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Nội dung môn học
Nội dung môn học được tham khảo từ:
o Priscilla Oppenheimer, Top-Down Network
Design Second Edition, Cisco Press, 2011
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Mục tiêu
1. Kiến thức
o Nắm rõ và vận dụng được quy trình thiết kế mạng TopDown

2. Kỹ năng
o Phân tích, đánh giá yêu cầu khách hàng
o Biết lựa chọn các thiết bị mạng phù hợp để sử dụng cho
từng loại mạng cụ thể
o Hiểu rõ các bước cần thực hiện cho việc thiết kế một
mạng không dây, VPN

3. Thái độ
o Ý thức được quy trình thiết kế hệ thống mạng
o Cân bằng các tiêu chí khi thiết kế mạng
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Tài liệu học
1. Priscilla Oppenheimer, Top-Down Network
Design Second Edition, Cisco Press, 2011

2. Slide bài giảng
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Nội dung môn học
Part I: Identifying Your Customer's Needs and Goals
Xác định những gì cần cho khách hàng (công ty)
Phân tích mục tiêu kinh doanh và hạn chế
Mục tiêu phân tích kỹ thuật và Cân bằng
Đặc trưng cho Internetwork, bang thông
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Nội dung môn học
Part II: Logical Network Design
Xác định những gì cần cho khách hàng (công ty)

Phân tích mục tiêu kinh doanh và hạn chế
Mục tiêu phân tích kỹ thuật và Cân bằng

Đặc trưng cho Internetwork
Đặc trưng cho bang thông
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Nội dung môn học
Part III: Physical Network Design
Xác định những gì cần cho khách hàng (công ty)
Phân tích mục tiêu kinh doanh và hạn chế
Mục tiêu phân tích kỹ thuật và Cân bằng
Đặc trưng cho Internetwork
Đặc trưng cho bang thông
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Phương pháp
1. Bài giảng trên lớp
o Bài giảng
o Bài tập/câu hỏi tương ứng
o Tài liệu tham khảo tương ứng

2. Tiểu luận theo nhóm
3. Thảo luận
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Nhiệm vụ của sinh viên:
1. Dự lớp: lý thuyết trên 80% (vắng >=3 buổi)

2. Bài tập: trên lớp và ở nhà
3. Làm bài tiểu luận.
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Nội quy lớp học
Trang phục
o Kín đáo, lịch sự (theo đồng phục khoa).
o Mang bảng tên

Trật tự
o Không nói chuyện trong lớp
o Tắt điện thoại đi động và laptop

Thảo luận
o Đặt câu hỏi khi chưa hiểu
o Cấm: châm chọc câu hỏi của bạn
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Đánh giá
Theo quy chế học vụ tín chỉ
o Kiểm tra giữa môn học: 20%
• Cá nhân

o Tiểu luận: 30%
• Theo nhóm
• Thuyết trình trước lớp

o Thi kết thúc môn: 50%
• Cá nhân
• Vấn đáp or tự luận
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Tiểu luận
1. Lập nhóm thực hiện
o

Tối đa 5 SV/nhóm

o

Chọn 1 nhóm trưởng

o

Gửi DS cho lớp trưởng: Nhận đề tài

o

Chọn ngẫu nhiên đề tài

2. Thực hiện
3. Trình bày: Báo cáo trước lớp
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THI
Thi giữa kỳ.
o Tự luận

Thi cuối kỳ:
o Tự luận or vấn đáp.
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Thảo luận
Câu hỏi?
Ý kiến?
Đề xuất?
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Chương 1
Phân tích mục tiêu kinh doanh và
các hạn chế.
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Top-Down Network Design
o Thiết kế mạng phải là một quá trình hoàn
toàn phù hợp với nhu cầu kinh doanh để
công nghệ có sẵn để cung cấp một hệ
thống mà sẽ tối đa hóa thành công của
tổ chức.
o Trong lĩnh vực mạng LAN nó nhiều hơn
là chỉ mua một vài thiết bị.
o Trong khu vực WAN nó nhiều hơn là chỉ
kêu gọi các công ty điện thoại.
16

Start at the Top
 Không chỉ bắt đầu kết nối các dấu chấm.
 Phân tích mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật đầu
tiên.
 Khám phá cấu trúc để tìm ra người mạng phục
vụ và nơi cư trú.
 Xác định những gì các ứng dụng sẽ chạy trên
mạng và làm thế nào những ứng dụng hoạt
động trên mạng.
 Tập trung vào lớp 7 và trên đầu tiên.
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Layers of the OSI Model
Layer 7

Application

Tầng ứng dụng

Layer 6

Presentation

Tầng trình bày

Layer 5

Session

Tầng giao dịch

Layer 4

Transport

Tầng vận chuyển

Layer 3

Network

Tầng mạng

Layer 2

Data Link

Layer 1

Physical

Tầng liên kết dữ liệu
Tầng vật lý
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Cấu trúc thiết kế
 Một tập trung được đặt trên sự hiểu biết lưu lượng dữ liệu,
kiểu dữ liệu, và quá trình truy cập hoặc thay đổi dữ liệu.
 Một tập trung được đặt trên sự hiểu biết vị trí và nhu cầu của
cộng đồng người sử dụng truy cập vào hoặc thay đổi dữ liệu
và quy trình.
 Một số kỹ thuật và các mô hình có thể được sử dụng để mô
tả các hệ thống hiện có, yêu cầu người dùng mới, và một
cấu trúc cho hệ thống trong tương lai.
 Một mô hình hợp lý được phát triển trước khi mô hình vật lý.
o Mô hình hợp lý đại diện cho các khối xây dựng cơ bản, được chia
theo chức năng và cấu trúc của hệ thống.
o Mô hình vật lý đại diện cho thiết bị và công nghệ cụ thể và việc triển
khai.
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Hệ thống phát triển
 SDLC: Nó có nghĩa là đồng bộ dữ liệu liên kết
kiểm soát hoặc hệ thống vòng đời phát triển?

 Sau này cho các mục đích của lớp học này!
 Hệ thống điển hình được phát triển và tiếp tục
tồn tại trong một khoảng thời gian, thường
được gọi là vòng đời phát triển hệ thống
(SDLC).
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Top-Down Network Design Steps
Phân tích yêu
cầu

Theo dõi và tối
ưu hóa hiệu
suất mạng

Phát triển
hợp lý thiết
kế

Thực hiện
và thử
nghiệm
mạng

Phát triển
thiết kế vật
lý
Kiểm tra, tối
ưu hóa, và tài
liệu thiết kế

Network Design Steps
Giai đoạn 1- phân tích yêu cầu

o Phân tích các mục tiêu kinh doanh và

những hạn chế
o Phân tích kỹ thuật mục tiêu và cân bằng
o Mô tả mạng hiện có
o Mô tả lưu lượng truy cập mạng.

22

Network Design Steps
Giai đoạn 2-thiết kế hợp lý mạng
o Thiết kế một cấu trúc liên kết mạng
o Thiết kế mô hình cho địa chỉ và đặt tên
o Chọn giao thức định tuyến và chuyển mạch
o Phát triển mạng lưới an ninh chiến lược
o Phát triển các chiến lược quản lý mạng.
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Network Design Steps
Giai đoạn 3 - thiết kế mạng vật lý
o Chọn công nghệ và thiết bị cho các cơ sở mạng
o Chọn công nghệ và thiết bị mạng doanh nghiệp.
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Network Design Steps
Giai đoạn 4- thiết kế mạng vật lý, và tài liệu về thiết

kế mạng
o Kiểm tra thiết kế mạng
o Tối ưu hóa thiết kế mạng
o Tài liệu thiết kế mạng
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Chu kỳ PDIOO mạng sống
Kế hoạch

Thiết kế
Nghỉ hưu
Tối ưu hóa

Phương tiện
Hoạt động
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Mục tiêu kinh doanh
 Tăng doanh thu
 Giảm chi phí hoạt động
 Cải thiện liên lạc
 Rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm
 Mở rộng ra các thị trường trên toàn cầu

 Xây dựng quan hệ đối tác với các công ty khác
 Cung cấp hỗ trợ khách hàng tốt hơn hoặc dịch vụ
khách hàng mới.
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Recent Business Priorities
 Di động
 An ninh
 Khả năng phục hồi (fault tolerance)
 Kinh doanh liên tục
 Dự án mạng phải được ưu tiên dựa vào các mục

tiêu tài chính
 Mạng phải cung cấp cho sự chậm trễ, cần thiết
cho các ứng dụng thời gian thực như VoIP
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Những hạn chế kinh doanh
Ngân sách
Nhân sự
Lịch trình

Chính trị và chính sách
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Thu thập thông tin Trước khi cuộc
họp đầu tiên
 Trước khi cuộc họp với khách hàng, cho dù nội bộ
hay bên ngoài, thu thập một số thông tin kinh doanh
liên quan cơ bản
 Chẳng hạn như
− Sản phẩm sản xuất / cung cấp dịch vụ
− Khả năng tài chính
− Khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh
− Lợi thế cạnh tranh
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Gặp gỡ với khách hàng
Cố gắng để có được
o Một tuyên bố ngắn gọn về các mục tiêu của
dự án
• Những vấn đề gì là họ cố gắng để giải
quyết?
• Làm thế nào công nghệ mới sẽ giúp họ thành công
hơn trong kinh doanh của họ?

• Những gì phải xảy ra cho dự án để thành công?
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Gặp gỡ với khách hàng
Điều gì sẽ xảy ra nếu dự án là một sự thất bại?
o Đây là một chức năng kinh doanh quan trọng?

o Là dự án này có thể nhìn thấy quản lý cấp trên?
o Ai đứng về phía bạn?
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Gặp gỡ với khách hàng
Khám phá bất kỳ thành kiến
Ví dụ:
− Họ sẽ chỉ sử dụng sản phẩm của công ty
nhất định?
− Họ tránh công nghệ nhất định?
− Nói chuyện với các cán bộ kỹ thuật và quản lý
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Gặp gỡ với khách hàng
o




Có được một bản sao của biểu đồ tổ chức.
Điều này sẽ cho thấy cấu trúc chung của tổ chức
Nó sẽ đề nghị người sử dụng vào tài khoản
Nó sẽ đề nghị các vị trí địa lý vào tài khoản

34

Gặp gỡ với khách hàng
Nhận được một bản sao của chính sách bảo mật:
 Làm thế nào để chính sách ảnh hưởng đến các thiết kế
mới?
 Làm thế nào để thiết kế mới ảnh hưởng đến chính
sách?
 Là chính sách rất nghiêm ngặt mà bạn (người thiết kế
mạng) sẽ không thể làm công việc của bạn?
 Bắt đầu lập danh mục tài sản an ninh mạng cần bảo vệ
• Phần cứng, phần mềm, ứng dụng và dữ liệu

• Ít rõ ràng hơn, nhưng vẫn còn quan trọng, sở hữu trí tuệ, bí mật
thương mại, và uy tín của công ty.
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Phạm vi của dự án thiết kế
 Trong phạm vi nhỏ?
o Cho phép người bán hàng để truy cập mạng thông qua một VPN

 Trong phạm vi lớn?
o Toàn bộ thiết kế lại của một mạng doanh nghiệp

 Sử dụng mô hình OSI để làm rõ phạm vi
 Ứng dụng báo cáo tài chính mới so với giao thức định tuyến

mới so với liên kết dữ liệu mới (không dây)
 Không phù hợp với phạm vi ngân sách, khả năng của nhân
viên và chuyên gia tư vấn, lịch trình?
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Thu thập thông tin chi tiết
Ứng dụng:
 Bây giờ và sau khi dự án hoàn thành
 Bao gồm cả năng suất ứng dụng và hệ thống quản lý ứng dụng
 cộng đồng người sử dụng
 lưu trữ dữ liệu

 giao thức
 Kiến trúc hợp lý và vật lý hiện tại
 hiệu suất hiện tại.
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Tóm tắt
 phương pháp tiếp cận có hệ thống
 Tập trung đầu tiên yêu cầu kinh doanh và hạn

chế, và các ứng dụng
 Đạt được sự hiểu biết về phong cách kinh
doanh của khách hàng
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Câu Hỏi ôn Tập
 Các giai đoạn chính của thiết kế mạng theo từ trên
xuống phương pháp thiết kế mạng là gì?
 Các giai đoạn chính của thiết kế mạng theo cách
tiếp cận PDIOO là gì?
 Tại sao nó quan trọng để hiểu phong cách kinh

doanh của khách hàng của bạn?
 Một số mục tiêu kinh doanh điển hình cho các tổ
chức ngày nay là gì?
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chương 2
phân tích mục tiêu kỹ thuật và cân
bằng hệ thống
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Chương này cung cấp các kỹ thuật để phân
tích mục tiêu kỹ thuật của khách hàng đối
với một hệ thống mạng và nâng cấp
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Mục tiêu kỹ thuật
o Khả năng mở rộng
o Sẵn sàng
o Hiệu suất
o An ninh
o Quản lý

o Khả năng sử dụng
o Khả năng thích ứng
o Khả năng chi trả.
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Khả năng mở rộng
o Khả năng mở rộng đề cập đến khả năng phát
triển
• Một số công nghệ được mở rộng hơn
• Số lượng các trang web sẽ được thêm vào
• Bao nhiêu người dùng sẽ được bổ sung
• Bao nhiêu máy chủ sẽ được bổ sung.
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Tính khả dụng
Sẵn sàng có thể được thể hiện như một thời gian hoạt
động phần trăm mỗi năm, tháng, tuần, ngày, hoặc giờ, so
với tổng số thời gian đó.
•
•
•

sẵn sàng là 98.21%
Các ứng dụng khác nhau có thể đòi hỏi mức độ khác nhau
Một số các doanh nghiệp có thể mong muốn 99,999%
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Downtime sẵn sàng?
Per Hour

Per Day

Per Week

Per Year

99.999%

.0006

.01

.10

5

99.98%

.012

.29

2

105

99.95%

.03

.72

5

263

99.90%

.06

1.44

10

526

99.70%

.18

4.32

30

1577
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99.999%Tính khả dụng có thể yêu
cầu ba dự phòng
ISP 1

ISP 2

ISP 3

Enterprise

Can the customer afford this?
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sẵn sàng
Sẵn sàng cũng có thể được thể hiện như thời gian trung
bình giữa thất bại (MTBF) và thời gian có nghĩa là để sửa
chữa (MTTR)

Sẵn sàng = MTBF/(MTBF + MTTR)
Ví dụ:
4,000/4,001 = 99.98% (sẵn sàng)
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hiệu suất mạng
Yếu tố hiệu suất phổ biến bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

Băng thông
Sử dụng băng thông
Tải cung cấp
Độ chính xác
Hiệu quả
Sự chậm trễ (độ trễ) và biến thể chậm trễ
Thời gian đáp ứng
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Băng Thông
Băng thông là khả năng chịu đựng dữ liệu của một
mạch
Thường được chỉ định trong bit trên giây

Thông lượng là số lượng dữ liệu miễn phí lỗi truyền
cho một đơn vị thời gian
Đo bằng bps, Bps hoặc gói / giây (pps)
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Băng thông
100 % of Capacity

T
h
r
o
u
g
h
p
u
t

Actual

100 % of Capacity

Offered Load
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Các yếu tố khác
• Kích thước của gói tin
• Khoảng cách giữa các khung giữa các gói
• Các gói tin mỗi giây xếp hạng của các thiết bị chuyển
tiếp các gói
• Tốc độ của khách hàng (tốc độ CPU, bộ nhớ, và truy
cập HD)
• Tốc độ máy chủ (tốc độ CPU, bộ nhớ, và truy cập HD)
• Thiết kế mạng
• Giao thức
• Khoảng cách
• Lỗi
• Thời gian trong ngày…
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Hiệu suất
• Bạn cần phải quyết định những gì bạn có ý nghĩa
bởi băng thông
• Bạn đang đề cập đến byte mỗi giây, bất kể các byte

được sử dụng byte dữ liệu
• Hoặc là bạn quan tâm đến tầng ứng dụng thông
lượng của người sử dụng byte, đôi khi được gọi là

"Goodput"
Trong trường hợp đó, bạn phải xem xét băng thông
đang "lãng phí" bởi các gói tin
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Hiệu suất (tiếp theo)
o Bao nhiêu chi phí là cần thiết để cung cấp một
số lượng dữ liệu?
o Làm thế nào lớn các gói tin có thể được?
• Lớn hơn tốt hơn cho hiệu quả (và Goodput)
• Nhưng phương tiện quá lớn quá nhiều dữ liệu bị mất

nếu một gói tin bị hư hỏng
• Bao nhiêu gói có thể được gửi trong một loạt mà
không cần một sự thừa nhận?
53

hiệu quả
Khung nhỏ (ít hiệu quả)

Khung lớn (hiệu quả hơn)
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Chậm trễ từ quan điểm của Người
dùng
Thời gian phản hồi
• Một chức năng của các ứng dụng và các thiết bị ứng
dụng đang chạy trên, không chỉ các mạng
• Hầu hết người dùng mong đợi để xem một cái gì đó
trên màn hình trong 100 đến 200 phần nghìn giây
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Chậm trễ từ quan điểm của Kỹ sư
• tuyên truyền chậm trễ
• Một tín hiệu đi trong cáp vào khoảng 2/3 tốc độ ánh sáng
trong chân không

• Sự chậm trễ truyền (còn gọi là tuần tự chậm trễ)
o Thời gian để đưa dữ liệu kỹ thuật số vào một đường
dây truyền tải
o Ví dụ, phải mất khoảng 5 ms để ra một gói 1024 byte
trên một dòng T1 1,544 Mbps

• Chậm trễ chuyển mạch gói .
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Average Queue Depth

Xếp hàng chậm trễ và sử dụng băng
thông

15
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9
6
3
0
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0.6

0.7

0.8

0.9

1

Average Utilization

Số lượng các gói tin trong hàng đợi tăng theo cấp số nhân
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Ví dụ
• Chuyển đổi gói có 5 người dùng, gói đưa ra ở
tốc độ 10 gói mỗi giây
• Chiều dài trung bình của gói là 1,024 các mẩu
nhỏ
• Chuyển đổi gói tin cần truyền tải dữ liệu này trên
một mạch 56 Kbps WAN
 tải = 5 x 10 x 1,024 = 51,200 bps
 sử dụng = 51,200/56,000 = 91.4%
 Số trung bình của các gói tin trong hàng đợi =
(0.914)/(1-0.914) = 10.63 packets
58

Biến thể chậm trễ
• Số lượng chậm trễ trung bình thời gian khác nhau
• Cũng gọi là biến động
• Voice, video, và âm thanh không dung nạp của
biến thể chậm trễ
• Vì vậy, quên hết mọi thứ chúng tôi đã nói về tối đa
hóa kích thước gói.
• Luôn luôn có sự cân bằng
• Hiệu quả cho các ứng dụng cao, khối lượng so
với độ trễ thấp và không thay đổi cho đa phương
tiện
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Security
• Tập trung vào các yêu cầu đầu tiên
• Lập kế hoạch an ninh chi tiết sau (Chương 8)
• Xác định tài sản mạng
Bao gồm cả giá trị của họ và chi phí dự kiến liên quan đến mất

chúng do một vấn đề an ninh

• Phân tích nguy cơ bảo mật
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Tài sản mạng
• Phần cứng
• Phần mềm
• Ứng dụng
• Dữ liệu
• Tài sản trí tuệ
• Bí mật nghề nghiệp
• Danh tiếng của công ty
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Rủi ro an ninh
• Thiết bị mạng bị tấn công
o
o
o

Dữ liệu có thể bị chặn, phân tích, thay đổi, hoặc xóa
Mật khẩu người dùng có thể bị tổn hại
Cấu hình thiết bị có thể thay đổi

• các cuộc tấn công do thám
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Khả năng quản lý được
• Quản lý lỗi
• Quản lý cấu hình
• Quản lý kế toán
• Quản lý năng suất
• Quản lý an ninh
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Tính dễ sử dụng
• Tính dễ sử dụng : dễ sử dụng với mà
người dùng mạng có thể truy cập mạng và
dịch vụ
• Mạng nên làm công việc của người dùng
dễ dàng
• Một số quyết định thiết kế sẽ có tác động
tiêu cực trên tính dễ sử dụng :
• An ninh nghiêm ngặt, ví dụ như
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Khả năng thích ứng
• Tránh liên kết chặt chẽ bất kỳ yếu tố thiết
kế sẽ làm nó trở nên khó thực thi công
nghệ mới trong tương lai
• Thay đổi có thể đến dưới hình thức của
giao thức mới, hoạt động kinh doanh mới,
các mục tiêu tài chính mới, luật mới
• Một thiết kế linh hoạt có thể thích ứng với
thay đổi mô hình giao thông và chất lượng
dịch vụ (QoS) yêu cầu
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Khả năng thích ứng
• Một mạng lưới nên mang theo số lượng truy cập tối
đa có thể cho chi phí tài chính cho
• Khả năng chi trả là đặc biệt quan trọng trong thiết kế
mạng lưới trường
• WAN dự kiến sẽ chi phí nhiều hơn, nhưng chi phí có

thể được giảm với việc sử dụng thích hợp của công
nghệ
• Giao thức định tuyến yên tĩnh.
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làm Cân bằng
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tính biến đổi được 20
Tính sẵn có 30
Năng suất mạng 15
An ninh 5
Khả năng quản lý được 5
Tính dễ sử dụng 5
Khả năng thích ứng 5
Khả năng chi trả 15
Tổng số ( phải thêm lên vào 100 ) 100
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Tổng kết
• Không chọn sản phẩm cho đến khi bạn
hiểu được mục tiêu cho khả năng mở
rộng, tính sẵn sàng, hiệu suất, bảo mật,
khả năng quản lý, khả năng sử dụng, khả
năng thích ứng, và khả năng chi trả
• Cân bằng gần phải luôn luôn là cần thiết
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Câu hỏi ôn tập
• Một số mục tiêu kỹ thuật điển hình
cho các tổ chức ngày nay là gì?
• Làm thế nào người ta có thể nâng
cao hiệu quả mạng?
• Những gì có thể đánh đổi cần thiết
để nâng cao hiệu quả mạng?
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Chương 3
Đặc trưng cho Internetwork
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Chương này bao gồm các kỹ thuật và các công cụ
cho việc mô tả một mạng trước khi thiết kế, cải
tiến vào hệ thống mạng
1. Đặc trưng cho cơ sở hạ tầng mạng
2. Kiểm tra Internetwork hiện tại
3. Danh sách kiểm tra mạng lưới hiện tại
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Đặc trưng cho cơ sở hạ tầng mạng
Phát triển một mạng mới:
 Tại thời điểm này trong quá trình thiết kế mạng, mục tiêu của
chúng ta là có được một bản đồ (hoặc thiết lập các bản đồ)
của các mạng hiện có.
 Để phát triển một bản đồ mạng, chúng ta nên đầu tư vào một

công cụ mạng. Công cụ bao gồm các sản phẩm của IBM
như: Tivoli, WhatsUp…
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Một bản đồ mạng
Medford
Fast Ethernet
50 users

Frame Relay
CIR = 56 Kbps
DLCI = 5

Roseburg
Fast Ethernet
30 users

Frame Relay
CIR = 56 Kbps
DLCI = 4

Grants Pass
HQ
Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet
Grants Pass
HQ
Fast Ethernet
75 users

FEP
(Front End
Processor)
IBM
Mainframe

T1
Web/FTP server
Eugene
Ethernet
20 users

T1

Internet
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Đặc trưng Mạng và đặt tên

 Địa chỉ IP cho các thiết bị lớn, mạng lưới khách
hàng, mạng máy chủ …
 Một số khách hàng sử dụng một hệ thống đặt
tên tiêu chuẩn, chẳng hạn như DNS, cho các
mạng IP, hoặc NetBIOS Windows Internet
Naming Service (WINS) trên các mạng
Windows. Trong đó trường hợp, bạn nên ghi lại
vị trí của DNS và WINS server và có liên quan
đến thông tin cấu hình.
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Discontiguous Subnets
Area 0
Network
192.168.49.0

Router A

Area 1
Subnets 10.108.16.0 10.108.31.0

Router B

Area 2
Subnets 10.108.32.0 10.108.47.0
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Đặc trưng dây









Sợi đơn mode
Sợi đa phương thức
Che chắn cặp xoắn (STP) đồng
Không được che chở xoắn đôi (UTP)
đồng
Cáp đồng trục
Laser
radio
Hồng ngoại
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Campus Network Wiring
Horizontal
Wiring

Work-Area
Wiring
Wallplate

Telecommunications
Wiring Closet

Vertical
Wiring
(Building
Backbone)

Main Cross-Connect Room
(or Main Distribution Frame)

Building A - Headquarters

Intermediate Cross-Connect Room
(or Intermediate Distribution Frame)

Campus
Backbone

Building B
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Những hạn chế kiến trúc

Hãy chắc chắn rằng sau đây là đủ:
oĐiều hòa không khí
oSưởi ấm
oThông gió
oBảo vệ khỏi nhiễu điện từ
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Những hạn chế kiến trúc
Hãy chắc chắn rằng có không gian cho :
• Ống dẫn cáp.
• patch panel .
• Giá đỡ thiết bị .
• Khu vực làm việc cho các kỹ thuật cài đặt và
xử lý sự cố thiết bị.
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Những vấn đề cho lắp đặt không dây
1.
2.
3.
4.

phản ánh
hấp thụ
khúc xạ
nhiễu xạ
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Những vấn đề cho lắp đặt không dây
1.
2.
3.
4.

phản ánh
hấp thụ
khúc xạ
nhiễu xạ

Phản ánh gây ra các tín hiệu phục hồi trở lại trên
chính nó. Tín hiệu có thể can thiệp với chính nó
trong không khí và ảnh hưởng đến khả năng của
người nhận để phân biệt giữa tín hiệu và tiếng ồn
trong môi trường.
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Những vấn đề cho lắp đặt không dây
1.
2.
3.
4.

phản ánh
hấp thụ
khúc xạ
nhiễu xạ

Một số năng lượng điện từ của các tín hiệu có thể
được hấp thụ bởi các vật liệu trong các đối tượng
thông qua đó, kết quả là mức độ tín hiệu giảm.
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Những vấn đề cho lắp đặt không dây
1.
2.
3.
4.

phản ánh
Hấp thụ
khúc xạ
Nhiễu xạ

Khi một tín hiệu RF truyền từ môi trường với
một mật độ vào một môi trường với mật độ
khác, các tín hiệu có thể uốn cong , giống như
ánh sáng đi qua một lăng kính. Các tín hiệu
thay đổi hướng và có thể can thiệp vào tín hiệu
không bị khúc xạ.
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Những vấn đề cho lắp đặt không dây
1.
2.
3.
4.

phản ánh
Hấp thụ
khúc xạ
Nhiễu xạ

Nhiễu xạ , đó là tương tự như khúc xạ , kết quả khi
một khu vực thông qua đó các tín hiệu RF có thể
vượt qua dễ dàng tiếp giáp với một khu vực mà vật
cản phản xạ tồn tại. Như khúc xạ, tín hiệu RF bị bẻ
cong xung quanh các cạnh của khu vực nhiễu xạ
và sau đó có thể cản trở một phần của tín hiệu RF
mà không bị bẻ cong
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Kiểm tra các Internetwork hiện
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hiệu suất.
Sẵn sang.
Sử dụng băng thông .
Độ chính xác.
Hiệu quả.
Thời gian đáp ứng.
Tình trạng của thiết bị định tuyến lớn,
chuyển mạch, và tường lửa.
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Phát triển một số cơ sở chính về
hiệu suất mạng
Phát triển một cơ sở chính xác về hiệu
suất của một mạng không phải là một nhiệm vụ
dễ dàng.
Ngoài bố trí đủ thời gian cho một phân
tích cơ bản, nó cũng rất quan trọng để tìm một
khoảng thời gian điển hình để phân tích
Mạng lưới giao thông đến một máy chủ
web có thể bất ngờ tăng gấp mười lần nếu
trang web được liên kết đến các trang web phổ
biến khác hoặc được liệt kê trong công cụ tìm
kiếm.
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Phân tích Mạng Availability
Để ghi đặc điểm sẵn có của các mạng hiện
có, thu thập số liệu thống kê nào đó khách
hàng có, vào thời gian trung bình giữa thất
bại (MTBF) và thời gian để sửa chữa
(MTTR) cho liên mạng như các phân đoạn
mạng lớn.
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Characterize Availability

MTBF

MTTR

Date and Duration
of Last Major
Downtime

Cause of Last
Major
Downtime

Fix for Last
Major
Downtime

Enterprise
Segment 1
Segment 2
Segment n
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Phân tích Sử dụng mạng
Mạng utilizationis một phép đo lượng băng
thông được sử dụng trong một khoảng thời gian
cụ thể. Sử dụng thường được quy định như một tỷ
lệ %. Nếu một mạng lưới công cụ giám sát nói
rằng việc sử dụng mạng trên một đoạn Fast
Ethernet là 70 %, ví dụ, điều này có nghĩa rằng 70
% của công suất 100-Mbps đang sử dụng, trên
một khung thời gian quy định hoặc cửa sổ.
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Phân tích Sử dụng mạng
Hình dưới cho thấy, một biểu đồ hiển thị sử dụng
mạng trung bình mỗi phút.
Network Utilization
16:40:00
16:43:00
16:46:00
16:49:00

Time

16:52:00
16:55:00

Series1

16:58:00
17:01:00
17:04:00
17:07:00
17:10:00
0

1

2

3

4
Utilization

5

6

7
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Phân tích Sử dụng mạng
Hình dưới cho thấy cùng một dữ liệu trung bình
trên khoảng 1 giờ. Network Utilization
13:00:00

Time

14:00:00

15:00:00

Series1

16:00:00

17:00:00

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Utilization
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Phân tích hiệu quả mạng
Chương 2 nói về tầm quan trọng của việc
sử dụng kích thước khung hình tối đa để
tăng hiệu quả làm việc. Sử dụng băng
thông được tối ưu hóa cho hiệu quả khi các
ứng dụng và giao thức được cấu hình để
gửi một lượng lớn dữ liệu trên mỗi khung
hình, do đó giảm thiểu các số khung và sự
chậm trễ chuyến đi vòng quanh cần thiết
cho một giao dịch.
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Đặc trưng cho gói kích thước
Hình dưới cho thấy kích thước gói tin trong một dịch vụ Internet (ISP),
Cung cấp
Một cách đơn giản để xác định một kích thước averageframe là chia
tổng số MB nhìn thấy trên một đoạn bằng tổng số khung hình trong một
thời gian xác định
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Phân tích thời gian đáp ứng

Node A

Node A
Node B
Node C
Node D

Node B

Node C

Node D

X
X
X
X
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Tóm tắt
Chương này bao gồm các kỹ thuật và các công cụ cho
việc mô tả một mạng trước khi thiết kế cải tiến vào
mạng. Đặc trưng cho một mạng hiện có là một bước
quan trọng trong thiết kế mạng từ trên xuống bởi vì nó
giúp bạn xác nhận rằng thiết kế kỹ thuật của khách hàng
mục tiêu là thực tế. Nó cũng sẽ giúp bạn hiểu các cấu
trúc liên kết hiện tại và xác định vị trí hiện tại các phân
đoạn mạng và thiết bị, đó sẽ là thông tin hữu ích khi
thời gian đến lắp đặt thiết bị mới. Là một phần của
nhiệm vụ đặc trưng cho mạng lưới hiện có, bạn nên phát
triển một cơ sở của hiệu suất hiện tại. Đo hiệu suất cơ
bản có thể được so sánh với mới đo một lần thiết kế của95

Câu hỏi ôn tập
 Những yếu tố nào sẽ giúp bạn quyết định nếu
liên mạng hiện có là trong hình dạng tốt, đủ để
hỗ trợ cải tiến mới?
 Khi xem xét hành vi giao thức, sự khác biệt
giữa việc sử dụng mạng tương đối và tuyệt đối
sử dụng mạng là gì?
 Tại sao bạn nên mô tả cơ cấu hợp lý của một
liên mạng và không chỉ là cấu trúc vật lý?
 Những yếu tố kiến trúc và môi trường bạn nên
xem xét cho một cài đặt không dây mới?
96

