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Nội dung

• Chức năng

• Data và Signal

• Các thiết bị mạng

– Network Interfaces

– Transmission media

• LAN và Ethernet LAN
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Physical Layer

• Chịu trách nhiệm chuyển từng bit từ 1 node tới
node kế tiếp

• Dữ liệu ở dạng dòng các bit được chuyển tới từ
tầng Data link được chuyển thành các tín hiệu
(điện, quang học, sóng… ) ở tầng Physical.

• Tầng Physical xác định :
– Phương pháp mã hóa dòng bit thành signal
– Tốc độ truyền
– Sự đồng bộ
– Interface  giữa các device và phương tiện truyền dẫn
– Connections , topology, data flow
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Data và Signal

• Data có 2 dạng : 
– Digital data : ký tự, số, ký hiệu , …

– Analog data : âm thanh, hình ảnh,…

• Data cần phải được chuyển thành các signal 
để truyền trên phương tiện truyền dẫn
– Data là dãy bit, được mã hóa thành signal bằng

các phương pháp mã hóa

– Ví dụ: bit 1 được chuyển thành 1 giá trị dương
của điện áp, bit 0 được chuyển thành điện áp 0
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Two digital signals: one with two signal levels and the other
with four signal levels
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Signal

• Signal có 2 dạng : digital signal và analog signal

• chuyển đổi signal trên đường truyền :

– Baseband transmission :  chuyển đi một digital signal 
trên đường truyền mà không thay đổi dạng của signal

Vd : mạng LAN 

– Broadband transmission (hay modulation): chuyển đổi
digital signal thành analog signal trước khi truyền đi

Vd :  từ LAN -> modem -> đường ADSL
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Signal

• Baseband transmission :

– Truyền tín hiệu số dạng xung điện hoặc ánh sáng, 
truyền 2 chiều

– Toàn bộ kênh truyền được dùng để truyền một tín
hiệu dữ liệu => chiếm toàn bộ bandwidth của
cable
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Signal

• Broadband transmission :
– Truyền tín hiệu tương tự với nhiều tần số
– Tín hiệu truyền 1 chiều, có dạng sóng điện từ hoặc

quang học
– Nhiều dòng tín hiệu (ở những dải tần số khác nhau ) có

thể truyền đồng thời trong 1 sợi cable. Ví dụ: cable 
truyền hình số cho phép truyền television và Internet 

– do tín hiệu chạy theo một hướng duy nhất, phải 
có hai đường cho dòng dữ liệu cho mỗi chiều.  Có 
hai cách phổ biến để thực hiện :

• Sử dụng tần số khác biệt cho mỗi kênh truyền
• Sử dụng 2 dây cable riêng biệt
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Signal

Comparison of analog and digital signals <Forouzan>
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Signal

Baseband transmission 

Broadband transmission 

Bandpass channel
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Sự suy yếu của Signal

• Khi tín hiệu truyền dọc theo cable mạng, nó bị suy
yếu và có thể biến dạng

• Độ dài và chất lượng cable trực tiếp ảnh hưởng đến chất
lượng tín hiệu khi đến đích

• Trong Baseband  transmission : thiết bị repeater được
dùng để chuyển tiếp và duy trì độ mạnh của tín hiệu số, và
có khả năng tăng độ dài thực tế của cable

• Trong Broadband transmission : thiết bị khuyếch đại
amplifier tái tạo tín hiệu tương tự có cường độ như ban 
đầu
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Các thông số hiệu năng của mạng

• Bandwidth – băng thông
– Bits per second, số bit được truyền đi trong một đơn

vị thời gian

• Throughput  - thông lượng
– Số bit thực sự gửi đi trong 1 đơn vị thời gian

• Latency – độ trễ
– Thời gian để toàn bộ message  đến đích tính từ lúc bit 

đầu tiên được gửi đi
Latency=propagationtime+transmissiontime+queuingti

me+processingdelay
Transmission time=(Message size)/Bandwidth
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Một số mô hình kết nối

• Thiết bị đầu cuối : máy tính, máy in, fax, ...
– Thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin

• Thiết bị kết nối : card mạng, modem, multiplexer,  
…
– Chuyển đổi dữ liệu thành tín hiệu phù hợp để chuyển

đi được trên đường truyền

– Chuyển đổi tín hiệu dạng A sang dạng tín hiệu dạng B 
khi thay đổi dạng đường truyền

• Đường truyền : dây ( cáp đồng trục, cáp quang, 
…) , không dây ( wifi )

19/09/2016 13



• May tinh(NICs)  –---- modem  --------Internet

• Maytinh(NICs) ----- wifi ---- modem ----Internet

19/09/2016 14



Các thiết bị mạng

• Các giao tiếp mạng (NICs)

• Các loại phương tiện truyền dẫn
– wire

– wireless

• Modem

• Repeater

Đặc điểm : hoạt động ở Physical Layer
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Các giao tiếp mạng
Network Interfaces

• Tên gọi tương tự : network interface controller 
(NIC), network interface card, network adapter, 
LAN adapter,  physical network interface 

• Là thiết bị dùng kết nối máy tính với network

• Tồn tại ở nhiều dạng :

– expansion cards, được cắm vào PCI slot trên mainboard

– Tích hợp vào mortherboard (mainboard), sử dụng giao
tiếp USB

– ….
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Các giao tiếp mạng
Network Interfaces

• Các dạng kết nối của Network Interface với
Motherboard và Network :
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Các giao tiếp mạng
Network Interfaces

• Chức năng
– Chuẩn bị data truyền đi : nhận chùm bit, cấu trúc

lại để chuyển đi từng bít (1-bit-serial); biến đổi bit 
data thành signal

– Truyền signal ra kênh truyền

– Kiểm soát dòng data truyền từ máy tính ra kênh
truyền

– Nhận signal chuyển đến từ kênh truyền => giải mã
thành bit data

– Có 1 địa chỉ MAC duy nhất
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Ethernet Connections
The computer's Ethernet port is wired to a switch or router. If there is no network, Ethernet 
connects directly to a modem for Internet access.

Definition of:Ethernet adapter
Also called a "network interface card" (NIC), an Ethernet adapter is a card that plugs into a slot 
on the motherboard and enables a computer to access an Ethernet network (LAN). In the past, 
desktop computers always used cards. Today, Ethernet cards (NICs) are generally only used in 
servers and high-end workstations, because Ethernet circuitry is built onto the motherboard of 
every desktop and laptop computer .
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Các giao tiếp mạng
Network Interface Card  (NIC)

• 1 Port PCI Express 10/100 Ethernet Network 
Interface Adapter Card 
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Các giao tiếp mạng
Network Interface Card  (NIC)
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Các giao tiếp mạng
Network Interface Card  (NIC)
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Đường truyền

<tham khảo : Mai Xuân Phú, Khoa CNTT, trường ĐH Công nghiệp tp HCM>
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10Base2 used a thin coaxial cable attached to each node using BNC T-connectors.

10Base2
An earlier 10 Mbps Ethernet standard that 
used a thin coaxial cable. Network nodes were 
attached to the cable via T-type BNC 
connectors in the adapter cards. Also called 
"thin Ethernet," "ThinWire," "ThinNet" and 
"Cheapernet," 10Base2 had a distance limit of 
607 feet. See 10Base5, 10Base-T, Ethernet and 
CSMA/CD.

10Base2 "Thin" Ethernet
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10BASE5 Network Node
"transceiver taps" 

10Base5 "Thick" Ethernet
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Definition of:10Base5
The original IEEE 10 Mbps Ethernet standard 
which used a bus topology comprising a thick 
coaxial cable. Network nodes attached via an 
"AUI interface" to transceivers that tapped into 
the bus. Also called "thick Ethernet," 
"ThickWire" and "ThickNet," 10Base5 had a 
distance limit of 1,640 feet without repeaters. 
See 10Base2, 10Base-T, Ethernet and 
CSMA/CD.

The first Ethernet used a bus topology, which was a common coaxial cable that ran by every 
node. Transceivers, which connected to the nodes via 15-pin AUI sockets, typically used a 
"vampire" tap to "bite" into the coax bus.

10Base5 "Thick" Ethernet
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10Base5 "Thick" Ethernet
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10Base5 "Thick" Ethernet
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10Base5 "Thick" Ethernet
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Definition of:10Base-T
An Ethernet standard that transmits at 10 
Mbps over twisted wire pairs (telephone wire). 
10Base-T is a shared media LAN when used 
with a hub (all nodes share the 10 Mbps) and 
10 Mbps between each pair of nodes when 
used with a switch. There are rarely new 
10Base-T products. Most Ethernet adapters, 
hubs and switches are 10/100 devices, which 
support both 10Base-T and 100Base-T, which is 
10 times as fast. 

All stations in a 10Base-T and 100Base-T Ethernet are wired to a central hub or switch using 
twisted pair wires and RJ-45 connectors.

"Twisted Pair" Ethernet
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"Twisted Pair" Ethernet
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Definition of:Ethernet switch
A "central hub" wired to every computer and network device in an Ethernet. In the home and 
small office, an Ethernet switch is built into the router (see wireless router).

10/100 and 10/100/1000
Gigabit Ethernet (10/100/1000) switches support 1 Gbps and also 10 Mbps and 100 Mbps for 
compatibility with lower-speed devices. Older 10/100 switches cannot handle Gigabit speeds; 
however, all Ethernet devices sense the speed of the connection and transmit at the highest 
common denominator.

Unmanaged and Managed Switches
A basic "unmanaged" Ethernet switch has no user configuration. It is placed in the network; the 
cables are plugged in; the unit is turned on and there is nothing else to do. In contrast, for large 
company networks, a "managed" switch can be configured to adjust speeds, combine users in 
subgroups, monitor traffic and report network activity. See virtual LAN, SNMP, spanning tree 
protocol and Ethernet.
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Ethernet Switch
This Omnitron switch has 16 10/100 ports and, like all Ethernet switches, automatically adjusts 
to the highest common speed between sender and receiver.

Hubs and Switches
Although an Ethernet switch is sometimes 
called a hub, there is a huge difference 
between a true hub and switch. Most Ethernet 
hubs have been replaced with switches, vastly 
improving network throughput.
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Đường truyền vô tuyến
(wireless)

• Phân loại:
– Radio
– Microwave (viba)
– Infrared (hồng ngoại)

• Radio 
– ứng dụng trong wireless LAN  (hay wi-fi network),  

• Tần số sóng radio của bộ phát tín hiệu (wireless router) hoạt động trong phạm
vi 2.4GHz-2.485 GHz, tốc độ 11 Mbps  (theo chuẩn 802.11b wireless LAN )

• Mỗi thiết bị tham gia mạng phải có một antena và một transceiver

– ứng dụng trong
• The GSM standard for 2G cellular systems uses combined FDM/TDM (radio) for 

the air interface.
• GSM systems consist of 200-kHz frequency bands with each band supporting 

eight
• TDM calls. GSM encodesspeech at 13 kbps and 12.2 kbps.
• 3G

19/09/2016 39



19/09/2016 40



19/09/2016 41



19/09/2016 42



LAN và Ethernet LAN

• Local Area Network (LAN)
– Mạng kết nối các máy tính trong một công ty, hay gia

đình

• LAN có thể tồn tại độc lập, hoặc kết nối với WAN 
hay Internet

• Hai công nghệ thống trị dùng trong mạng LAN
– Ethernet

– Wireless LAN 802.11

• Một số công nghệ wired LAN không còn thông
dụng : token ring, token bus, FDDI, ATM LAN
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Ethernet LAN

• Ethernet  ra đời vào 1976 tại Xerox’s Palo Alto 
Research Center (PARC)

• Ethernet đã phát triển 4 thế hệ cho đến nay 

’80s

19/09/2016 44



Ethernet LAN

• Ethernet LAN định nghĩa các chuẩn dây, kết
nối và phát tín hiệu ở tầng Physical  và
phương tiện truy nhập mạng MAC ở tầng
Datalink

IEEE standard for LANs
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Standard Ethernet Implementation
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Fast Ethernet Implementation
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Gigabit Ethernet implementation
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Ten-Gigabit Ethernet Implementation
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• Fast Ethernet (IEEE standard 802.3u)
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• Gigabit Ethernet (IEEE Standard 802.3z)
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• Ten-Gigabit Ethernet (IEEE Standard 802.3ae)
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Mô hình LAN ?

• Nhận diện phạm vi : LAN ; wired LAN ; wireless 
LAN trong các mô hình ?
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Mô hình LAN ?
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Mô hình LAN ?
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Mô hình LAN ?
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Mô hình LAN ?

19/09/2016 57



19/09/2016 58



Tài liệu tham khảo

• Chương 3 , TCP/IP protocol suite , 

19/09/2016 59


