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CHUYÊN ĐỀ 

MPLS NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 

 MPLS (Multi Protocol Label Switching – Chuyển mạch đa giao thức) là công 

nghệ chuyển mạch nhãn chủ chốt được sử dụng rộng rãi trong hạ tầng mạng core của 

các nhà cung cấp dịch vụ ISP (Internet Service Provider). MPLS cung cấp nhiều ứng 

dụng hữu ích như MPLS L3VPN, MPLS L2VPN, Traffic Engineering, AToM, QoS, 

… Với công nghệ MPLS, các ISP có thể dễ dàng triển khai và cung cấp các dịch vụ 

chất lượng cao đến khách hàng như Internet tốc độ cao FTTX, kênh thuê bao riêng, 

dịch vụ video IPTV, Voice,…   

 Khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng”  cung cấp các kiến thức nền tảng quan 

trọng về kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức mà người kỹ sư cần nắm vững để 

có thể thao tác được trên một hệ thống mạng chạy trên nền MPLS.  

 Khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng” phù hợp với nhiều đối tượng: các bạn 

sinh viên mong muốn làm việc tại các ISP; các chuyên viên ISP; các kỹ sư chuyên 

ngành CNTT/ Điện Tử Viễn Thông, … 
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2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 Điều kiện tối thiểu: Hoàn thành và nắm vững kiến thức chương trình CCNAX hoặc 

có kiến thức tương đương. 

3. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ “MPLS NGUYÊN LÝ 

& ỨNG DỤNG” TẠI VNPRO 

 Sau khi hoàn thành khóa học “MPLS Nguyên Lý & Ứng Dụng” tại VnPro học viên 

nắm được các kiến thức và kỹ năng quan trọng về MPLS từ đó có thể tham gia làm 

việc trong các hệ thống mạng MPLS của các ISP. 

 Được học và hướng dẫn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm với kỹ năng sư phạm 

tốt. 

4. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

 Học và thực hành LAB trên các thiết bị Cisco chính hãng. 

 Phòng học với các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại kết nối Internet chất lượng cao. 

 Tài liệu học tập do chính đội ngũ giảng viên VnPro biên soạn (VnPro là trung tâm 

duy nhất biên soạn sách LabPro bằng Tiếng Việt). 

 Được học tập dưới sự giảng dạy của đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm 

việc tại các tập đoàn lớn trong cả nước. Có nghiệp vụ sư phạm tốt và đạt nhiều chứng 

chỉ quốc tế có giá trị. 

 Thực hành Lab online MIỄN PHÍ. 

 Chứng nhận hoàn thành khoá học do VnPro cấp có giá trị cao khi đi phỏng vấn tại 

công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam (Điều kiện: tham gia đầy đủ 80% thời lượng học 

phần và thi đậu kỳ thi cuối khoá). 

 Ưu tiên chuyển tiếp hồ sơ đến các doanh nghiệp là đối tác tuyển dụng của VnPro. 

 Tham gia các sự kiện hội thảo, ôn tập, ngày hội tuyển dụng do VnPro tổ chức hoàn 

toàn MIỄN PHÍ. 
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5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Các kỹ thuật định tuyến 

trong (IGP – Interior 

Gateway Protcol). 

Hệ thống hóa các kỹ thuật định tuyến IGP thường được sử 

dụng giữa PE của ISP với CE của khách hàng: 

 Kỹ thuật định tuyến tĩnh và giao thức định tuyến  

RIP. 

 Giao thức định tuyến EIGRP. 

 Giao thức định tuyến OSPF. 

 Kỹ thuật Redistribution. 

Giao thức định tuyến 

ngoài (EGP – Exterior 

Gateway Protocol): BGP. 

Những vấn đề về giao thức định tuyến BGP người kỹ sư 

cần nắm vững để có thể thao tác được với các ứng dụng 

của MPLS: 

 Tổng quan về BGP. 

 Thuộc tính BGP. 

 Tiến trình chọn đường BGP. 

 Community. 

Những nguyên lý nền 

tảng trong hoạt động của 

MPLS. 

Mô tả và phân tích các nguyên lý hoạt động cơ bản của 

chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS: 

 Giới thiệu về các ứng dụng của MPLS. 

 Phân biệt giữa định tuyến và chuyển mạch. 

 Hoạt động chuyển mạch nhãn. 

 Cấu trúc nhãn và các giao thức trao đổi nhãn. 

 Hiện thực MPLS trên thiết bị Cisco.  

Ứng dụng của MPLS: 

MPLS – VPN. 

Mô tả và phân tích kiến trúc của một ứng dụng nổi bật nhất 

của MPLS: MPLS – VPN. 

 Khái niệm về VPN; giới thiệu về các loại VPN 

thường gặp. 

 Mô tả và phân tích kiến trúc MPLS – VPN. 

 Thực tập cấu hình các mô hình MPLS – VPN trên 

thiết bị của Cisco. 

 




