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Làm thử truyền thông đa phương tiện: 

Thấy sai chỗ nào "Nhận xét" phát nhé: để chuột vào rồi bấm Ctrl + Alt + M 

Status: 

Bài Loading remaining 

1 done none 

2 done none 

3 done none 

4 done none 

5 done none 

6 done none 

7 25% 2. 3. 4. 

8 done none 

Bài 1: 

Câu Đúng/ Sai Giải thích 

1 Đúng Entropy của dữ liệu đầu vào không đổi, nếu thuật toán nén 

cho output có entropy nhỏ hơn => lossy hoặc lỗi, ngược lại là 

lossless (entropy là lossless) 

2 Đúng input = 00 không thể biết chắc chắn là a hay c 

3 Đúng tất cả những gì liên quan đến việc tăng giảm dữ liệu đều có 

thể được coi là nén 

4 Sai IntServe yêu cầu thay đổi gần như toàn bộ hạ tầng mạng 

5 Đúng vì bản chất entropy coding đều là mã hóa để giảm dữ liệu 

nguồn. 

6 Đúng Entropy coding là lossless (đọc lại câu 1) 

7 Sai LZW đ cần 

8 Sai Packet classification (marking + classifying) + Traffic 

Policing + Scheduling 

9 Đúng Lý thuyết dạy thế 
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10 Sai channel coding làm tăng dl gửi đi (add redundant), nhưng sửa 

lỗi tốt hơn 

11 Sai lớp ứng dụng 

12   

13   

14 Sai FEC là channel coding. Cứ cái gì có sửa lỗi là channel coding 

15 Đúng A high bandwidth-delay product is an important problem case in the 
design of protocols such as Transmission Control Protocol (TCP) in 
respect of TCP tuning, because the protocol can only achieve 
optimum throughput if a sender sends a sufficiently large quantity of 
data before being required to stop and wait until a confirming 
message is received from the receiver, acknowledging successful 
receipt of that data. 

Bài 2: 

step w k wk output dictionary DEC 

1  L L  ASCII 0->255 

2 L A LA L +<LA> 256 

3 A L AL A +<AL> 257 

4 L A LA    

5 LA L LAL LA +<LAL> 258 

6 L % L L   

=> output: <L> <A> <LA> <L> 

=> DEC: <76><65><256><76> 

=> BIN: <001001100><001000001><100000000><001001100> 

Các bước làm: 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600884165893000%26amp;usg%3DAOvVaw1eLXmYzsRu7t-y0gqc4crH&sa=D&ust=1600884165977000&usg=AFQjCNGH7FUCRGmD9Jk-zjQy5uNnDP1h4Q
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/TCP_tuning%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1600884165893000%26amp;usg%3DAOvVaw2l31mMwdcRlTROCzDBMpLl&sa=D&ust=1600884165978000&usg=AFQjCNEory4YGZq-AGXZe4RXG9arcpgaWw
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Bài 3: 

1. 

P(A) = 12/20 = 0.6 

P(B) = 6/20 = 0.3 

P(C) = 2/20 = 0.1 

=>         I(A) = -log(P(A)) = 0.736965594 

        I(B) = -log(P(B)) = 1.736965594 

        I(C) = -log(P(C)) = 3.321928095 

2. 

e = I(A)*P(A) + I(B)*P(B) + I(C)*P(C) = 1.295461844 

3. 
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4. (có phải là cái này k nhỉ?) 

symbol P codeword 

A 0.6 0 

B 0.3 10 

C 0.1 11 

Bài 4: 

1. 

r_token = 2000 tokens/s 

bucket size b = 1000 tokens 

kích thức queue q = vô hạn 

A. 

với tốc độ luồng dữ liệu vào r_in = 3000 packets/s: 

=> tốc độ luồng dữ liệu ra chính bằng tốc độ nạp token: r_out = r_token = 2000 packet/s 

B. 
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với tốc độ vào r_in = 1500 packets/s < 2000 => tốc độ r_out = r_in = 1500 packets/s 

2. 

0.5s burst 5000 packets 

1000 packets đầu tiên sẽ được đẩy đi ngay (do bucket đang chứa 1000 tokens) 

=> còn 4000 packets cần xử lý 

ngay lập tức token được nạp vào với tốc độ 2000 tokens/s 

Do có 4000 packets nên cần 4000 tokens => thời gian để cấp đủ token là 2s 

=> Tổng thời gian để đẩy hết burst là 2s   

Bài 5: 

1. 

tần số lấy mẫu phải bằng ít nhất 2 lần f max 

f_min = f_sampling = 2*f_max = 24*2 = 48 kHz 

2. 

f_min = 48 kHz có nghĩa là mỗi giây lấy mẫu 48000 lần 

mỗi mẫu 8 bit 

=> tốc độ luồng bit dữ liệu: 48000*8 = 384000 bits/s 

3. 

frame 1500 ms = 1.5 s 

=> tổng cộng tất cả là 1.5*f_sampling = 1.5*48000 = 72000 mẫu 

mẫu đầu tiên 8 bit, các mẫu sau 4 bit 

=> tổng bit trong 1.5 s: 8 + 71999*4 = 288004 bits 

=> tốc độ luồng bit dữ liệu: 288004/1.5 = 192002.67 bits/s 

Bài 6: 

1. 

Dễ thấy: 

n = 4 

k = 6 

2. 

X1 = x1 

X2 = x2 

X3 = x3 

X4 = x4 

X5 = x1 + x2 + x3 

X6 = x2 + x3 + x4 

3. 

nếu bên nhận chỉ nhận được X1, X3, X5 

=> phương trình thu được: 

X1 = x1 

X3 = x3 

X5 = x1 + x2 + x3 

=>         x1 = X1 

        x3 = X3 

        x2 = X5 - X1 - X3 
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Bài 7: <tự tin không thi> 

1. 

1 frame = 20 ms = 0.02 s 

f_sampling = 8kHz => T_sampling = 1/8000 s 

=> mỗi frame được lấy mẫu 0.02*8000 = 160 lần 

=> mỗi frame tương đương với 8*160 = 1280 bit 

=> tốc độ truyền tối thiểu: 1280/0.02 = 64000 bit/s 

2. 

Bài 8: 

1. 

f_sampling = 6kHz 

=> T_sampling = 1/f_sampling = 1/6000 

=> 5 mẫu đầu tiên được lấy ở thời điểm: 

        t1 = 0/6000 (s) => s(t1) = 0 

        t2 = 1/6000 (s) => s(t2) = 0.951 

        t3 = 2/6000 (s) => s(t3) = 0.588 

        t4 = 3/6000 (s) => s(t4) = -0.588 

        t5 = 4/6000 (s) => s(t5) = -0.951 

2. 

Mỗi mẫu 4 bit: 

Interval Giá trị 

lượng tử 

s(t1) s(t2) s(t3) s(t4) s(t5) 

(0.875, 1.000) 0.9375  0.951    

(0.750, 0.875) 0.8125      

(0.625, 0.750) 0.6875      

(0.500, 0.625) 0.5625   0.588   

(0.375, 0.500) 0.4375      

(0.250, 0.375) 0.3125      

(0.125, 0.250) 0.1875      

(0.000, 0.125) 0.0625 0     

(-0.125, -0.000) -0.0625      

(-0.250, -0.125) -0.1875      

(-0.375,-0.250) -0.3125      
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(-0.500, -0.375) -0.4375      

(-0.625,-0.500) -0.5625    -0.588  

(-0.750,-0.625) -0.6875      

(-0.875, -0.750) -0.8125      

(-1.000, -0.875) -0.9375     -0.951 

3. 

MSE = ((0.9375 - 0.951)^2 + (0.5625 - 0.588)^2 + (0-0.0625)^2 + …) / 5= 0.00111425 

 

Link sưu tầm: 
https://docs.google.com/document/u/0/d/1RGM9fXfnvfxiIH2HA_w2KRxPM6pwnzakE0I

W_NzlX4I/mobilebasic?fbclid=IwAR3t0Gm3GoyelilLMuSLQFbb-V-WAtyrht-
nTb__pmn9_k0IOppOpnUxoQg 


