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Giới thiệu chương trình: 
 
Trong khóa học này, bạn sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, 

thực hiện và giám sát một mạng định tuyến mở rộng. Bạn sẽ tập trung vào giao thức định tuyến 

EIGRP và OSPF cho cả IPv4 và IPv6 của một mạng doanh nghiệp và BGP để kết nối Internet 

của doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để phân phối lại các tuyến đường, thực 

hiện kiểm soát con đường, và đảm bảo các hoạt động ổn định trên router Cisco. 

 

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học: 
 
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể: 
 

 Giao thức định tuyến, công nghệ mạng, và các tùy chọn kết nối từ xa  

 RIPng trong một môi trường IPv6  

 Công nghệ, hoạt động, và các số liệu mà EIGRP sử dụng  

 Cấu hình và kiểm tra EIGRP trong môi trường IPv4 và IPv6 bao gồm việc tối ưu hóa 

hành vi của mình và đặt tên cấu hình EIGRP  

 Multiarea OSPF bao gồm các loại mạng khác nhau và làm thế nào để tối ưu hóa cơ sở 

dữ liệu của nó  

 Cấu hình và xác thực OSPFv2 trong môi trường IPv4 và OSPFv3 trong môi trường Ipv6 

 phân phối lại Route và thực hiện nó bằng cách sử dụng distribute list, prefix list, và 

route map, cơ chế filtering  

 Sử dụng Cisco Express Forwarding cho hiệu quả trong chuyển tiếp gói lớp 3 

 Thực hiện kiểm soát con đường sử dụng chính sách dựa trên định tuyến IP và Thỏa 

thuận mức độ dịch vụ (SLA)  

 Thiết lập kết nối Internet cho doanh nghiệp IPv4 và IPv6  

 BGP cho IPv4 doanh nghiệp và kết nối Internet IPv6  

ROUTE - Implementing Cisco IP Routing v2.0 
ROUTE (300 – 101) 
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 Bảo vệ thiết bị định tuyến Cisco theo thông lệ tốt nhất bao gồm các cấu hình xác thực 

giao thức định tuyến  

 

Nội dung khóa học: 
 

1. Cơ bản mạng và khái nhiệm Routing 

 Hiểu giao các loại giao thức , các loại mạng 

 Kết nối chi nhánh đến trụ sở chính, thực hiện RIPng 

2. Thực hiện EIGRP  

 Thiết lập mô hình chạy EIGRP, quản lý Neighbor Relationships, tối ưu hóa EIGRP 

 Cấu hình EIGRP cho IPv6, Cấu hình Named EIGRP  

3. Thực hiện OSPF 

 Thiết lập mô hình chạy OSPF, quản lý Neighbor Relationship, xây dựng Link State 

Database 

 Tối ưu hóa lợi ích của OSPF, cấu hình OSPFv3 trên nền IPv6 

4. Cấu hình Redistribution, Path Control 

 Thực hiện cơ bản Routing Protocol Redistribution 

 Thao tác Redistribution Using Route Filtering, Thực hiện Path Control 

 Sử dụng chuyển mạch Cisco Express Forwarding 

5. Kết nối Internet trong môi trường Enterprise 

 Lên kế hoạch kết nối internet mạng doanh nghiệp trong môi trường IPv4 và IPv6 

 Cấu hình cơ bản BGP, các thuộc tình và xử lý cơ chế chọn đường đi. 

 Thực hiện kết nối internet BGP for IPv6  

Chứng chỉ cuối khóa: 

VnPro sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở 

lên và thi đậu kỳ thi cuối khóa. 

 


