các thiết bị cuối của người dùng (như máy tính,  SIP Phone, 
được dùng để tạo và duy trì các session. User Agent Client khởi tạo các tin nhắn, 
và User Agent Server sẽ trả lời (respond) 



SIP Registrar Server  có các cơ sở dữ liệu để định vị tất cả người dùng (User 
agents) trong 1 domain. Trong truyền tin của SIP, cơ sở dữ liệu này lưu các địa chỉ 
IP của các user agents, và các thông tin của Proxy server.

SIP Proxy Server Nhận các yêu cầu của 1 SIP UA và lấy các thông tin địa chỉ 
của người nhận từ SIP Registrar Server. Sau đó nó sẽ chuyển yêu cầu của người 
gửi tới trực tiếp người nhận nếu người gửi và người nhận trong cùng 1 domain, 
ngược lại sẽ chuyển yêu cầu này tới Proxy Server của domain của người nhận.

SIP Redirect Server  Cho phép các proxy server gửi các lời mời tới các domain 
khác. SIP Redirect Server có thể nằm trong chính phần cứng của Registrar Server 
hoặc Proxy Server.



Các thực thể trong SIP

Một mạng SIP được tạo bởi 4 loại thực thể logic SIP. Mỗi thực thể có chức năng 
xác định và đóng vai trò trong truyền thông SIP như một thực thể khách (khởi tạo 
yêu cầu) (client, initiates requests), hoặc như một máy phục vụ (đáp ứng yêu 
cầu) hoặc cả 2. Một thiết bị vật lý có thể có chức năng của một hoặc nhiều thực 
thể logic SIP. Ví dụ: một máy chủ có thể đồng thời đóng vai trò là proxy server và 
registrar server.

Sau đây là 4 loại thực thể SIP:



SIP User agents 
SIP User agent là thực thể đầu cuối. Thực thể này khởi tạo và kết thúc phiên bằng 
cách trao đổi các request và respond. Theo chuẩn RFC 2543, User agent được 
định nghĩa như một ứng dụng bao gồm User agent client và User agent server:

+ User agent client là ứng dụng client có chức năng khởi tạo các SIP request.

+ User agent server là ứng dụng phục vụ, ứng dụng này liên hệ với người dùng 
khi nhạn được SIP request và trả về các đáp ứng (respond) 

Một số thiết bị có thể mang chức năng của một User agent trong mạng SIP như: 
Workstation, IP-phones, telephony gateway…

Proxy Server
Proxy Server là một thực thể trung gian họat động vừa giống 1 server, vừa giống 
client, dùng để tạo các request với tư cách là đại diện của các clients. Request có 
thể được xử lý luôn hoặc được chuyển  tới server khác. Proxy server thông dịch và 
khi cần thiết có thể viết lại các request trước khi nó được forward sang server 
khác. 

Redirect Server
Redirect server chấp nhận SIP request, ánh xạ địa chỉ SIP của bên được gọi thành 
zero (nếu không có địa chỉ nào được biết trước) thành các địa chỉ mới và trả nó về 
client (UAC). Khác với Proxy Server, Redirect server không chuyển các request 
sang các server khác.

Registrar Server
Registrar server chấp nhận các REGISTER request với mục đích cập nhật cơ sở dữ 
liệu vị trí với các thông tin liên lạc của người dùng được xác định trong request.

Các tin nhắn tạo phiên

Các kiểu tin nhắn (Message Type)
Có 2 kiểu tin nhắn SIP: Tin nhắn yêu cầu và tin nhắn đáp ứng.

• Tin nhắn yêu cầu (SIP request)



• Tin nhắn đáp ứng (SIP respond)

Tin nhắn đáp ứng chứa mã đáp ứng. Tâp mã đáp ứng của SIP một phần dựa trên 
tập mã đáp ứng của giao thức HTTP. Có 2 loại đáp ứng và chia thành 6 lớp.

- Đáp ứng tạm thời ( 1xx class):  Đáp ứng tạm thời được dùng bởi server để 
biểu thị tiến trình. Tuy nhiên nó không làm kết thúc phiên giao dịch SIP.

- Đáp ứng cuối cùng (Final respond, các lớp 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx): Các 
đáp  ứng cuối cùng để kết thúc giao dịch SIP.

Các lớp đáp ứng:

- 1xx: đáp ứng tạm thời, tìm kiếm , đổ chuông, queuing…

- 2xx: thành công

- 3xx: redirection, forwarding

- 4xx: request failure (lỗi từ phía client)

- 5xx: server failure

- 6xx: global failure (bận, từ chối, không sẵn sàng)

Sau đây là 1 số mã lỗi:



Cấu trúc của tin nhắn.
Một tin nhắn SIP được tạo thành từ 3 phần sau:

• Start Line.

Mọi SIP message đều bắt đầu bằng 1 start line. Start line chứa kiểu message 
(kiểu phương thức trong request hoặc là mã của các respond ) và phiên bản của 
giao thức. Start Line có thể ở dạng một Request-line (trong request) hoặc một 
Status-line (trong respond) như sau:

- Request Line bao gồm Request URI, URI này chỉ ra địa chỉ người dùng hoặc 
dịch vụ mà request này sẽ gửi tới. Không giống với trường “To” (gửi đến), 
địa chỉ này có thể được viết lại, xác định lại bởi proxy.

- Status-line chứa mã trả về kiểu số, và các dữ liệu text tương ứng với mã trả 
đó.

• Header

Trường SIP header được dùng để chứa các thuộc tính của message, và để 
thay đổi ý nghĩa của message. Chúng tương tự cú pháp của HTTP Header 
(thực tế, chúng mượn một số header từ HTTP) và luôn có định dạng kiểu: 

<name>:<value>

Các header có thể trải dài trên nhiều dòng. Một số SIP header như Via, 
Contact, Route và request-Route có thể xuất hiện nhiều lần trong 1 
message.

• Body (nội dung)

Nội dung của một message được dùng để mô tả session sẽ được khởi tạo (ví dụ, 
trong một session đa phương tiện, nội dung này sẽ chứa thông tin về định dạng 
của audio và video, tần số lấy mẫu…) hoặc nó có thể lựa chọn để chứa thông tin 
dạng văn bản hay dữ liệu dạng nhị phân để phục vụ cho session. Message body 
có thể xuất hiện ở cả request message và respond message. SIP tạo ra sự phân 
biệt rõ ràng giữa thông tin báo hiệu (signaling information) (được lưu trong start 
line và  header ) với thông tin mô tả session (thông tin này nằm ngoài phạm vi 
của SIP ). Các kiểu của body gôm:

- SDP (Session description Protocol)

- Multipurpose Internet  Mail Extensions (MIME)

- Các kiểu khác- được định nghĩa bởi IETF 

Ví dụ một số message
Các ví dụ sau cho ta thấy các message được trao đổi giữa 2 User agents để cài 
đặt cuộc gọi. Người dùng SIP có địa chỉ alice@radvision.com mời người có địa chỉ 
bob@acme.com để thiết lập cuộc gọi.

Request Message:

mailto:bob@acme.com
mailto:alice@radvision.com


Respond Message:





Tương tác giữa các thực thể SIP

Tạo và ngắt phiên

+ Khởi tạo phiên:

1. Người gọi (UAC) gửi thông điệp mời tới địa chỉ SIP của Bob: 
sip:bob@acme.com . Thông điệp này chứa cả gói tin SDP mô tả khả năng 
phương tiện (media capability) của thiết bị gọi. 

2. User agents server (UAS) nhận yêu cầu và phản đáp ứng ngay bằng 
thông điệp đáp ứng có mã 100-Trying.

3. UAS bắt đầu “đổ chuông” để thông báo cho Bob về cuộc gọi mới. Đồng 
thời nó cũng gửi thông điệp “đang đổ chuông” có mã là 180 cho UAC.

4. UAS gửi thông điệp trạng thái cuộc gọi đang  trong hàng đợi (queued) để 
thông báo rằng cuộc gọi ở sau 2 cuộc gọi khác trong hàng đợi (mã 182).

5. UAS gửi thông điệp trạng thái cuộc gọi đang  trong hàng đợi (queued) để 
thông báo rằng cuộc gọi ở sau 1 cuộc gọi khác trong hàng đợi (mã 182).

6. Bob nhấc máy, và UAS gửi thông điệp 200 (OK) tới người gọi . Thông điệp 
này chứa cả gói tin SDP mô tả khả năng media của thiết bị của Bob.

7. Thiết bị gọi (UAC) gửi một yêu cầu phúc đáp (ACK request) tới UAS để 
chứng thực đã nhận được đáp ứng 200.

+ Kết thúc phiên.

1. Người gọi quyết định kết thúc cuộc gọi và gác máy. Một yêu cầu “BYE” 
được gửi tới địa chỉ SIP của Bob: sip:bob@lab.acme.com



2. Thiết bị của Bob đáp ứng bằng thông điệp 200 và thông báo cho Bob 
rằng cuộc hội đàm kết thúc.

Chuyển hướng gọi. Call Redirection
Hình sau mô tả kịch bản đơn giản chuyển hướng cuộc gọi.

1. Đầu tiên, thông điệp mời INVITE được gửi tới bob@acme.com nhưng lại 
tìm thấy redirect server  sip.acme.com trên đường truyền tin.

2. Redierct server tìm địa chỉ hiện tại của Bob bằng dịch vụ định vị (location 
service) qua một giao thức khác (ví dụ: LDAP)

3. Dịch vụ định vị trả về địa chỉ hiện thời của Bob: Địa chỉ SIP 
3573573@gwtelco.com. 

4. Redirect server  trả về thông tin trên cho người gọi qua đáp ứng 302 (di 
chuyển tạm thời – Moved Temporarily). Trong thông điệp đáp ứng, thông 
tin của về địa chỉ hiện thời của Bob được đưa vào header 
3573572@gw.telco.com

5. Thiết bị gọi (UAC) phúc đáp bằng thông điệp ACK.

6. Thiết bị gọi tiếp tục phiên giao dịch trực tiếp với gw.telco.com bằng thông 
điệp INVITE.

7. Gw.telco.com có thể thông báo cho thiết bị của Bob về cuộc gọi và Bob 
nghe máy. Đáp ứng 200 (OK)  được gửi trở lại UAC.

8. UAC phúc đáp bằng thông điệp ACK

mailto:3573572@gw.telco.com
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Call Proxying

1. Một tin nhắn được gửi tới địa chỉ SIP bob@acme.com nhưng thấy trên 
đường dẫn báo hiệu có một SIP Proxy server: sip.acme.com

2. SIP Server ngay lập tức trả về 1 đáp ứng tạm thời có mã 100 (Trying) 

3. Proxy server tìm vị trí hiện tại của dựa vào dịch vụ định vị sử dụng một 
giao thức khác SIP (ví dụ LDAP)

4. Dịch vụ định vị trả về vị trí hiện tại của bob: địa chỉ SIP 
bob@lab.acme.com

5. Proxy server quyết định proxy cuộc gọi và tạo một thông điệp INVITE mới 
trên cơ sở thông điệp INVITE gốc nhưng request URI trong start line được 
đổi thành bob@lab.acme.com. Proxy server gửi request này tới UAS tại 
địa chỉ lab.acme.com

6. UAS đáp ứng bằng respond 100 (Trying)

7. UAS đáp ứng bằng  đáp ứng 180 (ringing) để báo đang đổ chuông.

8. Proxy server chuyển đáp ứng này trở lại người gọi (calling UA)

9. Khi cuộc gọi được chấp nhận bởi người đựoc gọi, UAS gửi một đáp ứng 
200. Trong ví dụ này Bob chèn một contact header vào respond message 
với giá trị bob@lab.acme.com. Các communication xa hơn sẽ được thực 
hiện trực tiếp giữa hai UA mà không phải qua SIP Proxy nữa.

mailto:bob@lab.acme.com
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10.Proxy chuyển đáp 2 ứng 200 này tới UAC của người gọi.

11.UAC của người gọi  gửi thông tin phúc đáp ACK trực tiếp tới UAC người 
nhận (dựa vào contact header ở đáp ứng 200 vừa nhận về từ proxy)

Giao thức mô tả phiên SDP

SDP là giao thức mô tả thông báo phiên đa phương tiện, lời mời phiên đa phương 
tiện, và các thủ tục khác của khởi tạo phiên đa phương tiện. Với mục đích trên, 
một phiên đa phương tiện được định nghĩa như một tập hợp các dòng dữ liệu đa 
phương tiện tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định.

SDP Packets: Một gói tin SDP thường chứa các thông tin sau:

• Thông tin về phiên (session information)

 Tên session và mục đích (Sesssion Name and purpose)

 Thời gian session họat động

Khi tài nguyên cần thiết để tham gia session bị hạn chế thì cần có thêm 
những thông tin sau đây.

 Thông tin về bandwidth dành cho session

 Thông tin liên lạc chi tiết  của người chịu trách nhiệm cho 
session

• Thông tin về dữ liệu đa phương tiện (Media information) 

 Kiểu dữ liệu đa phương tiện

 Giao thức giao vận (transport protocol) như RTP/UDP/IP và 
H320.

 Định dạng dữ liệu (Media format) như H264, H261, Mp3, aac...

 Địa chỉ multicast và cổng giao vận (transport port) cho dữ liệu 
đa phương tiện (IP multicast session)

 Địa chỉ remote cho media và chỉ số cổng giao vận cho contact 
address (IP unicast session)  1

Hệ thống máy phục vụ của SIP (SIP Servers)

SIP Server là các yếu tố cần thiết cho phép các điểm cuối (endpoint) trao đổi các 
thông điệp, đăng ký vị trí người dùng, và di chuyển liên tục giữa các network. SIP 
Server cho phép người vận hành mạng cài đặt routing và các chính sách bảo mật, 
xác thực người dùng và quản lý  vị trí người dùng. SIP server có thể có nhiều 
dạng, tuy nhiên chuẩn SIP định nghĩa 3 kiểu chức năng server: Proxy server, 
redirect server, registrar server. Các chuẩn chức năng này  có thể được dùng tùy 
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vào sự cần thiết khi xây dựng. SIP server cũng có thể có chức năng như một 
Presence Server hoặc một Back-to-back user agent. Hơn nữa, khi SIP định nghĩa 
các kiểu sự kiện khác như Winfo và Register , một SIP server có thể thực hiện 
chức năng như một Event Server để xử lý nhiều dạng sự kiện SIP khác nhau.

Với sự tiến bộ của SIP, server logic trở nên ngày càng phức tạp. SIP server cần 
phải phù hợp với nhiều network topologies, với chính sách routing, chính sách 
bảo mật phức tạp. SIP server cần đáp ứng được tần số giao dịch cao, thông lượng 
cao và độ trễ thấp.

SIP server là gì?

Registrar Server

Redirect Server

Proxy Server
o Statefull và stateless Server

o Xác nhận tính hợp lệ của request (validation)

o Phân giải địa chỉ

o Xác định tập hợp địa chỉ đích

o Phân giải  DNS

o Stateful Message forwarding

o Định tuyến cân bằng (symmetric record-route)

o Định tuyến lỏng (loose-routing)



o Chia nhánh (forking)

+ Chia nhánh song song



+ Chia nhánh tuần tự:



o Xác thực (authentication)

o Xác định vòng lặp và max forward

o Message spiraling



o Proxy bên ngoài (outbound proxy)

o Policy

b) Nội dung thảo luận

c) Nội dung tự học

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)

6. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang)

7. Câu hỏi ôn tập
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