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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Khoa/Viện: Công nghệ thông tin  

Bộ môn: Mạng máy tính và Truyền thông    

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:        

- Tiếng Việt: Đánh giá hiệu năng mạng 

- Tiếng Anh:       

Mã học phần:         Số tín chỉ: 3 (2-1)   

Đào tạo trình độ:   Đại học       

Học phần tiên quyết:   Mạng máy tính    

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức về độ đo hiệu năng mạng, các 

phương pháp đánh giá hiệu năng mạng. Qua học phần này sinh viên có thể áp dụng kiến 

thức, kỹ năng được cung cấp để đánh giá hiệu năng các hệ thống mạng và đưa ra các hướng 

giải quyết nhằm nâng cao sự hiệu quả của hệ thống. 

3. Mục tiêu 

Sau khi học xong môn này người học phải:  

• Trình bày được các mô hình đánh giá hiệu năng mạng;  

• Trình bày được các đặc trưng của các kiểu kiến trúc mạng; các khái niệm liên quan 

đến môn độ đo hiệu năng mạng;  

• Sử dụng đươc các công cụ để đánh giá hiệu năng mạng; 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

5. Nội dung: 

STT Chương 
Số tiết 

LT TH 

1 Giới thiệu tổng quan về quản trị mạng  

Các mô hình và sự đánh giá hiệu năng  

Kiến trúc hệ thống song song  

Kiến trúc hệ thống phân tán  

Kiến trúc và giao thức mạng 

2  

2 Các đặc tính của các kiến trúc mạng  

Các kỹ thuật chuyển mạch 

Các mô hình lưu thông trên mạng 

Các đặc tính mang kết nối dùng cáp 

Các đặc tính mạng kết nối không dây 

4  

3 Đánh giá hiệu năng mạng 

Giới thiệu 

12 10 
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Mô phỏng hệ thống  

Các phương pháp mô phỏng 

Đánh giá hiệu năng trên mô hình mô phỏng 

4 Xây dựng mô hình đánh giá hiệu năng 

Mô hình phát triển 

Giảm độ phức tạp 

Sự phát sinh mô hình tự động 

6 10 

5 Chất lượng các dịch vụ mạng 

Giới thiệu 

Trạng thái tự nhiên của lưu thông đa dịch vụ 

Kiểm soát vòng mở 

Kiểm soát vòng đóng  

Hướng mô hình dịch vụ đơn giản 

6 10 

6. Tài liệu dạy và học: 

STT 
Tên tác 

giả 
Tên tài liệu 

Năm xuất 

bản 

Nhà 

xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 William 

Stallings 

High-speed 

Network and 

Internet: 

Performance and 

Quality of 

Services 

Prentice 

Hall 

2010  x  

2 Piet Van 

Hieghem 

Performance 

Analysis of 

Communications 

Networks and 

Systems 

Cambridge 

University 

Press 

2006  x  

 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần/thái độ  10 

2 Kiểm tra  lần 1 (thực hành) a,b,c 10 

3 Kiểm tra  lần 2 (thực hành) c,d 10 

4 Kiểm tra  lần 3 (thực hành) e, f 10 

5 Thi kết thúc học phần (trắc nghiệm) a,b,c,d,e,f 60 

   

  GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 


