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CCNP R&S – CISCO CERTIFIED NETWORK 

PROFESSIONAL ROUTING & SWITCHING 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 

 CCNP chính thức công nhận bạn là một chuyên gia thực sự trong lĩnh vực triển khai hạ 

tầng mạng, đáp ứng các yêu cầu khó khăn và khắt khe từ chủ doanh nghiệp để xây dựng 

một hạ tầng mạng hoàn chỉnh nhất cùng với các dịch vụ chuyên biệt phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh rộng lớn. 

 Kiến thức của CCNP được phân thành các chuyên đề chuyên sâu, được biên soạn một cách 

đặc biệt để bạn tăng cường khả năng vận hành và xử lý các sự cố trong hệ thống. Một 

CCNP có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của một doanh nghiệp từ trung bình cho đến 

lớn. Các hệ thống ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, ISP, … là những nơi không thể 

vắng mặt các CCNP. Ngoài ra, CCNP giúp bạn có cái nhìn sâu sắc về hệ thống mạng, ý 

thức được những thứ cần thiết trong hệ thống và phán đoán được hành động xảy ra tiếp 

theo. Nhờ đó bạn không những xây dựng được một hệ thống mạng tối ưu mà còn có khả 

năng bảo trì và duy trì nó hoạt động bền vững. 

2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHOÁ HỌC CCNP R&S TẠI VNPRO 

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

 Hoàn toàn đủ năng lực trở thành chuyên gia quản trị hệ thống mạng cho các doanh nghiệp, 

ngân hàng, tập đoàn … 

 Bảo đảm đủ khả năng thi chứng chỉ Quốc Tế CCNP do Cisco cấp. 
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3. 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 

R&S 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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ROUTE – IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING v2.0 

ROUTE (300 – 101) 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 Khoá học Route (Implementing Cisco IP Routing v2.0) là một trong 3 course của chương 

trình CCNP. Trong khoá học Route, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết để lập kế hoạch, hiện thực và giám sát một mạng doanh nghiệp có tính mở rộng cao. 

Bạn sẽ tập trung vào nghiên cứu kết nối mạng LAN và WAN của các hạ tầng mạng từ 

trung bình đến lớn. Ngoài ra còn nghiên cứu giao thức định tuyến EIGRP và OSPF cho cả 

IPv4 và IPv6 của mạng doanh nghiệp, BGP để kết nối internet của doanh nghiệp. 

2. ĐIỀU KIỆN KIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 Mạng căn bản. 

 Thiết lập Internet và kết nối WAN (IPv4 và IPv6). 

 Quản lý mạng lưới bảo mật mạng thiết bị. 

 Kết nối xử lý sự cố IP (IPv4 và IPv6). 

 Cấu hình và xử lý sự cố EIGRP và OSPF. 

 Cấu hình dịch vụ SNMP, Syslog, NTP và NetFlow. 

 Quản lý cấu hình thiết bị Cisco. 

 Khuyến khích: Hoàn thành chương trình CCNAX. 
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Các nguyên tắc hoạt 

động mạng 

Hiểu các hoạt động và hành vi tác động đến hoạt động ổn định của các 

dịch vụ mạng: 

 Nắm vững được các khái niệm và hoạt động của CEF ( cơ chế xử lý 

gói tin của Cisco IOS) 

 Nắm vững hoạt động của các giao thức tầng Internet của chồng giao 

thức TCP/IP (IP, ICMP,…) 

 Nắm vững hoạt động của các giao thức tầng Transport của chồng giao 

thức TCP/IP (TCP, UDP).  

 Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế một mạng định tuyến. 

Các công nghệ lớp 3 

 Nắm vững hoạt động và cấu hình được kỹ thuật VRF Lite. 

 Nắm vững hoạt động và cấu hình chuyên sâu các giao thức định tuyến 

EIGRP, OSPF, BGP trên nền IPv4 và IPv6. 

 Triển khai các giải pháp hạ tầng mạng phức tạp với nhiều giao thức 

định tuyến kết hợp. 

 Nắm vững và cấu hình định tuyến theo điều kiện hoặc chọn đường đi 

tối ưu. 

 Nắm vững và triển khai giải pháp định tuyến với đường dự phòng. 

Các công nghệ VPN 
 Nắm vững hoạt động và cấu hình GRE. 

 Nắm vững hoạt động và cấu hình DMVPN. 

Bảo mật hạ tầng 
 Nắm vững nguyên tắc và cấu hình ngăn chặn các tấn công giả mạo địa 

chỉ IP. 

Các dịch vụ hạ tầng 

 Nắm vững hoạt động và cấu hình được các giải pháp NAT/PAT phức 

tạp. 

 Nắm vững hoạt động và cấu hình được các dịch vụ DHCP, DHCP 

Relay. 
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SWITCH – IMPLEMENTING CISCO IP SWITCHED NETWORKS v2.0 

SWITCH (300 – 115) 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 Khoá học Switch (Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0) là một trong 3 course 

của chương trình CCNP. Trong khoá học Switch, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết để tạo ra một mạng lưới doanh nghiệp mở rộng. Bạn sẽ tập trung vào 

layer 2 và chức năng trên Multilayer Switch bao gồm VLAN, Trunk, định tuyến Vlan, 

Etherchannel, Spanning-Tree,…  

2. ĐIỀU KIỆN KIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 Mạng căn bản. 

 Thiết lập Internet và kết nối WAN (IPv4 và IPv6). 

 Quản lý mạng lưới bảo mật mạng thiết bị. 

 Kết nối xử lý sự cố IP (IPv4 và IPv6). 

 Cấu hình và xử lý sự cố EIGRP và OSPF. 

 Cấu hình dịch vụ SNMP, Syslog, NTP và NetFlow. 

 Quản lý cấu hình thiết bị Cisco. 

 Khuyến khích: Hoàn thành chương trình CCNAX. 
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Công nghệ 

lớp 2 

 

Cấu hình và kiểm tra các giao thức lớp 2: 

 CDP, LLDP 

 UDLD 

Cấu hình và kiểm tra các loại VLAN ( Nomal, Extended, Voice Vlan). 

Cấu hình và kiểm tra trunking, VTP: 

 VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning 

 dot1q, native vlan, allowed vlan 

Cấu hình và kiểm tra Etherchannel: 

 LACP, PAgp, On 

 Lớp 2, Lớp 3. 

 Các phương thức cân bằng tải. 

Cấu hình và kiểm tra Spanning Tree: 

 PVST+, RPVST+, MST 

Tỉnh chỉnh và bảo vệ Spanning Tree: 

 Switch priority, port priority, path cost.  

 PortFast, BPDUguard, BPDUfilter 

 Loopguard và Rootguard 

Cấu hình và kiểm tra các kỹ thuật giám sát lưu lượng trên cổng Switch  

 SPAN, RSPAN 

Mô tả các kỹ thuật ghép thiết bị Switch: 

 Stackwise  VSS 
 

Công nghệ 

lớp 3 

Inter-VLAN Routing. 

Nắm vững hoạt động và cấu hình triển khai các cổng SVI, Routed Port. 

Mô tả và cấu hình các kỹ thuật xử lý gói tin (Process Switch, Fast Switch, Cisco 

Express Forwarding). 

Hiểu khái niệm TCAM và các tùy chỉnh qua SDM Template. 

Bảo mật hạ 

tầng mạng 

Kiểm soát truy cập bảo mật thiết bị qua Telnet, SSH và Console. 

Cấu hình và kiểm tra các tính năng bảo vệ hạ tầng mạng Switch: 

 DHCP snooping 

 IP Source Guard 

 Dynamic ARP inspection 

 Port security 

 Private VLAN 

 VACL 

 Storm control 

Nắm vững nguyên tắc và cách thức cấu hình quản lý bảo mật thiết bị dùng Cisco 

IOS AAA (TACACS+, RADIUS) 

Nắm vững nguyên tắc và cách thức cấu hình xác thực cổng switch dùng kiến trúc 

dot1x. 

Các dịch vụ 

hạ tầng 

Nắm vững hoạt động và cấu hình được các giao thức dự phòng gateway (HRSP, 

VRRP, GLBP). 

Nắm vững hoạt động và cấu hình được các dịch vụ giám sát hạ tầng Switch dùng 

SNMP, Syslog, Netflow, NTP. 



 
  

  

7 

TSHOOT – TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING 

CISCO IP NETWORKS v2.0 

TSHOOT (300-135) 

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

 Khoá học Tshoot (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networs v2.0) là course cuối 

cùng của chương trình CCNP. Trong khoá học Tshoot, bạn sẽ được học và thực hành các 

kỹ thuật để theo dõi và khắc phục sự cố mạng định tuyến và chuyển mạch thông qua các 

bài thực hành do các chuyên gia của VnPro thiết kế dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn. 

2. ĐIỀU KIỆN KIÊN QUYẾT CỦA KHOÁ HỌC 

 IPv6 Networking 

 Hiểu hoạt động và cấu hình chuyên sâu các giao thức định tuyến EIGRP, OSPF, BGP. 

 Hiểu các nguyên tắc thiết kế mạng định tuyến. 

 Khuyến khích: Hoàn thành chương trình CCNAX, CCNP Route + CCNP Switch. 
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

Bảo trì mạng 

Mô tả các công việc và lợi ích của bảo trì mạng định kỳ 

Mô tả các bước và cách tiếp cận trong việc tìm hiểu và xử lý sự cố 

Hiểu mối quan hệ giữa bảo trì và xử lý sự cố 

Xử lý sự cố lớp 2 

Tìm hiểu các sự cố cấu hình liên quan đến Vlan, Trunking, VTP, STP, 

Etherchannel và giải pháp khắc phục. 

 Hiểu rõ các nguyên nhân gây ra Err-disable và cách khắc phục. 

Xử lý sự cố lớp 3 

Mô tả và diễn giải các sự cố liên quan đến ARP, ARP Proxy, DHCP… 

Mô tả và diễn giải các sự cố liên quan đến định tuyến: 

Các sự cố liên quan đến default route, static route, AD, Metric… 

Các sự cố liên quan đến giao thức định tuyến EIGRP (Split-horizon, 

Stub, Stuck in active, load balancing, summary…) 

Các sự cố liên quan đến giao thức định tuyến OSPF ( Network Type, 

LSA Type,  Virtual link, Summary…) 

Các sự cố liên quan đến giao thức định tuyến BGP. 

Các sự cố liên quan đến đường đi không tối ưu 

Các sự cố về loop. 

Các sự cố liên quan đến kiểm soát đường đi ( PBR, IP SLA, Route Filter) 

Các vấn đề về bảo mật 

VPN GRE và DMVPN 

NAT 

Access Control List 

Unicast reverse path forwarding 

 


