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Hội nghị truyền hình

vHội nghị truyền hình là hệ thống thiết bị (bao

gồm cả phần cứng và phần mềm) hỗ trợ truyền

tải hình ảnh và âm thanh hai chiều giữa hai hoặc

nhiều địa điểm từ xa bằng cách kết nối qua

đường truyền mạng Internet hay LAN để đưa tín

hiệu của các phòng họp đến với nhau như đang

ngồi họp trong cùng một phòng
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Hội nghị truyền hình

vVào những năm 80 của thế kỷ XX, Hội nghị

truyền hình đã mở ra một hướng mới cho thế

giới trong việc trao đổi thông tin khi các đối

tượng cần giao lưu ở các vị trí khác nhau mà

không bị cản trở về mặt địa lý. Khác với các

phương tiện trao đổi thông tin khác như điện

thoại, dữ liệu, Hội nghị truyền hình cho phép

mọi người tiếp xúc, nói chuyện với nhau thông

qua tiếng nói và hình ảnh trực quan.
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Hội nghị truyền hình

v Thế hệ đầu tiên của hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình

được thực hiện qua mạng kỹ thuật số đa dịch vụ ISDN

dựa trên tiêu chuẩn H.230 của Tổ chức ITU;

v Thế hệ thứ hai của hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình

ứng dụng cho máy tính cá nhân và công nghệ thông tin,

và vẫn dựa vào mạng ISDN cùng các thiết bị mã hoá/giải

mã, nén/giải nén - CODEC;

v Thế hệ thứ ba của hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình

ra đời trên cơ sở mạng cục bộ LAN phát triển rất nhanh và

có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới.
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Hội nghị truyền hình

v Thế hệ thứ tư của hệ thống thiết bị truyền hình

ra đời từ 2014 trên cơ sở một loạt các tiến bộ

vượt bậc về công nghệ thông minh và áp dụng

được chuẩn nén H.264.
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Hội nghị truyền hình

vHệ thống thiết bị hội nghị truyền hình là một hệ

thống thiết bị điện tử (bao gồm cả phần cứng và

phần mềm) sử dụng công nghệ kỹ thuật số, nén

(coder/decoder) âm thanh và video trong thời

gian thực. Giải pháp hội nghị truyền hình dựa

trên công nghệ IP với sự hỗ trợ nhiều giao thức

(H.320, H.323, SIP, SCCP) cho phép triển khai

hệ thống Hội nghị truyền hình tiên tiến nhưng

vẫn tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn.
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Hội nghị truyền hình

v Các thiết bị cần thiết cho một hệ thống hội nghị truyền

hình bao gồm:

§ Video đầu vào: video camera hoặc webcam;

§ Video đầu ra: màn hình máy tính, truyền hình hoặc máy chiếu;

§ Âm thanh đầu vào: micro, CD/DVD, cassette player, hoặc bất

kỳ nguồn nào của ổ cắm âm thanh preamp;

§ Âm thanh đầu ra: loa phóng thanh đi kèm với các thiết bị hiển

thị hoặc điện thoại;

§ Truyền dữ liệu: số điện thoại mạng hoặc tương tự, LAN hoặc

Internet.
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Hội nghị truyền hình

v Hội nghị truyền hình là một bước phát triển đột phá

của công nghệ thông tin, nó cho phép những người

tham dự tại nhiều địa điểm từ những quốc gia khác

nhau có thể nhìn thấy và trao đổi trực tiếp với nhau

qua màn hình tivi như đang họp trong cùng một hội

trường. Công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi

trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hội họp và hội

thảo. Ngoài ra, hội nghị truyền hình còn được ứng dụng

trong giáo dục đào tạo (e-learning), an ninh quốc

phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe.
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Hội nghị truyền hình

v Bên cạnh đó hội nghị truyền hình còn giúp doanh

nghiệp:

§ Tiết kiệm thời gian

§ Tiết kiệm chi phí

§ Thực hiện cuộc họp trực tuyến giữa nhiều địa điểm khác

nhau

§ Nhanh chóng tổ chức cuộc họp

§ Lưu trữ toàn bộ nội dung cuộc họp

§ An toàn bảo mật
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Phân loại
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Phân loại

v Thiết bị chuyên dụng
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Phân loại

v Thiết bị chuyên dụng
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Phân loại
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Phân loại

v Thiết bị cá nhân:

§ Điện thoại thông minh

§ Máy tính

vDịch vụ / Phần mềm hội nghị truyền hình:

§ Google Meet

§ Microsoft Teams

§ Zoom

§ …
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Google Meet

v Google Meet là dịch vụ liên lạc qua video do

Google phát triển. Đây là ứng dụng để thay thế

cho Google Hangouts bên cạnh Google Chat từ

tháng 10/2019. Phần mềm này cho phép người

dùng có thể kết nối trực tuyến trên nền tảng web

được tích hợp trong G-suite của Google. Google

Meet là ứng dụng miễn phí nhằm hỗ trợ cho các

buổi học/buổi họp trực tuyến có số lượng người

tham gia lớn, tối đa lên tới 100 người.
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Google Meet
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Google Meet
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Microsoft Teams

vMicrosoft Teams là nền tảng nhắn tin dành cho

các nhóm doanh nghiệp được Microsoft ra mắt

vào năm 2017. Microsoft Teams hỗ trợ tạo

phòng họp hay nhắn tin trực tiếp và cả trò

chuyện âm thanh cũng như video, người dùng

cũng có thể gửi kèm tệp với nền tảng này.
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Microsoft Teams
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Microsoft Teams
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Zoom

vZoom là một nền tảng hội họp trực tuyến, cho

phép nhiều người được kết nối với nhau trong

một khoảng cách rất xa. Với điều kiện là người

dùng cần phải trang bị ít nhất một thiết bị di

động điện tử, như máy tính, máy tính bảng hay

điện thoại thông minh, đồng thời cũng cần phải

kết nối wifi để có thể sử dụng.
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Zoom
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Phân loại

- Thời gian 45 phút

- Số lượng: 100 người

- Ứng dụng

- Trả phí / miễn phí

- 1 sản phẩm
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- Thời gian 24 giờ

- Số lượng: 100 người

- Web

- Trả phí / miễn phí

- Bộ sản phẩm

- Thời gian 1 giờ

- Số lượng: 100 người

- Ứng dụng

- Trả phí / miễn phí

- 1 sản phẩm / bộ 

sản phẩm
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Triển khai hội nghị truyền hình
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Triển khai hội nghị truyền hình

31http://truongnhandao.edu.vn



Triển khai hội nghị truyền hình
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Triển khai hội nghị truyền hình
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Triển khai hội nghị truyền hình
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Triển khai hội nghị truyền hình

v Jitsi Meet là một giải pháp họp trực tuyến miễn phí được

phát triển dựa trên mã nguồn mở. Với Jitsi Meet bạn có

thể chủ động triển khai nhanh chóng phòng họp online

trên hạ tầng riêng, thông qua video với độ phân giải cao

lên 720p và chất lượng âm thanh rõ ràng. Dữ liệu được

mã hóa SSL theo tiêu chuẩn bảo mật cao nhất giúp đảm

bảo tính riêng tư và an toàn thông tin, dễ dàng thiết lập

và tham gia cuộc họp mọi lúc mọi nơi thông qua đường

dẫn website hoặc cài đặt ứng dụng trên điện thoại mà

không yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản.
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Triển khai hội nghị truyền hình

v Chia sẻ màn hình và slide thuyết trình với người tham gia

v Mời tham gia cuộc họp đơn giản với một đường dẫn URL

v Giao diện trực quan và dễ dàng thao tác với người dùng

v Có đủ tính năng để chủ động điều hành cuộc họp online

v Cho phép chat trực tiếp trên room

v Chất lượng âm thanh trao đổi ổn định và hình ảnh rõ nét
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Triển khai hội nghị truyền hình

v Giao diện tiếng Việt

v Không giới hạn thời gian và số lượng user truy cập

v Hỗ trợ Livestream lên Facebook, YouTube và ghi lại

cuộc họp.

v Hỗ trợ tính năng chat online và tính năng giơ tay phát

biểu

v An toàn và bảo mật, cho phép đặt mật khẩu cho từng

Phòng riêng biệt

v Hoàn toàn miễn phí
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Triển khai hội nghị truyền hình

v Yêu cầu hệ thống

§ Máy chủ Linux Ubuntu 18+

§ CPU(core): Tối thiểu 1 Core trở lên, tuỳ vào số lượng

user online mà sẽ cần một máy chủ mạnh hơn

§ RAM: 2GB

§ DISK: 25GB

§ Sử dụng root hoặc su root

§ Một tên domain hoặc subdomain đã trỏ về IP Public
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Triển khai hội nghị truyền hình

vChuần bị:

§ Hệ điều hành Ubuntu Server.

§ Tên miền / tên miền con.

vBước 1: Tạo Swap

vBước 2: Thiết lập hostname

vBước 3: Thiết lập Firewall

vBước 4: Cập nhật hệ thống

vBước 5: Cài đặt JAVA
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Triển khai hội nghị truyền hình

vBước 6: Cài đặt NGINX làm webserver

vBước 7: Cài đặt Jitsi Meet

vBước 8: Cài đặt SSL Let’s Encrypt

vNâng cao

§ Giao diện

§ Bảo mật
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Jitsi Meet
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Jitsi Meet

42http://truongnhandao.edu.vn



Jitsi Meet
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Jitsi Meet
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Jitsi Meet
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Jitsi Meet
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Jitsi Meet

47http://truongnhandao.edu.vn



Jitsi Meet
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Chuẩn bị hội nghị truyền hình
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Chức năng cơ bản

vSử dụng Micro, Camera và rời cuộc họp

v Tính năng chat

vChia sẻ màn hình

vChia sẻ video từ Youtube

vChỉnh âm lượng của người tham gia phòng họp

vChỉnh sửa tên hiển thị trong phòng họp

v Thiết lập hình ảnh hiển thị

vRemove người tham gia phòng họp
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Chức năng nâng cao

vGiao diện

vBảo mật
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Bài tập 6

vSo sánh các dịch vụ hội nghị trực tuyến (Google

Meet, Zoom, MS teams).

v Trình bài chi tiết các bước cài đặt Server Jitsi

Meet trên hệ điều hành Ubuntu 18.04.
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