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CHUYÊN ĐỀ 

VPN 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 VPN (Virtual Pritave Network) là công nghệ xây dựng hệ thống mạng riêng ảo nhằm 

đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin, truy cập từ xa và tiết kiệm chi phí. VPN cho phép 

các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng 

internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.  

 Khóa học VPN sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc cấu 

hình, bảo trì và vận hành các giải pháp VPN dựa trên các dòng sản phẩm Cisco ASA 

và Cisco IOS.  

 Sau khi hoàn thành khóa học VPN tại VnPro bạn sẽ có đủ khả năng triển khai được 

các giải pháp IPSec-VPN, Cisco AnyConnect VPN, các giải pháp VPN nâng cao 

khác, … 

2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 Điều kiện tối thiếu: Hoàn thành và nắm vững kiến thức chương trình CCNAX. 

 VnPro khuyến nghị: Hoàn thành và nắm vững kiến thức chương trình CCNA Security. 

3. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHOÁ HỌC VPN TẠI VNPRO 

 Chứng chỉ do VnPro luôn là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng. 

 Hiểu và nắm rõ các nguyên lý về VPN.  

 Đủ khả năng triển khai, vận hành, quản lý và bảo trì các giải pháp VPN cho doanh 

nghiệp 

 Được học và hướng dẫn bởi các chuyên gia bảo mật hàng đầu Việt Nam. 
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4. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN 

 Học và thực hành LAB trên các thiết bị Cisco hiện đại nhất; hiện đang được sử dụng 

rộng rãi trong các doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn 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 chứng chỉ từ 

CCIE trở lên. 

 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 

CISCO IOS 

Mô tả các giải pháp 

VPN 

 Hiểu lựa chọn các thuật toán mã hóa, hash và cơ chế trao đổi khóa. 

 Hiểu ứng dụng các giải pháp VPN theo yêu cầu thực tiễn. 

Triển khai VTI-Based 

Site-to-Site IPsec 

VPNs 

 Mô tả ưu điểm của cấu hình VTI-Based Site-to-Site IPsec VPNs so 

với truyền thống. 

 Cấu hình VTI-Based Site-to-Site IPsec VPNs Static Point-to-Point 

 Cấu hình VTI-Based Site-to-Site IPsec VPNs Dynamic Point-to-Point 

Triển khai xác thực 

dùng chứng chỉ số 

 Mô tả ưu điểm của xác thực IPsec VPNs dùng chứng chỉ số 

 Cấu hình Site-to-Site IPsec VPNs dùng chứng chỉ số 

Triển khai Site-to-Site 

FlexVPN 

 Mô tả đặc điểm và ứng dụng giải pháp Site-to-Site FlexVPN 

 Thực hiện cấu hình Site-to-Site FlexVPN (GETVPN, DMVPN, 

EZVPN) 

CISCO ASA 

Triển khai Cisco 

AnyConnect and 

IPSec Remote-Access 

VPN 

 Mô tả các đặc điềm và ứng dụng của Cisco AnyConnect và IPsec 

Remote Access VPN 

 Thực hiện cấu hình Cisco AnyConnect 

 Thực hiện cấu hình IPSec Remote-Access VPN 

Triển khai Cisco IPsec 

Site-to-Site VPN 

 Mô tả các giải pháp và ứng dụng Cisco IPsec Site-to-Site VPN trong 

thực tiễn 

 Thực hiện cấu hình Cisco IPsec Site-to-Site VPN  

Ứng dụng IPsec Site-

to-Site VPNs cho mục 

đích dự phòng trong 

mạng doanh nghiệp 

 Mô tả hoạt động dự phòng và ứng dụng thực tiễn 

 Thực hiện tối ưu hóa lưu lượng cho các kết nối IPsec Site-to-Site 

VPNs 

 




