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Cuộc sống 

trực tuyến 



Định nghĩa về Mạng 

• Trong các thuật ngữ điện toán hiện đại, mạng là một nhóm 

gồm hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau theo 

cách để chúng có thể giao tiếp, chia sẻ tài nguyên và trao 

đổi dữ liệu với nhau. 
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Định nghĩa về Mạng 

• Ưu điểm của việc sử dụng Mạng 

+ Chia sẻ các tệp tin 

+ Sử dụng các tài nguyên mạng (chẳng hạn như máy in) 

+ Truy cập Internet 
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Định nghĩa về Mạng 

• Tốc độ mạng 

− Những nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ truyền tải dữ liệu qua 

mạng: 

+ Loại thiết bị truyền thông (dây đồng, cáp sợi quang, dung lượng trống) 

+ Chuẩn mạng được sử dụng (các chuẩn khác khau hỗ trợ tốc độ khác 

nhau) 

+ Lưu lượng mạng 

+ Tốc độ của các thiết bị mạng (card mạng, modem, hub, chuyển mạch) 

- Khả năng truyền tải dữ liệu trên mạng được gọi là băng thông 
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Đơn vị đo Tương ứng với… 
bps Số bít trên giây 

Kbps Nghìn bít trên giây 

Mbps Triệu bít trên giây 

Gbps Tỷ bít trên giây 



Các mô hình mạng 

• Mô hình Khách/Chủ 

− Các mạng dựa trên máy chủ thông thường bảo mật hơn nhiều so với các 

mạng ngang hàng vì: 

 + Máy chủ trung tâm điều khiển truy cập vào tất cả các tài nguyên trên 

mạng 

 + Người dùng cần đăng nhập vào mạng sử dụng tên người dùng và 

mật khẩu 
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Các mô hình mạng 

• Mô hình mạng ngang hàng 

− Nơi tất cả các máy tính tham gia đều có vai trò giống nhau, và 

không có máy chủ trung tâm 

• Mô hình dựa trên nền Web 

− Sử dụng Internet như một mạng “xương sống” và kết nối với mọi 

người trên toàn cầu 

− Mạng trên phạm vi Internet được gọi là mạng liên kết nối 
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TCP/IP và Mạng 

• Giao thức là tập các luật cho phép các thiết bị giao tiếp với một thiết bị 

khác dựa trên những quy ước đã được chấp nhận. 

• Tất cả các hệ điều hành chính (Windows, Mac OS, UNIX/Linux) đều 

hỗ trợ một giao thức mạng có tên là Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 

− IP là một giao thức chuẩn cho cả mạng cục bộ cũng như mạng diện rộng, 

và đó cũng là giao thức cần có để có thể truy cập Internet 

• TCP/IP là một tập hợp hay là bộ các giao thức cung cấp các dịch vụ 

hỗ trợ cho rất nhiều thứ mà người dùng thực hiện trên Web 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Là một nhóm các máy tính được kết nối với nhau bên 

trong một vùng diện tích địa lý nhỏ 

• Phần lớn các mạng LAN hiện nay tuân theo tiêu chuẩn 

mạng Ethernet 

− Ethernet là một tập hợp các công nghệ mạng dành cho mạng cục 

bộ 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Để Kết nối với mạng LAN yêu cầu: 

+ Một card giao tiếp mạng (NIC: Network Interface Card) 

+ Một thiết bị truyền thông (có dây hoặc không dây) 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Các thiết bị LAN phổ biến 

− Dây cáp cung cấp đường vật lý để thông tin được truyền tải trong mạng 

− Một đầu cáp mạng gắn với NIC trên máy tính; đầu còn lại gắn với cổng trên 

thiết bị mạng trên LAN 

− Các thiết bị kết nối có thể kết nối với các hệ thống riêng lẻ với nhau, và có 

thể kết nối các mạng riêng lẻ với nhau. 

− Các thiết bị chuyển mạch (Switches/Hubs) 

− Thiết bị kết nối trung tâm (hub) kết nối các máy tính trong mạng để chúng có thể 

trao đổi thông tin thông qua các cổng 

− Thiết bị chuyển mạch kết nối các hệ thống riêng lẻ hoặc kết nối nhiều mạng với 

nhau 

◦ Các thiết bị chuyển mạch chứa nhiều cổng Ethernet 

và các thiết bị chuyển mạch có kích thước khác nhau 

cung cấp số cổng khác nhau 

© CĐ Cơ Giới Ninh Bình 10 



Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Các bộ định tuyến 

− Bên trong LAN, các bộ định tuyến nội bộ kết nối các phần trong 

LAN  

− Ở đường biên của LAN, bộ định tuyến kết nối với mạng công cộng 

− Đóng vai trò như điểm đầu vào và đầu ra của mỗi mạng, và còn 

được gọi là cổng vào ra mạng (gateway) 

− bộ định tuyến kết nối với các đường dây truyền tải công cộng để 

truy cập Internet gọi là bộ định tuyến truy cập (access router) 

− Do nó đóng vai trò là cổng vào ra mạng với Internet nên bộ định tuyến 

trong mạng này còn được gọi là “cổng vào ra mạng mặc định” (“default 

gateway”) 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Kết nối có dây 

− Loại cáp mạng được sử dụng phổ biến trong mạng 

LAN có dây theo chuẩn Ethernet là cáp xoắn đôi. 

+ Những tên thường gọi khác của cáp xoắn đôi là: cáp Ethernet, 

cáp vá, cáp thẳng, cáp mạng và cáp RJ-45 

− Các mạng LANs có dây theo tiêu chuẩn Ethernet có thể 

di chuyển dữ liệu với tốc độ 10 Mbps, 100 Mbps, 1 

Gbps hay 10 Gbps 

+ Bảo mật hơn các kết nối không dây 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Các kết nối không dây 

− Không khí chính là phương tiện kết nối và tín hiệu không dây là 

các sóng vô tuyến gửi qua không khí 

− Nhiều máy tính xách tay hiện đại bao gồm cả các NIC không dây 

và card mạng tiêu chuẩn tích hợp sẵn  

− Các điểm truy cập mạng không dây (access point) là một thiết bị 

trung tâm để kết nối các hệ thống không dây vào mạng 

+ Điểm truy cập mạng không dây kết nối với mạng nội bộ thông qua kết 

nối có dây. 

− Tốc độ phổ biến cho các mạng không dây ngày nay là 11 Mbps, 54 

Mbps và 300 Mbps, phụ thuộc vào chuẩn WLAN sử dụng 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Cách sử dụng địa chỉ trên LAN 

− Để các máy tính kết nối mạng có thể giao tiếp với nhau, mỗi máy 

tính cần có một địa chỉ duy nhất. 

• Địa chỉ MAC  

− Mỗi NIC có một địa chỉ duy nhất tồn tại vĩnh viễn được đốt vào bên 

trong NIC bởi nhà sản xuất  

− Địa chỉ này là địa chỉ Media Access Control (MAC), địa chỉ vật lý hay 

địa chỉ của thiết bị  

− Các địa chỉ MAC được sử dụng để cho việc ghi nhận địa chỉ bởi các 

thiết bị cùng một LAN, không phải bên ngoài LAN. 

− Để gửi dữ liệu bên ngoài LAN, địa chỉ IP được sử dụng 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Địa chỉ Internet Protocol (IP)  

− Mỗi máy tính trong mạng TCP/IP (hoặc trên Internet) có một địa chỉ 

Internet để phân biệt nó với các máy tính khác trên mạng. Địa chỉ 

Internet được gọi là địa chỉ IP 

− Có 2 phiên bản: phiên bản 4 (IPv4) và phiên bản 6 (IPv6) 

− Tất cả các thiết bị hỗ trợ địa chỉ trên mạng, bao gồm các máy in mạng, 

các bộ định tuyến,… cần có một địa chỉ IP 

◦ Địa chỉ IPv4 là địa chỉ 32-bit được chia thành bốn phần với mỗi phần được 

phân chia bởi một dấu chấm. Ví dụ về địa chỉ IPv4 là:  200.168.212.226. 

◦ Địa chỉ IP không tồn tại mãi; \Địa chỉ IP cung cấp hai mẩu thông tin: nó xác 

định mạng mà nó đang sử dụng, và xác định máy tính trên mạng đó. 

◦ Một máy tính cần có một địa chỉ IP để kết nối với Internet. 

◦ Một địa chỉ IP cần duy nhất bên trong một mạng. 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Phần địa chỉ Mạng và địa chỉ Host 

− Một địa chỉ IP bao gồm hai phần: 

◦ Phần địa chỉ mạng – cũng được gọi là định danh mạng, ID mạng, hoặc tiền 

tố mạng. Phần địa chỉ mạng được chỉ ra bởi một số lượng bít (bắt đầu từ 

các bít phía ngoài cùng bên trái) 

◦ Phần địa chỉ host – các bít còn lại (sau phần tiền tố mạng) xác định máy tính 

trên mạng 

− Một ký hiệu đặc biệt được gọi là ký hiệu gạch chéo có thể được sử 

dụng để chỉ ra bao nhiêu bít được sử dụng cho tiền tố mạng. 

− Các thiết bị mạng sử dụng phần địa chỉ mạng và địa chỉ IP để xác định: 

◦ Máy tính nằm trong mạng nào 

◦ Khi nào thì mạng là cục bộ hay từ xa 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

Cái gì xác định một địa chỉ IP? 

Địa chỉ IP của hệ thống được xác định bởi mạng mà nó nằm trên đó.  

Là do tất cả các máy tính nằm trên cùng một mạng đều có chung địa chỉ 

mạng, nhưng cần phải có duy nhất địa chỉ máy tính 

Địa chỉ IP có thể được gán một cách thủ công và được cấu hình bởi nhà quản 

trị mạng, hoặc nó có thể được gán và được cấu hình một cách tự động thông 

qua dịch vụ có tên là Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

Địa chỉ IP đến từ đâu?  

Chỉ được phát hành bởi Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers (ICANN). 

Được cấp phát cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn (ISP) – đơn vị cấp phát các 

địa chỉ IP cho khách hàng của họ. 

 

© CĐ Cơ Giới Ninh Bình 17 



Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

− Các thông tin địa chỉ cần thiết khác 

◦ Bên cạnh địa chỉ IP, mỗi máy tính trong mạng cần được cấu hình với các 

thông tin sau: : 
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Subnet 

Mask (Mặt 

nạ mạng 

con) 

Là một số 32 bít (tương tự như địa chỉ IP) được sử dụng bởi các 

thiết bị mạng để xác định mạng đích là mạng cục bộ (cùng LAN) 

hay mạng từ xa. Nếu mặt nạ mạng con được xác định không chính 

xác trong các thiết lập cấu hình của mạng hiện tại, hệ thống sẽ 

không thể giao tiếp với các hệ thống khác trên mạng. 

Default 

Gateway 

(Cổng mạng 

mặc định) 

Số này là địa chỉ IP của thiết bị mạng cung cấp đầu ra cho mạng 

LAN cục bộ. Cổng mạng mặc định thường là bộ định tuyến. Để 

truy cập với Internet, hệ thống của bạn cần biết địa chỉ cổng mạng 

mặc định. 



Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Các dải địa chỉ được để dành riêng 

− ICANN chịu trách nhiệm gán và phối hợp các địa chỉ IP trên toàn cầu 

+ Các địa chỉ IP được cấp phát cho các nhà cung cấp dịch vụ để phân phối cho 

khách hàng của họ là các địa chỉ IP công cộng (public) 

+ Địa chỉ IP công cộng có thể được sử dụng để truy cập và tham gia vào Internet. 

− ICANN cũng dành riêng những dải địa chỉ IP cụ thể để làm địa chỉ IP riêng 

biệt 

+ Địa chỉ IP riêng biệt là một địa chỉ IP có thể được sử dụng để truyền thông bên 

trong phạm vi của LAN, nhưng không có khả năng định tuyến và không hỗ trợ địa 

chỉ trên Internet 

◦ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255 

◦ 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 

◦ 192.168.0.0. đến 192.168.255.255 

+ Hầu hết các mạng gia đình sử dụng dải địa chỉ IP nội bộ trong khoảng  từ 

192.168.0.0. đến 192.168.255.255. 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Các địa chỉ nội bộ (Private Addresses) và kết nối 

Internet 

− Thiết bị modem/bộ định tuyến thực hiện vài chức năng: 

− Nó gán địa chỉ mạng nội bộ vào các hệ thống kết nối với nó (thường là 

192.168.1.x), vì vậy nó thiết lập một LAN nội bộ. 

− Nó sử dụng một công nghệ có tên là chuyển đổi địa chỉ mạng (NAT: 

Network Address Translation) để thay thế địa chỉ IP nội bộ được sử 

dụng bởi hệ thống trong LAN với địa chỉ IP được hiểu trên Internet 

được cung cấp bởi ISP khi mua dịch vụ Internet. 
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Mạng cục bộ (LAN: Local Area Network)  

• Kết nối các LAN 

− Việc kết nối các LAN khác nhau mang lại rất nhiều lợi ích 

− Các LAN có thể kết nối với nhau sử dụng các đường dây truyền thông 

sở hữu riêng, hoặc  

− có thể được kết nối qua các đường dây truyền thông của các nhà cung 

cấp dịch vụ truyền tải thông tin công cộng 

− Khi hai hoặc nhiều LAN được kết nối với nhau qua mạng công 

cộng, WAN được hình thành 
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Các mạng diện rộng (WAN- Wide Area Network) 

• Bao gồm hai hoặc nhiều LAN bao phủ một vùng 

diện tích rộng được kết nối sử dụng các đường 

dây của nhà cung cấp dịch vụ truyền tải công 

cộng 
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Các mạng diện rộng (WAN- Wide Area Network) 

• Phân biệt LAN với WAN là: 

− LAN bị bó hẹp trong phạm vi kết nối cục bộ khi bạn cài 

đặt tại gia đình, hoặc được thiết lập trong phạm vi một 

văn phòng bởi bộ phận IT.  

− Trong LAN, tổ chức sở hữu mọi thành phần 

− Đối với WAN, tổ chức phải thuê một vài thành phần cần 

thiết để truyền tải dữ liệu 

− LAN cũng thường có tốc độ cao hơn WAN 
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Các mạng chuyển mạch công cộng 

• Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN: 

Public Switched Telephone Network) 

− Cung cấp dịch vụ điện thoại trên toàn thế giới và tích hợp mạng 

diện rộng WAN do cơ sở hạ tầng được bao phủ trên toàn cầu 

− Thường cho thuê các đường dây để các công ty hoặc cá nhân có 

thể sử dụng riêng biệt 

− Những đường dây cho thuê cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ 

cao và băng thông đảm bảo 
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Các mạng chuyển mạch công cộng 

• Các tín hiệu tương tự và tín hiệu số 

− Có hai loại tín hiệu được sử dụng để truyền tải thông tin điện tử - 

tương tự và số: 

− Các tín hiệu tương tự là các tín hiệu có cường độ và tần số biến đổi. 

Những tín hiệu này được đo bằng chu kỳ trên giây, hoặc Hertz (Hz). 

− Các tín hiệu số là tín hiệu chỉ chứa hai giá trị - 1 hoặc 0. Các tín hiệu 

số được đo theo bít trên giây (bps). 

- Số hóa là quá trình chuyển đổi các tín hiệu tương tự thành các tín 

hiệu số 
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Các mạng chuyển mạch công cộng 

• Mạng điện thoại số 

− Hầu hết PSTN đều sử dụng công nghệ số, ngoại trừ một phần nhỏ mở rộng từ 

văn phòng trung tâm (CO) của các công ty điện thoại đến gia đình và văn phòng 

của người sử dụng dịch vụ 

◦ Văn phòng trung tâm là một tòa nhà mà các đường dây điện thoại thuê bao được kết nối 

với các thiết bị chuyển mạch để thực hiện các cuộc gọi cục bộ hoặc khoảng cách xa. 

◦ Phần nhỏ của mạng mở rộng từ CO đến nhà của người dùng được gọi là lặp cục bộ 

hoặc “dặm cuối cùng” và thường sử dụng đường dây tương tự để cung cấp dịch vụ điện 

thoại thuần (POTS: Plain Old Telephone  Sevice) 

− Trên đường dây POTS, cuộc thảo luận thoại bắt đầu bằng một tín hiệu tương tự 

dạng thông tin thoại được nói cho người nhận 

◦ Tín hiệu tương tự chuyển xuống lặp cục bộ cho tới khi đến CO 

◦ tín hiệu tương tự truyền tới chuyển mạch và được số hóa và được chuyển tới trung tâm 

số của mạng điện thoại. 

− Thông tin vẫn nằm ở định dạng số cho đến khi tới CO của bên nhận cuộc gọi 
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Các mạng chuyển mạch công cộng 

• Chuyển mạch vòng 

− Chuyển mạch vòng là công nghệ sử dụng đường truyền vật lý 

chuyên dụng để gửi và nhận thông tin. PSTN sử dụng chuyển 

mạch vòng. 
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Các mạng chuyển mạch công cộng 

• Chuyển mạch gói 

− Chuyển mạch gói là công nghệ truyền tải thông tin không dựa trên một 

đường vật lý riêng biệt 

− Thông tin được chia nhỏ thành các đơn vị rời rạc được gọi là “các gói” 

và chứa thông tin địa chỉ của gói 

− Tất cả các gói được chuyển đi trên mạng dựa trên thông tin về địa chỉ 

của gói. 

− Các mạng dữ liệu sử dụng chuyển mạch gói để truyền tải thông tin 

giữa các máy tính trên mạng 

◦ Internet cũng sử dụng chuyển mạch gói để truyền tải thông tin giữa các máy 

tính. 

− Có hai công nghệ Internet được sử dụng phổ biến – đó là đường dây 

thuê bao số (DSL) và cáp Internet – cũng dựa trên chuyển mạch gói.  
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Kết nối với Internet 

• Các kết nối quay số 

− Các kết nối quay số thường rất chậm và hiếm khi còn được sử 

dụng. Tuy nhiên, một vài người dùng vẫn sử dụng phương pháp 

quay số vì nó là phương pháp kết nối Internet không quá đắt. 

− Kết nối POTS (Plain Old Telephone Service) 

+ Tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa qua đường dây điện thoại tiêu chuẩn 

là 56Kbps. 

- Mạng số dịch vụ tích hợp (ISDN: Integrated Services Digital 

Network):  là mạng số tích hợp đa dịch vụ cho phép sử dụng cùng 

một lúc nhiều dịch vụ trên cùng một đường dây điện thoại thông 

thường. 

+ Tốc độ truyền tải dữ liệu 128Kbps. Ngày nay bị thay thế bởi cáp và 

các dịch vụ DSL. 
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Kết nối với Internet 

• Các kết nối trực tiếp – Băng thông rộng 

− Cung cấp khả năng truy cập liên tục tới Internet thông qua các kết 

nối mạng bền vững.  

− Các kết nối trực tiếp được mong đợi hơn so với các kết nối quay 

số bởi vì khả năng hoạt động trên băng thông rộng. 

− Thông thường, các kết nối trực tiếp còn được gọi là các kết nối 

băng thông rộng 

− Chia băng thông thành nhiều kênh, và mỗi kênh truyền tải một tín hiệu 

riêng biệt. 

− cho phép một dây đơn có thể truyền tải nhiều thông tin truyền thông 

đồng thời 

− Ngày nay, thuật ngữ băng thông rộng mô tả đến bất kỳ kết nối nào 

luôn “bật” và cung cấp tốc độ 1.544 Mbps hoặc cao hơn. 
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Kết nối với Internet 

− Các đường dây thuê riêng 

− Đường dây thuê bao số (DSL: Digital Subscriber Line) 

− Cáp. 

− Các bộ định tuyến băng thông rộng 
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Kết nối với Internet 

− Các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất 

− Lưu lượng mạng – Nếu nhiều người dùng chia sẻ một kết nối Internet 

đồng thời, thì lượng băng thông có thể cần được chia sẻ. 

− Kết nối không dây so với Kết nối có dây: hầu hết các LAN không dây 

truyền tải ở tốc độ 54 Mbps, chậm hơn đáng kể so với tốc độ trung 

bình 100 Mbps cho kết nối Ethernet có dây 

◦ Một vài mạng WLAN truyền và nhận dữ liệu ở tốc độ 11 Mbps 

◦ Các mạng LAN không dây mới hơn (được gọi là “Wireless N LANs" hoặc 

"802.11n LANs”) hoạt động ở tốc độ 300 Mbps. 

− Nhiều thẻ mở đồng thời – các trình duyệt cung cấp khả năng duyệt 

nhiều trang Web trên các thẻ tại một thời điểm 

◦ Mỗi trang Web mở ra đại diện cho một kết nối với máy chủ Web, và như vậy 

mỗi thẻ được mở trên trình duyệt sử dụng một lượng tài nguyên mạng cụ 

thể 
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Đánh địa chỉ trên Internet 

• Các địa chỉ IP được yêu cầu nếu các hệ thống trên mạng 

cần giao tiếp với nhau 

− Cần phải biết địa chỉ IP của máy tính mà nó muốn giao tiếp 

• Hầu hết mọi người nhập URL vào thanh địa chỉ của trình 

duyệt.  

− URL chuẩn chứa phần định danh giao thức và tên miền 

− Sử dụng DNS để tìm địa chỉ máy chủ web 
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Đánh địa chỉ trên Internet 

• Hệ thống tên miền (DNS: Domain Name System) 

- Một dịch vụ ánh xạ các tên miền duy nhất tới các địa chỉ IP cụ thể. 

- Cả tên miền và địa chỉ IP đều trỏ tới cùng một tài nguyên, nhưng tên 

miền dễ nhớ hơn. 

- Ta có thể xác định địa chỉ IP của tên miền thông qua lệnh Ping 

• Các máy chủ DNS  

- Các máy chủ trên Internet có chức năng duy nhất là phân giải tên 

miền thành địa chỉ IP. 

- Nếu máy chủ DNS không thể truy cập được, bạn sẽ không thể điều 

hướng đến Web site bằng cách nhập URL vào thanh địa chỉ trình 

duyệt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập vào Web site đó nếu bạn 

biết địa chỉ IP 
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Sự cần thiết của bảo mật 

• LAN là một mạng nội bộ. 

− Các hệ thống bên trong LAN có thể giao tiếp với nhau, nhưng 

không thể giao tiếp với bất kỳ hệ thống nào ngoài LAN 

• Một khi LAN được kết nối với liên kết WAN, LAN được kết 

nối với thế giới bên ngoài 

− Hệ thống bên trong LAN có thể giao tiếp với các hệ thống bên 

ngoài LAN, và các hệ thống bên ngoài LAN có thể giao tiếp với các 

hệ thống bên trong LAN 

− Điều này làm cho các hệ thống bên trong LAN dễ dàng bị tổn 

thương bởi các hoạt động độc hại 

− Bất kỳ ai cố gắng đạt được việc truy cập trái phép vào hệ thống 

máy tính được gọi là hacker.  
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Sự cần thiết của bảo mật 

• So sánh Mạng riêng với Mạng công cộng 

− Các hệ thống bên trong LAN là một phần của mạng riêng, và được 

xem là các hệ thống tin cậy 

− Bất kỳ hệ thống nào ngoài LAN là hệ thống không tin cậy 

− Do Internet không được quản lý tập trung hay sở hữu nên Internet 

được coi là “mạng công cộng”  

+ Nên không ai có thể là “người bảo vệ” Internet để bảo vệ người sử 

dụng nó 

+ Internet được coi là “mạng mở” hoặc “mạng không tin cậy” 

+ Trong các sơ đồ mạng, Internet thường được biểu diễn bởi một đám 

mây, bởi vì nội dung của trong đó không biết rõ 
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Sự cần thiết của bảo mật 

− Sự xác thực và điều khiển truy cập  

− Quá trình xác thực và điều khiển quyền truy cập để quản lý các 

tài nguyên mạng và giữ cho mạng bảo mật. 

− Xác thực là quá trình xác minh định danh của người dùng đăng 

nhập vào hệ thống hoặc mạng 

− Điều khiển truy cập là một tiến trình điều khiển những ai có thể 

truy cập vào các tài nguyên hoặc dịch vụ mạng cụ thể. 

◦ thường được thực hiện bằng cách liên kết các quyền hạn xác định 

với mỗi tài khoản người dùng 

− Nhưng hầu hết các biện pháp bảo mật tập trung vào việc ngăn 

chặn các truy cập bất hợp pháp từ bên ngoài vào LAN 
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Sự cần thiết của bảo mật 

• Tường lửa/Cổng vào ra mạng 

− Hàng rào bảo mật điều khiển dòng thông tin giữa Internet và mạng 

riêng 

− Có thể là một hệ thống máy tính riêng, một  

thiết bị tường lửa chuyên dụng, hoặc được  

tích hợp sẵn trong bộ định tuyến 

− Bảo vệ mạng của bạn khỏi các hoạt động  

độc hại đến từ bên ngoài mạng, và cung  

cấp một “cửa” vào ra để mọi người có thể giao tiếp với một mạng 

bảo mật (LAN) và mạng Internet mở, không bảo mật. 

− Thường được đặt giữa LAN trong doanh nghiệp và Internet 

− Không có máy tính nào trong LAN kết nối trực tiếp với Internet và bất 

kỳ yêu cầu thông tin nào cũng cần vượt qua tường lửa 
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Sự cần thiết của bảo mật 

• Mạng riêng ảo (VPN: Virtual Private Network) 

− Các kết nối từ bên ngoài mạng vào bên trong LAN được gọi là truy cập từ 

xa. 

+ Bảo mật là một thành phần đặc biệt quan trọng khi truy cập từ xa bởi vì thông tin 

được truyền qua một mạng công cộng dễ bị tổn thương khi bị đánh chặn hoặc bị 

nghe trộm 

+ Xác thực: tiến trình xác nhận định danh của người dùng hoặc hệ thống máy tính 

+ Mã hóa: tiến trình chuyển đổi dữ liệu thành một dạng văn bản không đọc được, 

dữ liệu đã mã hóa sau đó yêu cầu mã khóa giải mã để có thể đọc được dữ liệu 

+ Việc truy cập từ xa đều sử dụng kết nối mạng riêng ảo (VPN). 

− VPN là một kết nối được mã hóa giữa hai máy tính 

+ Cho phép truyền thông bảo mật giữa các khoảng cách xa sử dụng Internet như 

một đường truyền thông thay vì sử dụng đường truyền riêng chuyên biệt 
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Sự cần thiết của bảo mật 

+ Hữu dụng cho những người muốn liên lạc từ xa và những nhân 

viên hay phải làm việc di động có thể thiết lập được một kết nối bảo 

mật tới mạng của công ty từ bên ngoài địa điểm của công ty 

+ Giúp công ty kết nối các văn phòng vệ tinh để thiết lập các kết nối 

bảo mật giữa tất cả các địa điểm của công ty 

− Sử dụng VPN 

+ Để mạng hỗ trợ các kết nối VPN, máy chủ VPN cần phải được thiết lập 

để nhận các kết nối đến. Bất kỳ người dùng nào muốn tạo kết nối 

◦ Bất kỳ người dùng nào muốn tạo kết nối VPN từ một vị trí từ xa (từ nhà 

hoặc từ phòng khách sạn) cần phải cài đặt và sau đó khởi động một 

chương trình phần mềm VPN khách để mở một kết nối đến máy chủ VPN. 

◦ Người dùng cần phải đăng nhập (xác thực) sử dụng tên đăng nhập và mật 

khẩu chính xác. 
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Sự cần thiết của bảo mật 

• Bảo mật mạng không dây 

− các mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến để gửi và nhận thông 

tin, nên họ dễ dàng bị nghe lén và truy cập trái phép 

− Tên người dùng và mật khẩu không bao giờ nên gửi qua các truyền 

thông không dây không có mã hóa 

− người dùng trái phép có thể truy cập Internet “miễn phí” thông qua 

điểm truy cập không dây của bạn nếu bạn không thực hiện các bước 

bảo mật 

− Mã hóa không dây 

− Mã hóa là một tiến trình chuyển dữ liệu về dạng văn bản không đọc 

được 

− Giải mã là tiến trình chuyển dữ liệu đã được mã hóa về dạng nguyên 

bản, có thể đọc được 
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Sự cần thiết của bảo mật 

Wired Equivalent 

Privacy (WEP) 

Đây là kỹ thuật bảo mật ban đầu cho các mạng không 

dây. WEP mã hóa tất cả các gói dữ liệu được gửi đi giữa 

khách hàng và điểm truy cập, nhưng sử dụng các thông 

tin được trao đổi không mã hóa trong suốt quá trình xác 

thực. Ngày nay, WEP được coi là một phương pháp đã lỗi 

thời và các nhà quản trị sử dụng nhiều kỹ thuật bảo mật 

nâng cao hơn 

WiFi Protected 

Access (WPA) 

WPA cung cấp khả năng bảo mật hơn WEP, không yêu 

cầu phần cứng mạng không dây (NIC và điểm truy cập 

không dây) được cập nhật.  

WiFi Protected 

Access 2 (WPA2) 

WPA2 cung cấp mã hóa bảo mật tốt nhất, tuy nhiên nó 

yêu cầu các thiết bị modem không dây thế hệ mới. Tất cả 

các phần cứng mạng không dây mới đều hỗ trợ WPA2. 
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Khắc phục sự cố mạng 

• Khắc phục các sự cố phần cứng 

− Các đèn chỉ báo 

− Hầu như tất cả các thiết bị mạng đều bao gồm một hoặc nhiều đèn chỉ 

báo để thông báo về cách thức hoạt động của thiết bị 

− Mọi NIC đều chứa một đèn phát điốt màu xanh lá nhấp nháy không liên 

tục khi thông tin được truyền tải tới và đi từ máy tính qua NIC 

− Hầu hết các thiết bị kết nối trung tâm và thiết bị chuyển mạch đều chứa 

các đèn chỉ báo LED cho mỗi cổng kết nối, và các đèn chỉ báo bật 

sáng khi thiết bị một thiết bị kết nối đúng với cổng  

© CĐ Cơ Giới Ninh Bình 43 



Khắc phục sự cố mạng 

− Cập nhật  Firmware  

− Khi bạn sử dụng một kết nối trực tiếp, chẳng hạn như DSL hoặc cáp, 

thường bạn không hay nhận được các bản cập nhật firmware bổ sung 

chức năng cho modem của bạn 

− Các bản cập nhật firmware ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của 

phần cứng 

− Đôi khi modem hoạt động không đúng chức năng sau khi cài đặt bản 

cập nhật firmware cho đến khi tắt và khởi động lại thiết bị 

− Không phải dễ dàng chỉ ra được khi nào bản cập nhật firmware đã 

được cài đặt 

◦ nếu modem hoạt động đúng chức năng và sau đó bất ngờ dừng hoạt động, 

giải pháp đơn giản là khởi động lại thiết bị. 

− Nếu bạn khởi động lại modem băng thông rộng, khởi động lại cả 

những thiết bị mạng nào có kết nối với nó 
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Khắc phục sự cố mạng 

− Các sự cố về chất lượng tín hiệu 

− Việc truyền tải các tín hiệu mạng phụ thuộc vào phương tiện truyền 

thông 

◦ Các kết nối giữa dây dẫn trong cáp Ethernet và đầu kết nối đôi khi bị lỏng, 

hoặc dây dẫn bị đứt ở vị trí nào đó trong dây cáp 

◦ Khi cáp mạng bị hỏng sẽ không thể truyền tải tín hiệu được 

− Nếu bạn đang gặp sự cố về kết nối mạng, kiểm tra các kết nối 

− Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khoảng cách và chất lượng của 

các tín hiệu không dây 

− Các quá trình truyền thông không dây cũng bị ảnh hưởng bởi sự can 

thiệp của các thiết bị khác hoạt động trong cùng dải tần số 

− Để kiểm thử những yếu tố ảnh hưởng đến kết nối Internet của bạn, 

hãy thử kết nối LAN chỉ với cáp Ethernet 
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Khắc phục sự cố mạng 

• Khắc phục các sự cố về địa chỉ  

− Để có thể kết nối với Internet một cách thành công, máy tính cần 

phải được cấu hình chuẩn xác cho các thành phần như địa chỉ IP, 

mặt nạ mạng con và cổng vào ra mạng mặc định 

− Người dùng cuối thường không thực hiện những cài đặt này, và 

hiếm khi họ tự thay đổi chúng 

− Trong hầu hết các trường hợp, máy tính tự động lấy các thiết lập từ 

máy chủ DHCP 

− Có thể kiểm tra các thiết lập cấu hình mạng bằng cách sử dụng tiện ích 

IPCONFIG 
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Khắc phục sự cố mạng 

− Để sử dụng tiện ích IPCONFIG: 

 

 

 

 

 

1. Nhấp chuột vào Start. 

2. Trong hộp Search, nhập: cmd và nhấn ENTER. 

3. Trong cửa sổ nhắc lệnh, nhập: ipconfig và nhấn ENTER. 

4. Quan sát dòng bắt đầu với cụm từ "IPv4 Address …" để xem ba thiết 

lập cần thiết về địa chỉ mạng. 
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Khắc phục sự cố mạng 

− Có thể dễ dàng nhận ra địa chỉ IPv4 có vấn đề: 

− Địa chỉ 0.0.0.0 là địa chỉ khởi tạo đặc biệt được hệ thống sử dụng khi 

máy tính đang lấy địa chỉ IP từ máy chủ DHCP 

− Nếu hệ thống của bạn đang sử dụng địa chỉ IP 169.254.x.x (cùng với 

mặt nạ mạng con 255.255.0.0), nghĩa là hệ thống đó không liên lạc 

được với máy chủ DHCP và nó tự cấu hình địa chỉ IP sử dụng tính 

năng Windows Automatic Private IP Addressing (APIPA) 

◦ Dải địa chỉ của APIPA (từ 169.254.0.1 tới 169.254.255.254) là một dải địa 

chỉ IP riêng không thể được sử dụng trên Internet 

◦ Nếu bạn kiểm tra các thiết lập cho cấu hình của bạn và quan sát thấy hệ 

thống của bạn nhận địa chỉ khởi tạo hoặc địa chỉ APIPA, nghĩa là hệ thống 

của bạn không liên lạc được với máy chủ DHCP trên mạng 

− Hãy kiểm tra xem cáp mạng đã được gắn chưa trước tiên 

© CĐ Cơ Giới Ninh Bình 48 



Khắc phục sự cố mạng 

• Kiểm tra kết nối với địa chỉ 

− Bạn có thể ping đến các địa chỉ cụ thể để xác định nơi bị ngắt kết nối 

◦ Nếu NIC và cáp mạng hoạt động đúng chức năng, bạn có thể ping thành 

công đến chính địa chỉ IP của bạn. 

◦ Nếu NIC và cáp mạng hoạt động tốt và các thiết lập cấu hình mạng cũng 

chính xác, bạn có thể ping thành công đến các hệ thống máy tính khác trên 

mạng cục bộ, và bạn cũng có thể ping được cổng vào ra mạng mặc định 

◦ Nếu kết nối Internet của bạn hoạt động đúng chức năng, bạn có thể ping 

đến ISP hoặc web site yêu thích thông qua địa chỉ IP 
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Khắc phục sự cố mạng 

− Để sử dụng tiện ích ping: 

 

 

 

 

 

1. Nhấp chuột vào Start. 

2. Trong ô Search, nhập: cmd và nhấn ENTER.  

3. Trong cửa sổ nhắc lệnh, nhập: ping [ip_address] (với ip_address là địa 

chỉ IP của hệ thống mà bạn đang muốn liên lạc) và nhấn ENTER. 

4. Quan sát các bản tin trả lời để xác nhận kết nối được đến hệ thống đó 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

1.Tốc độ truyền tải dữ liệu nào dưới đây là nhanh nhất? 

a.3 Gbps c.300 Kbps 

b.300 Mbps  d.3,000,000 bps 

2.Điều nào dưới đây là đúng với một địa chỉ IP? 

a.Nó tồn tại vĩnh viễn. 

b.Được đốt vào NIC bởi nhà sản xuất. 

c.Nó xác định mạng mà máy tính đang nằm bên trong, và nó xác định 

từng máy cụ thể trong mạng. 

d.Nó không cần thiết phải có để truy cập Internet. 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

3.Câu nào dưới đây là đúng về mạng diện rộng (WAN)? 

a.WAN thường bị giới hạn bởi một vùng diện tích nhỏ. 

b.WAN được hình thành khi hai hoặc nhiều LAN kết nối với nhau sử 
dụng mạng công cộng. 

c.WAN hầu như có tốc độ nhanh hơn LAN. 

d.WAN bị giới hạn bởi hệ thống cáp cục bộ mà bạn đã cài đặt trong gia 
đình hoặc văn phòng. 

4.POTS, ISDN và các đường dây thuê riêng có đặc điểm 
nào chung? 

a.Chúng đều sử dụng chuyển mạch vòng. 

b.Chúng đều sử dụng chuyển mạch gói. 

c.Tất cả đều là kết nối quay số. 

d.Tất cả đền là kết nối trực tiếp. 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

5.Thuật ngữ băng thông rộng đề cập đến: 

a.bất kỳ kết nối tốc độ cao nào sử dụng chuyển mạch vòng. 

b. bất kỳ kết nối tốc độ cao nào luôn “bật”.  

c.bất kỳ kết nối quay số tốc độ cao nào 

d.bất kỳ loại kết nối nào cung cấp khả năng truy cập Internet. 

6.Điều gì dưới đây có thể tăng tốc độ duyệt Web của kết nối quay số? 

a.Không hiển thị hình ảnh. 

b.Mở nhiều thẻ trên trình duyệt để phân bổ tác vụ tải trang. 

c.Chia sẻ kết nối quay số Internet với nhiều máy tính. 

d.Mở một ứng dụng tin nhắn tức thời trong lúc đang duyệt Web. 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

7.Dịch vụ nào cho phép người dùng truy cập các Web site 

bằng cách sử dụng tên miền thay vì địa chỉ IP? 

a. DHCP  

b. DSL 

c. DNS  

d. APIPA 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

8. Công nghệ nào cung cấp một kết nối được mã hóa và đáng tin cậy 

giữa các mạng máy tính cá nhân trên Internet 

a. Mạng không dây 

b. VPN 

c. Public Switched Telephone Network 

9. Kỹ thuật mã hóa nào cung cấp cấp độ bảo mật cao nhất?  

 a.WEP 

 c.WPA 

 b.WEP2 

 d.WPA2 

 

© CĐ Cơ Giới Ninh Bình 56 



Câu hỏi trắc nghiệm 

10. Tốc độ mạng được đo bằng ký hiệu gì?  

a. MB hoặc GB 

b. MHz hoặc GHz 

c. Mbps hoặc Gbps. 

11. HĐH nào sau đây hỗ trợ TCP/IP như là một giao thức mạng. 

a. Mac OS. 

b. Unix và Linux 

c. Chỉ dành cho Windows. 

d. Tất cả các HĐH kể trên 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

12. Khi 2 hay nhiều LAN kết nối với nhau sử dụng đường truyền 
công cộng thì những gì được tạo ra? 

a. WAN 

b. RAS 

c. VPN. 

d. Client/Server, 

13. Thiết bị LAN nào kết nối hai hệ thống riêng lẻ hoặc nhiều 
mạng với nhau. 

a. Hub. 

b. Switch. 

c. Router. 

d. Bridge  
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Câu hỏi trắc nghiệm 

14. Thiết bị LAN nào giúp xác định điểm đến, điểm đi 

cho mỗi mạng với nhau. 

a. Hub.       

b. Switch.             

c. Router.     

d. Bridge 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

15. 3 Điều nào đúng khi nói về IP. 

a. Chia làm 4 phần ngăn cách bởi dấu gạch chéo. 

b. Không cần thiết để kết nối internet. 

c. Là duy nhất trong mạng 

d. Được thuê để các máy tính tham gia mạng trong một 

khoảng thời gian nhất định 

e. Chúng xác định các mạng mà máy chủ lưu trú và các 

máy chủ cụ thể trên mạng. 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

16. PSTN là gì? 

a. Public Systems telephone network 

b. Public Switched telephone network 

c. Private Systems telephone network 

d. Private Switched telephone network 

17. POTS là gì? 

a. Plain Old telephone service 

b. Public Old telephone service 

c. Private Old telephone service 

d. Protocol Old telephone service 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

18. Công nghệ sử dụng một đường truyền vật lý chuyên dụng để gửi và 

nhận thông tin là gì? 

a. Chuyển mạch vòng. 

b. Chuyển mạch gói. 

c. Chuyển mạch thông báo. 

d. Chuyển mạch kênh. 

19. VPN là gì? 

a. Virtual Private Network. 

b. Virtual Public Network 

c. Virtual Protocol Network 

d. Virtual Provider Network  
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Câu hỏi trắc nghiệm 

20. WEP là gi? 

a. Wired Equivalent Privacy 

b. Wireless Equivalent Privacy 

c. Wired Equivalent Protocol 

d. Wireless Equivalent Protocol 
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Câu hỏi trắc nghiệm 

21. Hệ thống của bạn hiển thị địa chỉ IP 169.254.100.216. có nghĩa là 

gì? 

a. Hệ thống máy chủ của bạn không thể kết nối đến máy chủ DHCP trên 

mạng 

b. Một người khác đang dùng địa chỉ IP này. 

c. Các máy chủ của VPN bị lỗi 

d. Các máy chủ DNS của cty bị lỗi 
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