
MÔN HỌC: Đánh giá hiệu năng mạng máy tính 

1. Tổng số tín chỉ:  2TC               

2. Các giảng viên phụ trách môn học: 

TT Họ tên giảng viên Học hàm Học vị Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thiện Luận Phó giáo sư Tiến sỹ BM ANM 

2 Nguyễn Hiếu Minh Giảng viên Tiến sỹ BM ANM 

3 Trần Hồng Quang Giảng viên chính Thạc sỹ BM ANM 

3. Mô tả vị trí môn học: 

- Môn học trước: Truyền thông mạng máy tính; Đánh giá hiệu năng mạng. 

- Môn học song hành: (ghi tên các môn học cần phải học song song với môn học này, nếu cần). 

4. Mục tiêu môn học:(mô tả mục tiêu của môn học, nhằm trang bị kiến thức gì cho người học, 

sau khi nghiên cứu môn học học viên cần phải thu nhận được gì, làm được gì, có kỹ năng gì, 

càng chi tiết càng tốt). 

- Trang bị những kiến thức cơ bản về hiệu năng hệ thống mạng máy tính: những khái niệm và 

phương pháp đánh giá hiệu năng mạng, ... 

- Ứng dụng một số phương pháp mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng.. 

- Nắm được một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản nâng cao hiệu năng mạng. 

5. Bộ môn phụ trách: An ninh mạng 

6. Phương tiện đảm bảo: Máy chiếu + PTN chiến tranh thông tin trên mạng 

7. Nội dung chi tiết môn học: 

7.1. Phần giảng dạy trên lớp: 18 tiết 

Chương Nội dung Số tiết TLTK 

1 Khái niệm đánh giá hiệu năng mạng 

Các phương pháp đánh giá hiệu năng mạng 

Các yếu tố cần đánh giá 

3  

2  Mô hình hoạt động mạng và các yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu năng mạng 

2.1 Mô hình hoạt động . 

  2.2 Các yếu tố và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động 

của mạng. 

  2.3.Tốc độ, độ tin cậy, sự lưu thông trong quá trình 

hoạt động của mạng. 

3  



2.4 Các mô hình đánh giá hiệu năng hệ phân tán: lý 

thuyết xếp hàng, mạng Petri, kỹ thuật mô phỏng 

3  Ứng dụng phần mềm mô phỏng đánh giá hiệu năng 

mạng. 

3.1. Đánh giá hiệu năng bằng phần mềm mô phỏng 

NS-2 

3.2. Mô phỏng  trên NS-2 sử dụng TCl. 

3.3. Mô phỏng một mạng LAN theo Topology đã thiết 

kế. 

3.4. Sử dụng NS-2 mô phỏng lại một mạng LAN thực 

tế. 

6  

4 Một số nguyên lý và kỹ thuật cơ bản nâng cao hiệu 

năng mạng 

4.1. Các nguyên lý nâng cao hiệu năng mạng 

4.2. Các kỹ thuật khắc phục tắc nghẽn 

4.3. Phương pháp nâng cao tốc độ truyền dữ liệu 

4.4. Các biện pháp nâng cao độ tin cậy của mạng 

6  

 Tổng 18  

 

7.2. Phần thực hành, thí nghiệm tại ptn:.15 tiết 

TT Bài TH, TN Số tiết PTN TLTK 

1 Chương trình mô phỏng NC-2 6 PTN ANM  

2 Các kỹ thuật khắc phục tắc nghẽn 3 PTN ANM  

3 Các phương pháp và biện pháp nâng 

cao tốc độ và độ tin cậy mạng 

3 PTN ANM  

 Tổng 12   

7.3. Phần bài tập, tiểu luận ngoại khóa, hv đi thực tiễn:............tiết 

TT Nội dung Số tiết Địa điểm TLTK 

1     

2     

 Tổng    

8. Tài liệu tham khảo: 

           Tên tài liệu Tình trạng tài liệu 



TT Có 

trên 

thư 

viện 

Giáo viên  

hoặc Khoa có,  

cho mượn để 
TV pho tô 

hoặc có File 

Điện tử 

Đề 
nghị 
mua 

mới 

Đề 
nghị 
biên 

soạn 

mới 

1 Tên tài liệu 1  
B.R.HAVERKORT, Performance of Computer 

Communication Systems,  

John Wiley & Sons, 1998. 

 Thư viện KH 

và KT TW 

  

2 Tên tài liệu 2 
NEIL J.GUNTHER, The Practical Performance 

Analyst, McGraw-Hill, 1998. 

 Thư viện KH 

và KT TW 

  

3 Tên tài liệu 3 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng 

mạng NS-2. 

 Tài liệu đi kèm 

phần mềm 

  

9. Phương pháp đánh giá môn học: 

TT Phương pháp đánh giá Số lần đánh giá Trọng số (%) 

1 Kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) 1 20 

2 Thực hành, thí nghiệm 1 30 

3 Bài tập, tiểu luận, xêmine   

4 Thi kết thúc môn (bắt buộc) 1 50 
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