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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Số thứ tự

Từ viêt tắt

Mô tả

1

LAN

Local Area Network

2

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

3

DNS

Domain Name System

4

IIS

Internet information services Manager

5

FTP

File Transfer Protocol

6

ISA

Internet Security Aceleration.

7

AD

Active Directory
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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc
sống, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong các ngành khoa
học kĩ thuật, kinh tế xã hội của mỗi nước trên thế giới. Nó không những giải quyết
công việc một cách nhanh chóng mà còn đem lại được hiệu quả kinh tế cao.
Sau quá trình được học và nghiên cứu về chuyên đề thiết kế mạng doanh nghiệp
cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học và được sự hướng dẫn tận tình của Thầy Cô
nhóm chúng em cũng đã hoàn thành xong đồ án “Khảo sát, thiết kế và xây dựng
mạng LAN trường THPT Văn Lâm-Hưng Yên“.
Đề tài này gồm 4 chương:
- Chương I: Mở đầu
- Chương II:Tổng quan về mạng máy tính
- Chương III:Mạng Lan và thiết kế mạng Lan
- Chương IV:Khảo sát và thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp
- Chương V: Tổng kết
Quá trình thực hiện đồ án gặp nhiều khó khăn vì ngôn ngữ lập trình mới, kinh
nghiệm thực tế còn hạn chế, nhóm chúng em mong sẽ nhận được sự góp ý, phê bình
của quý Thầy Cô, các anh chị và các bạn để đề tài này hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy!
Nhóm sinh viên thực hiện:
Đỗ Thị Hương
Trịnh Văn Trọng
Vũ Thị Nguyệt
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CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU
1.1.Giới thiệu đề tài
1.1.1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay công nghệ thông tin trở thành một lĩnh vực mũi nhọn trong công
cuộc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với công nghệ sinh học và năng lượng mới,
công nghệ thông tin (CNTT) vừa là công cụ, vừa là động lực thúc đẩy quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Có thể nói trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn
lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau
theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dùng
chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm,
CDroom….
Do đó hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay
các công ty, trường học. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức
hay các công ty, trường học có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt
bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ
cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật
dữ liệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong các tổ chức, nhà trường
hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao, giúp việc. Một
điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trị mạng phân quyền sử
dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện
giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty, tổ chức hay nhà trường đó
dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty.
Vì thế đề tài “Khảo sát,thiết kế và xây dựng mạng LAN trường THPT Văn
Lâm- Hưng Yên” được tiến hành nhằm góp phần giải quyết vấn đề bảo vệ an ninh,
an toàn dữ liệu nội bộ, góp phần làm thay đổi nội dung, phương pháp, phương thức
dạy và học, đồng thời cũng từng bước làm thay đổi phương thức quản lý như: Quản
lý thi, Quản lý tài chính- tài sản, Quản lý giáo viên, Quản lý học sinh, Quản lý
thông tin giáo dục… Các hệ thống này thực sự đã mang lại hiệu quả trong đổi mới
công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường đã áp dụng.
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1.1.2. Mục tiêu đề tài
Sau đề tài này sinh viên sẽ có khả năng ôn tập, thực hành ,nắm vững được
những kiến thức cơ bản về mạng máy tính như:
Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý (LAN, WAN, GAN, MAN),
theo TOPO và theo từng chức năng.
Mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI và các bộ quản thúc mô hình
TCP/IP.
Các kiến thức cơ bản về LAN, các phương pháp điều khiển truy cập
trong LAN, các công nghệ và các chuẩn cáp,các phương pháp đi cáp.
Có thể thiết kế và xây dựng các mạng LAN, WAN và các dịch vụ khác
trong mạng có thể phục vụ tốt được các yêu cầu thực tế của các tổ chức
hay bất kỳ một công ty nào,mang lại hiểu quả kinh tế cao.
1.1.3. Các giai đoạn thực hiện đề tài
Quá trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua các bước như sau:
Giai đoạn 1 - Thu thập dữ liệu:
Khảo sát tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu (thu thập các yêu cầu từ phía
người sử dụng, phân tích yêu cầu, tìm các bài viết, tài liệu liên quan…). Nghiên cứu
tài liệu, tìm hiểu các phương pháp, tiếp cận đã biết, tham khảo các hệ thống mạng ở
các công ty hiện tại đang được sử dụng. Phác họa bức tranh tổng thể, thiết kế giải
pháp.
Giai đoạn 2 – Thiết kế giải pháp:
Từ yêu cầu của khách hàng ta bắt đầu:
- Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý: Thiết kế sơ đồ mạng ở mức luận lý liên
quan đến việc chọn lựa mô hình mạng, giao thức mạng và thiết đặt các cấu
hình cho các thành phần nhận dạng mạng. Những vấn đề chung nhất khi thiết
đặt cấu hình cho mô hình mạng là:
 Định vị các thành phần nhận dạng mạng, bao gồm việc đặt tên cho
Domain, Workgroup, máy tính, định địa chỉ IP cho các máy, định cổng
cho từng dịch vụ.
 Phân chia mạng con, thực hiện vạch đường đi cho thông tin trên mạng.
- Xây dựng chiến lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng.
- Thiết kế sơ đồ mạng ở mức vật lý
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- Chọn hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng
- Cài đặt mạng
- Kiểm thử
- Bảo trì hệ thống
Giai đoạn 3 - Tổng kết:
Khái quát hóa và rút ra kết luận chung cho đề tài.
- Viết báo cáo, công bố kết quả nghiên cứu đề tài.
1.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đề tài có thể được áp dụng sử dụng làm mô hình kết nối mạng cho các trường
học THPT.
1.3. Phương pháp nghiên cứu
 Khảo sát thực tế việc ứng dụng các hệ thống mạng trong trường học.
 Thu thập các tài liệu liên quan đến việc thiết kế và xây dựng mô hình mạng
cho trường học.
 Thực hiện các công việc như: thu thập các yêu cầu của khác hàng, phân tích
yêu cầu, thiết kế giải pháp…..
1.4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa của đề tài đã được nêu rất rõ trong phần lí do lựa chọn đề tài là giúp
cho các trường học có thể bảo vệ an ninh, an toàn dữ liệu nội bộ, giúp các cán bộ,
giáo viên trong nhà trường truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao.
Ngoài ra với các kiến thức đã được học tập tại trường và sự tìm tòi học hỏi
của bản thân qua đề tài này giúp nhóm chúng em tăng thêm hiểu biết của mình
nhằm hoàn thiện hơn vốn kiến thức mạng của mình.
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CHƯƠNG II
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
Vào những năm 50, những hệ thống máy tính đầu tiên ra đời sử dụng các bóng
đèn điện tử nên kích thức rất cồng kềnh tiêu tốn nhiều năng lượng. Việc nhập dữ
liệu máy tính được thực hiện thông qua các bìa đục lỗ và kết quả được đưa ra máy
in, điều này làm mất rất nhiều thời gian và bất tiện cho người sử dụng.
Đến những năm 60 cùng với sự phát triển của máy tính và nhu cầu trao đổi dữ
liệu với nhau, một số nhà sản xuất máy tính đã nghiên cứu chế tạo thành công các
thiết bị truy cập từ xa tới các máy tính của họ và đây chình là những dạng sơ khai
của hệ thống máy tính .Và cho đến những năm 70, hệ thống thiết bị đầu cuối 3270
của IBM ra đời cho phép mở rộng khả năng tính toán của Trung tâm máy tính đến
các vùng xa. Vào năm 1977 công ty Datapoint Corporation đã tung ra thị trường
mạng của mình cho phép liên kết các máy tính và các thiết bị đầu cuối bằng dây cáp
mạng, và đó chính là hệ điều hành đầu tiên.
2.1. Khái niệm về mạng máy tính
Nói một cách cơ bản, mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối
với nhau theo một cách nào đó. Khác với các trạm truyền hình gửi thông tin đi, các
mạng máy tính luôn hai chiều, sao cho khi máy tính A gửi thông tin tới máy tính B
thì B có thể trả lời lại A.
Nói một cách khác, một số máy tính được kết nối với nhau và có thể trao đổi
thông tin cho nhau gọi là mạng máy tính.

Hình 2.1.Mô hình mạng máy tính cơ bản
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Mạng máy tính ra đời xuất phát từ nhu cầu muốn chia sẻ và dùng chung dữ
liệu. Không có hệ thống mạng thì dữ liệu trên các máy tính độc lập muốn chia sẻ
với nhau phải thông qua việc in ấn hay sao chép trên đĩa mền, CD Rom… điều này
gây nhiều bất tiện cho người dùng. Từ các máy tính riêng rẽ, độc lập với nhau, nếu
ta kết nối chúng lại thành mạng máy tính thì chúng có thêm những ưu điểm sau:
- Nhiều người có thể dùng chung một phần mềm tiện ích.
- Một nhóm người cùng thực hiện một đề án nếu nối mạng họ sẽ dùng chung dữ
liệu của đề án, dùng chung tệp tin chính (master file ) của đề án, họ trao đổi
thông tin với nhau dễ dàng.
- Dữ liệu được quản lý tập trung nên an toàn hơn, trao đổi giữa những người sử
dụng thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn.
- Có thể dùng chung các thiết bị ngoại vi hiếm, đắt tiền (máy in, máy vẽ…).
- Người sử dụng trao đổi với nhau thư tín dễ dàng (Email) và có thể sử dụng
mạng như là một công cụ để phổ biến tin tức, thông báo về một chính sách
mới, về nội dung buổi họp, về các thông tin kinh tế khác như giá cả thị
trường, tin rao vặt (muốn bán hoặc muốn mua một cái gì đó ), hoặc sắp xếp
thời khoá biểu của mình chen lẫn với thời khoá biểu của các người khác …
- Một số người sử dụng không cần phải trang bị máy tính đắt tiền (chi phí thấp
mà các chức năng lại mạnh ).
- Mạng máy tính cho phép người lập trình ở một trung tâm máy tính này có thể
sử dụng các chương trình tiện ích của các trung tâm máy tính khác cong rỗi,
sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống.
- Rất an toàn cho dữ liệu và phần mềm vì phần mềm mạng sẽ khoá các tệp
(files ) khi có những người không đủ quyền truy xuất các tệp tin và thư mục
đó.
2.2. Phân loại mạng máy tính
2.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý
Mạng máy tính có thể phân bổ trên một vùng lãnh thổ nhất định và có thể phân
bổ trong phạm vi một quốc gia hay quốc tế. Dựa vào phạm vi phân bổ của mạng
người ta có thể phân ra các loại mạng như sau:
- Mạng cục bộ LAN (Local Area Network): là mạng được lắp đặt trong phạm vi
hẹp, khoảng cách giữa các nút mạng nhỏ hơn 10 Km. LAN thường được sử
dụng trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp… Các LAN có thể được kết nối với
nhau thành WAN.
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- Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network): Là mạng được cài đặt trong
phạm vi một đô thị hoặc một trung tâm kinh tế - xã hội có bán kính khoảng
100 Km trở lại. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network): Phạm vi của
mạng có thể vượt qua biên giới quốc gia và thậm chí cả châu lục.
- Mạng toàn cầu GAN (Global Area Network ): Là mạng được thiết lập trên
phạm vi trải rộng khắp các châu lục trên trái đất. Thông thường kết nối thông
qua mạng viễn thông và vệ tinh.
Trong các khái niệm trên, WAN và LAN là hai khái niệm được sử dụng nhiều
nhất.
2.2.2. Phân biệt theo phương pháp chuyển mạch ( truyền dữ liệu )
2.2.2.1. Mạng chuyển mạch kênh ( circuit - switched network )
Trong trong trường hợp này khi có hai trạm cần trao đổi thông tin với nhau thì
giữa chúng sẽ được thiết lập một kênh (circuit) cố định và duy trì cho đến khi một
trong hai bên ngắt liên lạc. Các dữ liệu chỉ được truyền theo con đường cố định
( hình 1.2).
Data2

Data3

Data1

S2

A

S4

S1

S6
S3

B

S5

Hình 2.2. Mạng chuyển mạch kênh
Mạng chuyển mạch kênh có tốc độ truyền cao và an toàn nhưng hiệu suất sử
dụng đường truyền thấp vì có lúc kênh bị bỏ không do cả hai bên đều hết thông tin
cần truyền trong khi các trạm khác không được phép sử dụng kênh truyền này và
phải tiêu tốn thời gian thiết lập con đường (kênh) cố định giữa 2 trạm. Mạng điện
thoại là ví dụ điển hình của mạng chuyển mạch kênh.
2.2.2.2. Mạng chuyển mạch bản tin ( Message switched network)
Thông tin cần truyền được cấu trúc theo một phân dạng đặc biệt gọi là bản tin.
Trên bản tin có ghi địa chỉ nơi nhận, các nút mạng căn cứ vào địa chỉ nơi nhận để
chuyển bản tin tới đích. Tuỳ thuộc vào điều khiện về mạng, các thông tin khác nhau
có thể được gửi đi theo các con đường khác nhau.
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2.2.2.3. Mạng chuyển mạch gói
Phương pháp này mỗi thông báo được chia thành nhiều phần nhỏ hơn gọi là
các gói tin (pachet) có khuôn dạng quy định trước. Mỗi gói tin cũng chứa các thông
tin điều khiển, trong đó có địa chỉ nguồn (người gửi) và đích ( người nhận) của gói
tin. Các gói tin về một thông báo nào đó có thể được gửi đi qua mạng để đến đích
bằng nhiều con đường khác nhau. Căn cứ vào số thứ tự các gói tin được tái tạo
thành thông tin ban đầu.
Phương pháp chuyển mạch bản tin và phương pháp chuyển mạch gói là gần
giống nhau. Điểm khác biệt là các gói tin được giới hạn kích thước tối đa sao cho
các nút mạng có thể xử lý toàn bộ thông tin trong bộ nhớ mà không cần phải lưu trữ
tạm thời trên đĩa. Nên mạng chuyển mạch gói truyền các gói tin qua mạng nhanh
hơn và hiệu quả hơn so với chuyển mạch bản tin.
2.2.3. Phân loại máy tính theo TOPO
Topology của mạng là cấu trúc hình học không gian mà thực chất là cách bố
trí phần tử của mạng cũng như cách nối giữa chúng với nhau. Thông thường mạng
có ba dạng cấu trúc: Mạng dạng hình sao (Star topology ), mạng dạng vòng (Ring
Topology ) và mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology ). Ngoài ba dạng cấu hình kể
trên còn có một số dạng khác biến tướng từ ba dạng này như mạng dạng cây, mạng
dạng hình sao - vòng, mạng hình hỗn hợp.....
2.2.3.1. Mạng hình sao (Star topology)
Mạng sao bao gồm một bộ kết nối trung tâm và các nút. Các nút này là các
trạm đầu cuối, các máy tính và các thiết bị khác của mạng. Bộ kết nối trung tâm của
mạng điều phối mọi hoạt động trong mạng ( hình 2).

Hình 2.3.Cấu trúc mạng hình sao
Mạng dạng sao cho phép nối các máy tính vào một bộ tập trung bằng cáp, giải
pháp này cho phép nối trực tiếp máy tính với bộ tập trung không cần thông qua trục
bus, nên tránh được các yếu tố gây ngưng trệ mạng. Mô hình kết nối dạng sao này
đã trở lên hết sức phổ biến. Với việc sử dụng các bộ tập trung hoặc chuyển mạch,
cấu trúc sao có thể được mở rộng bằng cách tổ chức nhiều mức phân cấp, do đó dễ
dàng trong việc quản lý và vận hành.
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2.2.3.2. Mạng dạng vòng (Ring topology)
Mạng dạng này bố trí theo dạng xoay vòng, đường dây cáp được thiết kế làm
thành một vòng tròn khép kín, tín hiệu chạy quanh theo một vòng nào đó. Các nút
truyền tín hiệu cho nhau mỗi thời điểm chỉ được một nút mà thôi. Dữ liệu truyền đi
phải có kèm theo địa chỉ cụ thể của mỗi trạm tiếp nhận.

Hình 2.4: Mạng dạng vòng
2.2.3.3. Mạng dạng Bus (Bus topology)
Thực hiện theo cách bố trí ngang hàng, các máy tính và các thiết bị khác. Các
nút đều được nối về với nhau trên một trục đường dây cáp chính để chuyển tải tín
hiệu. Tất cả các nút đều sử dụng chung đường dây cáp chính này. Ở hai đầu dây cáp
được bịt bởi một thiết bị gọi là terminator. Các tín hiệu và dữ liệu khi truyền đi đều
mang theo địa chỉ nơi đến.

terminator

Hình 2.5: Mạng dạng Bus
2.2.3.4. Mạng dạng kết hợp
Là mạng kết hợp dạng sao và tuyến ( star/bus topology): Cấu hình mạng dạng
này có bộ phận tách tín hiệu (spitter) giữ vai trò thiết bị trung tâm, hệ thống dây cáp
mạng có thể chọn hoặc Ring Topology hoặc Linear Bus Topology. Ưu điểm của cấu
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hình này là mạng có thể gồm nhiều nhóm làm việc ở cách xa nhau, ARCNET là
mạng dạng kết hợp Star/Bus Topology. Cấu hình dạng này đưa lại sự uyển chuyển
trong việc bố trí đường dây tương thích dễ dàng đối với bất kỳ toà nhà nào.
Kết hợp cấu hình sao và vòng (Star/Ring Topology). Cấu hình dạng kết hợp
Star/Ring Topology, có một thẻ bài liên lạc được chuyển vòng quanh một cái bộ tập
trung.
2.2.4. Phân loại theo chức năng
2.2.4.1. Mạng theo mô hình Client- Server
Một hay một số máy tính được thiết lập để cung cấp các dịch vụ như file
server, mail server, web server, printer server…. Các máy tính được thiết lập để
cung cấp các dịch vụ được gọi là server, còn các máy tính truy cập và sử dụng dịch
vụ thì được gọi là Client.
2.2.4.2.Mạng ngang hàng (Peer- to- Peer)
Mạng ngang hàng (tiếng Anh: peer-to-peer network), là một mạng máy tính
trong đó hoạt động của mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của
các máy tham gia chứ không tập trung vào một số nhỏ các máy chủ trung tâm như
các mạng thông thường. Một mạng ngang hàng được định nghĩa không có máy
chủ và máy khách nói cách khác, tất cả các máy tham gia đều bình đẳng và được
gọi là peer, là một nút mạng đóng vai trò đồng thời là máy khách và máy chủ đối
với các máy khác trong mạng.

Phân loại mạng ngang hàng:
 Mạng ngang hàng thuần túy:
- Các máy trạm có vai trò vừa là máy chủ vừa là máy khách.
- Không có máy chủ trung tâm quản lý mạng.
- Không có máy định tuyến (bộ định tuyến) trung tâm, các máy trạm có khả
năng tự định tuyến
 Mạng đồng đẳng lai:
- Có một máy chủ trung tâm dùng để lưu trữ thông tin của các máy trạm và trả
lời các truy vấn thông tin này.
- Các máy trạm có vai trò lưu trữ thông tin, tài nguyên được chia sẻ, cung cấp
các thông tin về chia sẻ tài nguyên của nó cho máy chủ.
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CHƯƠNG III
MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN
3.1. Các thiết bị LAN cơ bản
Mạng cục bộ LAN là hệ thống truyền thông tốc độ cao được thiết kế để kết nối
các máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu khác nhau cùng hoạt động với nhau trong
một khu vực địa lý nhỏ như ở một tầng của toà nhà, hoặc trong một toà nhà…. Một
số mạng LAN có thể kết nối lại với nhau trong một khu làm việc.Các mạng LAN
trở nên thông dụng vì nó cho phép những người sử dụng dùng chung những tài
nguyên quan trọng như máy in màu, ổ đĩa CD- ROM, các phần mềm ứng dụng và
những thông tin cần thiết khác.
3.1.1. Các thiết bị nối chính của LAN
3.1.1.1. Card mạng – NIC(Network Interface Card)
Card mạng _ NIC là một thiết bị được cắm vào trong máy tính để cung cấp
cổng kết nối vào mạng. Card mạng được coi là thiết bị hoạt động ở lớp 2 của mô
hình OSI. Mỗi card mạng có chứa một địa chỉ duy nhất là địa chỉ MAC- Media
Access Control. Card mạng điều khiển việc kết nối của máy tính vào các phương
tiện truyền dẫn trên mạng.
3.1.1.2. Repeater Bộ lặp
Repeater là một thiết bị hoạt động ở mức 1 của mô hình OSI khuyếch đại và định
thời lại tín hiệu. Thiết bị này hoạt động ở mức 1 Physical. repeater khuyếch đại và
gửi mọi tín hiệu mà nó nhận được từ một port ra tất cả các port còn lại. Mục đích
của repeater là phục hồi lại các tín hiệu trên đường truyền mà không sửa đổi gì.
3.1.1.3. Hub
Là một trong những yếu tố quan trọng nhất của LAN, đây là điểm kết nối dây
trung tâm của mạng, tất cả các trạm trên mạng LAN được kết nối thông qua hub.
Một hub thông thường có nhiều cổng nối với người sử dụng để gắn máy tính và các
thiêt bị ngoại vi. Mỗi cổng hỗ trợ một bộ kết nối dây xoắn 10 BASET từ mỗi trạm
của mạng. Khi có tín hiệu Ethernet được truyền tự một trạm tới hub, nó được lặp đi
lặp lại trên khắp các cổng của hub. Các hub thông minh có thể định dạng, kiểm tra,
cho phép hoặc không cho phép bởi người điều hành mạng từ trung tâm quản lý hub.
3.1.1.4. Liên mạng (Iternetworking )
Việc kết nối các LAN riêng lẻ thành một liên mạng chung gọi là
Iternetworking. Iternetworking sử dụng 3 công cụ chính: bridge, router và switch.
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3.1.1.5.Cầu nối (bridge )
Bridge là thiết bị mạng thuộc lớp 2 của mô hình OSI (Data Link Layer). Bridge được
sử dụng để ghép nối 2 mạng để tạo thành một mạng lớn duy nhất. Bridge được sử dụng
phổ biến để làm cầu nối giữa hai mạng Ethernet. Bridge quan sát các gói tin (packet) trên
mọi mạng. Khi thấy một gói tin từ một máy tính thuộc mạng này chuyển tới một máy
tính trên mạng khác, Bridge sẽ sao chép và gửi gói tin này tới mạng đích.

3.1.1.6. Bộ dẫn đường (router )
Router là thiết bị mạng lớp 3 của mô hình OSI (Network Layer), nó có thể tìm được

đường đi tốt nhất cho các gói tin qua nhiều kết nối để đi từ trạm gửi thuộc mạng đầu
đến trạm nhận thuộc mạng cuối. Router có thể được sử dụng trong việc nối nhiều
mạng với nhau và cho phép các gói tin có thể đi theo nhiều đường khác nhau để tới
đích.
3.1.1.7.Bộ chuyển mạch (switch ):
Chức năng chính của switch là cùng một lúc duy trì nhiều cầu nối giữa các
thiết bị mạng bằng cách dựa vào một loại đường truyền xương sống (backbone ) nội
tại tốc độ cao. Switch có nhiều cổng, mỗi cổng có thể hỗ trợ toàn bộ Ethernet LAN
hoặc Token Ring. Bộ chuyển mạch kết nối một số LAN riêng biệt và cung cấp khả
năng lọc gói dữ liệu giữa chúng. Các switch là loại thiết bị mạng mới, nhiều người
cho rằng, nó sẽ trở nên phổ biến nhất vì nó là bước đầu tiên trên con đường chuyển
sang chế độ truyền không đông bộ ATM.
3.2. Hệ thống cáp dùng cho LAN
- Cáp xoắn
- Cáp đồng trục
- Cáp sợi quang
3.3. Mô hình an ninh – an toàn
Theo mội định nghĩa rộng thì an ninh – an toàn mạng dùng riêng, hay mạng
nội bộ là giữ không cho ai làm cái mà mạng nội bộ đó không muốn cho làm.
Vậy khi kết nối LAN phải triển khai cơ chế nào để thực hiện yêu cầu an ninh an
toàn. Chúng ta gọi đó là an ninh an toàn mạng.
Tài nguyên mà chúng ta muốn bảo vệ là gì?
Là các dịchvụ mà mạng đang triển khai
Là các thông tin quan trọng mà mạng đó đang lưu giữ, hay cần lưu chuyển .
Là các tài nguyên phần cứng và phần mềm mà hệ thống mạng đó có để cung
ứng cho những người dùng mà nó cho phép.
GVHD:Nguyễn Duy Tân
SVTH:Nhóm 1-TK8NE

Trang 19

Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trường THPT Văn Lâm- HY

Chúng ta có thể sử dụng hệ thống tường lửa 3 phần (three-part firewall System),

ISA…
3.4. Các bước thiết kế
3.4.1.Phân tích yêu cầu
Khi đã có được yêu cầu của khách hàng, ta tiếp tục đi phân tích yêu cầu để
xây dựng bảng “Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng”, trong đó xác định rõ những vấn đề
sau:
- Những dịch vụ mạng nào cần phải có trên mạng ? (Dịch vụ chia sẻ tập tin,
chia sẻ máy in, Dịch vụ web, Dịch vụ thư điện tử, Truy cập Internet hay
không?, ...) .
- Mô hình mạng là gì? (Workgoup hay Client / Server? ...) .
- Mức độ yêu cầu an toàn mạng.
- Ràng buộc về băng thông tối thiểu trên mạng.
3.4.2.Thiết kế giải pháp
Bước kế tiếp trong tiến trình xây dựng mạng là thiết kế giải pháp để thỏa mãn
những yêu cầu đặt ra trong bảng Đặc tả yêu cầu hệ thống mạng. Việc chọn lựa giải
pháp cho một hệ thống mạng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể liệt kê như sau:
- Kinh phí dành cho hệ thống mạng.
- Công nghệ phổ biến trên thị trường.
- Thói quen về công nghệ của khách hàng.
- Yêu cầu về tính ổn định và băng thông của hệ thống mạng.
- Ràng buộc về pháp lý.
Tùy thuộc vào mỗi khách hàng cụ thể mà thứ tự ưu tiên, sự chi phối của các yếu
tố sẽ khác nhau dẫn đến giải pháp thiết kế sẽ khác nhau.
3.4.3. Lựa chọn các thiết bị phần cứng
Dựa trên các phân tích yêu cầu và kinh phí dự kiến cho iệc triển khai, chúng ta
sẽ lựa chọn nhà cung cấp thiết bị lớn nhất như là Cisco, Nortel, 3COM, Intel… Các
công nghệ tiên tiến nhất phù hợp với điều kiện VIệt Nam (kinh tế và kỹ thuật ) hiện
đã có trên thị trường, và sẽ có trong tương lai gần.
Các công nghệ có khả năng mở rộng.
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Phần cứng chia làm 3 phần: hạ tầng kết nối (hệ thống cáp ), các thiết bị nối
(hub, switch, bridge, router), các thiết bị xử lý (các loại server, các loại máy in, các
thiết bị lưu trữ…)
3.4.4.Lựa chọn phần mềm
Tiến trình cài đặt phần mềm bao gồm:
- Cài đặt hệ điều hành mạng cho các server, các máy trạm.
- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng.
- Tạo người dùng, phân quyền sử dụng mạng cho người dùng.
Tiến trình cài đặt và cấu hình phần mềm phải tuân thủ theo sơ đồ thiết kế
mạng mức luận lý đã mô tả. Việc phân quyền cho người dùng pheo theo đúng chiến
lược khai thác và quản lý tài nguyên mạng. Nếu trong mạng có sử dụng router hay
phân nhánh mạng con thì cần thiết phải thực hiện bước xây dựng bảng chọn đường
trên các router và trên các máy tính.
3.4.5. Công cụ quản trị
Các công cụ quản trị có thể được cài đặt trên máy chủ hoặc cài đặt trên máy
trạm (Cài đặt Administrative Tools).
3.5. Kiểm thử mạng
Sau khi đã cài đặt xong phần cứng và các máy tính đã được nối vào mạng.
Bước kế tiếp là kiểm tra sự vận hành của mạng.
Trước tiên, kiểm tra sự nối kết giữa các máy tính với nhau. Sau đó, kiểm tra
hoạt động của các dịch vụ, khả năng truy cập của người dùng vào các dịch vụ và
mức độ an toàn của hệ thống.
Nội dung kiểm thử dựa vào bảng đặc tả yêu cầu mạng đã được xác định lúc
đầu.
3.6. Bảo trì hệ thống
Mạng sau khi đã cài đặt xong cần được bảo trì một khoảng thời gian nhất định
để khắc phục những vấn đề phát sinh xảy trong tiến trình thiết kế và cài đặt mạng.
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CHƯƠNG IV
KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG
4.1.Giới thiệu về đơn vị
 Trường THPT Văn Lâm- Hưng Yên là trường có nhiều thành tích trong giáo dục
và giảng dạy của tỉnh Hưng Yên.
 Nhiệm vụ và chức năng:
-Thực hiện chức năng quản lý và giáo dục học sinh trong toàn huyện.
- Tổ chức thực hiện duy trì, và rèn luyện thường xuyên các hoạt động của thầy và
trò.
4.2. Tiếp cận đơn vị
- Sau khi đến trường thăm quan và tìm hiểu cơ sở hạ tầng của đơn vị, chúng ta đã
nắm bắt được tương đối ổn định về hệ thống mạng của đơn vị: khu nhà hiệu bộ gồm
2 tầng, khu nhà tổ bộ môn, tầng 2 của dãy nhà A.Hệ thống mạng ở các khu nhà
được triển khai như sau:
+ Tầng 1 khu nhà hiệu bộ gồm 6 máy tính.
+ Tầng 2 khu nhà hiệu bộ gồm 7 máy tính.
+ Tầng 2 dãy nhà A có 2 phòng thực hành, mỗi phòng 25 máy tính.
+ Dãy nhà tổ bộ môn gồm 6 máy tính.
- Các máy tính kết nối hoạt động theo mô hình mang Workgroup đơn giản, dễ triển
khai nhưng không thuận lợi cho công tác quản trị và tính bảo mật kém.
4.3. Hệ thống các khu nhà của đơn vị
 Tầng 1 khu nhà hiệu bộ:
- Phòng 1: văn phòng gồm 1 máy tính.
- Phòng 2: phòng y tế gồm 1 máy tính.
- Phòng 3: phòng kế toán gồm 1 máy tính và 1 máy in.
- Phòng 4: phòng công đoàn gồm 1 máy tính.
- Phòng 5: phòng đoàn- tin gồm 1 máy tính.
- Phòng 6: phòng hiệu phó gồm 1 máy tính và 1 máy in.
 Tầng 2 khu nhà hiệu bộ:
- Phòng 1: phòng hiệu trưởng gồm 1 máy tính, 1 máy in.
- Phòng 2: phòng truyền thông gồm 4 máy tính.
- Phòng 3: phòng hiệu phó gồm 1 máy tính, 1 máy in.
- Phòng 4: phòng hiệu phó gồm 1 máy tính và 1 máy in.
 Phòng thực hành:
- Phòng 1: gồm 25 máy tính.
- Phòng 2: gồm 25 máy tính.
 Dãy nhà tổ bộ môn:
- Phòng 1: tổ Toán-Tin gồm 1 máy tính.
- Phòng 2: tổ Văn gồm 1 máy tính.
- Phòng 3: tổ Hóa-Sinh gồm 1 máy tính.
- Phòng 4: tổ Lý gồm 1 máy tính.
- Phòng 5: tổ Sử-Địa gồm 1 máy tính.
- Phòng 6: tổ GDCD-Anh gồm 1 máy tính.
4.4. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống cũ
- Ưu điểm:
 Chi phí thấp
Dễ cấu hình
Dễ quản lí
Tốc độ cao
- Nhược điểm:
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 Dữ liệu không được lưu trữ tập trung.
 Độ an toàn và tính bảo mật không cao: vì tất cả người dùng trong mạng có
thể tự mình thiết lập hệ thống mật mã riêng và việc chia sẻ tài nguyên có thể
xảy ra ở bất cứ máy nào nên khó điều khiển, hơn nữa việc xuất hiện các loại
virus lây lan qua mạng hết sức nguy hiểm ảnh hưởng đến tài nguyên và bảo
trì hệ thống.
 Không có công tác quản trị và kiểm soát người dùng cũng như quản lý các
máy tính trong mạng.
4.5. Phân tích các yêu cầu từ phía đơn vị và chọn cách cài đặt cho hệ thống
mạng
4.5.1 Yêu cầu hệ thống
- Hệ thống mạng này cần phải được bảo mật cả về dữ liệu lẫn thông tin.
- Tốc độ truy cập phải cao.
- Chi phí thấp, dễ bảo trì, sửa chữa.
- Quản lý tập chung.
- Có thể Backup được dữ liệu.
4.5.2. Yêu cầu thiết kế
Thiết kế mạng Lan cho trường THPT Văn Lâm – Hưng Yên.
- Thực hiện xây dựng một hệ thống mạng nội bộ trong phạm vi: một toà nhà 2
tầng có 12 nốt mạng, một dãy tổ Bộ môn gồm 6 nút mạng, 2 phòng thực
hành gồm 50 nút mạng được bố trí các thiết bị (Các tủ phân phối, các thiết
bị mạng, các máy tính và máy chủ, máy in…) như trong bản thiết kế (xem
phụ lục).
- Do địa hình và vị trí của các dãy nhà xa nhau nên bố trí hệ thống mạng thiết kế
theo mạng hình hỗn hợp, gồm các Switch 10/100Mbps đặt tại trung tâm
mạng.
- Nhà trường thuê một đường truyền Internet từ nhà cung cấp VNPT, FPT…
- 1 Server làm những nhiệm vụ như DHCP, DNS, File server hay Mail server
v.v…
- Một Wireless Router để cung cấp mạng Wifi cho Laptop trong trường học
- Trong trường có nhiều phòng ban, nên bố trí đặt các Switch ở trung tâm mỗi
khu vực để các PC có thể nối kết nối mạng và tiết kiệm được tối đa chi phí.
- Một số phòng có các thiết bị như: Máy in, máy Fax.
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4.6.Triển khai mô hình thiết kế mạng cho trường THPT Văn Lâm- Hưng Yên.
4.6.1. Giới thiệu về mô hình mạng Domain Network
Một domain là tập hợp các tài khoản người dùng và tài khoản máy tính được nhóm
lại với nhau để quản lý một cách tập trung. Và công việc dành cho domain
controller (bộ điều khiển miền) nhắn giúp việc khai thác tài nguyên trở nên dễ dàng
hơn.
Trong mạng, bất kì máy trạm nào đang chạy hệ điều hành Windows Xp cũng có
một nhóm tài khoản người dùng tạo sẵn nào đó. Windows XP thậm chí cho phép
bạn tạo một số tài khoản bổ sung nếu thấy cần thiết. Nếu máy trạm có chức năng
như một hệ thống độc lập hoặc là một phần của mạng ngang hàng thì tài khoản
người dùng mức máy trạm (được gọi là tài khoản người dùng cục bộ) không thể
điều khiển truy cập tài nguyên mạng. Chúng chỉ được dùng để điều chỉnh truy cập
máy cục bộ và hoạt động như với chức năng đảm bảo cho quản trị viên có thể thực
hiện công việc bảo dưỡng, duy trì máy trạm, không cho phép người dùng có khả
năng can thiệp vào các thiết lập trên máy trạm.
Domain có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề vừa nêu và một số vấn đề khác nữa.
Chúng sẽ tập trung hóa tài hoản người dùng (hay cấu hình khác, các đối tượng liên
quan đến bảo mật). Điều này giúp việc quản trị dễ dàng hơn và cho phép người
dùng đăng nhập từ bất kì máy tính nào có trên mạng (trừ khi bạn giới hạn quyền
truy cập người dùng).
4.6.2. Ưu điểm của hệ thống mới.
Ưu điểm:
- Quản lý tập trung: dữ liệu được lưu trữ tập trung trên server
- Tăng cường tính bảo mật và an toàn dữ liệu trong mạng nội bộ.
- Tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh
- Có khả năng mở rộng hệ thống mạng.
- Quản lý, giám sát các tài khoản người dùng, các máy tính cũng như thiết lập
các chính sách đối với các nhóm người dùng và máy tính.
4.6.3. Các bước triển khai.
- Thiết lập địa chỉ Ip cho các máy thông qua dịch vụ DHCP.
- Cấu hình Active Directory .
- Join các Client vào Domain Controller.
- Cấu hình dịch vụ DNS
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4.6.4. Bảng giá các thiết bị trong hệ thống.
TT

DANH

ĐV

SL

MỤC

ĐƠN

THÀNH

GHI

GIÁ

TIỀN

CHÚ

4.6.5. Đường truyền kết nối.
- Sử dụng đường truyền Internet VNPT
- Kết nối LAN sử dung đường truyền 100Mbps.
4.6.6. Phương án triển khai.
4.6.6.1. Sơ đồ logic

Hình 4.1:Mô hình mạng tổng quát
-Mô hình mạng chi tiết của tầng 1
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Hình 4.2:Mô hình mạng tầng 1
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-Mô hình mạng chi tiết tầng 2

Hình 4.3:Mô hình mạng tầng 2
-Mô hình mạng chi tiết tầng 3

Hình 4.4:Mô hình mạng chi tiết tầng 3
4.2.2. Bảng dự tính các thiết bị lắp đặt hệ thống mạng
ST Tên SP Thông số
SL Đơn

giá Thành tiền

T

(đã VNĐ

2

VNĐ

Switch

-Số cổng kết nối : 8x RJ45,

TP-

Gigabit SFP

LINK

-Tốc

TL-

10/100Mbps

SF1008

-Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3,

D
port)

độ

truyền

dữ

x 8

gồm VAT)

gồm VAT)

170.000

1.360.000

liệu:

(8 IEEE 802.3u
-MAC Address Table: 8K
-Giao thức bảo mật : CSMA/CD
-Giao

thức

Routing/firewall:

TCP/IP
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-Management : LAN
-Nguồn : 12V
-Kích thước (cm): 140 × 85 ×
30mm
3

Switch

-Số cổng kết nối : 16 x RJ45

TP-Link -Tốc

độ

truyền

dữ

1

480.000

480.000

15.850.000

15.850.000

liệu:

TL-

10/100Mbps

SF1016

-Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3,

(16 port) IEEE 802.3u
-MAC Address Table : 4K
-Giao

thức

Routing/firewall:

TCP/IP, VRRP, TFTP, HTTP
-Management:

LAN,

Web

Interface, Wan
-Nguồn : 100-240VAC/50-60Hz
-Kích thước (cm) : 440 x 180 x 44
4

Switch

-Số cổng kết nối: 24 x RJ45, 2 x 1

CISCO

RJ45(Gigabit Ethernet)

WS-

-Tốc

C2960-

liệu: 10/100Mbps,10/100/1000Mbp

24TT-L

s

Catalyst

- Chuẩn giao tiếp:

2960

IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

độ

truyền

dữ

(24 port) IEEE 802.1d, IEEE 802.1p,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3z, IEEE 802.1q,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x
-MAC Address Table: 8K
-Giao

thức

Routing/friewall: TCP/IP
-Manegement:

LAN,

Web

Interface, Console, Telnet
-Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz
-Trọng Lượng(g): 3600
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5

Tổng

-Cấu hình khung chính: gồm 1



147.442.950

147.442.950

đài điện 10 khe cắm sử dụng để cắm Card
thoại

thuê bao và Card trung kế

Panason
ic

-Khung phụ gồm 11 khe

KX- cắm

TDA60
0-16168

-Khả năng mở rộng tối đa 04
khung
-Quản lý cuộc gọi và cung



cấp
-Account code quản lý cho



từng máy lẻ
-Chức năng DISA-OGM -



Ghi lời chào tổng đài trả lời tự
động, truy cập trực tiếp từ bên
ngoài vào máy nhánh
-Hiển số gọi đến tất cả các



máy nội bộ.


-Sử dụng dịch vụ Voice-mail



-Nhạc chờ khi chuyển máy.



-Hạn chế thời gian gọi đi
( Giới hạn thời gian cho 1 cuộc
gọi )
-Hạn chế hoặc cấm máy nội



bộ gọi di động, liên tỉnh hoặc nội
hạt
-Cài đặt máy đổ chuông theo



chỉ định.
-Lập trình bằng PC hoặc bàn



key Panasonic
-Khả năng lập trình, cài đặt



từ xa.


-Kết nối với PC quản lý,
theo dõi cuộc gọi máy nội bộ.



-Kết nối VoIP - Gọi đện
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thoại qua Interrnet
-Khả năng mở rộng tối đa:



960 thuê bao.
6

Điện

-Màn hình hiện số gọi đến. Lưu 16

thoại

được 50 số gọi đến, 20 số gọi đi ;

bàn

-Khoá đường dài, di động bằng

Panason

mã ; cài đặt ngày giờ ( Màu trắng )

ic

430.000

6.880.000

4.450.000

17.800.000

5.590.000

167.700.000

KX-

TSC 11
7

Máy

-Fax LASER. Màn hình LCD 2 4

Fax

dòng hiển thị tên và số điện thoại.

Panason

Khay chứa giấy 200 trang. Nhớ 150

ic

KX- trang gửi đi và 100 trang gửi đến.

FL422

Danh bạ lưu 100 tên và số điện
thoại. Chức năng Copy phóng to
(200%) thu nhỏ (50%) dàn trang tự
động. Chức năng Quick Scan. Chức
năng từ chối nhận fax: 20 số. Gửi
fax cùng lúc tới 20 địa chỉ. Nạp văn
bản tự động: 10 trang. Tốc độ in:
10

trang/phút.

Tốc

độ

fax:

15trang/phút. Sử dụng mực: KXFAT88 dung lượng 2000 trang
8

Desktop

-Hãng sản xuất: HP

HP

-Xuất xứ: Chính hãng

30

Compaq -Bảo hành: 36 THÁNG
Presario

-Tên sản phẩm: DX2355

-

-Chipset: NVIDIA® nForce™ 430

DX2355 chipset
(PC

-Bộ xử lý: AMD Sempron™ LE-

client)

1300 2.3Ghz/1600Mhz FSB/512Kb
L2
-Bộ nhớ RAM: 1GB PC2-6400
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(DDR2-800)
-Ổ cứng HDD: 160GB SATA 3.5
1st Hard Drive
-Ổ đĩa quang ODD: SATA DVDROM Drive
-Card Đồ họa: Integrated NVIDIA
GeForce 6150SE Graphics
-Bàn phím và chuột: USB HP
-Hệ điều hành: XP
9

Màn

-Kích thước: 20 inch

30

2.539.000

76.170.000

hình-

-Kết nối: D-SUB

HP

-Độ phân giải: 1600x900 pixel

1

2.590.000

2.590.000

1

6.690.000

20.556.000

-HDD: Samsung 2TB 5400rpm S- 1

2.890.000

Compaq -Thời gian đáp ứng: 5ms
LCD

-Độ sang: 200cd/m2

S2021Q

-Công

suất

tiêu

thụ:

270W/1W(Maximum/Sleep)
10

Modem

-Hãng sản xuất: Linksys

Linksys

-Xuất xứ: Chính hãng

WAG16 -Bảo hành: 12 tháng
0N

-Tốc

độ

ADSL 2

10/100Mbps

truyền

dữ

liệu:

-Cổng kết nối: 4 x RJ45 LAN
-Công suất phát: 300Mbps
11

Máy chủ -CPU: Bộ vi xử lý Core i7 950

ATA II 3Gb/s 32MB Cache
-DDR3 Kit 4GB (2x2Gb) bus 1

1.490.000

1600Mhz CORSAIR XMS3
-Main: GIGABYTE™ GA H55M- 1
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S2V

-FDD: Mitsumi FDD 1.44

1

-MOUSE: Mitsumi Scroll Mouse 1

140.000
80.000

PS/2
-KEYBOARD: Mitsumi Key board 1

120.000

PS/2 & Serial
-MONITOR: Màn hình HP LED 1

2.799.000

20" X20 (WN004AA) wide
-CASE: Apollo Full Size ATX 1

420.000

350W- 066 (Cã USB)
-ASUS

DVDRW-24B3ST/SATA 1

659.000

(Màu đen - BOX):
-LOA:Microlab Subwoofer M560- 1

360.000

2.1 (400W)
-WEB CAM: ZOOM ADSL X4 1

1.600.000

Etherner + USB/ Router/ Gateway/
Firewall/ Splitter
-UPS: Santak UPS offline 1000 VA 1

1.980.000

( TG 1000 ) Công suất 1000VA /
600W

12
13

Dây cáp AMP Cat 5 UTP 4- pair CMR 3
xoắn

rated, Solid Cable

hộp

Đầu nối

AMP RJ- 45 Conector

200

520.000

1.560.000

6.000

1.200.000

200.000

1.000.000

1.285.000

1.285.000

cái
14

Kìm

Kìm bấm dây mạng RJ 11và RJ 5
45

15

Wireless -Tên sản phẩm: Tp-link TD- 1
Router

W8960NB 300Mbps Wireless N
ADSL2+ Modem Router(Annex
B)
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-Xuất xứ:Chính hãng
-Bảo hành:24 tháng
16

IP

-Hãng sản xuất: VANTECH

camera

-Loại: Box Camera

AVTEC

- Cảm biến hình ảnh: 1/3-inch

H

Sony CCD

30

450. 000

13.500.000

10

2.920.000

29.200.000

- Độ phân giải: 500 TV lines
- Trọng lượng (g): 260
- Xuất xứ: Chính hãng
17

Máy in

-Hãng sản xuất: SamSung
-Loại: SamSung 1740 Laser
Printer(A4,600dpi, 17ppm,8MB)
-Bảo hành: 36 tháng
-Xuất xứ: Trung Quốc

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ
1

Thiết bị

Số Lượng

Thành tiền

2

Máy chủ server

4

82.224.000

3

Máy trạm(client)

30

167.700.000

4

Dây cáp xoắn UTP 3 Cuộn

1.560.000

CAT5
5

Đầu nối RJ45

200

1.000.000

6

Kìm bấm mạng

5

1.000.000

7

Router (cisco1841)

1

21.383.000

8

Switch (8 port)

8

1.360.000

9

Switch (16 port)

1

480.000

10

Switch CISCO WS- 1

15.850.000

C2960-24TT-L
Catalyst

2960

(24port)
11

Tổng đài điện thoại
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12

Điện thoại bàn

16

6.880.000

13

Máy fax

4

17.800.000

14

Màn hình

30

76.170.000

15

Modem

1

2.590.000

16

IP camera

30

13.500.000

17

Máy In

10

29.200.000

18

Wireless Router

1

2.920.000

Tổng cộng là: 438.129.000 VNĐ
Bảng 4.1:Bảng báo dự trù giá các thiết bị trong hệ thống
4.3.Cài đặt và cấu hình hệ thống
4.3.1. Thiết lập cấu hình TCP/IP cho các máy trạm:
Theo sơ đồ thiết kế ở trên, hệ thống mạng có 68 nốt mạng nên ta sẽ sử dụng lớp C
để đặt địa chỉ IP cho các máy trạm.
Địa chỉ lớp C:
N

N

N

H

24 Bit
Với địa chỉ IP lớp C: 192.168.1.*/24
Tương ứng với

28 = (256 -2) máy.

Thiết lập đặt địa chỉ IP cho các máy trong LOCAL khi sử dụng tính năng này
Internet sharing tự động gán IP máy chủ là 192.168.1.1.
4.3.2. Cài đặt vào cấu hình các dịch vụ trên máy chủ
Cấu hình tối thiểu của máy Server
Máy tính: Pentium II 300 Mhz, 256MB RAM trở lên.Hệ điều hành: Microsoft
Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server với Service
Pack 1 trở lên hay Microsoft Windows 2000 Datacenter và các partition phải định
dạng theo NTFS. Cấu hình mạng LAN (Local Area Network) Mạng LAN nên cấu
hình theo IP tĩnh (tất cả các máy đều gán một địa chỉ IP và Subnet mask)
4.3.2.1.Tìm hiểu về AD:
Microsoft Active Directory cung cấp giải pháp tập trung, quản lý và lưu trữ
thông tin về tài nguyên hệ thống mạng trên toàn bộ domain. Bên cạnh đó, Active
Directory sử dụng Domain Controllers có nhiệm vụ lưu trữ và phân phối dung
lượng lưu trữ cho tất cả người sử dụng trong hệ thống và thiết lập Windows Server
2003 kiêm luôn vai trò của Domain Controller.
Lưu ý:
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-

Khi cài AD chúng ta cần phải khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết như
TCP/IP.
- Hệ thống đã được cài đặt dịch vụ DNS.
- Thông số TCP/IP chính là địa chỉ của máy và DNS.
- Cài đặt AD trong ổ đĩa CD hoặc ổ đĩa ảo, chúng ta cần thêm đĩa cài đặt
Windows Server 2003 để thuận tiện cho việc cài đặt AD.
Hướng dẫn cài đặt AD:
- Vào Start  All Programs  Chọn Manage Your Server

-

Cửa sổ của Manage Your Server được mở ra.
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-

Click chọn Add or Remove a role.

-

Cửa sổ Preliminary Steps được mở ra  Chọn Next.

-

Cửa sổ Server Role xuất hiện.
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-

Chọn Domain Controller (Active Directory)  Next…
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-

Đọc các thông tin trong trang này và nhấn Next. Trang Domain
Controller Type (Kiểu máy chủ quản trị miền) hiện ra.
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-

Giữ nguyên giá trị mặc định “Domain Controller For A New Domain”
(Máy chủ quản trị miền cho một miền mới) được lựa chọn và nhấn Next.
Trang Create New Domain (Tạo miền mới) xuất hiện .

-

Giữ nguyên giá trị mặc định “Domain In A New Forest” (Miền trong một
rừng mới) được lựa chọn và nhấn Next. Trang New Domain Name (Tên
miền mới) xuất hiện, bạn gõ vào tên miền của mình:

Ví dụ: utehy.edu.vn
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-

Nhấn Next màn hình hiện ra như sau:
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-

Giữ nguyên giá trị mặc định, nhấn Next:

-

Bạn có thể tuỳ chọn nơi lưu giữ database và log của AD, tuy nhiên nên
giữ giá trị mặc định và nhấn Next.
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-

Nhấn Next để chập nhận vị trí mặc định của thư mục hệ thống chia sẻ.
Trang DNS Registration Diagnostics (Chẩn đoán đăng ký DNS) xuất
hiện  Next….
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-

Trang “Summary” (Tổng kết) xuất hiện.
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-

Nhấn Next và đợi quá trình cài đặt kết thúc.

-

Đợi quá trình hoàn thành, nhấn Finish và Restart lại máy tính. Hoàn
thành công việc cài đặt AD và dịch vụ DNS.

4.3.2.2.Dịch vụ DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP - giao thức cấu hình động
máy chủ) là giao thức cung cấp phương pháp thiết lập động các thông số cần thiết
cho hoạt động của mạng TCP/IP giúp giảm khối lượng công việc cho quản trị hệ
thống.
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- Cơ chế cấp phát động các thông số mạng có ưu điểm hơn cơ chế khai báo
tĩnh:Khắc phục trường hợp trùng địa chỉ IP
- Giảm chi phí quản trị hệ thống mạng
- Tiết kiệm được số lượng Puclic IP trong các nhà cung cấp mạng ISP
- Kết hợp được với mạng không dây –wireless
Trong một hệ thống mạng các máy tính liên lạc với nhau bằng Protocol
TCP/IP do đó các máy tính này phải được cấu hình theo một thông số IP nhất định
DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, là giao thức Cấu
hình Host Động được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IP
bằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho khách hàng khi họ vào mạng. Dich vụ
DHCP là một thuận lới rất lớn đối với người điều hành mạng. Nó làm yên tâm về
các vấn đề cố hữu phát sinh khi phải khai báo cấu hình thủ công. Nói một cách tổng
quan hơn DHCP là dich vụ mang đến cho chúng ta nhiều lợi điểm trong công tác
quản trị và duy trì một mạng TCP/IP
1.Cài đặt

- Vào start  setting  control panel Trong cửa sổ control panel double click
vào Add/Remove Programs. Sau đó trong hộp thoại Add/Remove
Programs, nhấp chọn chọn vào mục Add/Remove Windows components
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Trong hộp thoại Windows Components wizard , double click vào Networking
Sevices và chọn Dynamic Host Configution Protocol (DHCP). Sau đó nhấn OK
Trở về hộp thoại windows components wizard chọn next
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win 2k3 sẽ thực hiện cấu hình và cài đặt dịch vụ DHCP và sau đó nhấn Finish để
hòan thành.
-Chứng thực dịch vụ DHCP trong ACTIVE DIRECTORY
Đầu tiên, chọn Start Adminitrative ToolsDHCP

Sau đó Right clik vào server mà bạn cần chứng thực và chọn Authorize
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Biểu tượng mũi tên màu đỏ kế bên server đã được thay bằng mũi tên màu xanh
nghĩa là DHCP đã được chứng thực (nếu ko thấy mũi tên chuyển màu thì right click
chọn Refresh)

2.Cấu hình dịch vụ DHCP
Vào menu startprograms  Administrative Tools  DHCP
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Trong cửa sổ DHCP right click lên server của bạn chọn New Scope

New Scope Wizard sẽ xuất hiện  next
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Điền tên và chú thích vào hộp thoại Scope name

Hộp thoại IP Address Range xuất hiện
+ Start IP address: địa chỉ bắt đầu cấp phát
+ End IP addressZ: địa chỉ kết thúc cấp phát
+ Length: độ dài ( mặc định là 24 ) quy định kiểu lớp mạng
+ Subnet mask: kiểu lớp mạng( hay còn gọi là mặt nạ mạng)
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Ví dụ: Trong hộp thoại Add Exclusions:cho biết những vùng địa chỉ nào cần
được giữ lại không cấp phát động.
+ Start IP address: địa chỉ bắt đầu giữ lại
+ End IP address: địa chỉ kết thúc giữ lại
+ Add: thêm vào vùng giữ lại
+ Remove: xóa khỏi vùng giữ lại
+ Excluded address range: vùng lưu giữ giá trị không cấp phát động
Ví dụ: start:192.168.111.2 ------ end:192.168.111.10
nghĩa là từ x.x.x.2 tới x.x.x.10 sẽ không được cấp phát động
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Hộp thoại Lease Duration cho biết thời gian các máy trạm có thể giữ địa chỉ này
Thời gian mặc định là 8 ngày  Next để tiếp tục

Hộp thoại Configure DHCP option  yesnext
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Hộp thoại router(default getway): cho biết địa chỉ IP của Default Gateway mà các
DHCP Client sẽ xử dụng next

Trong hộp thoại Domain Name và DNS Server:
+ Tên Domain mà các máy DHCP Client sẽ xử dụng sau này
+ Địa chỉ IP của DNS dùng để phân giải tên miền
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Next

Hiện nay dịch vụ WINS ít được sử dụng nên bạn có thể bỏ qua bước này mà không
cần nhập thông tin gì hết  Next
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Kế tiếp hộp thoại Active Scope xuất hiện hỏi bạn có kích hoạt scope này hay không:
 yes next

Cuối cùng trong hộp thoại Complete the new scope wizard chọn Finish để kết thúc.
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Cửa sổ của DHCP sau khi cấu hình xong.

4.3.2.3.Dịch vụ DNS(Domain Name System)
1.Chức năng hệ thống
Mỗi Website có một tên (là tên miền hay đường dẫn URL:Uniform Resource
Locator) và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu
chấm(IPv4). Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ
đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang
web. Quá trình "dịch" tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy
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cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua
lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "tên" và ngược lại. Người sử dụng chỉ cần
nhớ "tên", không cần phải nhớ địa chỉ IP (địa chỉ IP là những con số rất khó nhớ)
2.Cấu hình:
Để cấu hình DNS bạn vào Start Administrative ToolsDNS

Khi đó trên windows sẽ xuất hiện màn hình như sau:

Bạn sẽ thấy tên server ở ngay dưới chữ DNS
Ví dụ: của tôi là TUANTHANH
 Forward Lookup Zones: Đây chính là nơi lưu trữ CSDL các bản ghi để
phân giải từ tên ra địa chỉ IP
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 Reverse lookup Zones: Phân giải tên IP thành tên máy.
Sau đó, Right-click vào Reverse lookup Zones chọn New Zone

Sau đó chọn Next sẽ thấy xuất hiện bảng thông báo Zone type( kiểu vùng)
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+ Primary zone (vùng chính): tạo 1 bản copy trên vùng có thể cập nhật trực tiếp từ
server.
+Secondary Zone (vùng thứ cấp): tạo 1 bản copy trên vùng đã tồn tại trên server
khác.
+Sub Zone (vùng con): tạo 1 bản copy trên vùng chỉ chứa đựng Name Server(NS),
Start of Authority (SOA)….
Và mặc định vùng được chọn sẽ được lưu vào trong AD (Active Directory).
Chọn Primary Zone sau đó bấm Next

Hộp thoại thông báo hỏi bạn tạo bản sao cho các dữ liệu về zone này tới đâu:
+ Tới toàn bộ các DNS Server trong Rừng AD tuanthanh.com.vn
+ Tới toàn bộ các DNS Server trong miền AD tuanthanh.com.vn
+ Tới toàn bộ các máy Domain Controllers trong miền AD tuanthanh.com.vn
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Ta chọn mặc định là: To all domain controllers in the Active Directory domain
tuanthanh.com.vn  Next

Bạn chỉ việc gõ cái số hiệu mạng vào ô Network ID để nó dịch ngược lại
giúp bạn là nhanh nhất.
Ví dụ: gõ vào ô Network ID là 192.168.111 (3 byte đầu xác định số hiệu mạng)
Ở dưới ô Reverse lookup zone name như bạn thấy nó sẽ tự sinh ra một thứ tên là
1.168.192.in-addr.arpa. Cách thực hiện của nó là đảo ngược thứ tự 3 byte số hiệu
mạng và gắn thêm đuôi .in-addr.arpa.

Nhấn Next sẽ thấy phần cập nhật động (Dynamic update). Bạn nên chọn Allow
only secure dynamic update: cho phép các máy có trong AD thực hiện cập nhật
động dữ liệu của Reverse lookup zone (tức là có yêu cầu xác thực -> nâng cao độ
bảo mật).
Xong rồi chỉ còn Next
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`

Và cuối cùng là:

Tạo thêm 1 pointer trong Reverse lookup zone:
Như bạn thấy bây giờ có thêm mục 192.168.111.x subnet ở bên trong mục Reverse
lookup zones. Bạn nhấp phải vào và chọn New Pointer (PTR)...

Bạn chỉ có thể gõ thêm số 1 vào Host IP number để nó thành 192.168.111.1 và tại ô
Host name bạn gõ vào (hoặc Browse đến) tuanthanh.com.vn
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Sau đó chúng ta kiểm tra bằng dòng lệnh nslookup trong Command Prompt

Bạn gõ địa chỉ IP tại dòng nhắc:
Ví dụ: 192.168.111.1

Bạn gõ tên máy chủ tại dòng nhắc:
Ví dụ: tuanthanh.com.vn

Gõ lệnh exit 2 lần để thoát khỏi Command Prompt.Vậy là chúng ta cấu hình xong
DNS Server.
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4.3.2.4.Dịch vụ FTP
FTP (viết tắt của tiếng Anh File Transfer Protocol, "Giao thức truyền tập tin")
thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức
TCP/IP (chẳng hạn như Internet - mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng nội bộ).
Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách).
Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng
nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy
phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu
một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách có thể
xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ
xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy chủ v.v. Vì giao
thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm
nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hoặc trình khách FTP.
Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP.
Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCP/IP, xử
lý tập tin trên một máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính
ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các
máy tính khác, dùng giao thức FTP). Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trình
khách và trình chủ FTP và phần đông các trình ứng dụng này cho phép người dùng
được lấy tự do, không mất tiền.
FTP thường chạy trên hai cổng, 20 và 21, và chỉ chạy riêng trên nền của TCP.
Trình chủ FTP lắng nghe các yêu cầu dịch vụ từ những kết nối vào máy của các
trình khách FTP, trên cổng 21. Đường kết nối trên cổng 21 này tạo nên một dòng
truyền điều khiển, cho phép các dòng lệnh được chuyển qua trình chủ FTP. Để
truyền tải tập tin qua lại giữa hai máy, chúng ta cần phải có một kết nối khác. Tùy
thuộc vào chế độ truyền tải được sử dụng, trình khách (ở chế độ năng động - active
mode) hoặc trình chủ (ở chế độ bị động - passive mode) đều có thể lắng nghe yêu
cầu kết nối đến từ đầu kia của mình. Trong trường hợp kết nối ở chế độ năng động,
(trình chủ kết nối với trình khách để truyền tải dữ liệu), trình chủ phải trước tiên
đóng kết vào cổng 20, trước khi liên lạc và kết nối với trình khách. Trong chế độ bị
động, hạn chế này được giải tỏa, và việc đóng kết trước là một việc không cần phải
làm.
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1.Cài đặt FTP
Bước 1: Vào Control Panel --> Add or Remove Programs --> Add/Remove
Windows Components

Bước 2:
-Chọn Application Server click vào details
-Tiếp tục chọn Internet Information Service click vào details
-Chọn check box File Transfer Protocol (FTP) Service-->OK--> Ok->Next

Bước 3. Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.Bạn đã cài đặt xong dịch vụ FTP.
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2.Cấu hình FTP
-Vào startAdministrative ToolInternet information services (IIS) manager

-Click chuột phải vào FTP sitenewvirtual Directory
-Trong phần Alias ta điền tên virtul Directory mà ta muốn,ở đây là:ftp.tk6n.com
-Tiếp tục next

-Đến file path ta chỉ đến thư mục C:/Inetbup/ftproot
-Nhấn OKNext
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-Ta thêm quyền download bằng cách check thêm vào ô check box write
-Nhấn next

-Mở firefox hoặc IE lên gõ vào địa chỉ sau: ftp://ftp.tk6n.com ta sẽ được kết quả
như hình. Và tiến hành thử download tài liệu đó về. Nếu download được là ta đã cấu
hình xong FTP.
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3.Cách upload và download trong FTP
FTP Server là hệ thống chia sẻ files tiện lợi nhất và rất dễ dùng cho tất cả mọi
người. Tốc độ Download files cũng tương đối nhanh. Để khai thác hệ thống này thật
hiểu quả bằng cách đơn giản nhất là sử dụng những gì sẵn có của hệ điều hành
Windows. Trường hợp sử dụng các phần mềm chuyên dụng khác chúng ta sẽ bàn
đến sau: Địa chỉ của FTP Server và tài khỏan truy cập có thể tìm thấy tại:
http://suadtdd.com.vn
Ví Dụ : ftp://suadtdd.homeftp.net sử dụng User/Pass la:saigonhitech/suadtdd.vn
hoặc luôn nhớ địa chỉ sau http://support.suadtdd.vn
B1./ Truy cập vào hệ thống bằng cách gõ địa chỉ của server vào thanh địa chỉ trên
trình duyệt IE ( Internet Explore, biểu tượng chữ E ) mặc định của Windows
Hoặc gõ vào thanh địa chỉ của chương trình quản lý files Explore của windows .
B2./ Hệ thống yêu cầu nhập User/Pass ta nhập User và mật khẩu mặc định là
saigonhitech/suadtdd.vn Lưu ý với tài khoản này chỉ có thể truy cập được rất ít tài
nguyên của hệ thống và không có quyền upload
B3./ Ta có thể thoải mái Download hoặc Upload files lên server bằng cách dùng
lệnh COPY và PASTE như thông thường.
4.3.2.5.Dịch vụ web server
-Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ
thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa những website đã được thiết kế cùng
với những thông tin liên quan khác. (các mã Script, các chương trình và các file
Multimedia).
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-Web Server có khả năng gửi đến máy khách những trang Web thông qua môi
trường Internet (hoặc Intranet) qua giao thức HTTP - giao thức được thiết kế để gửi
các file đến trình duyệt Web (Web Browser), và các giao thức khác.
-Tất cả các Web Server đều có một địa chỉ IP (IP Address) hoặc cũng có thể có một
Domain Name. Giả sử khi bạn đánh vào thanh Address trên trình duyệt của bạn một
dòng http://www.abc.com sau đó gõ phím Enter bạn sẽ gửi một yêu cầu đến một
Server có Domain Name là www.abc.com. Server này sẽ tìm trang Web có tên là
index.htm rồi gửi nó đến trình duyệt của bạn.
-Bất kỳ một máy tính nào cũng có thể trở thành một Web Server bởi việc cài đặt lên
nó một chương trình phần mềm Server Software và sau đó kết nối vào Internet.
-Khi máy tính của bạn kết nối đến một Web Server và gửi đến yêu cầu truy cập các
thông tin từ một trang Web nào đó, Web Server Software sẽ nhận yêu cầu và gửi lại
cho bạn những thông tin mà bạn mong muốn.
-Giống như những phần mềm khác mà bạn đã từng cài đặt trên máy tính của mình,
Web Server Software cũng chỉ là một ứng dụng phần mềm. Nó được cài đặt và chạy
trên máy tính dùng làm Web Server, nhờ có chương trình này mà người sử dụng có
thể truy cập đến các thông tin của trang Web từ một máy tính khác ở trên mạng
(Internet, Intranet).
-Web Server Software còn có thể được tích hợp với CSDL (Database), hay điều
khiển việc kết nối vào CSDL để có thể truy cập và kết xuất thông tin từ CSDL lên
các trang Web và truyền tải chúng đến người dùng.
-Server phải hoạt động liên tục 24/24 giờ, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm, để
phục vụ cho việc cung cấp thông tin trực tuyến. Vị trí đặt server đóng vai trò quan
trọng trong chất lượng và tốc độ lưu chuyển thông tin từ server và máy tính truy cập.

1.Cách cài đặt và cấu hình IIS
-Bạn vào start-->Administrative Tool-->Internet information services Manager
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-Click chuột phải vào Defaut FTP siteNew Virtual Directorynext
-Nhập tên bí danh cho Virtual Directory: Ví dụ ở đây nhập là:ftp.thk6n.com và tiếp
tục nhấn next

-Ở đây yêu cầu trỏ đến đường một đường dẫn,ta trỏ đến:/Inetpub/ftproot
-Nhấn OK và Next
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-Tạo thêm quyền write(upload file) bằng cách check vào ô writeNextfinish

-Tạo virtual Directory thành công.
-Kiểm tra trên trình duyệt:Mở fifox hoăc IE lên gõ vào: ftp://localhost/ftp.com.vn
2. Cài đặt Web server
Click vào start -> Control Panel -> Add or Remove Programs

Cửa sổ Add or Remove Programs sẽ xuất hiện
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Chọn Add/Remove Windows Components trong hộp thoại Add or Remove
Programs

Check vào mục Application Server

Sau đó chọn Details, tại đây nếu muốn web server có thể chạy được những trang
web có ngôn ngữ lập trình thì check vào mục ASP.NET và nhấp chuột vào chọn
mục Internet Information Service -> Details
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và nhấp chuột vào chọn mục Internet Information Service -> Details

Check vào mục World Wide Web Service -> OK -> OK -> Next. Quá trình
cài đặt đang diễn ra
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Trở về hộp thoại Windows Components Wizard -> Finish để hoàn thành quá
trình cài đặt.

2. Cấu hình dịch vụ Web Server
Click Start -> Addministrative tool -> Internet information sevices (IIS)
Manager

Hiện ra cửa sổ Internet Information Services (IIS) Manager
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Click chuột phải vào Default Web Site -> properties

Hiện ra
cửa sổ Default Web Site Properties

- Chọn tab Hom Directory ta chọn button Browse
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Sau khi chọn Browse hiện ra

-Tại tab Documents ,mọi người khi truy cập vào web site sẽ hiển thị theo trình tự
file web như trong danh sách

-Trên Web Site, hiệu chỉnh IP cho phép truy cập vào web. Hiện tại máy chỉ có 1
card mạng nên ta sử dụng card này cho việc truy cập vào web server
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-Tab Directory Security cài đặt quyền hạn cho phép hoặc không cho phép đường
mạng hay địa chỉ IP truy xuất tới web server

-Cuối cùng để kiểm tra web server có chạy hay không ta mở Internet Explorer sau
đó nhập: http://(địa chỉ IP cài webserver) và ở đây tôi dùng địa chỉ là 192.168.1.10

-Quá trình cài đặt và cấu hình Web Server đã hoàn thành.
4.3.2.6. Tổng quan về ISA (Microsoft Internet Security and
Acceleration Sever)
1.ISA là gì?
Microsoft Internet Security and Acceleration Sever (ISA Server) là phần mềm
share internet của hãng phần mềm nổi tiếng Microsoft. Có thể nói đây là một phần
mềm share internet khá hiệu quả, ổn định, dễ cấu hình, firewall tốt, nhiều tính năng
cho phép bạn cấu hình sao cho tương thích với mạng LAN của bạn. Tốc độ nhanh
nhờ chế độ cache thông minh, với tính năng lưu Cache vào RAM (Random Access
Memory), giúp bạn truy xuất thông tin nhanh hơn, và tính năng Schedule Cache
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(Lập lịch cho tự động download thông tin trên các WebServer lưu vào Cache và
máy con chỉ cần lấy thông tin trên các Webserver đó bằng mạng LAN)
2.Công dụng
Đặc điểm nổi bật của bản 2006 so với 2004 là tính năng Publishing và VPN.
ISA 2006 có thế tự tạo ra các form trong khi người dùng truy cập vào trang OWA,
qua đấy hỗ trợ chứng thực kiểu form-based. chống lại các người dùng bất hợp pháp
vào trang web OWA, tính năng này được phát triển dưới dạng Add-ins.
- Cho phép public Terminal Server theo chuẩn RDP over SSL, đảm bảo dữ liệu
trong phiên kết nối được mã hóa trên Internet (kể cả password).
- Block các kết nối non-encrypted MAPI đến Exchange Server, cho phép
Outlook của người dùng kết nối an toàn đến Exchange Server
- Rất nhiều các Wizard cho phép người quản trị public các Server nội bộ ra
internet 1 cách an toàn. hỗ trợ cả các sản phẩm mới như Exchange 2007.
Khả năng kết nối VPN
- Cung cấp Wizard cho phép cấu hình tự động site-to-site VPN ở 2 văn phòng
riêng biệt, tất nhiên ai thích cấu hình bằng tay tại từng điểm một cũng được.
tích hợp hoàn toàn Quanratine, Stateful filtering and inspection , kiểm tra đầy
đủ các điều kiện trên VPN Connection, Site to site, secureNAT for VPN
Clients, ...
- Cho phép Public luôn 1 VPN Server khác trong Intranet ra ngoài Internet, hỗ
trợ PPTP, L2TP/IPSec, IPSec Tunnel site-to-site (với các sản phẩm VPN
khác).
Về khả năng quản lý
- Dễ dàng quản lý
- Rất nhiều Wizard
- Backup và Restore đơn giản.
- Cho phép ủy quyền quản trị cho các User/Group
- Log và Report chi tiết cụ thể.
- Cấu hình 1 nơi, chạy ở mọi nơi (bản ISA Enterprise)
- Khai báo thêm server vào array dễ dàng (không khó khăn như ISA 2000,
2004 )
- Tích hợp với giải pháp quản lý của Microsoft: MOM, SDK…
Các tính năng khác
- Hỗ trợ nhiều CPU và RAM ( bản standard hỗ trợ đến 4CPU, 2GB RAM)
GVHD:Nguyễn Duy Tân
SVTH:Nhóm 1-TK8NE

Trang 78

Khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trường THPT Văn Lâm- HY

- Max 32 node Network Loadbalancing
- Hỗ trợ nhiều network, Route/NAT theo từng network,
- Firewall rule đa dạng
- IDS
- Flood Resiliency
- HTTP compression
- Diffserv
3.Cài đặt
Từ nguồn ISA 2006 => chạy file ISAAutorun.exe
Click Install ISA Server 2006

Click Next
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Click radiobutton I accept the terms in the license agreement => Next

Đặt User Name là nhóm 2 => Next

Click radiobutton Typical => Next
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Click Add=> Add Adapter=> Local Area Connection=>OK=>OK=> Next

Click radiobutton Allow non-encrypted Firewall client connections => Next

Click Next => Next => Install
Sau khi các tiêu đề đã được đánh dấu hoàn tất.

Click Finish để kết thúc quá trinh cài đặt.
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4.Cấu hình
Vào Start => All programs => Microshoft ISA Server => ISA Server
Management

Cấu hình phân giải tên miền DNS
Click phải chuột vào Firewall Policy => New => Access Rule
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Gõ Access Rule Name là phân giải DNS =>

Next
Chọn radiobutton Allow => Next

Click Add => Common Protocols => DNS => Add => Next

Vào Networks => Internal => Add => Next
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Chọn Add => Networks => External => Add => Next

Chọn All Users => Next

Click Finish để kết thúc quá trình phân giải DNS
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Cho PC Giám Đốc được gửi nhận mail từ internet.
B1 Định nghĩa giám đốc
Vào Tools => Subnets => New Subnets =>

OK
B2 Tạo Access Rule
Vào Firewall Policy => New => Access Rule => Next
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Chọn radiobutton Allow => Next

Vào Add => Common Protocols => HTTP,POP3 => Add => Next

Vào Add => Networks => Internal => Add => Next
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Chọn Add => Networks => External => Add => Next

Chọn All Users => Next

Click Finish để kết thúc
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Cho PC được truy cập trang viettelecom.com.vn trong giờ làm việc (8h
AM- 4h PM, thứ 2-thứ 6)
B1 Định nghĩa trang viettelecom.com.vn
Vào Tools box => New => URL Set => OK

B2 Định nghĩa giờ làm việc
Vào Tools box => schedules => New

B3 Tạo Access Rule
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Vào Firewall Policy => New => Access

Click Allow => Next

Add HTTP,HTTPS => Next

Vào Subnets => Giám Đốc => Add => Next
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3 Truy cập không hạn chế
Vào Firewall policy => New => Access Rule => Next

Click Allow => Next

Add HTTP, HTTPS => Next
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Add user Giám Đốc

Chọn Add => Networks => External => Add => Next

Chọn All Users => Next
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Click Finish để kết thúc.
Truy cập không hạn chế trong giờ giải lao (10h am – 2h pm)
B1 Định nghĩa giờ giải lao

B2 Tạo Access Rule

Click Allow => Next
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Add HTTP, HTTPS

Add user Giám Đốc

Chọn Add => Networks => External => Add => Next
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Chọn All Users => Next

Click Finish để kết thúc.
B3 Properties rule Truy cập không hạn chế trong giờ giải lao
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Chỉ cho user đọc chữ, không được xem hình, xem phim, nghe nhạc…
Properties rule Truy cập không hạn chế trong giờ giải lao

Cấm tất cả các user truy cập trang xuongphim.com nếu truy cập trang này thì sẽ trả
về trang viettelecom.com.vn
B1 Định nghĩa URL “xuongphim.com”
Vào Tools box => Network Object => New URL Set
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B2 Tạo Access Rule

Click Deny => Next

Add HTTP, HTTPS => Next
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Add internal => Next

Add trang xuongphim.com => Next

Chọn All Users => Next
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Click Finish để kết thúc.

B3 Properties rule “cam truy cap trang xuongphim.com”
Chọn Action => Deny => Redirect HTTP requests to this Web page =>
OK
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Qúa trình cài đặt và cấu hình ISA hoàn tất
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KẾT LUẬN
Trong thời gian nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã được trang
bị ở nhà trường và các lĩnh vực khác. Tôi đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ
cho Thiết kế mạng Lan cho công ty cổ phần bánh kẹo LIWAYWAY có 34 nốt
mạng, được thiết kế theo TOPO hình sao. Hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm

mạng và cung cấp các công cụ cho việc quản trị hệ thống. Hệ thống cáp
truyền dẫn đảm bảo kết nối tốc độ cao, hạn chế mức thấp nhất những sự cố
xảy ra trong quá trình vận hành ngoài ra đáp ứng được khả năng mở rộng
trong tương lai. Trong đồ án này, chúng tôi đã đưa ra một số khái niên cơ bản
nhằm hoàn thiện hơn các khái niệm về hệ thống mạng thông dụng nhất hiện
nay. Chúng tôi hy vọng rằng những khái niệm này có thể áp dụng cho các lĩnh
vực công nghệ thông tin nói chung và các ngành liên quan đến mạng máy tính
nói riêng.
Trong quá trình thực hiên đồ án, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình
của thầy giáo Phạm Ngọc Nam giúp tôi hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp
này.Vì thời gian làm đồ án hạn hẹp, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đồ án
không tránh khỏi những sai sót, rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo và các
bạn.
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HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Mạng LAN hiện nay được sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến tại các cơ
quan, xí nghiệp. Bên cạnh các loại hình kết nối mạng tuyền thông dùng dây cáp hữu
tuyến, kết nối mạng không dây (Wireless) trở thành xu thế mới trong sự phát triển
của Công nghệ thông tin.
Ưu điểm lớn nhất của mạng không dây là cho phép người sử dụng có thể truy
cập bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu Thiết lập mạng không dây không tốn kém thời
gian, công sức và không phức tạp như các hệ thống mạng truyền thông khác. Ngoài
ra hoạt động của mạng ổn định,cài đặt đơn giản, giá cả phải chăng là những yếu tố
đặc trưng thể hiện sự phát triển vượt bậc của mạng không dây. Từ những ưu điểm
vượt trội của mạng của mạng này, chắc chắn trong tuơng lai gần mạng LAN không
dây sẽ được đưa vào sử dụng một cách rông rãi tại các cơ quan, xí nghiệp.
Chính vì vậy mạng không dây sẽ là đối tượng nhóm tiếp tục nghiên cứu trong
thời gian tới.
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