
Chất lượng dịch vụ 



Nội dung  

 Giới thiệu 

 Mô hình tác động của thời gian phản hồi 

 Mong đợi và thái độ của người sử dụng 

 Hiệu quả 

 Sự biến đổi của thời gian phản hồi 

 Một số kinh nghiệm thực tế 



Giới thiệu 

 Chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS) 

 

 Thời gian phản hồi trong các ứng dụng máy tính phụ 

thuộc 

 Tính toán, biên dịch và tìm kiếm thông tin trong CSDL (năm 

60s) 

 Chia sẻ tài nguyên 

 WWW 

 Thực thi của máy chủ, mạng 

 Tắc nghẽn 

 Dữ liệu đa dạng  



Giới thiệu 

 QoS được thể hiện qua các yếu tố 

 “Thời gian là vàng bạc” 

 Hệ thống chậm trễ khiến người dùng thất vọng, khó chịu, giận dữ … 

và tăng khả năng gây lỗi 

 Có thể tránh lỗi 

 Dựa trên sự cân bằng giữa tốc độ thực hiện và khả năng gây lỗi 

 Giảm sự thất vọng của người dùng 

 Nguyên nhân và giải pháp ??? 

 Trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ 

 Người thiết kế và vận hành mạng 

 Người thiết kế giao diện 

 



Mô hình tác động của thời gian phản hồi 

 Thời gian phản hồi được tính từ lúc người dùng bắt đầu 

một hành động cho đến khi máy tính trả lại kết quả (s) 

 Thời gian người dùng suy nghĩ: là khoảng thời gian người 

dùng suy nghĩ trước khi bắt đầu một hành động mới 

 Mô hình đơn giản 

 



Mô hình tác động của thời gian phản hồi 

 Mô hình thực tế hơn … 

 Người sử dụng luôn lập kế hoạch cho các hành động tiếp 

theo trong khi thực hiện một hành động nào đó 

 

 



Mô hình tác động của thời gian phản hồi 

 NSD thích những hệ thống có thời gian phản hồi nhanh. 

Tuy nhiên hiệu quả của tương tác còn phụ thuộc những 

yếu tố sau: 

 Lỗi 

 Khả năng phục hồi sau lỗi 

 Thời gian phản hồi dài (>15s) ảnh hưởng tới năng suất  

 Tăng lỗi và giảm sự tin tưởng 

 Thời gian phản hồi nhanh (1s hoặc nhỏ hơn) có thể tốt 

hơn nhưng tăng lỗi đối với các nhiệm vụ phức tạp do 

NSD không đủ thời gian suy nghĩ 

=> Cần xác định một khoảng thời gian phản hồi phù hợp 

 

 



Mô hình tác động của thời gian phản hồi 

 Tốc độ hiển thị 

 Ký tự 

 Điện thoại: <= 120 cps đối với các modem và đường truyền kém 

chất lượng 

 Ứng dụng web:  Tốc độ hiển thị bị giới hạn bởi tốc độ truyền mạng 

hoặc hiệu suất của máy chủ 

 Đồ hoạ 

 Tốc độ modem trung bình 56 Kbps nên có thể hiển thị một trang 

text trong vài giây trong khi mất ~ 30s để hiển thị một ảnh ~100 KB 

 Lời khuyên 

 Hiển thị ký tự trước, dành chỗ cho hiển thị đồ hoạ sau.  

 Cung cấp việc lựa chọn chất lượng ảnh hiển thị cho NSD 



Mô hình nhận thức của con người 

 Con số thần kỳ 7 +/- 2 (George Miller, 1956) 

 Có thể nhận biết 7 khối (chunk) thông tin một lúc 

 Thời gian ghi nhớ là 15-30s 

 Độ dài của khối thông tin phụ thuộc vào mức độ quen thuộc 

 Con người sử dụng cùng lúc bộ nhớ ngắn hạn (short-

term memory) và bộ nhớ công việc (working memory) 

trong quá trình xử lý thông tin và giải quyết vấn đề  

 Để giải quyết một vấn đề phức tạp bằng cách tổng quát hoá 

nhiều vấn đề nhỏ thành một khối thông tin 

 Bộ nhớ ngắn hạn/làm việc đều bị ảnh hưởng bởi độ trễ, 

môi trường ồn ào, sự mất tập trung, sự lo lắng  

 



Mô hình nhận thức của con người 

 Nếu NSD có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, công 
việc thường trôi chảy.  

 Ngược lại, nếu họ phải ghi chú giải pháp sang bộ nhớ dài 
hạn (giấy, thiết bị điện tử), khả năng lỗi thường xảy ra và 
làm chậm quá trình xử lý công việc 

 Ánh xạ sang thời gian phản hồi của hệ thống 

 Thời gian dài: dễ quên, phát sinh nhiều lỗi, tăng sự lo lắng 

 Thời gian ngắn: các giải pháp được lựa chọn một cách vội 
vàng, không hoàn chỉnh, có thể gây ra lỗi thao tác 

 Ví dụ: lái xe ô tô 

 Tốc độ nhanh, dễ gây ra tai nạn 

 Cần có chỉ dẫn về vị trí hiện tại trong toàn bộ quá trình 



Yếu tố nâng cao hiệu suất 

 NSD có đầy đủ  kiến thức về đối tượng và các hành 

động cần thiết để giải quyết vấn đề 

 Kế hoạch giải pháp được thực hiện ngay lập tức (không 

trễ) 

 Loại bỏ sự mất tập trung  

 Giảm sự lo lắng cho NSD 

 Có phản hồi về tiến độ thực hiện 

 Tránh lỗi và cung cấp khả năng phục hồi sau lỗi 



Yếu tố nâng cao hiệu suất  

 NSD mới có thể làm một số việc với hiệu suất cao hơn 

trong hệ thống có thời gian phản hồi dài hơn  

 NSD mới ưa thích tốc độ làm việc chậm 

 Khi có lỗi xảy ra, NSD thường muốn làm việc nhanh hơn 

 Khi tác vụ quen thuộc và dễ hoàn thành, NSD muốn làm 

việc với tốc độ nhanh 

 Nếu NSD có kinh nghiệm về thời gian phản hồi nhanh 

trong những lần trước đó, họ sẽ yêu cầu tương tự trong 

tương lai  



Kỳ vọng và thái độ 



NSD chấp nhận thời gian phản hồi ntn? 

 Chờ điện thoại ~2s (Miller, 1968) 

 Rẽ xe, nhấn phím keyboard hoặc điện thoại, cuộn danh 

sách … ~ 0.1s 

 Đợi đèn đỏ ~ 30s 

 Đợi thư: ~ 1 ngày 

 Đợi hoa nở ~ 1 tháng 

… 

Vậy NSD chấp nhận thời gian phản hồi dựa trên yếu tố 

nào? 



NSD chấp nhận thời gian phản hồi ntn? 

 Kinh nghiệm trong quá khứ 

 Tg phản hồi quá dài hoặc ngắn đều tác động lên NSD 

 Mong đợi của NSD 

 NSD phản ứng tích cực với hệ thống có thời gian phản hồi như nhau 
trong tất cả các hoàn cảnh 

 Thời gian khởi động hệ thống nhanh đóng một vai trò quan trọng. Tuy 
nhiên, cần có sự cân bằng giữa khởi động nhanh và thực thi nhanh 

 Ví dụ: Java download nhanh, thực thi nhanh. 

 Sự dung thứ của NSD với độ trễ 
 Phụ thuộc vào từng cá nhân (cá tính, tuổi, thái độ, nền văn hoá, thời điểm 

trong ngày, áp lực công việc ,,,) 

 Độ khó của tác vụ và sự quen thuộc của NSD với tác vụ 

 Tác vụ đơn giản/Tác vụ phức tạp? 

 Số lượng tác vụ? 

 



NSD chấp nhận thời gian phản hồi ntn? 

 Đối với các tác vụ trên WWW: 

 Thời gian phản hồi phụ thuộc vào từng site)   

 Tgph ngắn, NSD thấy nội dung trang web không thú vị và đánh 

giá giảm chất lượng 

 Tgph dài có thể làm NSD có cảm giác tiêu cực về công ty 

cung cấp Website  

 Theo thống kê trên 40000 trang web ngẫu nhiên, một nửa các 

trang web có thời gian phản hồi là 0.5s (Huberman, 2001) – 

Hình vẽ trang bên 

 

 





Một số gợi ý 

 Nên cung cấp cho NSD khả năng thiết đặt tốc độ phản 

hồi 

 Đối với các công việc lặp lại, NSD mong muốn làm việc 

nhanh với thời gian phản hồi ngắn 

 Đối với các tác vụ phức tạp, NSD có thể chấp nhận thời 

gian phản hồi chậm nhưng sẽ thất vọng với thời gian này 

ngày càng kéo dài thêm 



Hiệu suất 



Hiệu suất và thời gian phản hồi 

 Thời gian phản hồi ngắn dẫn đến hiệu suất công việc 

cao hơn nhưng trong nhiều trường hợp các giải pháp 

thông minh được tìm ra nếu thời gian phản hồi dài hơn 

 Cần xây dựng thực nghiệm để xác định thời gian phản 

hồi cho từng trường hợp cụ thể 

 Một số ví dụ 

 (Goodman, 1981) thử nghiệm một số tương tác đơn giản với 

đồ hoạ với ngưỡng tgph 0.16, 0.72 và 1.49 

 (Teal, 1992) thử một tương tác trên dữ liệu với thời gian phản 

hồi 1s, 2s, 1-2s 



Hiệu suất và thời gian phản hồi 

 Đối với các tác vụ phức tạp và có nhiều giải pháp, NSD sẽ tự 
thích ứng với thơi gian phản hồi của hệ thống (Grossberg, 
1976) 

 Hiệu suất không thay đổi nếu thời gian phản hồi trong 
khoảng 0.1-5s (Martin, 1986) 

 Đối với công việc phức tạp như gắn thiết bị điện thoại trong 
một khoảng thời gian cho phép, tgph thích hợp là 12s (Barber, 
1983) 



Sự biến đổi của thời gian phản hồi 



Tác động của sự biến động 

 NSD có cảm giác bất an với sự biến động 

 Trong thực tế, điều này được thể hiện bởi việc mua bảo hiểm 

 Trong phần mềm, NSD sẽ có cảm giác công việc thực hiện tốt 

nếu thời gian phản hồi đúng như suy nghĩ của họ 

 75% NSD có thể nhận biết được 8% biến đổi trong 

khoảng thời gian 2-4s (Miller, 1968) 

 Thời gian phản hồi nên được gắn cố định cho các nhóm công 

việc (1s, 4s, 12s …) 

 Thực tế, sự thay đổi về thời gian phản hồi 

 không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc 

 không tác động đến các vấn đề sinh lý con người (máu …) 

 



Một số gợi ý 

 Sự biến đổi nhỏ của thời gian phản hồi không tác động 

lớn đến hiệu suất  

 NSD thất vọng khi thời gian phản hồi dài bất thường 

 NSD lo lắng khi thời gian phản hồi ngắn bất thường 

  Nên tránh gây ra sự ngạc nhiên cho NSD   



Một số kinh nghiệm thực tế 



Kinh nghiệm thực tế 

 Xây dựng thực nghiệm nhằm xác định các yếu tố gây ra 

sự thất vọng của NSD 

 ???  

 Người Anh thực nghiệm trên 1,255 nhân viên văn phòng 

và một nửa cho biết họ cảm thấy chán nản/căng thẳng 

với thời gian giải quyết vấn đề 

 Người Mỹ thực nghiệm trên 6,000 người sử dụng máy 

tính, thời gian chán nản trung bình 5.1 giờ/tuần 



Kinh nghiệm thực tế 

 Tự nhận xét từ 100 người làm công việc của họ trong 
thời gian 2.5 giờ 

 46-53% thời gian lãng phí 

 Thường xuyên phàn nàn về kết nối mạng, lỗi ứng dụng, thời 
gian phản hồi lâu, thông báo lỗi khó hiểu (<9%) 

 Vấn đè chính thuộc về truy cập web, email và làm việc với văn 
bản 

 Một số giải pháp 

 Thiết kế lại giao diện  

 Tăng hiệu suất làm việc của máy chủ, mạng 

 Nâng cao trình độ của NSD 

 Giải quyết vấn đề spam email 

 Hỗ trợ hệ thống phòng tránh virus 

 



Tổng kết 



Bài tập 

 Sinh viên tự đọc các mẫu thiết kế về nhập liệu và hiển 

thị trong sách DMI (Part 5) 
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