
Thiết kế các mô hình và đặt tên
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chương này tập trung vào giao thức 

Internet ( IP) địa chỉ và đặt tên

• sử dụng một mô hình cấu trúc cho lớp mạng

và đặt tên.

• sử dụng các địa chỉ và tên là rất khó để quản lý, 

nên gán địa chỉ và tên hệ thống.

• Thông tin này là hữu ích khi lập kế hoạch địa chỉ 

và đặt tên.

• Đặt tên theo các bước của top-down, trong quá 

trình thiết kế mạng.

• Các địa chỉ và đặt tên bước đi trước lựa chọn 

định tuyến và chuyển đổi giao thức.
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Ưu điểm của cấu trúc mô hình & đặt 

tên

• Làm cho nó dễ dàng hơn để đọc bản đồ mạng.

• Hoạt động phần mềm quản lý mạng.

• Nhận ra thiết bị trong giao thức phân tích dấu vết.

• Đáp ứng mục tiêu cho khả năng sử dụng bộ lọc thiết

kế trên tường lửa và các thiết bị định tuyến .

• Thực hiện tổng kết tuyến đường.

3



Danh sách cung cấp một số quy tắc 

đơn giản cho lớp mạng

• Thiết kế một mô hình cấu trúc để giải quyết trước khi

gán bất kỳ địa chỉ

• Để lại cho sự tăng trưởng trong mô hình giải quyết.

• Chỉ định các khối địa chỉ một cách phân cấp để thúc

đẩy khả năng mở rộng tốt và sẵn có.

• Chỉ định các khối địa chỉ dựa trên mạng vật lý.
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Danh sách cung cấp một số quy tắc 

đơn giản cho lớp mạng (tt)

• Để tối đa hóa tính linh hoạt và giảm thiểu cấu hình

• Để tối đa hóa an ninh và khả năng thích ứng , sử dụng

địa chỉ riêng với địa chỉ mạng (NAT) trong môi trường

IP .
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Sử dụng một mô hình cấu trúc cho 

Network Layer 

Khi không có mô hình và địa chỉ được phân công

một cách bừa bãi , các vấn đề sau đây có thể xảy

ra:

Mạng trùng lặp và địa chỉ máy chủ

Địa chỉ bất hợp pháp mà không thể được định 

tuyến trên Internet

Không đủ địa chỉ trong tổng số, hoặc theo nhóm 

Người nhận mà không thể được sử dụng, và như 

vậy là lãng phí
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Địa chỉ quản lý bởi một Cơ quan trung 

ương

Quá trình thiết kế giải quyết cần phải trả lời các câu hỏi 

sau đây về địa chỉ.

• Làm thế nào nhiều hệ thống kết thúc chỉ cần truy cập vào 

mạng riêng? 

• Làm thế nào nhiều hệ thống cuối cần phải được hiển thị 

cho các mạng công cộng?

• Làm thế nào dịch giữa các địa chỉ tư nhân và công cộng 

sẽ xảy ra?

• Trường hợp trong cấu trúc liên kết mạng sẽ ranh giới 

giữa địa chỉ tư nhân và công cộng tồn tại?
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DHCP để giảm thiểu công việc cấu hình 

cho các hệ thống đầu cuối IP. 

• Nhiều mạng sử dụng một sự kết hợp của tĩnh và động 

giải quyết.

• Địa chỉ tĩnh  thường được sử dụng cho các máy chủ. 

Thiết bị định tuyến, và các hệ thống quản lý mạng.

• Địa chỉ tĩnh  cũng được sử dụng ở doanh nghiệp trong 

thương mại điện tử, VPN / truy cập từ xa
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DHCP Relay 

• Khách hàng DHCP gửi tin nhắn của họ như là chương 

trình phát sóng

• Không vượt qua bộ định tuyến và vẫn địa phương đến 

một subnet 

• Mỗi subnet cần một máy chủ DHCP

• Một router có thể hoạt động như một tác nhân chuyển 

tiếp DHCP

• Điều này có nghĩa rằng các bộ định tuyến DHCP phát sóng tin nhắn từ 

khách hàng đến các máy chủ DHCP mà không phải là trên cùng một 

subnet

• Một địa chỉ tham số cho lệnh phải trỏ đến địa chỉ IP của 

máy chủ DHCP
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DHCP Relay 

• Bạn có thể sử dụng lệnh ip helper - địa chỉ trên mỗi giao

diện bộ định tuyến nơi khách hàng cư trú gây ra các bộ

định tuyến để trở thành DHCP relay

• Ngoài ra, địa chỉ có thể là một địa chỉ quảng bá để các bộ

định tuyến chương trình phát sóng DHCP khám phá

thông điệp vào mạng quy định.

• Thận trọng Khi bạn kích hoạt một địa chỉ IP helper.

• Để cấu hình các bộ định tuyến để được sáng suốt hơn

trong chuyển tiếp của nó, sử dụng lệnh ip forward-

protocol
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Sử dụng địa chỉ cá nhân trong một môi 

trường IP 

• Địa chỉ IP riêng là những địa chỉ mà một quản trị mạng doanh 

nghiệp giao cho mạng nội bộ và máy chủ mà không cần có sự phối 

hợp từ một ISP hoặc một trong các RIR.

• IETF bảo lưu các số sau đây để giải quyết các nút trên nội bộ 

mạng riêng:

• 10.0.0.0 – 10.255.255.255

• 172.16.0.0 – 172.31.255.255

• 192.168.0.0 – 192.168.255.255

• Một lợi thế của số mạng riêng là an ninh.

• Số mạng tư nhân không quảng cáo Internet

• Số mạng riêng không được quảng cáo cho Internet bởi vì họ 

không phải là duy nhất toàn cầu
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Hai bộ phận của một địa chỉ IP

Prefix Host

32 Bits

Prefix Length



Prefix Length

• Một địa chỉ IP được đi kèm với một dấu hiệu của chiều 

dài tiền tố

• Subnet mask

• /Length

• Examples

• 192.168.10.1 255.255.255.0

• 192.168.10.1/24
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Subnet Mask

• 32 bits, Quy định cụ thể đó là một phần của một địa chỉ 

IP là lĩnh vực mạng / mạng con và đó là một phần của

lĩnh vực máy chủ.

• Phần mạng / subnet mask là tất cả 1s trong hệ nhị phân.

• Phần host của mặt nạ là tất cả các số 0 trong hệ nhị phân. 

• Chuyển đổi biểu thức nhị phân trở lại ký hiệu chấm thập 

phân để nhập vào cấu hình. 

• Sử dụng ký hiệu gạch chéo (ví dụ / 24)
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Thiết kế mạng với Subnet

• Xác định kích thước subnet 

• Tính subnet mask 

• Tính toán địa chỉ IP
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Địa chỉ cần tránh khi Subnetting

• Một địa chỉ nút của tất cả những người (phát sóng) 

• Một địa chỉ nút của tất cả các số (mạng) 

• Một địa chỉ mạng con của tất cả những người thân (tất cả 

các mạng con) 

• Một địa chỉ mạng con của tất cả các số không (khó hiểu) 

Cấu hình Cisco IOS cho phép một địa chỉ subnet của tất 

cả các số với ip subnet-zero
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Practice

• Mạng là 172.16.0.0 

• Bạn muốn chia mạng thành các mạng con. 

• Bạn sẽ cho phép 600 nút cho mỗi subnet. 

• Subnet mask những gì bạn nên sử dụng? 

• Địa chỉ của nút đầu tiên trên mạng con đầu tiên là gì? 
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Thực Hành

• Mạng là 172.16.0.0 

• Bạn có tám mạng LAN, mỗi trong số đó sẽ là mạng con 

riêng của mình. 

• Subnet mask những gì bạn nên sử dụng? 

• Địa chỉ của nút đầu tiên trên mạng con đầu tiên là gì? 

• Địa chỉ gì sẽ nút này sử dụng để gửi cho tất cả các thiết 

bị trên mạng con của nó? 
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One More

• Mạng là 192.168.55.0 

• Bạn muốn chia mạng thành các mạng con. 

• Bạn sẽ có khoảng 25 nút cho mỗi subnet. 

• Subnet mask những gì bạn nên sử dụng? 

• Địa chỉ của nút cuối cùng trên mạng con cuối 

cùng là gì? 

• Địa chỉ gì sẽ nút này sử dụng để gửi cho tất cả 

các thiết bị trên mạng con của nó?
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Bộ phận của Address Space Classful

20

Class First First Byte Prefix Intent

Few Bits Length

A 0 1-126* 8 Very large networks

B 10 128-191 16 Large networks

C 110 192-223 24 Small networks

D 1110 224-239 NA IP multicast

E 1111 240-255 NA Experimental

Địa chỉ bắt đầu với 127 được dành riêng cho lưu lượng IP địa phương 

đến một máy chủ
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Class Prefix Number of Addresses

Length per Network

A 8 224-2 = 16,777,214

B 16 216-2 = 65,534

C 24 28-2  = 254

Bộ phận của Address Space 

Classful



Classful IP is Wasteful

• Lớp A sử dụng 50% không gian địa chỉ 

• Lớp B sử dụng 25% không gian địa chỉ 

• Lớp C sử dụng 12,5% không gian địa chỉ 

• Lớp D và E sử dụng 12,5% không gian địa chỉ
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giai cấp biểu

• Tiền tố ranh giới / máy chủ có thể được bất cứ nơi nào 

• Ít lãng phí

• Hỗ trợ tổng kết tuyến đường

- Còn được gọi là:

Tập hợp

Supernetting

Định tuyến Classless 

Classless định tuyến liên miền (CIDR) 

Tiền tố định tuyến
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Supernetting 

 Di chuyển ranh giới tiền tố bên trái

 Quảng cáo văn phòng chi nhánh 172.16.0.0/14

172.16.0.0

172.17.0.0

172.18.0.0

172.19.0.0

Branch-Office Networks
Enterprise Core 

Network

Branch-Office Router



25

Bạn cũng nên chuyển đổi các con số 16 đến 19 để nhị 

phân, như thể hiện trong biểu đồ sau:

16 00010000

17 00010001

18 00010010

19 00010011

Chú ý rằng 6 bit tận cùng bên trái cho các số từ 16 đến 19 là giống hệt nhau. Đây 

là những gì làm cho tổng kết tuyến đường với chiều dài tiền tố của 14 có thể 

trong ví dụ này.8 bit cho các mạng là giống hệt nhau (tất cả các mạng có 172 cho 

octet đầu tiên), và 6 bit tiếp theo cũng giống hệt nhau.

172.16.0.0/14 Summarization



Với một giao thức định tuyến classful như RIP phiên bản 1 

hoặc IGRP, Router A trong hình 6-3 quảng cáo rằng nó có 

thể nhận được vào mạng 10.0.0.0. Router B bỏ qua quảng 

cáo này bởi vì nó đã có thể nhận được vào mạng 10.0.0.0. 

Nó là trực tiếp gắn liền với mạng 10.0.0.0. ngược lại cũng 

đúng: Router B quảng cáo rằng nó có thể nhận được vào 

mạng 10.0.0.0, nhưng Router A bỏ qua thông tin này. Điều 

này có nghĩa rằng các bộ định tuyến không thể tiếp cận

mạng con từ xa của mạng 10.0.0.0.

Hình 6-3 cho thấy một mạng doanh nghiệp với mạng con 

kề.
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Discontiguous Subnets

Area 1

Subnets 10.108.16.0 -

10.108.31.0

Area 0

Network 

192.168.49.0

Area 2

Subnets 10.108.32.0 -

10.108.47.0

Router A Router B

Hình 6-3 



Mobile Hosts

• Máy chủ điện thoại di động định tuyến không giai cấp và 

hỗ trợ mạng con kề thiết bị di động.

• Trong hình 6-4, ví dụ, máy chủ 10.108.16.1 đã chuyển 

sang một mạng khác nhau. mặc dù Router A quảng cáo 

rằng mạng 10.108.16.0/20 là đằng sau nó, Router B có 

thể quảng cáo mà 10.108.16.1/32 là đằng sau nó. 

• Khi đưa ra quyết định định tuyến, giao thức định tuyến 

phù hợp với tiền tố dài nhất. 

• Các bộ định tuyến trong ví dụ có trong bảng 

10.108.16.0/20 và 10.108.16.1/32.
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29

A Mobile Host

Subnets 10.108.16.0 -

10.108.31.0

Router A Router B

Host 10.108.16.1

hình 6-4

Trong hình 6-4, một thiết kế tốt hơn sẽ được sử dụng DHCP để máy chủ có thể 

được di chuyển mà không cần yêu cầu bất kỳ cấu hình lại trên các máy chủ 

hoặc bộ định tuyến



Hệ thống phân cấp trong IP phiên bản 6 

Địa chỉ
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3        13           8             24              16                           64 bits

FP TLA

ID

RES NLA

ID

SLA

ID

Interface ID

Public topology
Site

Topology

• Định dạng FP Tiền tố (001) 

• TLA ID Top-Level Aggregation định danh 

• RES Dành cho sử dụng trong tương lai 

• NLA ID Tiếp Cấp tập hợp định danh 

• SLA ID trang web-Level Aggregation định danh 

• Giao diện ID giao diện định danh



Nâng cấp lên IPv6

 Dual stack.

 Đường hầm.

 Dịch.

• Dual stack: Cả IPv4 và IPv6 ngăn xếp chạy trên hệ thống. Hệ thống có thể liên 

lạc với cả IPv6 và các thiết bị IPv4. Lựa chọn phiên bản IP dựa trên tra cứu tên 

và sở thích ứng dụng. Này là thích hợp nhất cho khuôn viên trường và mạng 

lưới lớp truy cập trong thời gian chuyển tiếp và là kỹ thuật ưa thích dành cho 

quá trình chuyển đổi sang IPv6. Hệ điều hành có hỗ trợ một chồng hai bao gồm 

FreeBSD , Linux, Sun Solaris, và Windows 2000/XP 
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Nâng cấp lên IPv6

• Đường hầm: Phương pháp này đóng gói gói tin IPv6 

cho traversal qua mạng IPv4. Bằng cách sử dụng đường 

hầm, bị cô lập mạng IPv6 có thể giao tiếp mà không cần 

phải nâng cấp cơ sở hạ tầng IPv4. Cả hai thiết bị định 

tuyến và máy chủ có thể sử dụng đường hầm

32



Nâng cấp lên IPv6

• Dịch: Phương pháp này chuyển một loại địa chỉ khác để

tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa IPv4 và một mạng

IPv6 . Dịch chủ yếu sẽ được sử dụng cho các thiết bị di

sản đó sẽ không được nâng cấp lên IPv6. Một nút IPv6

sau một thiết bị dịch có kết nối đầy đủ với các nút IPv6

khác và có chức năng NAT để giao tiếp với các thiết bị

IPv4. Bản dịch có thể được xử lý bởi ứng dụng Cấp

Gateway ( ALGs ) hoặc một giao diện lập trình ứng dụng

( API ) trên mỗi máy chủ . Hai giải pháp dịch thuật này

chính là NAT - Nghị định thư (NAT -PT ) và Cơ chế

Dual- stack chuyển tiếp ( DSTM ) .
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Guidelines for Assigning Names

• Tên phải được 

- Ngắn 

- Có ý nghĩa 

- Rõ ràng 

- Trường hợp không nhạy cảm 

• Tránh tên với các nhân vật khác thường

- Dấu gạch ngang, gạch dưới, dấu hoa thị, vv
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Domain Name System (DNS)

• Tên Maps để địa chỉ IP (Maps names to IP addresses)

• Hỗ trợ đặt tên phân cấp 

Ví dụ: frodo.rivendell.middle-earth.com 

• Một máy chủ DNS có một cơ sở dữ liệu của bản ghi tài 

nguyên (RR) mà các bản đồ tên đến các địa chỉ trong "vùng 

quyền" của máy chủ 

• Máy chủ truy vấn khách hàng 

- Sử dụng UDP port 53 cho các truy vấn tên và trả 

lời

- Sử dụng cổng TCP 53 cho chuyển vùng

35



Domain Name System (DNS)
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DNS Details

• Khách hàng / mô hình máy chủ 

• Khách hàng được cấu hình với địa chỉ IP của một máy 

chủ DNS 

- Tay hoặc DHCP có thể cung cấp địa chỉ 

• Phần mềm DNS resolver trên máy client sẽ gửi một 

truy vấn đến máy chủ DNS. Khách hàng có thể yêu cầu 

tra cứu đệ quy.
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DNS Recursion

• Một máy chủ DNS có thể cung cấp đệ quy, cho phép các 

máy chủ để yêu cầu các máy chủ khác 

- Mỗi máy chủ được cấu hình với địa chỉ IP của một 

hoặc nhiều máy chủ DNS gốc. 

• Khi một máy chủ DNS sẽ nhận được một phản hồi từ máy 

chủ khác, nó trả lời cho phần mềm giải quyết cho khách 

hàng. Máy chủ cũng lưu trữ các thông tin cho các yêu cầu 

trong tương lai. 

- Người quản trị mạng của máy chủ DNS có thẩm 

quyền cho một tên xác định độ dài của thời gian mà một máy 

chủ không có thẩm quyền có thể bộ nhớ cache thông tin.
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Summary

• Sử dụng, cấu trúc, cách tiếp cận từ trên xuống có 

hệ thống để giải quyết và đặt tên 

• Chỉ định địa chỉ trong một thời trang có thứ bậc 

• Phân quyền để giải quyết và đặt tên thích hợp 

• IPv6 khung dệt trong tương lai
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Review Questions

• Tại sao nó quan trọng để sử dụng một mô hình cấu trúc 

để giải quyết và đặt tên?

• Khi nào thì thích hợp để sử dụng IP riêng giải quyết so 

với công việc giải quyết?

• Khi nào thì thích hợp để sử dụng tĩnh so với động giải 

quyết? 

• Một số phương pháp để nâng cấp lên IPv6 là gì?
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