
 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
 

1. Tên học phần:  Mạng máy tính                                                   

- Mã học phần:  

- Số tín chỉ: 3                                                                                              

2. Trình độ: Dành cho sinh viên đại học và cao đẳng  

3. Phân bổ thời gian 

Lên lớp lý thuyết  : 39 tiết 

Thực hành  : 6 tiết 

4. Điều kiện tiên quyết: 

5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

- Giới thệu tổng quan về môn học Mạng máy tính: Cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng máy tính, trong đó tập 

trung vào kiến trúc của mạng Internet, và nguyên tắc hoạt động của các giao thức trong 

mạng Internet  

6. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp: Đủ số tiết theo quy định  

- Bài tập: Hoàn thành các bài tập trong hệ thống bài tập được giao 

- Yêu cầu khác: Hoàn thành bài tập lớn môn học do giáo viên yêu cầu 

- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên. 

7. Tài liệu học tập:  

[1] Bài giảng của giảng viên 

8. Tài liệu tham khảo 

[1] Giáo trình mạng máy tính và truyền dữ liệu -  ĐH Bách khoa Hà Nội  

[2] Giáo trình mạng máy tính – Học viện Bưu Chính viễn thông.  

[3].  Tài liệu khóa học CCNA của Cisco, phiên bản 4.1. 

[4]. Cisco CCIE Fundamentals: Network Design 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Chuyên cần: 10% 

- Bài tập lớn + Kiểm tra: 30% 



 

 

- Thi: 60% 

+ Thi viết 

 + Thời gian: 90 phút 

10. Thang điểm: 

Tham dự học và kiểm tra đầy đủ .Thi và kiểm tra giữa kỳ được thực hiện theo điều 22 

của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành. 

11.  Nội dung chi tiết học phần: 

A. Mục đích yêu cầu 

Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng: phân tích gói tin của các tầng giao thức khác nhau, 

lập trình ứng dụng socket cơ bản, thiết kế mạng máy tính đơn giản thông qua công cụ mô 

phỏng 



 

 

 

B. Nội dung chi tiết  

Nội dung 

Thời gian (tiếp) 

Ghi chú 

Tổng Lý thuyết 
Thực 

hành 

Tiểu luân, 

BT lớn 

CHƢƠNG 1. NHẬP MÔN 

MẠNG MÁY TÍNH 

1.1 . Lịch sử mạng máy tính.  

1.2 . Các khái niệm cơ bản.  

1.3 . Phân biệt các loại mạng.  
1.3.1. Một số phương thức 

liên kết mạng chủ yếu được 

sử dụng trong hệ thống 

mạng. 

1.3.2. Phân loại máy tính 

theo vùng địa lý. 

1.3.3. Phân loại mạng máy 

tính theo Topology. 

1.3.4. Phân loại mạng máy 

tính theo chức năng 

1.4. PHẦN CỨNG VÀ CÁC 

THIẾT BỊ MẠNG  

1.4.1. Thiết bị cấu thành 

mạng máy tính  

 1.4.2.2 Các thiết bị ghép nối 

mạng  

1.5 HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG. 

1.5.1 Đặc điểm của HĐHM 

1.5.2 Phân loại HĐHM 

1.5.3 Cách cài đặt 

1.5.4 Các chức năng chính 

1.6 KẾT NỐI LIÊN MẠNG 

 

3 3    

CHƢƠNG 2: KIẾN TRÚC 

PHÂN TẦNG OSI 

2.1. TẦNG VẬT LÝ 

(PHYSICAL) 
2.1.1. Vai trò và chức năng 

của tầng vật lý 

2.1.2. Các chuẩn cho giao 

diện vật lý  
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 2.2. TẦNG LIÊN KẾT DỮ 

LIỆU (DATA LINK)  
 2.2.1. Vai trò và chức năng 

của tầng liên kết dữ liệu  

 2.2.2. Các giao thức của 

tầng liên kết dữ liệu 

 2.2.3. Các giao thức hướng 

ký tự 

 2.2.4. Các giao thức hướng 

bit  

2.3. TẦNG MẠNG 

(NETWORK) 
 2.3.1. Vai trò và chức năng 

của tầng mạng 

 2.3.2. Các kỹ thuật chọn 

đường trong mạng máy tính 

 2.3.2.1. Tổng quan 

 2.3.2.2. Các giải thuật tìm 

đường tối ưu  

 2.3.3. Tắc nghẽn trong mạng  

 2.3.4. Giao thức X25 PLP 

 2.3.5. Công nghệ chuyển 

mạch nhanh  

 2.3.5.1. Mạng chuyển mạch 

khung – Frame Relay (FR) 

 2.3.5.2. Kỹ thuật ATM 

 2.3.6. Dịch vụ OSI cho tầng 

mạng 

 2.4. TẦNG GIAO VẬN 

(TRANSPORTATION)  
2.4.1. Vai trò và chức năng 

của tầng Giao vận 

 2.4.2. Giao thức chuẩn cho 

tầng Giao vận 

 2.4.3. Dịch vụ OSI cho tầng 

Giao vận 

 2.5. TẦNG PHIÊN 

(SESSION)  

2.5.1. Vai trò và chức năng 

của tầng Phiên  

 2.5.2. Dịch vụ OSI cho tầng 

Phiên  

 2.5.3. Giao thức chuẩn cho 

tầng Phiên  



 

 

 2.6. TẦNG TRÌNH DIỄN 

(PRESENTATION)  
 2.6.1. Vai trò và chức năng 

của tầng Trình diễn 

 2.6.2. Dịch vụ OSI cho tầng 

Trình diễn 

 2.6.3. Giao thức chuẩn cho 

tầng Trình diễn 

 2.7. TẦNG ỨNG DỤNG 

(APPLICATION)  
 2.7.1. Vai trò và chức năng 

của tầng Ứng dụng  

 2.7.2. Chuẩn hoá tầng ứng 

dụng  

  

CHƢƠNG 3: BÔ ̣GIAO 

THƢ́C TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol)  

3.1. Lịch sử phát triển của 

mô hình TCP/IP  

3.2. Chƣ́c năng của các tầng 

trong TCP/IP 
3.2.1. Tầng truy nhập mạng 

(Network Access Layer) 

3.2.2. Tầng Internet (Internet 

Layer) 

3.2.3. Tầng vận chuyển 

(Transport Layer): Giao thức 

TCP, UDP 

3.2.4. Tầng ứng dụng 

(Application Layer) 

3.3. Một số giao thức cơ bản 

trong bộ giao thức TCP/IP  
3.3.1. Kiến trúc địa chỉ IP 

(IPv4) 

3.3.2. Giao thức liên mạng 

thế hệ mới (IPv6) 

 

 

 

     

CHƢƠNG 4: MẠNG LAN 

VÀ THIẾT KẾ MẠNG 

     



 

 

LAN 

4.1.Kiến thức cơ bản về 

mạng LAN. 

4.2. Cấu trúc topo của 

mạng.  

4.3. Các loại chuẩn đƣờng 

truyền.  

4.4. Hệ thống cáp dùng cho 

mạng LAN. 
 4.4.1. Cáp xoắn đôi 

 4.4.2. Cáp đồng trục 

 4.4.3. Cáp sợi quang 

4.5. Các thiết bị mạng 
4.5.1. Card mạng - NIC 

4.5.2. Bộ lặp tín hiệu - 

Repeater 

4.5.3. Bộ tập trung - Hub 

4.5.4. Cầu nối - Bridge 

4.5.5. Bộ chuyển mạch - 

Switch 

4.5.6. Bộ định tuyến – Router 

4.6.: THIẾT KẾ MAṆG 

LAN  
4.6.1. Mô hình cơ bản  

4.6.2. Các yêu cầu thiết kế 

4.6.3. Các bước thiết kế  
Chƣơng 5:THỰC HÀNH MẠNG 

MÁY TÍNH 

5.1 Xây dựng mạng LAN. 

5.1.1 Các thiết bị cần thiết 

5.1.2 Cài đặt phần mềm 

5.1.3 Cài đặt cấu hình cho 

các máy 

5.2 Kiểm tra hoạt động và Sử 

dụng mạng 
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