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Mạng viễn thông - Sự phân lớp trong 

mạng viễn thông - mô hình OSI 

  



 

 Phần đầu giới thiệu khái niệm về viễn thông : xem thêm ( mạng viễn thông 

thì nó tổng quát hơn là chỉ các máy tính nối với nhau) Mạng máy tính 

 Phần hai là phần tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông đã được tách làm 

một bài viết riêng ở đây 

 Phần ba là phần này, có thể dùng làm một bài viết riêng hoặc bổ xung cho 

phần trên mình post. Phần này mình đặt ở mục Mạng viễn thông.  

Các bạn nếu muốn xem bài viết gốc thì có thể xem nguồn trích dẫn ở dưới cùng 

của bài viết này. 

Viết lại định nghĩa mạng viễn thông : 

 

Mạng viễn thông  

 

Thông thường, thông tin trao đổi giữa hai thực thể (source và sink) sẽ được truyền 

qua nhiều thực thể trung gian để tạo thành một đường nối (logical link) giữa 2 thực 

thể này. Tất cả các thực thể tham gia cấu thành cho quá trình trao đổi thông tin này 

tạo thành một mạng (network) viễn thông.  

 



 

Hình 4: Ví dụ mạng ad hoc 

 

Một ví dụ đơn giản về mạng đó là mạng ad hoc như ở hình 4. Trong mạng này, bất 

kỳ 2 thực thể nào cũng có thể liên lạc với nhau hoặc trực tiếp, hoặc thông qua các 

thực thể trung gian khác. Một ví dụ phức tạp hơn là thực thể A kết từ PDA tới AP 

wifi bằng không dây. AP wifi lại nối kết phía sau modem ADSL đến SDLAM (cáp 

ADSL). DSLAM sẽ nối kết vào mạng lõi. Ở đâu bên kia, thực thể đối thoại B nối 

kết vào mạng lõi thông qua mạng di động UMTS chẳng hạn. Mô hình mạng vừa 

miêu tả ở trên được thể hiện ở hình 5 dưới đây.  



 

Hình 5: Kiến trúc mạng viễn thông 

 

Nhìn về kiến trúc mạng, ta có thể dễ dàng phân biệt 2 mạng: mạng truy cập (access 

network) và mạng lõi (core network/ transport network). Sự phân chia này khá rõ 

ràng trong mô hình mạng tế bào.  

Đây là phần mình trích dẫn tiếp: 

 

Nói về sự phân lớp (layering) trong mạng viễn thông.  



 

Như đã nói ở trên, thông tin trao đổi giữa 2 người dùng A và B (trên hình 5) sẽ 

phải được truyền qua nhiều thực thể mạng . Bạn có thể nhận ra rằng, những gì đề 

cập ở trên hình 2 về truyền thông chỉ có thể áp dụng được cho trường hợp liên lạc 

trực tiếp (ví dụ giữa trạm phát sóng và người dùng, hoặc 2 người kết nối 

bluetooth). Trong trường hợp hai người A và B trao đổi thông tin với nhau thông 

qua các thực thể mạng khác, rõ ràng chúng ta cần phải thiết lập các luật lệ (rules), 

các định dạng (format) để quản lý/điều hành các giao tiếp trung gian này. Tất cả 

các luật, định dạng, v.v..được gọi chung là giao thức (protocol). 

 

Tất cả các tương tác, phối hợp giữa các thực thể sẽ được quy định thông qua các 

giao thức. Nói một cách trừu tượng, vai trò quan trọng của một giao thức là nhằm 

mô tả, quy định các semantics của một thông điệp (message) và ý nghĩa của các bit 

thông tin chứa trong thông điệp đó. Giao thức cũng quy định những điều (actions) 

mà một thực thể phải thực hiện khi nhận được một thông điệp nhất định. Ví dụ một 

router nhận được một gói thông tin IP, thì nhiệm vụ của nó là tìm địa chỉ IP đích 

đến và tiếp tục forward gói thông tin đấy đến router lân cận nó hoặc đến người 

nhận. 

 

Các dịch vụ, chức năng của một mạng viễn thông sẽ được thực hiện thông qua các 



giao thức. Một mạng mà cung cấp nhiều dịch vụ, thì đòi hỏi cũng phải có nhiều 

giao thức. Các giao thức này có thể độc lập với nhau, hoặc phụ thuộc lẫn nhau. Sự 

phụ thuộc được thể hiện ở việc một action trong 1 giao thức này là đi thực hiện 

một giao thức khác. Sự phụ thuộc đó còn được gọi là phân lớp (layering). 

 

 

Hình 7: Mô hình 7 lớp OSI  

 

Các giao thức ở lớp dưới sẽ cung cấp dich vụ mà sẽ được sử dụng bởi các giao 



thức ở lớp trên nó trong qua trình thực hiện của các giao thức ở lớp phía trên. Khi 

lớp ở trên sử dụng dịch vụ của lớp ở dưới, nó chỉ cần biết để sử dụng dịch vụ ở 

dưới nó cần cung cấp thông tin gì và cuối cùng nó sẽ cho ra kết quả gì. Lớp ở trên 

không cần phải biết lớp dưới được xây dựng/thiết kế như thế nào cả. Điều đó cho 

phép các lớp ở dưới thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến các lớp ở trên. Đấy là 

một lợi điểm quan trong của việc phân lớp. Bên cạnh lợi điểm nói trên, còn hai lợi 

điểm nổi bật khác. Quan trọng nhất đó là việc chia lớp cho phép chia nhỏ bài toán 

phức tạp trong viễn thông ra thành nhiều phần nhỏ để dễ giải quyết và quản lý. Một 

lợi điểm nữa là các lớp ở trên có thể cùng tận dụng dịch vụ cung cấp bởi lớp ở 

dưới.  

 

Mô hình cơ bản nhất (đầy đủ nhất và dư thừa nhất) là mô hình 7 lớp OSI (Open 

System Interconnection). 7 lớp từ thấp đến cao là: Physical, data link, network, 

transport, session, presentation và application, như thể hiện ở hình 7. Tuy nhiên 

trong mạng Internet ngày nay, người ta chỉ dùng 5 lớp như ở hình 8. Cụ thể là 

trong Internet người ta thấy không cần thiết phải có lớp presentation và lớp session. 

Nguyên nhân của nó được đề cập trong phấn vai trò của các lớp.  

 



 

 

Hình 8: Minh họa trao đổi thông tin qua các lớp trong Internet  

 

Vai trò của các lớp như sau :  

 

7. Application layer: là tập hợp tất cả các ứng dụng chạy trên thiết bị đầu cuối. Nên 

nhớ rằng Internet không phải là một ứng dụng. Các ứng dụng quen thuộc như: 

browser, server, email, real-time audio, http, ftp,.. 

 

6. Presentation: Mục đích của lớp này là chuyển đổi thông tin từ các loại 

application khác nhau sang một dạng chuẩn. Đôi khi presentation chứa chức năng 

mã hóa thông tin. Tuy nhiện trong Internet, người ta dùng một chuẩn định dạng 



duy nhất cho thông tin, nên không cần phải có lớp này nữa.  

 

5. Session layer: Trong hệ thống mà không có một kết nối full-duplex, thì session 

sẽ quản lý 2 nối kết khác nhau để cung cấp bidirectional service (đối với các ứng 

dụng). Vì trong Internet người ta có kết nối full-duplex nên không cần thiết phải có 

lớp này. 

 

4. Transport: Cung cấp dịch vụ vận chuyển gói thông tin đầu cuối (end-to-end) 

giữa 2 người dùng. Nó có thể đảm bảo thông tin được truyền đến tận người nhận, 

có thể truyền lại gói thông tin nếu thông tin bị thất lạc trên đường truyền, có thể tập 

hợp thông tin từ nhiều ứng dụng khác nhau vào một kết nối. Nói đến transport thì 

phải kể đến TCP và UDP.  

 

3. Network layer (còn gọi là IP layer). Nhiệm vụ của lớp này là cắt thông tin thành 

nhiều đoạn phù hợp với yêu cầu của link layer. Dĩ nhiên ở chiều ngược lại thì nó sẽ 

nối kết các đoạn thông tin thuộc cùng một gói lại với nhau khi nhận được chúng từ 

lớp link . Một một thực thể sẽ có một địa chỉ mạng (network-layer address). Dựa 

vào địa chỉ này mà thông tin được truyền đi qua mạng, qua nhiều trung gian khác 

nhau. 

 



2. Data link: Các thiết bị mạng đều có một địa chỉ data link (địa chỉ MAC). Điều 

này giúp nối kết 2 thực thể trong cùng một local area network (LAN). Một nhiệm 

vụ quan trọng của data link là phân chia quyền sử dụng (access) medium giữa 

nhiều người dùng khác nhau. (TDMA, CDMA....).  

 

1. Physical layer: Như đã nói ở trên, nhiệm vụ của nó là chuyển thông tin (dưới 

dạng bit) giữa hai thực thể nối kết với nhau bằng 1 đường truyền vật lý (physical 

link). 

 

Nhìn ở một gốc độ nào thì sự phân lớp này nhằm để phân loại các giao thức dùng 

trong viễn thông. Tuy nhiên sự phân lớp ấy đang ngày càng bị xâm chiếm (violate) 

bởi các giao thức cross-layer. Một hạn chế của việc phân lớp này là thông tin ở lớp 

dưới bị chê giấu đối với lớp trên (information hidden). Ngày nay, ngày càng có 

nhiều giao thức đi sâu vào sử dụng các thông tin dùng trong nhiều lớp khác nhau 

để tối ưu hoạt động của nó. Ví dụ trong qua trình scheduling (phân chia xem thông 

tin nào gửi trước, thông tin nào gửi sau) ở data link layer, nếu nó biết được thông 

tin về độ ưu tiên của từng người dùng, loại ứng dụng, v.v. thì scheduling có thể sẽ 

ưu tiên gửi thông tin của người có độ ưu tiên cao, hoặc người dùng dịch vụ real-

time để giảm độ trễ (delay).  



 

 

Hình 9: Các lớp trong mạng UMTS 

 

Bên cạnh đó cũng phải kể đến khuynh hướng thêm và bớt các lớp vào trong mô 

hình này. Từ đấy mới xuất hiện các khái niệm lớp 2.5, lớp 3.5. Người ta cho một 

layer mới vào giữa lớp 2 và lớp 3, nên gọi nó là lớp 2.5. Sự phân lớp trong mạng 

truy cập di động của có phần khác biệt với sự có mặt của nhiều lớp mới, như các 

lớp của mạng UMTS trên hình 9. Do môi trường truyền không dây thay đổi rất 

phức tạp, việc quản lý tài nguyên và truy cập vào kênh truyền khó khăn, dữ liệu 



truyền đi có thể không được nhận một cách tốt nhất, xác suất lỗi lớn, nên data link 

lớp vẫn thường được chia thành 2 layer nhỏ hơn (sub layer) là MAC (medium 

acess control) và LLC (logical link control)/RLC (Radio link control). Lớp MAC 

quản lý việc truy cập vào môi trường truyền và phân bổ tài nguyên là các kênh 

truyền vật lý cho các thiết bị. LLC/RLC quản lý việc phát hiện lỗi và quyết định 

cách thức thông báo (ACK) và đề nghị truyền lại dữ liệu. Trong mô hình ở hình 9, 

các lớp dành cho truyền thông tin và truyền tín hiệu điều khiển (control signalling) 

cũng khá khác nhau. 

Nguồn http://vntelecom.org/diendan/content.php?r=16-tongquanvevienthong 

 

Các giao thức trong các lớp của mô hình OSI: 

 



 

Mô hình OSI thấy được đặt ra để làm cái chung và để học tập, so sánh chứ chưa 

thấy mạng nào thiết kế hoàn toàn giống thế . 

 



 

 

 

 

 

Mô hình chuẩn hóa OSI (OSI Reference Model) 

  



 

Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó 

được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Mô hình này được dùng làm cơ sở để kết 

nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán. 

Mô hình OSI chia các giao thức truyền thông thành 7 lớp, mỗi lớp giải quyết một 

phần hẹp của tiến trình truyền thông. Lớp sẽ hoạt động tùy vào giao thức đc định 

nghĩa. Mỗi lớp có 1 giao tiếp đặc biệt với các lớp kế trên và kế dưới; và công việc 

thực hiện ở một lớp giao thức đặc biệt là độc lập với tất cả các lớp khác. 

 

1. Physical layer (bit): Media, Signal and Binary Transmission 

2. Data link layer (frame): MAC and LLC (physical addressing) 

3. Network layer (packet): Path Determination and IP (logical addressing) 

4. Transport layer (segment): End-to-End Connections and Reliability 

5. Session layer (data): Interhost Communication 

6. Presentation layer (data): Data Representation and Encryption 

7. Application layer (data): Network Process to Application 

 

Mỗi lớp cung cấp 1 tập xác định các dịch vụ cung cấp cho lớp kế trên , đồng thời 

dùng các dịch vụ đc cung cấp bởi lớp kế dưới.  

Phân lớp cho mô hình đc thực thi theo: 



• chức năng phụ thuộc mạng (lớp 1,2,3), liên hệ mật thiết với các giao thức liên 

quan đến mạng truyền số liệu  

• chức năng thiên hướng ứng dụng (lớp 5,6,7), liên quan đến các giao thức cho 

phép 2 quá trình ứng dụng ở 2 đầu cuối tương tác với nhau  

• lớp truyền tải: che các lớp hướng ứng dụng ở trên đối với các hoạt động cụ thể 

của các lớp phụ thuộc mạng bên dưới – xây dựng dịch vụ trao đổi thông điệp mạng 

trên cơ sở các dịch vụ đc cung cấp từ các lớp phụ thuộc mạng để cung cấp cho các 

lớp hướng ứng dụng phía trên. 

Các yếu tố liên quan đến phẩm chất hoạt động của 1 sys truyền thông: 

• Tốc độ truyền và sự thống nhất dạng mã 

• Các đặc tính của nguồn tin, môi trường truyền và đích thu 

• Nhiễu 

Giao thức:  

• Quy định định dạng inf nhận  

• Cụ thể hóa các công tác cần thiết và quy trình thực hiện việc truyền nhận số liệu 

từ nguồn đầu đến cuối. 

• Bổ sung inf điều khiển: inf bổ sung phù hợp với chức năng của từng lớp.  

• 3 phương pháp đặc tả 1 giao thức truyền tin: các sơ đồ chuyển trạng thái (state 

transition diagram), bảng sự kiện-trạng thái mở rộng (extended event-state table), 

chương trình có cấu trúc mức cao (high-level structured program). 



Các chế độ truyền: 

• Truyền không đồng bộ (asynchronous transmission): thích hợp khi truyền các 

frame nhỏ, tốc độ phát sinh dữ liệu không xác định được; lãng phí băng thông và 

không phù hợp khi truyền các frame lớn. 

• Truyền đồng bộ (synchronous transmission): phù hợp khi truyền các frame lớn. 

• Truyền đẳng thời (isochronous transmission): đảm bảo tốc độ truyền, nhưng có 

nguy cơ sự cố xảy ra tập trung tại 1 điểm. 

Các phương thức truyền:  

• Truyền song song: 1 lần dịch bit thì 1 hay nhiều ký tự được truyền, mỗi bit của 

mỗi ký tự cần 1 kênh truyền riêng 

• Truyền nối tiếp: các bit dữ liệu từ 1 nguồn được truyền tuần tự nối tiếp nhau qua 

1 kênh thông tin. 

Phương thức hoạt động ở mỗi tầng: 

• Phương thức hướng liên kết (connection-oriented):  

- trước khi truyền dữ liệu cần phải thiết lập 1 liên kết logic giữa các thực thể đồng 

mức 

- phù hợp khi truyền trong thời gian dài, liên tục và truyền 1 khối lượng lớn dữ 

liệu.  

- Truyền dữ liệu tin cậy nhưng cài đặt khá phức tạp.  

• Phương thức không liên kết (connectionless):  



- không cần thiết lập liên kết logic;  

- mỗi đơn vị dữ liệu được truyền độc lập với các đơn vị dữ liệu trước và sau nó 

- phù hợp cho các liên lạc rải rác, độc lập. 

- cho phép các PDU (protocol data unit)có thể được truyền đi theo những con 

đường khác nhau để tới đích 

- thích nghi với sự thay đổi trạng thái của mạng nhưng khá khó khăn khi tập hợp 

lại các PDU để tái tạo thông điệp chuyển tới người sử dụng. 

Kiểm soát lỗi:  

• Phát hiện lỗi truyền bằng parity bit, BSC (Block Sum Check), CRC ( Cyclic 

Redundancy Check – kiểm tra độ dôi chu kỳ) và yêu cầu truyền lại các frame; hoặc 

phát hiện và sửa sai theo Hamming. 

• Thủ tục kiểm soát lỗi ARQ (Automatic Repeat Request): nguồn tin truyền frame , 

đầu nhận phải kiểm tra để phát hiện lỗi truyền có thể, sau đó nó sẽ gửi ngược lại 

nguồn tin 1 thông điệp điều khiển ngắn để báo nhận thành công hoặc yêu cầu 

nguồn tin gởi 1 bản copy khác của frame vừa đến (do lỗi). Có 2 loại ARQ cơ bản: 

idle RQ (hoạt động theo chế độ bán song công, kiểm soát lỗi đc dùng với các lược 

đồ truyền số liệu thiên hướng ký tự), continuous RQ (hoạt động theo chế độ song 

công, đc dùng trong các chiến lược truyền lại có lựa chọn - selective repeat 

retransmission hoặc trong truyền lại 1 nhóm - go-back-N retransmission). 

Điều khiển luồng: xác định lượng dữ liệu có thể truyền trong 1 thời gian nhất định, 



cho phép thương lượng 1 tốc độ dữ liệu đảm bảo, quản lý để tránh tình trạng tắc 

nghẽn trên mạng. 

A. Media Layers 

I. Physical Layer (bits) 

1. Vai trò, chức năng: 

Quy định chuẩn hóa (cung cấp các phương tiện) về cơ, điện, hàm, thủ tục để kích 

hoạt, duy trì, đình chỉ liên kết vật lý giữa các hệ thống và môi trường truyền dẫn. 

• Điện: liên quan đến việc biểu diễn các bit (các mức thế hiệu) và tốc độ truyền các 

bit. 

• Cơ: liên quan đến các tính chất vật lý của giao diện với 1 đường truyền (kích 

thước, cấu hình). 

• Hàm : chỉ ra các chức năng được thực hiện bởi các phần tử của giao diện vật lý, 

giức 1 hệ thống với đường truyền.  

• Thủ tục: liên quan đến các giao thức điều khiển việc truyền các xâu bit qua đường 

truyền vật lý. 

Đây là tầng thấp nhất của mô hình liên kết (có trong tất cả các mô hình) giao diện 

với đường truyền không có PDU, không có phần header chứa thông tin điều khiển 

và dữ liệu được truyền đi theo dòng bit, làm việc thông qua các mạch truyền dẫn. 

Quy định tín hiệu lan truyền trong môi trường:  

• Biên độ tín hiệu 



• Suy hao cho phép 

• Phối hợp trở kháng 

• Đồng bộ 

Mức độ suy giảm và méo dạng của tín hiệu chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi: loại 

môi trường truyền, tốc độ bit đang truyền, và cự ly giữa 2 thiết bị truyền. 

 

2. Thực hiện công việc  

Lớp vật lý chỉ chịu trách nhiệm liên kết point-to-point 

• Kích hoạt (thiết lập) các kết nối vật lý 

• Truyền dữ liệu giữa những thực thể sử dụng dịch vụ vật lý qua kết nối vật lý đã 

được kích hoạt 

• Xóa các kết nối vật lý khi các thực thể không sử dụng 

 

3. Môi trường truyền (đường truyền vật lý): 

Dạng của môi trường quyết định số bit tối đa có thể truyền trong 1 đơn vị thời 

gian. 

• Đường truyền hữu tuyến (cable): cáp đồng trục (coaxial cable), cáp xoắn đôi 

(twisted-pair cable), cáp quang (fiber-optic cable). 

• Đường truyền vô tuyến (wireless): radio, sóng cực ngắn (viba / microwave), tia 

hồng ngoại (infrared). 



Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng các đường truyền vật lý khác nhau để 

truyền tín hiệu: 

• Tần số radio: truyền bằng cáp điện hay bằng phương tiện quảng bá 

• Sóng cực ngắn (viba): truyền giữa các trạm mặt đất và các vệ tinh, truyền các tín 

hiệu quảng bá từ 1 trạm phát tới nhiều trạm thu. 

• Tia hồng ngoại: truyền giữa 2 điểm hoặc quảng bá từ 1 điểm đến nhiều máy thu 

Các đặc trưng cơ bản cần chú ý khi xem xét lựa chọn đường truyền vật lý:  

• dải thông: phụ thuộc độ dài cáp - cáp dài có thể dải thông lớn hơn so với cáp dài  

• độ suy hao: tỉ lệ thuận với độ dài cáp  

• độ nhiễu điện từ (EIM-Electromagnetic Interference): gây ra bởi tiếng ồn điện từ 

bên ngoài làm ảnh hưởng đến tín hiệu trên đường truyền.  

 

4. Các tham số chủ yếu khi thiết kế mức vật lý: 

• Độ dài đường truyền 

• Loại cáp sử dụng 

• Tốc độ thông tin yêu cầu 

• Số nối vào mạng và Topo của mạng 

• Kênh thông tin cần dùng (kênh cơ sở hay kênh băng rộng) 

 

5. Một số khuyến nghị chuẩn ( do CCITT đưa ra) 



• Chuẩn loại V: chuẩn cho giao diện giữa DTE và DCE sử dụng đường analog 

• Chuẩn loại X: chuẩn cho giao diện giữa DTE và DCE sử dụng đường digital 

• Chuẩn loại I : chuẩn cho giao diện đường đa dịch vụ ISDN 

 

II. Data link Layer (frames) 

1. Vai trò, chức năng: 

• Là tầng cuối cùng của thông tin dạng bit: Nhận frame, cắt frame này thành bit để 

truyền và tái tạo frame từ các bit nhận được. 

• Chịu trách nhiệm điều khiển kết nối: tạo kết nối, quản lý kết nối, đảm bảo chất 

lượng, kiểm soát lỗi và điều khiển luồng (truyền tin thông qua liên kết vật lý đảm 

bảo tin cậy). 

• Đảm trách việc truyền thông giữa các thiết bị trên cùng 1 mạng. 

• Liên quan mật thiết đến báo hiệu để tạo kết nối 

 

2. Thực hiện các công việc: 

• Điều khiển việc truy nhập vật tải mạng: không để xảy ra sự cố gây nhiễu 

• Định danh các thiết bị trên mạng 

• Định nghĩa topo logic của mạng 

• Điều khiển luồng dữ liệu 

• Điều khiển và kiểm tra lỗi 



 

3. Data link protocols (DLPs) - các giao thức liên kết dữ liệu 

• Asynchronous: sử dụng phương thức truyền dị bộ; dùng các start bit và stop bit 

để tách các xâu bit biểu diễn các ký tự; đươc sử dụng trong các máy điện báo hay 

các máy tính trạm cuối tốc độ thấp hoặc trong các PC. 

• Synchronous: chèn các ký tự đặc biệt ( SYN, EOT,…) hay chèn flag giữa các dữ 

liệu của người sử dụng để báo hiệu. 

- Character-Oriented / Byte-Oriented: được xây dựng dựa trên các ký tự đặc biệt 

của 1 bộ mã chuẩn nào đó; được dùng cho các ứng dụng point-to-point lẫn 

multipoint và đáp ứng cho tất cả các chế độ thông tin (đơn công, bán song công, và 

song công hoàn toàn) 

- Bit-Oriented: các phần tử được xây dưng từ các cấu trúc nhị phân, khi nhận dữ 

liệu sẽ được tiếp nhận lần lượt từng bit một ( đặc trưng là giao thức HDLC – High 

level Data Link Control: sử dung cho point-to-point và multipoint, đông thời cho 

phép khai thác song công hoàn toàn). 

4. Kiểu dịch vụ liên kết 

• Các dịch vụ phi liên kết không báo nhận (unacknowledge connectionless 

services): khả năng vận hành cao khi việc truyền thông được mặc định là đáng tin 

cậy (đặc biệt trong các LAN) 

• Các dịch vụ hướng - liên kết (link-oriented service): dùng các tín hiệu báo nhận; 



cải tiến độ tin cậy ở những mức độ tin cậy của mạng có vấn đề (ví dụ như WAN) 

• Các dịch vụ phi liên kết có báo nhận (acknowledge connectionless services): 

dùng các tín hiệu báo nhận để cung cấp các chức năng điều khiển lỗi và điều khiển 

luồng trên các tuyến liên kết point-to-point. 

 

III. Network Layer (packets) 

1. Vai trò, chức năng:  

Cung cấp các phương tiện để truyền thông với các thiết bị trên các mạng tách biệt 

về logic:  

• Cung cấp các dịch vụ về chọn đường và kết nối giữa 2 hệ thống điều khiển 

• Phân phối dòng dữ liệu trên mạng để tránh tắc nghẽn  

Thực hiện việc địa chỉ hóa, dịch địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý, định tuyến dữ liệu 

từ nơi gửi tới nơi nhận 

• Chọn đường (routing) và chuyển tiếp (relaying) thông tin với công nghệ chuyển 

mạch thích hợp 

• Thiết lập, duy trì, giải phóng các liên kết logic trong tầng mạng 

• Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, cắt / hợp dữ liệu nếu cần. 

 

2. Giao thức tầng mạng:  

Các giao thức hay sử dụng: IP, RIP, IPX, OSPF, Apple Talk 



Giao thức tầng mạng được chia làm 3 loại: 

• Mạng loại A: Có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được (tức là chất 

lượng chấp nhận được). Các gói tin được giả thiết là không bị mất. Tầng vận 

chuyển không cần cung cấp các dịch vụ phục hồi hoặc sắp xếp thứ tự lại. 

• Mạng loại B: Có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có báo hiệu lại 

không chấp nhận được. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xẩy ra sự 

cố. 

• Mạng loại C: Có tỷ suất lỗi không chấp nhận được (không tin cậy) hay là giao 

thức không liên kết. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra lỗi và 

sắp xếp lại thứ tự các gói tin. 

 

3. Chọn đường (routing) 

Việc chọn đường là sự lựa chọn một con đường để truyền một đơn vị dữ liệu (một 

gói tin chẳng hạn) từ trạm nguồn tới trạm đích của nó.  

Một kỹ thuật chọn đường phải thực hiện hai chức năng chính sau đây:  

• Quyết định chọn đường tối ưu dựa trên các thông tin đã có về mạng tại thời điểm 

đó thông qua những tiêu chuẩn tối ưu nhất định. 

• Cập nhật các thông tin về mạng - thông tin dùng cho việc chọn đường 

Các kỹ thuật chọn đường: 

• Phương thức chọn đường xử lý tập trung(centralized routing): việc chọn đường 



được thực hiện thông qua trung tâm điều khiển mạng,thông tin được cập nhật và 

cất giữ tại trung tâm điều khiển mạng. 

• Phương thức chọn đường xử lý tại chỗ / phân tán (distributed routing): việc chon 

đường được thực hiện tại mỗi nút mạng, thông tin được cập nhật và lưu trữ tại mỗi 

nút 

Thông tin được đo lường và sử dụng cho việc chon đường bao gồm: 

• Trạng thái của đường truyền 

• Thời gian trễ khi truyền trên mỗi đường dẫn 

• Mức độ lưu thông trên mỗi đường 

• Các tài nguyên khả dụng của mạng 

Phương pháp chọn tuyến đường: 

• Tuyến đường tĩnh (static routing): chọn đường thực hiện mà không cần có sự trao 

đổi thông tin, không đo lường, không cập nhật thông tin. Được sử dụng trong các 

mạng tương đối ổn định(ít có biến đổi về topo và lưu thông trên mạng) 

• Tuyến đường động / thích nghi (dynamic / adaptatif routing): khả năng đáp ứng 

tốt đối với các trạng thái khác nhau của mạng. Tuy nhiên đáp ứng nhanh với các 

“tin lành” nhưng lại chậm đối với các “tin xấu”, và các gói tin có thể bị quẩn trong 

mạng.  

 

4. Định địa chỉ (addressing) 



• Các địa chỉ mạng logic (logical network addresses): định tuyến các gói tin theo 

các mạng cụ thể trên liên mạng; đảm bảo mỗi địa chỉ mạng phải là duy nhất trên 1 

liên mạng nhất định. 

• Các địa chỉ dịch vụ (service addresses): định tuyến các gói tin theo các tiến trình 

cụ thể đang chạy trên thiết bị đích. 

5. Trạm chuyển 

• Chuyển mạch(circuit-switching network): thiết lập 1 đường truyền luôn cố định 

trong khi liên kết, cung cấp 1 đường truyền chuyên trách và 1 băng thông xác định.  

- Nhược điểm: tiêu tốn thời gian để lập kênh cố định giữa 2 thực thể, hiệu suất sử 

dụng đường truyền không cao do có khi đường truyền bị bỏ không.  

- Phù hợp với mạng điện thoại. 

• Chuyển thông điệp (message-switching network): chuyển giao thông điệp hoàn 

chỉnh từ trạm chuyển này đến trạm chuyển kế tiếp.  

- Ưu điểm: hiệu suất sử dung đường truyền cao, giảm tình trạng tắc nghẽn, có thể 

điều khiển truyền tin bằng cách sắp xếp theo độ ưu tiên, tăng hiệu suất sử dụng dải 

thông bằng việc gán địa chỉ quảng bá.  

- Nhược điểm: không hạn chế kích thước các thông điệp dẫn đến phí tổn lưu trữ 

tạm thời cao, ảnh hưởng thời gian đáp và chất lượng truyền đi 

- Thích hợp với các dịch vụ kiểu thư điện tử 

• Chuyển gói tin (packet-switching network): tầng mạng có nhiệm vụ phân nhỏ 



thông điệp thành các gói tin (gam dữ liệu) để truyền đi và tái tạo thông điệp từ các 

gam dữ liệu đó. 

- Ưu điểm: tối ưu hóa băng thông bằng cách cho phép nhiều thiết bị định tuyến các 

gói tin thông qua cùng những kênh trên mạng, vì thế nhanh và hiệu quả hơn nhiều. 

- Nhược điểm: khó khăn trong việc tập hợp các gói tin thành thông điệp, cần 1 

lượng bộ nhớ thời gian thực đáng kể. 

 

B. Host Layers 

IV. Transport Layer (segments) 

1. Vai trò, chức năng 

• Cung cấp các dịch vụ cho việc thực hiện vận chuyển dữ liệu giữa các chương 

trình ứng dụng 1 cách tin cậy, bao gồm cả khác phục lỗi và điều khiển lưu thông để 

đảm bảo dữ liệu được truyền đi không bị mất và bị trùng. 

• Nhận thông tin từ tầng trên và tách nhỏ các thông điệp lớn thành các phân đoạn 

phù hợp với khả năng bàn giao của mạng. 

• Cung cấp sự vận chuyển tin cậy với các thông báo 

• Chỉ dẫn cho máy tính không truyền dữ liệu khi buffer không có sẵn.  

Vì vậy, nhiệm vụ của tầng này là phải biết được yêu cầu về chất lượng dịch vụ của 

người sử dụng, đồng thời cũng phải biết được khả năng cung cấp dịch vụ của mạng 

bên dưới. Từ đó lựa chọn dịch vụ và giao thức thích hợp với loại mạng cho trước ( 



phải tính đến trường hợp chất lượng dịch vụ xấu nhất). 

 

2. Giao thức tầng vận chuyển  

Các giao thức phổ biến: TCP, UDP, SPX 

Giao thức tầng vận chuyển được chia làm 5 lớp: 

• Class 0 (simple class): dùng với mạng loại A; có khả năng phát hiện và báo hiệu 

lỗi nhưng không có khả năng phục hồi 

• Class 1 (basic error recovery class): dùng vơi mạng loại B; có khả năng báo nhận, 

truyền dữ liệu khẩn, phục hồi lỗi… 

• Class 2 (multiplexing class): dùng vơi mạng loại A; cho phép dồn 1 số liên kết 

giao vận vào 1 liên kết mạng duy nhất, kiểm soát luồng dữ liệu 

• Class 3 (error recovery and multiplexing class): dùng với mạng loại B; phát hiện 

lỗi và phục hồi lỗi, có khả năng truyền lại 

• Class 4 (error detection and recovery class): dùng với mạng loại C; có gần như 

đầy đủ các khă năng nói trên và 1 số khả năng khác để kiểm soát việc truyền dữ 

liệu 

 

V. Session Layer (data) 

• Thiết lập “các giao dịch” giữa các trạm trên mạng: đặt tên và lập ánh xạ giữa các 

tên với địa chỉ của chúng 



• Cung cấp phương tiện quản lý truyền thông giữa các ứng dụng: 

- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải 

phóng (một cách lôgic) các phiên (hay còn gọi là các hội thoại - dialogues) 

- Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu. 

- Áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng. 

- Cung cấp cơ chế "lấy lượt" (nắm quyền) trong quá trình trao đổi dữ liệu. 

• Thực hiện các công việc : thiết lập, duy trì, đồng bộ hóa, hủy bỏ các phiên truyền 

thông giữa các ứng dụng. 

• Các giao thức hay sử dụng: NFS, X-Windown System, ASP 

VI. Presentation Layer (data) 

• Cung cấp 1 phương thức biểu diễn chung để dùng trong truyền thông và đảm 

nhận việc chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn dùng chung và 

ngược lại. 

• Thực hiện các chức năng: dịch thuật và chuyển đổi số liệu, nén dữ liệu để giảm 

dữ liệu truyền trên mạng, mã hóa và giải mã dữ liệu để đảm bảo sự bảo mật trên 

mạng. 

• Các chuẩn định dạng dữ liệu: GIF, JPEG, PICT, MP3, MPEG… 

 

VII. Application Layer ( data) 

• Xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI 



• Giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với 

mạng 

• Thực hiện 2 chức năng có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên mạng: 

thông báo các dịch vụ hiện có và dùng các dịch vụ. 

• Cung cấp các chức năng: chia sẻ tài nguyên và các thiết bị, truy cập file từ xa, 

truy cập máy in từ xa, hỗ trợ RPC, quản lý mạng, dịch vụ thư mục.  

• Các giao thức: HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet 



 

 

 

Mô hình OSI - Lê Văn Tám 

  



 

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI 

Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các 

hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu 

tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức 

mạng giữa chúng. Mô hình này được phát triển thành một phần trong kế hoạch Kết 

nối các hệ thống mở (Open Systems Interconnection) do ISO và IUT-T khởi 

xướng. Nó còn được gọi là Mô hình bảy tầng của OSI. 



 

Mục đích 

Mô hình OSI phân chia chức năng của một giao thức ra thành một chuỗi các tầng 

cấp. Mỗi một tầng cấp có một đặc tính là nó chỉ sử dụng chức năng của tầng dưới 

nó, đồng thời chỉ cho phép tầng trên sử dụng các chức năng của mình. Một hệ 

thống cài đặt các giao thức bao gồm một chuỗi các tầng nói trên được gọi là 

"chồng giao thức" (protocol stack). Chồng giao thức có thể được cài đặt trên phần 

cứng, hoặc phần mềm, hoặc là tổ hợp của cả hai. Thông thường thì chỉ có những 



tầng thấp hơn là được cài đặt trong phần cứng, còn những tầng khác được cài đặt 

trong phần mềm. 

Mô hình OSI này chỉ được ngành công nghiệp mạng và công nghệ thông tin tôn 

trọng một cách tương đối. Tính năng chính của nó là quy định về giao diện giữa 

các tầng cấp, tức qui định đặc tả về phương pháp các tầng liên lạc với nhau. Điều 

này có nghĩa là cho dù các tầng cấp được soạn thảo và thiết kế bởi các nhà sản 

xuất, hoặc công ty, khác nhau nhưng khi được lắp ráp lại, chúng sẽ làm việc một 

cách dung hòa (với giả thiết là các đặc tả được thấu đáo một cách đúng đắn). Trong 

cộng đồng TCP/IP, các đặc tả này thường được biết đến với cái tên RFC (Requests 

for Comments, dịch sát là "Đề nghị duyệt thảo và bình luận"). Trong cộng đồng 

OSI, chúng là các tiêu chuẩn ISO (ISO standards). 

Thường thì những phần thực thi của giao thức sẽ được sắp xếp theo tầng cấp, 

tương tự như đặc tả của giao thức đề ra, song bên cạnh đó, có những trường hợp 

ngoại lệ, còn được gọi là "đường cắt ngắn" (fast path). Trong kiến tạo "đường cắt 

ngắn", các giao dịch thông dụng nhất, mà hệ thống cho phép, được cài đặt như một 

thành phần đơn, trong đó tính năng của nhiều tầng được gộp lại làm một. 

Việc phân chia hợp lí các chức năng của giao thức khiến việc suy xét về chức năng 

và hoạt động của các chồng giao thức dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện cho việc 

thiết kế các chồng giao thức tỉ mỉ, chi tiết, song có độ tin cậy cao. Mỗi tầng cấp thi 



hành và cung cấp các dịch vụ cho tầng ngay trên nó, đồng thời đòi hỏi dịch vụ của 

tầng ngay dưới nó. Như đã nói ở trên, một thực thi bao gồm nhiều tầng cấp trong 

mô hình OSI, thường được gọi là một "chồng giao thức" (ví dụ như chồng giao 

thức TCP/IP). 

Mô hình tham chiếu OSI là một cấu trúc phả hệ có 7 tầng, nó xác định các yêu cầu 

cho sự giao tiếp giữa hai máy tính. Mô hình này đã được định nghĩa bởi Tổ chức 

tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization) trong tiêu 

chuẩn số 7498-1 (ISO standard 7498-1). Mục đích của mô hình là cho phép sự 

tương giao (interoperability) giữa các hệ máy (platform) đa dạng được cung cấp 

bởi các nhà sản xuất khác nhau. Mô hình cho phép tất cả các thành phần của mạng 

hoạt động hòa đồng, bất kể thành phần ấy do ai tạo dựng. Vào những năm cuối 

thập niên 1980, ISO đã tiến cử việc thực thi mô hình OSI như một tiêu chuẩn 

mạng. 

Tại thời điểm đó, TCP/IP đã được sử dụng phổ biến trong nhiều năm. TCP/IP là 

nền tảng của ARPANET, và các mạng khác - là những cái được tiến hóa và trở 

thành Internet. (Xin xem thêm RFC 871 để biết được sự khác biệt chủ yếu giữa 

TCP/IP và ARPANET.) 

Hiện nay chỉ có một phần của mô hình OSI được sử dụng. Nhiều người tin rằng đại 

bộ phận các đặc tả của OSI quá phức tạp và việc cài đặt đầy đủ các chức năng của 



nó sẽ đòi hỏi một lượng thời gian quá dài, cho dù có nhiều người nhiệt tình ủng hộ 

mô hình OSI đi chăng nữa. 

Mặt khác, có nhiều người lại cho rằng, ưu điểm đáng kể nhất trong toàn bộ cố gắng 

của công trình mạng truyền thông của ISO là nó đã thất bại trước khi gây ra quá 

nhiều tổn thất. 

Tường trình các tầng cấp của mẫu hình OSI 

The OSI Model 

Tầng 7: Tầng ứng dụng (Application layer) 

Tầng ứng dụng là tầng gần với người sử dụng nhất. Nó cung cấp phương tiện cho 

người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng thông qua chương trình 

ứng dụng. Tầng này là giao diện chính để người dùng tương tác với chương trình 

ứng dụng, và qua đó với mạng. Một số ví dụ về các ứng dụng trong tầng này bao 

gồm Telnet, Giao thức truyền tập tin FTP và Giao thức truyền thư điện tử SMTP, 

HTTP, X.400 Mail remote 

Tầng 6: Tầng trình diễn (Presentation layer) 

Tầng trình diễn biến đổi dữ liệu để cung cấp một giao diện tiêu chuẩn cho tầng ứng 

dụng. Nó thực hiện các tác vụ như mã hóa dữ liệu sang dạng MIME, nén dữ liệu, 



và các thao tác tương tự đối với biểu diễn dữ liệu để trình diễn dữ liệu theo như 

cách mà chuyên viên phát triển giao thức hoặc dịch vụ cho là thích hợp. Chẳng 

hạn: chuyển đổi tệp văn bản từ mã EBCDIC sang mã ASCII, hoặc tuần tự hóa các 

đối tượng (object serialization) hoặc các cấu trúc dữ liệu (data structure) 

Tầng 5: Tầng phiên (Session layer) 

Tầng phiên kiểm soát các (phiên) hội thoại giữa các máy tính. Tầng này thiết lập, 

quản lý và kết thúc các kết nối giữa trình ứng dụng địa phương và trình ứng dụng ở 

xa. Tầng này còn hỗ trợ hoạt động song công (duplex) hoặc bán song công (half-

duplex) hoặc đơn công (Single) và thiết lập các qui trình đánh dấu điểm hoàn thành 

(checkpointing) - giúp việc phục hồi truyền thông nhanh hơn khi có lỗi xảy ra, vì 

điểm đã hoàn thành đã được đánh dấu - trì hoãn (adjournment), kết thúc 

(termination) và khởi động lại (restart). Mô hình OSI uỷ nhiệm cho tầng này trách 

nhiệm "ngắt mạch nhẹ nhàng" (graceful close) các phiên giao dịch (một tính chất 

của giao thức kiểm soát giao vận TCP) và trách nhiệm kiểm tra và phục hồi phiên, 

đây là phần thường không được dùng đến trong bộ giao thức TCP/IP. 

Tầng 4: Tầng giao vận (Transport Layer) 

Tầng giao vận cung cấp dịch vụ chuyên dụng chuyển dữ liệu giữa các người dùng 

tại đầu cuối, nhờ đó các tầng trên không phải quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ 



truyền dữ liệu đáng tin cậy và hiệu quả. Tầng giao vận kiểm soát độ tin cậy của 

một kết nối được cho trước. Một số giao thức có định hướng trạng thái và kết nối 

(state and connection orientated). Có nghĩa là tầng giao vận có thể theo dõi các gói 

tin và truyền lại các gói bị thất bại. Một ví dụ điển hình của giao thức tầng 4 là 

TCP. Tầng này là nơi các thông điệp được chuyển sang thành các gói tin TCP hoặc 

UDP. Ở tầng 4 địa chỉ được đánh là address ports, thông qua address ports để phân 

biệt được ứng dụng trao đổi. 

Tầng 3: Tầng mạng (Network Layer) 

Tầng mạng cung cấp các chức năng và qui trình cho việc truyền các chuỗi dữ liệu 

có độ dài đa dạng, từ một nguồn tới một đích, thông qua một hoặc nhiều mạng, 

trong khi vẫn duy trì chất lượng dịch vụ (quality of service) mà tầng giao vận yêu 

cầu. Tầng mạng thực hiện chức năng định tuyến, .Các thiết bị định tuyến (router) 

hoạt động tại tầng này — gửi dữ liệu ra khắp mạng mở rộng, làm cho liên mạng trở 

nên khả thi (còn có thiết bị chuyển mạch (switch) tầng 3, còn gọi là chuyển mạch 

IP). Đây là một hệ thống định vị địa chỉ lôgic (logical addressing scheme) – các giá 

trị được chọn bởi kỹ sư mạng. Hệ thống này có cấu trúc phả hệ. Ví dụ điển hình 

của giao thức tầng 3 là giao thức IP. 

Tầng 2: Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer) 



Tầng liên kết dữ liệu cung cấp các phương tiện có tính chức năng và quy trình để 

truyền dữ liệu giữa các thực thể mạng, phát hiện và có thể sửa chữa các lỗi trong 

tầng vật lý nếu có. Cách đánh địa chỉ mang tính vật lý, nghĩa là địa chỉ (địa chỉ 

MAC) được mã hóa cứng vào trong các thẻ mạng (network card) khi chúng được 

sản xuất. Hệ thống xác định địa chỉ này không có đẳng cấp (flat scheme). Chú ý: 

Ví dụ điển hình nhất là Ethernet. Những ví dụ khác về các giao thức liên kết dữ 

liệu (data link protocol) là các giao thức HDLC; ADCCP dành cho các mạng điểm-

tới-điểm hoặc mạng chuyển mạch gói (packet-switched networks) và giao thức 

Aloha cho các mạng cục bộ. Trong các mạng cục bộ theo tiêu chuẩn IEEE 802, và 

một số mạng theo tiêu chuẩn khác, chẳng hạn FDDI, tầng liên kết dữ liệu có thể 

được chia ra thành 2 tầng con: tầng MAC (Media Access Control - Điều khiển 

Truy nhập Đường truyền) và tầng LLC (Logical Link Control - Điều khiển Liên 

kết Lôgic) theo tiêu chuẩn IEEE 802.2. 

Tầng liên kết dữ liệu chính là nơi các cầu nối (bridge) và các thiết bị chuyển mạch 

(switches) hoạt động. Kết nối chỉ được cung cấp giữa các nút mạng được nối với 

nhau trong nội bộ mạng. Tuy nhiên, có lập luận khá hợp lý cho rằng thực ra các 

thiết bị này thuộc về tầng 2,5 chứ không hoàn toàn thuộc về tầng 2. 

Tầng 1: Tầng vật lí (Physical Layer) 



Tầng vật lí định nghĩa tất cả các đặc tả về điện và vật lý cho các thiết bị. Trong đó 

bao gồm bố trí của các chân cắm (pin), các hiệu điện thế, và các đặc tả về cáp nối 

(cable). Các thiết bị tầng vật lí bao gồm Hub, bộ lặp (repeater), thiết bị tiếp hợp 

mạng (network adapter) và thiết bị tiếp hợp kênh máy chủ (Host Bus Adapter)- 

(HBA dùng trong mạng lưu trữ (Storage Area Network)). Chức năng và dịch vụ 

căn bản được thực hiện bởi tầng vật lý bao gồm: 

 Thiết lập hoặc ngắt mạch kết nối điện (electrical connection) với một 

phương tiện truyền thông (transmission medium). 

 Tham gia vào quy trình mà trong đó các tài nguyên truyền thông được chia 

sẻ hiệu quả giữa nhiều người dùng. Chẳng hạn giải quyết tranh chấp tài 

nguyên (contention) và điều khiển lưu lượng. 

 Điều biến (modulation), hoặc biến đổi giữa biểu diễn dữ liệu số (digital data) 

của các thiết bị người dùng và các tín hiệu tương ứng được truyền qua kênh 

truyền thông (communication channel). 

Cáp (bus) SCSI song song hoạt động ở tầng cấp này. Nhiều tiêu chuẩn khác nhau 

của Ethernet dành cho tầng vật lý cũng nằm trong tầng này; Ethernet nhập tầng vật 

lý với tầng liên kết dữ liệu vào làm một. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các 

mạng cục bộ như Token ring, FDDI và IEEE 802.11. 

 



 



 

 

 

Mô hình OSI bảy lớp được xác định và 

giải thích chức năng 

  



Mô hình kết nối hệ thống mở (OSI) có bảy lớp. Bài viết này mô tả và hướng dẫn 

họ, bắt đầu với thấp phần 'nhất' trong hệ thống (vật lý) và tiến hành các 'cao' (ứng 

dụng). Các lớp được xếp chồng theo cách này:  

 Ứng dụng 

 Trình bày 

 Phiên làm việc 

 Truyền tải 

 Mạng 

 Liên kết dữ liệu 

 Vật lý  

TẦNG VẬT LÝ 

Lớp vật lý, lớp thấp nhất của mô hình OSI, là có liên quan với truyền và nhận dòng 

cấu trúc nguyên bit trên một phương tiện vật lý. Mô tả điện/quang, cơ khí và chức 

năng giao diện phương tiện vật lý và thực hiện các tín hiệu cho tất cả các lớp cao 

hơn. Cung cấp:  

 Mã hóa dữ liệu: sửa đổi đơn giản tín hiệu số mẫu (1 và số 0) sử dụng máy 

tính đáp ứng tốt hơn các đặc tính phương tiện vật lý và hỗ trợ đồng bộ hóa 

bit và khung. Nó xác định: 



 

 

o Trạng thái tín hiệu nào đại diện cho 1 nhị phân 

o Làm thế nào nhà nhận biết khi bắt đầu một "chút thời gian" 

o Làm thế nào nhà nhận delimits một khung 

 Vật lý đính kèm vừa, có nhiều khả năng trong môi trường: 

 

 

o Máy thu phát bên ngoài (MAU) sẽ được sử dụng để kết nối với? 

o Cách chân kết nối có và mỗi pin được sử dụng cho gì? 

 Truyền kỹ thuật: xác định xem mã bit sẽ được truyền baseband (số) hoặc tín 

hiệu băng thông rộng (tương tự).  

 Vật lý phương tiện truyền: truyền bit như tín hiệu điện hoặc quang phù hợp 

với các phương tiện vật lý và xác định: 

 

 

o Những tùy chọn phương tiện vật lý có thể được sử dụng 

o Bao nhiêu volt/db nên được sử dụng cho một trạng thái được tín hiệu, 

sử dụng một phương tiện vật lý cho 



TẦNG VẬT LÝ 

Lớp liên kết dữ liệu cung cấp lỗi truyền dữ liệu khung từ một nút khác trong lớp 

vật lý, cho phép lớp ở trên để hầu như lỗi miễn phí truyền qua liên kết. Để thực 

hiện việc này, lớp liên kết dữ liệu cung cấp:  

 

 

 Liên kết xây dựng và kết thúc: thiết lập và kết thúc kết hợp lý giữa hai nút.  

 Khung kiểm soát lưu lượng truy cập: cho nút chuyển "trở lại-off" khi bộ đệm 

khung không có sẵn.  

 Khung sắp xếp thứ tự: truyền/nhận khung tuần tự.  

 Khung thừa nhận: cung cấp/sẽ khung acknowledgments. Phát hiện và khôi 

phục từ lỗi xảy ra trong lớp vật lý retransmitting khung không công nhận và 

xử lý khung trùng lặp nhận.  

 Khung gác: tạo và nhận ra ranh giới khung.  

 Khung kiểm tra lỗi: khung được kiểm tra tính toàn vẹn.  

 Phương tiện quản lý truy cập: xác định khi nút "có quyền" để sử dụng các 

phương tiện vật lý.  



LỚP LIÊN KẾT DỮ LIỆU 

Tầng mạng điều khiển hoạt động của con, quyết định đường dẫn vật lý dữ liệu nên 

dựa trên điều kiện mạng, ưu tiên của dịch vụ và các yếu tố khác. Cung cấp:  

 

 

 Định tuyến: lộ trình khung trong mạng.  

 Điều khiển lưu con: bộ định tuyến (mạng lớp trung gian hệ thống) có thể 

hướng dẫn một trạm gửi "ga trở lại" của khung truyền khi bộ định tuyến đệm 

đầy lên.  

 Khung phân mảnh: nếu nó xác định bộ định tuyến hạ lưu của tối đa kích 

thước đơn vị (MTU) truyền nhỏ hơn kích thước khung, bộ định tuyến có thể 

đoạn khung truyền và re-hội nhà đích.  

 Địa chỉ vật lý hợp lý ánh xạ: dịch hợp lý địa chỉ hoặc tên vào địa chỉ vật lý.  

 Mạng con sử dụng kế toán: có chức năng tính toán để theo dõi khung chuyển 

mạng con trung gian hệ thống, để tạo ra thông tin thanh toán.  

TẦNG MẠNG 

Phần mềm lớp mạng phải tạo tiêu đề phần mềm lớp mạng sống con trung gian hệ 

thống có thể nhận ra chúng và sử dụng dữ liệu đường địa chỉ đích.  

 



Lớp này làm giảm trên lớp cần biết về truyền dữ liệu và trung bình chuyển công 

nghệ được sử dụng để kết nối hệ thống. Thiết lập, duy trì và kết thúc kết nối trên 

các thiết bị truyền thông can thiệp (một hoặc nhiều trung gian hệ trong kết nối 

mạng).  

 

Mạng lớp và lớp bên dưới, giao thức ngang hàng tồn tại giữa một nút và hàng xóm 

trực tiếp của nó, nhưng hàng xóm có một nút mà dữ liệu được định tuyến, không 

có nhà đích. Trạm nguồn và đích có thể được phân tách bằng hệ thống nhiều trung 

gian.  

Thông tin mạng con 

Lớp truyền tải đảm bảo rằng thư được gửi lỗi miễn phí, theo thứ tự và không có 

thiệt hại hoặc đôi. Nó làm giảm các giao thức lớp cao từ bất kỳ liên quan đến với 

truyền dữ liệu giữa các và đồng nghiệp của họ.  

 

Kích thước và phức tạp của giao thức truyền tải phụ thuộc vào loại dịch vụ này có 

thể nhận được từ lớp mạng. Đối với lớp mạng đáng tin cậy với mạch ảo, lớp truyền 

tải tối thiểu là bắt buộc. Nếu lớp mạng là không đáng tin cậy và/hoặc chỉ hỗ trợ 

gói, giao thức truyền tải nên phát hiện lỗi mở rộng và phục hồi.  

 

Lớp truyền tải cung cấp:  



 Thông báo phân đoạn: chấp nhận thư từ lớp (phiên) ở trên, chia thư thành 

các đơn vị nhỏ hơn (nếu không được nhỏ) và chuyển các đơn vị nhỏ xuống 

tầng mạng. Lớp truyền tải nhà đích từng thư.  

 Thông báo thừa nhận: cung cấp đáng tin cậy vào cuối thư gửi với 

acknowledgments.  

 Thông báo điều khiển lưu lượng truy cập: cho trạm truyền "trở lại-off" khi 

bộ đệm thông báo không có sẵn.  

 Phiên ghép kênh: multiplexes một số thông báo dòng hoặc khóa vào một liên 

kết hợp lý và theo dõi thư nào thuộc mà phiên (xem phiên lớp).  

Thông thường, lớp truyền tải có thể chấp nhận thư tương đối lớn, nhưng có nghiêm 

ngặt thông báo kích thước giới hạn áp đặt bởi mạng (hoặc thấp hơn) lớp. Do đó, 

lớp truyền tải phải chia thư vào đơn vị nhỏ hơn hoặc khung prepending đầu mỗi 

khung.  

 

Thông tin tiêu đề lớp truyền tải sau đó phải bao gồm kiểm soát thông tin, chẳng 

hạn như thông báo bắt đầu và kết thúc cờ thông báo để cho phép lớp truyền tải kia 

để nhận thông báo ranh giới. Ngoài ra, nếu lớp thấp duy trì tự, tiêu đề truyền tải 

phải chứa thông tin tự bật lớp truyền tải vào cuối nhận để nhận được phần trở lại 

với nhau theo đúng trước khi giao thông báo nhận tầng trên.  



LỚP TRUYỀN TẢI 

Không giống như thấp "con" lớp giao thức mà nằm giữa ngay bên cạnh nút, lớp 

truyền tải và lớp trên là đúng "nguồn đến" hoặc đến cuối lớp, và là không liên quan 

với các chi tiết của các thiết bị thông tin cơ bản. Truyền tải lớp phần mềm (và phần 

mềm trên) vào nguồn mang một cuộc trò chuyện với các phần mềm tương tự như 

trạm đích bằng cách sử dụng tiêu đề thư và kiểm soát thư.  

Vào cuối lớp 

Tầng phiên cho phép phiên làm việc thiết lập giữa các tiến trình đang chạy trên 

khác. Cung cấp:  

 

 

 Kết thúc phiên làm việc thiết lập và bảo trì: cho phép hai ứng dụng quy trình 

máy khác nhau để thiết lập, sử dụng và kết thúc kết nối, gọi là phiên bản.  

 Hỗ trợ phiên: thực hiện các chức năng cho phép các quy trình giao tiếp trên 

mạng, thực hiện bảo mật, tên nhận dạng, đăng nhập và như vậy.  

TẦNG PHIÊN 

Các lớp thuyết trình định dạng dữ liệu được trình bày cho lớp ứng dụng. Nó có thể 

được xem là công cụ dịch trên mạng. Lớp này có thể dịch dữ liệu từ một định dạng 

sử dụng lớp ứng dụng vào một định dạng phổ biến nhà gửi, sau đó dịch định dạng 



phổ biến sang định dạng lớp ứng dụng nhà nhận biết.  

 

Trình bày lớp cung cấp:  

 

 

 Ký tự mã dịch: ví dụ: ASCII để EBCDIC.  

 Chuyển đổi dữ liệu: chút tự, CR-CR/LF nguyên nổi điểm, v.v..  

 Nén dữ liệu: giảm số lượng bit cần được truyền trên mạng.  

 Mã hóa dữ liệu: mã hóa dữ liệu cho mục đích bảo mật. Ví dụ: mã hóa mật 

khẩu.  

TRÌNH BÀY LỚP 

 

 

Lớp ứng dụng phục vụ như cửa sổ cho người dùng và quy trình ứng dụng để truy 

cập Dịch vụ mạng. Lớp này bao gồm một loạt các chức năng thường cần thiết:  

 

 

 Chuyển hướng thiết bị và chia sẻ tài nguyên 

 Truy nhập tệp từ xa 



 Truy cập từ xa máy in 

 Quy trình liên kết nối 

 Quản lý mạng 

 Dịch vụ thư mục 

 Điện tử nhắn tin (chẳng hạn như thư) 

 Mạng ảo thiết bị đầu cuối 

 



 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn Tập: 

Lớp 1 - physical 

  



 

Mô hình tham chiếu OSI (The Open System Interconnect) là 1 mô hình được phát 

triển bởi tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (the International Standards Organization) hay 

với 1 tên viết tắt rất quen thuộc với chúng ta, đó là ISO. Nó mô tả làm thế nảo dể 

dữ liệu từ 1 ứng dụng trên 1 máy tính trao đổi dữ liệu với 1 ứng dụng trên 1 máy 

tính khác. Mô hình tham chiếu OSI có 7 lớp, mỗi lớp, mỗi lớp giữ những chức 

năng mạng khác nhau. Mỗi chức năng của 1 mạng có thể được phân công cho 1, 

hay 1 cặp lớp mạng liền kề nhau trong 7 lớp và hoàn toàn độc lập với các lớp khác. 

Sự độc lập này nghĩa là 1 lớp ko cần biết lớp liền kề bổ sung thêm cái gì, mà chỉ 

cần biết làm thế nào để trao đổi với nó. Đây là 1 ưu điêm của mô hình tham chiếu 

OSI và là 1 trong những lý do chính để hiểu được tại sao nó trở thành 1 trong 

những mô hình kiến trúc mạng được sử dụng rộng rãi nhất cho việc truyền thông 

giữa các máy tính. 

7 lớp của mô hình tham chiếu OSI, như đã được trình bày trong hình 1, gồm 

có: 

• Application 

• Presentation 

• Session 

• Transport 

• Network 



• Data link 

• Physical 

 

 

Hình 1: Sơ đồ 7 lớp mô hình tham chiếu OSI. 

 

Bài này và các bài tiếp theo, mình sẽ thảo luận về từng lớp của mô hình tham chiếu 

OSI và phần cứng mạng liên quan đến từng lớp đó. Hẳn các bạn có thể dễ dàng 

đoán được chủ đề của nó, chúng ta sẽ cùng thảo luận về lớp 1, lớp vật lý. 

Có nhiều người nghĩ rằng, tất cả phần cứng mạng đều thuộc lớp vật lý, và họ đã 



sai. Nhiều thiết bị phần cứng mạng có thể thực hiện những chức năng của các lớp 

cao hơn. Ví dụ, 1 con router thực hiện chức năng định tuyến của lớp network.  

Vậy thì lớp vật lý bao gồm những gì? Lớp vật lý có nhiệm vụ truyền các tín hiệu 

thực tế thông qua 1 thiết bị từ máy tính này tới máy tính khác. Lớp này cũng quy 

định các đặc tính (yêu cầu) về điện và cơ như: mức điện áp, khoảng thời gian giữa 

các tín hiệu, tốc độ truyền dữ liệu, độ dài lớn nhất của 1 phiên truyền, và các kết 

nối vật lý của thiết bị mạng. Đối với 1 thiết bị chỉ hoạt động trong lớp vật lý, nó sẽ 

ko có bất kỳ 1 kiến thức nào về dữ liệu mà nó sẽ truyền. 1 thiết bị lớp vật lý đơn 

giản chỉ có nhiệm vụ truyền hay nhận dữ liệu.  

Có 4 chức năng chính mà lớp vật lý cần phải đảm nhiệm. những chức năng 

đấy là: 

• Quy định các đặc trưng về phần cứng. 

• Mã hóa và truyền tín hiệu. 

• Trao đổi (truyền và nhận) dữ liệu. 

• Thiết kế mạng vật lý và topo mạng. 

 

Sau đây, chúng ta sẽ đi sâu vào 4 chức năng chính mà lớp vật lý đảm nhiệm. 

Quy định các đặc trưng về phần cứng: 

Mỗi chi tiết của phần cứng trong 1 mạng có rất nhiều các đặc tính kỹ thuật. bạn có 

thể đọc bài việt trước của tôi với chủ đề: . Những chi tiết kỹ thuật này bao hồm rất 



nhiều thứ như độ dài của cable, độ rộng của cable, sự bảo vệ chống nhiễu điện tử, 

và cả độ linh động. 

1 khía cạnh khác của các đặc tính kỹ thuật phần cứng là các kết nối vật lý. Nó bao 

gồm cả hình dạng và kích thước của các đầu kết nối cũng như số chân và vị trí 

thích hợp. 

 

Mã hóa và truyền tín hiệu: 

Mã hóa và truyền tín hiệu là 1 phần rất quan trọng của lớp vật lý. Tiến trình này có 

thể rất phức tạp. Ví dụ, chúng ta hãy cũng xem tiến trình này ở các mạng Ethernet. 

Hầu hết mọi người đều biết rằng tín hiệu đc gửi bởi các bits tín hiệu '1' và '0' bằng 

cách dùng 1 điện thế cao và 1 điện thế thấp để đánh dấu 2 trạng thái này. Điều này 

được dùng để giải thích khi dạy học, nhưng thực tế thì nó ko phải như vậy. Tín 

hiệu truyền trong chuẩn Ethernet dùng phương pháp mã hóa Manchester. Điều này 

nghĩa là tín hiệu ‘0’ và ‘1’ được truyền đi giống như đường vòng lên và lõm xuống 

trong tín hiệu. Mình sẽ giải thích rõ hơn về điều này. 

Nếu bạn gửi những tín hiệu trên cable thì trên đó, điện thế cao sẽ thể hiện bits ‘1’, 

còn điện thế thấp thể hiện bits ‘0’, và bên nhận cũng biết được những mẫu tín hiệu 

đó. Điều này được thể hiện với từng tín hiệu xung nhịp riêng rẽ được truyền đi. 

Phương pháp này đc gọi là phương pháp mã hóa Non-return to Zero (NRZ), và nó 

có 1 số hạn chế rất nghiêm trọng. Đầu tiên, giả sử bạn truyền đi 1 tín hiệu xung 



nhịp có 2 tín hiệu đc truyền giống nhau. Nếu bạn ko muốn truyền tín hiệu đồng bộ, 

thì bạn cẩn có 1 bộ định thời ở bên nhận, và tất nhiên là nó phải đồng bộ hoàn toàn 

vói bộ định thời ở bên truyền. Cứ cho rằng bạn có thể đồng bộ thời gian truyền, 

nhưng thật khó khăn khi tốc độ truyền dữ liệu lên cao, và cũng thật khó để có thể 

giữ đc quá trình đồng bộ này khi có 1 chuỗi dài các bits tín hiệu giống nhau đc 

truyền, nó sẽ vượt quá khả năng đồng bộ thời gian truyền. 

Những nhược điểm của mã NRZ đã được khắc phục bởi 1 công nghệ được phát 

triển vào những năm 1940 tại đại học Manchester, thành phố Manchester, Anh. Mã 

Manchester kết hợp tín hiệu xung nhịp với tín hiệu dữ liệu. Điều này ko những làm 

tăng băng tần của tin hiệu mà nó còn giúp cho việc truyền dữ liệu thành công 1 

cách dễ dàng và tin cậy hơn. 

Tín hiệu đc mã hóa bằng mã Manchester truyền dữ liệu bằng các luồng lên và 

luồng xuống (rising or falling edge). Việc quyết định luồng nào là ‘1’, luồng nào là 

‘0’ thì cần phải đc quy định trc, nhưng cả 2 cách quy định đều đc coi là phương 

pháp mã hóa Manchester. Chuẩn Ethernet và IEEE quy định luồng lên (rising 

edge) là ‘1’, trong khi theo chuẩn mã hóa Manchester đầu tiên thì quy định luồng 

xuống (falling edge) là ‘1’. 

1 trường hợp mà bạn cần phải nghĩ đến điều này là khi bạn cần truyền 2 bits ‘1’ 

trong cùng 1 dãy, tín hiệu đều ở mức điện áp cao nên khi bạn cần truyền bit ‘1’ thứ 

2, đầu nhận sẽ rất khó để nhận ra. Nhưng điều này ko phải là vấn đề, nó đc giải 



quyết ổn thỏa vì luồng lên và xuống (rising or falling edge) quy định cho dữ liệu đc 

truyền trong khoảng giữa của những khung thời bit (bit boundaries); luồng (edge) 

của các khung thời bit (bit boundaries) cũng cho biết có sự thay đổi mức độ điện 

thế hay ko, nó đặt tín hiệu ở đúng vị trị cho bit tiếp theo đc truyền. Kết quả cuối 

cùng là ở giữa mỗi bit có 1 phần chuyển tiếp, hướng của phần chuyển tiếp đó 

tương ứng cho bit ‘1’ hay ‘0’ và thời gian chuyển tiếp đc đồng bộ. 

Mặc dù có nhiều cơ chế mã hóa khác cao cấp và có nhiều ưu điểm hơn mã NRZ 

hay Manchester nhưng chính sự đơn giản và tin cậy của mã Manchester đã giúp nó 

trở thành 1 chuẩn phổ biến và đc sử dụng rộng rãi đến ngày nay. 

 

Truyền và nhận dữ liệu: 

Cho dù môi trường mạng sử dụng cable điện, cable quang hay sóng radio thì vẫn 

cần phải có thiết bị để truyền tín hiệu vật lý. Ngược lại, cũng tương tự như thiết bị 

phát, chúng ta cũng cần thiết bị thu dể có thể nhận được các tín hiệu vật lý đó. 

Trong trường hợp sử dụng mạng wireless, việc truyền và nhận này đc thực hiện bởi 

các antennas có tác dụng truyền và nhận những tín hiệu ở tần số quy định trc với 

băng tần đc thiết lập ban đầu. 

Những đường truyền quang sử dụng thiết bị có thể tạo ra và nhận đc xung ánh 

sáng, tần số của xung đc sử dụng để xác định giá trị logic của bit. Các thiết bị như 

amplifiers và repeaters thường đc sử dụng để giúp truyền quang đường dài, và 



cũng bao gồm trong lớp vật lý của mô hình tham chiếu OSI. 

 

Thiết kế mạng vật lý và topo mạng: 

Topo mạng và thiết kế của mạng cũng bao gồm trong lớp vật lý. Dù mạng của bạn 

là token ring (Token Ring Network), star (Start Network), mesh (Mesh Network) 

hay hybrid topology (Hybrid Network), việc quyết định topo nào dc dùng chính là 

lựa chọn trong lớp vật lý. 

Bao gồm ở lớp vật lý là việc bố trí các cluster, như đã đc nói ở trong bài trc của tôi 

với chủ đề “High Assurance Strategies”. 

Nhìn chung, bạn cần nhớ rằng nếu 1 thiết bị của phần cứng mà ko nhận biết đc dữ 

liệu đang truyền thì nó hoạt động của lớp vật lý. Trong bài sau, tôi sẽ giới thiệu về 

lớp Data Link, sự khác biệt của nó với các lớp liền kề và phần cứng của nó trong 

mô hình tham chiếu OSI. 



 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn Tập: 

Lớp 2 - Data Link 

  



 

Trong bài trc, tôi đã giới thiệu về mô hình tham chiếu OSI và thảo luận về lớp đầu 

tiên của nó, lớp Vật Lý. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận lớp thứ 2, từ góc nhìn 

phần cứng. 

Lớp Data Link cung cấp các cách thức về chức năng và phương pháp cho việc 

truyền tải dữ liệu giữa 2 điểm. Có 5 chức năng chung mà lớp Data Link phải chịu 

trách nhiệm. 5 chức năng đó là: 

• Điều khiển liên kết logic. 

• Điều khiển truy cập đường truyền. 

• Đóng khung dữ liệu. 

• Đánh địa chỉ. 

• Phát hiện lỗi. 

 

Điều khiển liên kết logic (Logical Link Control - LLC): 

Điều khiển liên kết logic thường đc xem như 1 lớp con của lớp Data Link (DLL), 

chứ ko phải là 1 chức năng của DLL. Lớp con LLC này có liên quan chính đến 

việc phối hợp những giao thức để gửi dữ liệu trên lớp con điều khiển truy cập 

(Media Access Control – MAC). LLC thực hiện nhiệm vụ này bằng cách cắt dữ 

liệu đc gửi thành những frame nhỏ hơn và thêm thông tin mô tả vào các frame này, 

gọi là header. 



 

Điều khiển truy cập đường truyền (Media Access Control - MAC): 

Giống như LLC, Media Access Control (MAC) cũng đc coi như 1 lớp con của 

DLL, chứ ko phải là chức năng của DLL. Bao gồm trong lớp con này là địa chỉ 

MAC. Địa chỉ MAC cung cấp cho lớp con này 1 mã nhận dạng duy nhất, vì thế 

mỗi điểm truy cập mạng có thể truyền thông với mạng. Lớp con MAC cũng chịu 

trách nhiệm cho việc truy cập cable mạng hay phương tiện truyền thông. 

 

Đóng khung dữ liệu: 

Nếu 1 người nào đó chỉ đơn giản là gửi dữ liệu lên trên mạng, phương tiện truyền 

tải sẽ ko có nhiều việc phải làm. Bên nhận sẽ biết bằng cách nào, và khi nào có thể 

đọc dữ liệu. Điều này có thể đc thực hiện bằng 1 trong nhiều cách và đó chính là 

mục đích duy nhất của việc đóng khung dữ liệu. Theo khái niệm chung, việc đóng 

khung giúp thiết lập cho dữ liệu đc truyền và đóng gói dữ liệu này với thông tin mô 

tả, gọi là các header. Có cái gì và có bao nhiêu thong tin trong những header này đc 

quyết định bằng giao thức đc dùng trên mạng, như giao thức Ethernet. 

Cấu trúc của 1 frame trong giao thức Ethernet đc mô tả bên dưới, trong hình 1. 

 

 



 

Hình 1: cấu trúc của 1 Ethernet Frame. 

 

Đánh địa chỉ: 

Nhưng tôi đã nói trong phần trên, việc đánh địa chỉ trong lớp 2 đc thực hiện với địa 

chỉ MAC của lớp con MAC. Địa chỉ này rất quan trọng và bạn ko thể lẫn lộn nó 

với địa chỉ mạng hay địa chỉ IP. Nó giúp liên kết địa chỉ MAC với 1 điểm truy cập 

mạng riêng biệt và mạng tổng thể hay địa chỉ IP liên kết với 1 thiết bị tổng thể (ví 

dụ như 1 máy tính, server hay router). 

Nói đến router, chúng ta cần nhớ rằng router hoạt động ở lớp 3, ko phải lớp 2. 

Switch và hub hoạt động ở lớp 2, và do đó, việc gửi dữ liệu dựa vào địa chỉ lớp 2 

(đại chỉ MAC) và ko hề quan tâm đến địa chỉ IP hay địa chỉ mạng. Tuy nhiên, 1 vài 

router cũng có thể bao gồm 1 số chức năng của lớp 2. Chúng ta sẽ trao đổi về 

những router với chức năng của lớp 2 ở trong 1 bài khác trong tương lai. 

 

Phát hiện và quản lý lỗi: 

Bất cứ khi nào dữ liệu đc gửi trên bất kỳ loại phương tiện truyền dẫn nào, cũng có 

thể có trường hợp dữ liệu sẽ ko đc nhận 1 cách chính xác như khi nó đc gửi. Điều 

này có thể xảy ra do nhiều nhân tố như sự truyền nhiễu, và cũng có thể do quá trình 

truyền tải dữ liệu quá dài làm suy giảm tín hiệu truyền dẫn. Vậy thì làm thế nào để 



bên nhận biết đc dữ liệu mà nó đã nhận bị lỗi ??? Có 1 vài phương pháp có thể 

thực hiện đc điều này. 1 vài giao thức trong số những giao thức này rất đơn giản 

nhưng hiệu quả ko nhiều – những giao thức khác thì phức tạp nhưng rất hiệu quả. 

Các bit chắn lẻ là 1 ví dụ của 1 giao thức phát hiện lỗi đơn giản, tuy nhiên hiệu quả 

của nó rất hạn chế. Mặc dù vậy, nó vẫn đc ứng dụng rất rộng rãi. 1 bit chẵn lẻ, đơn 

giản giản chỉ là 1 bit dc thêm vào 1 gói dữ liệu. Có 2 lựa chọn cho giá trị của bit 

này. Giá trị nào đc lựa chọn phụ thuộc vào cách thức phát hiện ra bit chẵn lẻ mà nó 

sử dụng. có 2 cách để phát hiện ra tính chẵn lẻ. Nếu bit chẵn đc sử dụng, khi đó bit 

chẵn lẻ phải đc đặt giá trị (‘1’ hay ‘0’) để làm cho số lượng bit ‘1’ trong gói dữ liệu 

là chẵn. Ngược lại, nếu bít lẻ đc sử dụng, bít chẵn lẻ phải đc đặt giá trị cần thiết để 

làm cho số lượng bit ‘1’ trong gói dữ liệu là lẻ. 

Khi sử dụng phương pháp phát hiện lỗi bằng bit chẵn lẻ, bên nhận sẽ check tất cả 

các bit ‘1’ trong frame, bao gồm cả bit chẵn lẻ. Bên nhận sẽ có 1 vài thiết lập cho 

các bit chẵn và lẻ. Nếu số lượng bit ‘1’ trong frame ko trùng với thiết lập này, lỗi 

sẽ đc phát hiện. Điều này thật tuyệt, nhưng như tôi đã nói ở phần trên, phương 

pháp phát hiện lỗi này có hiệu quả rất hạn chế. Nó bị hạn chế bởi vì nếu có 1 số 

chẵn những bít lỗi trong frame thì khi đó số bit ‘1’ chẵn hay lẻ sẽ đc xác nhận và 

phương pháp này sẽ ko phát hiện ra bất kỳ lỗi nào – vì vậy cần phải có 1 phương 

pháp phát hiện lỗi chính xác hơn. 

Phương pháp phát hiện lỗi kiểm tra tổng thể cho chúng ta hiệu quả tốt hơn nếu 



dùng kết hợp với phương pháp kiểm tra bit chẵn lẻ. phương pháp kiểm tra tổng thể, 

đúng như tên gọi của nó, về cơ bản sẽ kiểm tra tổng số các bit ‘1’ trong gói dữ liệu 

và check giá trị đó với giá trị tổng thể đã thêm bởi người gửi trong gói dữ liệu. Mặc 

dù phương pháp kiểm tra tổng thể có thể giúp cho bạn phát hiện lỗi 1 cách hiệu quả 

hơn, tuy nhiên nó vẫn có nhiều mặt hạn chế. Ví dụ, kiểm tra tổng thể đơn giản ko 

thể phát hiện ra 1 số những bit lỗi là chẵn vì tổng của chúng bằng 0, 1 số lượng 

byte nào đó bị thêm vào mà có tổng bằng 0, hay sắp xếp lại thứ tự các byte trong 1 

gói dữ liệu. Mặc dù có 1 vài cách giúp nâng cao, cải tiến phương pháp kiểm tra 

tổng thể,chẳng hạn như phương pháp kiểm tra tổng thể của Fletcher, nhưng chúng 

ta vẫn sẽ thảo luận thêm 1 vài phương khác chính xác hơn ở trong đoạn tiếp theo. 

1 trong những phương pháp phát hiện lỗi tốt nhất là Cyclic Redundancy Check 

(CRC). Phương pháp CRC chuyển 1 gói dữ liệu thành 1 đa thức trong đó giá trị 

của hệ số tương ứng với các bit ở trong gói dữ liệu và sau khi chia đa thức bởi 1 đa 

thức định trc, hay đa thức chuẩn. Đa thức đó đc gọi là 1 khóa định trc, hay khóa 

chuẩn. Đáp số, chính xác là phần dư của đáp số sẽ đc gửi kèm theo gói dữ liệu đến 

bên nhận. Bên nhận cũng thực hiện phép chia đa thức tương tự như bên gửi với 

cùng 1 khóa chuẩn và check đáp số. Nếu đáp số đúng, khả năng chuyển thành công 

gói tin là khá cao và ko có lỗi. Tôi nói khá cao bởi vì có nhiều trường hợp nhiều đa 

thức có thể dùng cùng 1 khóa chuẩn và ko phải tất cả các đã thức đều cung cấp khả 

năng phát hiện lỗi tốt như nhau. Theo quy tắc chung, 1 đa thức càng dài thì khả 



năng phát hiện lỗi càng cao nhưng những thuật toán trong các đa thức này càng trở 

nên phức tạp và cùng với nhiều khía cạnh kỹ thuật công nghệ, nhiều cuộc tranh 

luận đã nổ ra để tranh cãi về việc làm thế nào để phương pháp này cung cấp khả 

năng pháp hiện lỗi tốt nhất. 

Cuối cùng, tôi cũng muốn lưu ý với các bạn rằng, những phương pháp phát hiện lỗi 

này ko hạn chế (giới hạn) quá trình truyền dữ liệu thông qua các phương tiện 

truyền tải trên mạng. Chúng có thể đc ứng dụng rất tốt trong các hệ thống lưu trữ 

dữ liệu, nơi mà việc kiểm tra dữ liệu lỗi là rất quan trọng. 

Trong bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về lớp 3 của mô hình OSI. Tôi 

cũng sẽ cố gắng giải thích chi tiết hơn 1 chút là tại sao hầu hết các router đều hoạt 

động ở lớp 3 chứ ko phải lớp 2. 



 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn Tập: 

Lớp 3 - Network 

  



 

Trong 2 bài trước, chúng ta đã cùng thảo luận mô hình tham chiếu OSI và tìm hiểu 

lớp đầu tiên và lớp thứ 2 của mô hình này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo 

luận lớp thứ 3, lớp Network. Lớp Network có liên quan đến việc truyền dữ liệu từ 

1 máy tính sang 1 máy tính khác. Điều này hoàn toàn khác biệt với lớp Data Link ( 

lớp 2) vì lớp Data Link chỉ chịu trách nhiệm truyền dữ liệu từ máy tính tới 1 thiết 

bị (chẳng hạn như hub) mà nó kết nối trực tiếp, trong khi lớp Network có liên quan 

đến việc truyền cùng những dữ liệu đó bằng mọi con đường để tới đc máy tính 

khác, có thể ở tận bên kia thế giới. 

Lớp Network truyền dữ liệu từ 1 máy tính đầu cuối đến 1 máy tính khác bằng cách 

thực hiện những chức năng dưới đây: 

• Đánh địa chỉ 

• Định tuyến 

• Đóng gói dữ liệu 

• Phân đoạn dữ liệu 

• Kiểm soát (quản lý) lỗi 

• Điều khiển tắc nghẽn 

 

Đánh địa chỉ: 

Nếu các bạn đã đọc bài viết trc của tôi thì có thể sẽ rất tò mò và đặt ra 1 câu hỏi, đó 



là tại sao lớp 3 lại phải thực hiện việc đánh địa chỉ tỏng khi tôi đã từng nói lớp 2 

cũng thực hiện việc đánh địa chỉ. Nào, tôi sẽ giải thích cho sự tò mò của bạn ngay 

đây. Bạn hãy nhớ lại, tôi đã viết rằng địa chỉ lớp 2 (hay còn gọi là địa chỉ MAC) 

tương ứng cho 1 điểm truy cập mạng riêng biệt, và nó khác với địa chỉ cho 1 tổng 

thể thiết bị như 1 chiếc máy tính. Chúng ta cần phải chú ý rằng địa chỉ lớp 3 là 1 

địa chỉ logic độc lập hoàn toàn với phần cứng máy tính; còn địa chỉ MAC là địa chỉ 

gắn liền với phần cứng cụ thể và những nhà máy sản xuất phần cứng. 

1 ví dụ về địa chỉ lớp 3 là địa chỉ Internet Protocol (IP). Bạn có thể nhìn thấy minh 

họa về 1 địa chỉ IP ở trong hình 1. 

 

 

 

Hình 1: Minh họa 1 địa chỉ IP (nguồn: Wikipedia.com). 

 

Định tuyến: 

Công việc của lớp mạng là truyền dữ liệu từ 1 điểm đến đích của nó. Để thực hiện 

đc điều này, lớp mạng cần phải thiết lập đc 1 tuyến đường để dữ liệu có thể di 

chuyển đến đích. Sự kết hợp phần cứng và phần mềm để thực hiện nhiệm vụ này 

đc gọi là định tuyến. khi 1 router nhận 1 packet từ nguồn, đầu tiên nó cần xác định 

địa chỉ đích. Nó thực hiện đc điều này nhờ vào việc bóc tách các header đã đc thêm 



vào từ trc bởi lớp Data Link và đọc địa chỉ từ 1 phần đã đc xác định trc trong 

packet theo chuẩn đc sử dụng (ví dụ như chuẩn IP). 

1 khi đã xác định đc địa chỉ đích, router sẽ check để kiểm tra xem địa chỉ đó có 

nằm trong mạng của nó ko. Nếu địa chỉ đó nằm trong mạng của nó, router sẽ gửi 

packet xuống lớp Data Link (như tôi đã giới thiệu); tại đó nó sẽ đc add thêm các 

header như tôi đã mô tả trong trong bài viết trc của tôi và nó sẽ gửi packet tới đích. 

Nếu địa chỉ đó ko nằm trong mạng của router, router sẽ tìm kiếm địa chỉ đó trong 

routing table (bảng định tuyến). Nếu địa chỉ đó đc tìm thấy trong routing table này, 

router sẽ đọc địa chỉ mạng đích tương ứng với địa chỉ đó từ routing table và gửi 

packet xuống lớp Data Link và từ đó chuyển nó đến mạng đích. Nếu địa chỉ đó ko 

đc tìm thấy trong routing table, packet sẽ đc gửi cho phần quản lý lỗi. đây là 1 

trong những lỗi thường thấy trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng, và là 1 ví dụ 

tuyệt vời để cho thấy tại sao quá trình kiểm tra và quản lý lỗi lại cần thiết đến như 

vậy. 

 

Đóng gói dữ liệu: 

Khi 1 router gửi 1 packet xuống lớp Data Link, nó sẽ add thêm các header trc khi 

truyền packet tới điểm tiếp theo, đây là 1 ví dụ về quá trình đóng gói dữ liệu của 

lớp Data Link. 

Giống như lớp Data Link, lớp mạng cũng chịu trách nhiệm đóng gói dữ liệu mà nó 



đã nhận từ lớp bên trên nó. Trong trường hợp này, nó sẽ nhận dữ liệu từ lớp 4, lớp 

Transport. Thực sự, tất cả các lớp đều chịu trách nhiệm đóng gói dữ liệu nó đã 

nhận từ lớp bên trên nó. Thậm chí ngay cả lớp thứ 7 và đó cũng chính là lớp cuối 

cùng, lớp Application, vì ứng dụng cũng đóng gói dữ liệu mà nó đã nhận từ ng sử 

dụng. 

 

Phân đoạn dữ liệu: 

Khi lớp Network gửi dữ liệu xuống lớp Data Link nó sẽ có thể gặp 1 số vấn đề. 

Những vấn đề có thể xảy ra ở đây là tùy thuộc vào loại công nghệ của lớp Data 

Link mà nó sử dung, dữ liệu có thể quá lớn. Điều này yêu cầu lớp Network phải có 

khả năng cắt dữ liệu ra thành các gói nhỏ hơn để có thể gửi đc qua lớp Data Link. 

Tiến trình này đc gọi là phân đoạn dữ liệu. 

 

Kiểm soát (quản lý) lỗi: 

Kiểm soát lỗi là 1 nhiệm vụ rất quan trọng của lớp Network. Như tôi đã nói ở phần 

trên, 1 trong những lỗi có thể xảy ra là khi router ko tìm thấy địa chỉ đích trong 

bảng định tuyến của nó. Trong trường hợp đó, router phát sinh ra lỗi ko tìm thấy 

đích đến (destination unreachable error). 1 trong những lỗi khác có thể xảy ra là giá 

trị TTL (time to live) trong packet. Nếu lớp Network phát hiện ra TTL đã đạt đến 

giá trị Zero, lỗi quá thời gian cho phép sẽ phát sinh. Cả 2 thông báo lỗi ko tìm thấy 



đích đến và quá thời gian cho phép đều tuân theo những chuẩn riêng biệt đã đc quy 

định trong Internet Control Message Protocol (ICMP).  

Phân đoạn dữ liệu có thể gây ra lỗi. Nếu quá trình phân đoạn diễn ra quá dài, thiết 

bị có thể thông báo 1 lỗi quá thời gian quy định theo ICMP. 

 

Điều khiển tắc nghẽn: 

1 nhiệm vụ khác nữa của lớp Network là điều khiển tắc nghẽn. Tôi nghĩ chắc hẳn 

bạn biết rằng bất kỳ thiết bị mạng nào cũng bị giới hạn trên bởi số lượng băng 

thông mà thiết bị có thể quản lý trong 1 thời điểm. Giới hạn trên này luôn luôn tăng 

dần những vẫn có những trường hợp khi có quá nhiều dữ liệu mà thiết bị cần phải 

quản lý. Điều này đặt ra 1 vấn đề là cần phải có biện pháp để điều khiển tắc nghẽn. 

Có nhiều học thuyết chỉ ra làm thế nào để điều khiển tắc nghẽn, hầu hết những học 

thuyết này đều rất phức tạp và vượt xa phạm vi của bài viết này. 1 ý kiến chung 

nhất và đơn giản cho tất cả những phương pháp này là bạn muốn rằng người gửi dữ 

liệu phải gửi thật nhanh những gói dữ liệu của họ,vượt qua hiệu suất cho phép. 

Thiết bị điều khiển tắc nghẽn giải quyết điều này bằng cách giảm lượng dữ liệu mà 

nó phải nhận. Điều này có thể đc thực hiện bằng cách 'punishing' bên gửi với hầu 

hết dữ liệu đang đc gửi để làm cho bên gửi làm chậm lại quá trình gửi dữ liệu của 

họ nhằm tránh tắc nghẽn và làm giảm lượng dữ liệu trong quá trình truyền dữ liệu 

(giúp giảm hiện tượng tắc nghẽn). 



Trong bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận lớp 4 của mô hình tham chiếu OSI, 

lớp Transport.  

 



 

 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn Tập: 

Lớp 4 - Transport 

  



 

Lớp Transport cung cấp chức năng truyền dữ liệu từ 1 điểm cuối tới 1 điểm khác 

thông qua mạng. Lớp Transport đảm nhiệm vai trò điều khiển đường truyền và 

khắc phục lỗi. Những lớp cao hơn của mô hình tham chiếu OSI như 1 dịch vụ tin 

cậy, độc lập ở trong mạng, và xuyên suốt từ đầu đến cuối (end-to-end). 1 dịch vụ 

end-to-end trong lớp Transport đc phân loại theo 1 trong 5 levels khác nhau của 

dịch vụ; Transport Protocol (TP) có từ class 0 đến class 4. 

TP class 0 

TP class 0 là level cơ bản nhất trong 5 level đc phân loại. những dịch vụ trong level 

này có nhiệm vụ phân đoạn và đóng gói dữ liệu. 

TP class 1 

Những dịch vụ của TP class 1 thực hiện tất cả các chức năng của những dịch vụ 

trong TP class 0, bao gồm cả việc khắc phục lỗi. Dịch vụ ở level này sẽ truyền lại 

những đơn vị dữ liệu nếu bên nhận ko nhận đc đúng những dữ liệu cần nhận. 

TP class 2 

Những dịch vụ của TP class 2 thực hiện tất cả các chức năng của những dịch vụ 

trong TP class 1 như dồn kênh và phân kênh, và còn nhiều chức năng khác nữa. 

TP class 3 

Những dịch vụ của TP class 3 thực hiện tất cả các chức năng của những dịch vụ 

trong TP class 2, bao gồm cả việc sắp xếp các đơn vị dữ liệu đc gửi. 



TP class 4 

Những dịch vụ của TP class 4 thực hiện tất cả những chức năng của những dịch vụ 

trong TP class 3, bao gồm cả khả năng cung cấp những dịch vụ của nó cho cả 

mạng có hướng kết nối và ko hướng kết nối. Class này của những giao thức lớp 

Transport là phổ biến nhất và rất giống với Transmission Control Protocol (TCP) 

trong bộ Internet Protocol (IP). 

Tôi nói rằng TP class 4 rất giống với TCP vì nó chỉ có 1 vài điểm khác nhau. TP 

class 4 dùng 10 kiểu dữ liệu trong khi TCP chỉ dùng 1. điều này nghĩa là TCp thì 

đơn giản hơn rất hiều nhưng cũng có nghĩa nó phải bao gồm rất nhiều header. TP 

class 4, mặc dù phức tạp hơn rất nhiều, nhưng chỉ chứa ¼ số lượng header mà TCP 

cần phải chứa, vì vậy 1 điều chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là kích thước (dung 

lượng header) đã đc giảm đi rất nhiều. 

 

Các mạng định hướng kết nối: 

Bạn có thể tưởng tượng các mạng có định hướng kết nối cũng giống như mạng 

điện thoại của bạn. 1 kết nối sẽ đc tạo ra trc khi dữ liệu đc gửi và duy trì kết nối đó 

trong suối quá trình gửi dữ liệu. Với kiểu mạng này, thông tin định tuyến chỉ cần 

đc gửi khi nó tạo kết nối và ko cần gửi trong suốt quá trình truyền dữ liệu. Điều 

này giúp giảm rất nhiều lưu lượng đường truyền, giúp nâng cao tốc độ trao đổi dữ 

liệu. Kiểu trao đổi dữ liệu này rất hữu ích trong các ứng dụng như voice hay video, 



những ứng dụng mà thứ tự của dữ liệu đc nhận trở nên hết sức và đặc biệt quan 

trọng. 

 

Các mạng ko định hướng kết nối:  

Các mạng ko định hướng kết nối trái ngược hoàn toàn với các mạng có định hướng 

kết nối, trong trường hợp này, chúng ko tạo 1 kết nối trc khi gửi dữ liệu. Chúng 

cũng ko duy trì bất kỳ 1 kết nối nào giữa 2 điểm cuối. Chúng yêu cầu thông tin 

định tuyến phải đc gửi trong mỗi packet, vì thế làm tăng lưu lượng đường truyền. 

Bạn cũng cần lưu ý 1 điều, dữ liệu đc gửi trong các packet ko có nghĩa là nó đc gửi 

trong 1 mạng ko định hướng kết nối; những mạch ảo là 1 ví dụ về mạng có định 

hướng kết nối và sử dụng các packet để truyền dữ liệu. 

Trong phần trc, tôi đã giới thiệu về khía cạnh phát hiện và khôi phục lỗi. Vì vậy, 

bài viết này sẽ tập trung vào phần cứng và tôi sẽ giới thiệu 1 cách cơ bản nhất 1 

khía cạnh rất rộng của lớp Transport, đó là dồn kênh và giải mã kênh (multiplexing 

and demultiplexing). 

 

Dồn kênh (Multiplexing): 

Multiplexing (hay còn gọi là muxing) là 1 trong những từ có lẽ chúng ta thường 

nghe thấy nhưng chưa hiểu thật sự hiểu về nó. Nhiều người có thể nghĩ rằng, 

muxing là tiến trình kết hợp 2 hay nhiều tín hiệu thành 1, nhưng sự thật có phải 



như vậy ??? Sự thực thì có rất nhiều cách để thực hiện điều này. Tín hiệu số có thể 

đc dồn kênh theo 1 trong 2 cách, dồn kênh phân chia theo thời gian [time-division 

multiplexing (TDM)] và dồn kênh phân chia theo tần số [frequency division 

multiplexing (FDM)]. Tín hiệu quang thường dùng 1 phương pháp đc gọi là dồn 

kênh phân chia theo độ dài bước sóng [wavelength-division multiplexing]; mặc dù 

phương pháp này có đặc điểm giống như phương pháp FDM (độ dài sóng tất nhiên 

là đối xứng với tần số). 

Để thấy đc muxing làm việc như thế nào, chúng ta sẽ cùng lấy 1 trường hợp đơn 

giản của TDM. Trong ví dụ này, chung ta tổng hợp 2 tín hiệu vào (input). Thiết bị 

muxing 2 tín hiệu input sẽ yêu cầu 3 input vì cần có 2 đầu cho tín hiệu input và 1 

đầu cho tín hiệu điều khiển. 1 thiết bị muxing 2 tín hiệu input cũng sẽ có 1 đầu ra 

(output). Thiết bị này sẽ trộn xen kẽ 2 tín hiệu và cho ra tín hiệu kết quả ở output 

của nó. 

 



 

 

Hình 1: Sơ đồ cổng logic của bộ dồn kênh 2 input. 

Hình 1 đã cho chúng ta thấy sơ đồ của 1 bộ dồn kênh 2 input. 2 tín hiệu đc biểu 

diễn ở trong hình là d0 và d1, còn tín hiệu điều khiển đc biểu diễn chính là c. Ở đầu 

ra, kết quả của việc dồn kênh 2 tín hiệu đầu vào đc biểu diễn là f. Những ký hiệu 

đc sử dụng trong hình này là những ký hiệu chuẩn đc sở dụng để biểu diễn cho 

những cổng logic. Hình 2 sẽ thể hiện ý nghĩa của 3 cặp cổng này. 

 



 

 

Hình 2: Những cổng logic cơ bản. 

Bộ dồn kênh thực hiện công việc bằng cách nhận 1 tín hiệu số ở cổng c. Tín hiệu c 

này sẽ đi thẳng tới 1 đầu input của cổng ‘AND’ thứ nhất, và sau đó đi tới cổng 

‘NOT’. Cổng ‘Not’ sẽ đảo ngược tín hiệu và sau đó gửi nó tới 1 đầu input của cổng 

‘AND’ thứ 2. Những đầu output của những cổng ‘AND’ sẽ chỉ mức cao khi tín 

hiệu điều khiển và tín hiệu vào (d0 và d1) ở mức cao. Từ khi tín hiệu điều khiển 

gửi xuyên qua cổng ‘NOT’ cho đến khi cổng ‘AND’ thứ 2 có thể nhận đc, chỉ 1 

trong 2 cổng ‘AND’ se nhìn thấy 1 tín hiệu điều khiển ở mức cao tại bất kỳ thời 

điểm nào trong khoảng thời gian này. Tiến trình này nghĩa là ở đầu ra f, tín hiệu sẽ 

thay đổi luân phiên 1 cách cân bằng giữa tín hiệu d0 và d1 với tần số c. 



Hiện h, bạn có thể nghĩ ràng, “ điều đó thật là tuyệt vời, nhưng làm sao để có thể 

sử dụng đc những tín hiệu đã bi phân dôi ”. Nhưng nó ko phải là điều cần phải lo 

lắng trong trường hợp này. Nếu tần số của tín hiệu điều khiển gấp ít nhất 2 lần tần 

số của những tín hiệu đầu vào thì khi đó tín hiệu f ở đầu ra sẽ chứa đựng đủ thông 

tin cần thiết về cả 2 tín hiệu d0 và d1, giúp bộ giải mã kênh xây dựng lại 1 cách 

chính xác những tín hiệu nguyên bản. Đây chính là ý tưởng cốt lõi của định lý lấy 

mẫu Nyquist-Shannon. 

Nhìn thật kỹ các cổng logic trong hình 1 và 2, có thể có nhiều bạn có kinh nghiệm 

lập trình hay viết cấu trúc sẽ nhận ra rằng những chức năng logic này như là những 

công cụ thường đc sử dụng của 1 lập trình viên. Chúng ta cần chú ý rằng, những 

chức năng này đc tìm thấy trong các chương trình phần mềm, nhưng hiện giờ tôi 

đang nói đến những chức năng của phần cứng, những cái mà mang 1 loạt các 

transistor, thực hiện việc chuyển mạch, và đc sắp xếp 1 cách thông minh để thực 

hiện những chức năng logic. 

 

Giải mã kênh(Demultiplexing): 

1 thiết bị giải mã kênh hoàn toàn ngược lại với 1 thiết bị dồn kênh. 1 thiết bị giải 

mã kênh sẽ có 1 đầu tín hiệu input, và cũng như trong trường hợp đã đc mô tả ở 

phía bên trên, nó sẽ có 2 đầu tín hiệu output. 1 thiết bị giải mã kênh, tất nhiên là nó 

cũng sẽ cần có tín hiệu điều khiển, tuy nhiên, với thiết bị giải mã kênh, nó thường 



đc gọi là tín hiệu địa chỉ. Tín hiệu điều khiển này đc gọi là tín hiệu địa chỉ vì mạch 

giải mã kênh thường đc sử dụng 1 cách đơn giản để chọn chân đầu ra nào đc dùng 

để đặt tín hiệu vào. 

Trong bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lớp thứ 5 của mô hình tham chiếu 

OSI. 



 

 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn Tập: 

Lớp 5 - Session 

  



 

Trong những bài trc, chúng ta đã cùng nhau khám phá 4 lớp đầu tiền của mô hình 

tham chiếu OSI. Trong bài này, tôi sẽ giúp các bạn tìm hiều về lớp thứ 5. lớp thứ 5 

của mô hình tham chiếu OSI đc gọi là lớp Session. Lớp này, như bạn có thể tưởng 

tượng, giúp quản lý những phiên truyền thông (session) giữa 2 điểm cuối. Chúng 

đảm nhiệm việc xác thực, thiết lập, kết thúc phiên truyền thông bà kết nối lại nếu 

cần thiết. 

1 trong những điểm thú vị của của lớp Session, hay nói đúng hơn là những giao 

thức thực thi những chức năng của nó, là mức độ duplex. Khi 2 điểm cuối trao đổi 

thông tin với nhau, chúng có thể trao đổi thông tin theo chế độ đơn công (simplex), 

song công (full-duplex), bán song công (half-duplex) hay mô phỏng song công 

(full duplex emulation). 

Đơn công (Simplex): 

Trao đổi thông tin đơn công là phương pháp truyền thông theo dòng, tại đó dữ liệu 

đc truyền từ bên phát sang bên nhận. Chiếc radio trong xe của bạn là 1 ví dụ, đài 

phát thanh truyền những bản nhạc hay tin tức thời sự và đc nhận bằng chiếc radio ở 

trên bảng điều khiển của bạn. Radio trong chiếc ô tô của bạn sẽ ko trao đổi ngược 

lại với đài phát thanh dù bằng bất kỳ hình thức nào. Hình 1 là sơ đồ về phương 

pháp truyền thông đơn công. 

 



 

 

Hình 1: Lược đồ phương pháp truyền thông đơn công. 

 

Truyền song công (Full-Duplex): 

Truyền song công có nghĩa là phương pháp đó có thể thực hiện đc việc truyền bằng 

cả 2 hướng trong cùng 1 thời điểm. Những mạng Ethernet là những ví dụ về 

phương pháp truyền song công; với những cáp gồm 2 sợi xoắn đôi, 1 sợi trong cặp 

có thể dùng để truyền và sợi còn lại dùng để nhận tín hiệu. Có 1 loại Ethernet cũ 

hơn, đó là Ethernet xử dụng cáp đồng trục vẫn sử dụng phương pháp truyền bán 

song công. Mạng Ethernet sử dụng cable quang cũng sử dụng phương pháp truyền 

song công. Hình 2 là lược đồ của phương pháp truyền thông song công. 

 

Bán song công (Half-Duplex): 

Phương pháp truyền thông bán song công nghĩa là truyền thông giữa 2 điểm cuối 

chỉ thực hiện đc theo 1 hướng trong 1 thời điểm. Thinnet và thicknet Ethernets là 

ví dụ về những hệ thống truyền bán song công như trong những thiết bị walkie-

talkie. Hình 2 cũng cho thấy lược đồ của hệ thống truyền thông bán song công. 

 



 

 

Hình 2: Lược đồ phương pháp truyền thông song công và bán song công. 

Những hệ thống bán song công có thể khá cổ xưa với nhiều người đọc so với 

những mạng máy tính hiện đại đã đc xây dựng theo phương pháp truyền thông 

song công giúp cũng cấp hiệu năng tốt hơn cho ng dùng. Tuy nhiên, có nhiều 

trường hợp cần phải sử dụng phương pháp truyền thông đơn công và bán song 

công. Những mạng đc thiết kế để truyền thông tin từ 1 nguồn đến nhiều điểm cuối 

khác nhau có thể ko đc sử dụng để nhận các gói tin từ những điểm cuối đó. RSS 

feed là 1 ví dụ về hệ thống gửi thông tin đến những ng dùng cuối nhưng ko nhận 

thông tin mặc dù nó truyền thông tin thông qua những thiết bị có khả năng truyền 

song công. 

Nhiều mạng công nghiệp cũng ko cần sử dụng phương pháp truyền song công. Nó 

sẽ giúp giảm chi phí giá thành và tiền công duy trì, bảo dưỡng cho hệ thống. 

 



Mô phỏng truyền song công (Full-Duplex Emulation): 

Có nhiều ứng dụng đòi hỏi truyền song công mặc dù thiết bị chỉ hỗ trợ truyền bán 

song công. Trong trường hợp này, có nhiều cách để giả lập hệ thống truyền song 

công, và có thể là hấp dẫn hơn so với việc bạn phải nâng cấp toàn bộ hệ thống 

mạng của bạn lên hệ thống truyền song công. 

 

Phân kênh theo thời gian: 

Phân kênh theo thời gian (TDD) rất giống với dồn kênh theo thời gian; chúng dùng 

cùng 1 môi trường để cho cả tín hiệu gửi và tín hiệu nhận đc điều khiển bởi xung 

nhịp. Trong TDD, cả tín hiệu xuôi và tín hiệu ngược đều dùng cùng 1 môi trường 

nhưng chúng đc gắn vào từng time slot. 1 ưu điểm lớn của phương pháp giả lập 

truyền song công là nếu lượng dữ liệu truyền đi theo bất kỳ 1 hướng nào bị thay 

đổi thì khe thời gian cũng sẽ đc thay đổi cho phù hợp với lượng thông tin đc truyền 

trong 1 hướng để đồng bộ với ứng dụng, điều này có thể đc thực hiện 1 cách tự 

động. Chuẩn IEEE 802.16 cho WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) cho phép sử dụng cả TDD và ghép kênh theo tần số. TDD là 

phương pháp thích hợp nhất cho truyền thông dữ liệu bất đối xứng, chẳng hạn như 

tìm kiếm dữ liệu trên internet, bởi vì khả năng phân phối động các khe thời gian. 

 

Phân kênh theo tần số: 



Phân kênh theo tần số hay FDD là 1 khái niệm đc dùng để chỉ những hệ thống 

truyền thông phân chia 1 tần số cho upload và 1 tần số cho download. Trong 

phương pháp giả lập truyền song công này, cả phía truyền và phía nhận đều có thể 

đc thực hiện trong cùng 1 môi trường nhưng phải có 1 tần số offset (băng tần giữa 

tần số upload và tần số download), vì thế, dữ liệu đó sẽ ko gây nhiễu cho những dữ 

liệu có tần số khác. Tuy nhiên, tần số offset này có thể là 1 nhược điểm lớn đối với 

1 vài hệ thống. Lấy WiMAX làm ví dụ, FDD hỗ trợ cho WiMAX mặc duf điều này 

nghĩa là việc truyền thông giữa 2 điểm cuối se cần 1 dải tần rất lớn. Trong những 

trường hợp khác, TDD có thể có những đòi hỏi rất lớn, như là nó yêu cầu cần phải 

có 1 mạch điện phúc tạp với điện năng tiêu thụ lớn. TDD cũng yêu cầu thời gian 

offset cho việc phân bổ các khe thời gian. 

Hệ thống FDD có nhiều ưu điểm với những ứng dụng truyền thông đòi hỏi phải 

cân bằng giữa băng thông upload và download, loại trừ việc cung cấp những khe 

thời gian động do TDD cung cấp. Hầu hết các hệ thống dạng tổ ong đều làm việc 

trên nền FDD. 

 

Khử nhiễu tiếng vọng: 

Khử nhiễu tiếng vọng là 1 phương pháp khác của giả lập truyền song công. Trong 

1 chế độ truyền thông sử dụng phương pháp khử nhiễu tiếng vọng, cả 2 điểm cuối 

cùng đặt dữ liệu trong 1 môi trường giống nhau ở tần số giống nhau trong cùng 1 



thời điểm và mội điểm cuối nhận tất cả dữ liệu ở trên môi trường truyền dẫn, trong 

đấy có cả dữ liệu của chính nó đã gửi. Mỗi điểm cuối phải tách riêng dữ liệu nó đã 

gửi và đọc những dữ liệu khác. Các mạng điện thoại thường dùng phương pháp 

khử nhiễu tiếng vọng. Các biện pháp khử nhiễu tiếng vọng có thể đc thực hiện trên 

cả phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, trong 1 vài trường hợp, tiếng vọng vẫn cần 

thiết. Ví dụ, khi bạn nói trong 1 chiếc điện thoại, âm thanh của bạn sẽ đc truyền tới 

tai của bạn trc khi nó đc truyền tới ng mà bạn gọi. Điều này rất quan trọng vì nếu 

bạn ko thể nghe những gì mà bạn nói thì có thể bạn nghĩ rằng điện thoại của bạn đã 

bị hỏng. Những ứng dụng khác, nhưng là modem dial up, rất nhạy với tiếng vọng 

này, nên cần phải khử nhiễu tiếng vọng trong trường hợp này để đảm bảo mạng 

hoạt động đc chính xác. 

Trong bài sau, tôi và các bạn sẽ cùng nhau khám phá lớp thứ 6 của mô hình tham 

chiếu OSI, lớp Presentation. 



 

 

 

Mô Hình Tham Chiếu OSI Toàn  

Tập: Lớp 7 - Application 

  



 

Lớp thứ 7 và cũng chính là lớp cuối cùng trong mô hình tham chiếu OSI là lớp ứng 

dụng (Application Layer). Có thể nói rằng, lớp Application là lớp quan trọng nhất 

trong mô hình tham chiếu OSI, bởi lẽ người nếu chúng ta ko sử dụng những ứng 

dụng mạng thì tất nhiên chúng ta cần gì đến mạng. Tất cả những cách chúng ta 

tương tác với mạng đều là bằng những ứng dụng mạng. chẳng hạn, web browser, 

email program, instant message, hay ứng dụng Voice Over Internet Protocol 

(VoIP) và nhiều hơn nữa là tất cả những ứng dụng mạng giúp tương tác giữa các 

lớp thấp hơn trong mô hình tham chiếu OSI và người sử dụng mạng. 

Có 3 chức năng chung hết sức cơ bản đc thực hiện bởi lớp application. Đó là: 

1. Đảm bảo tài nguyên hệ thống luôn sẵn sàng. 

2. Liên kết ứng dụng với giao thức ứng dụng thích hợp. 

3. Đồng bộ quá trình truyền dữ liệu từ ứng dụng tới giao thức ứng dụng. 

 

Những giao thức lớp application: 

Lớp Application bao gồm cả những ững ứng dụng mạng và các giao thức lớp ứng 

dụng. Về cơ bản, những giao thức ứng dụng chính là các rule để trao đổi thông tin 

với ứng dụng đó. Nhiều giao thức lớp application rất phổ biến, như Hyper Text 

Transfer Protocol (HTTP). Điều này có nghĩa là tất cả các web browser sử dụng 

giao thức HTTP đều có thể trao đổi bất kỳ file nào từ 1 web server sử dụng giao 



thức HTTP. Web browser, web server, giao thức HTTP liên kết với nhau thành 1 

ứng dụng mạng. 

1 vài giao thức lớp application có quyền sở hữu riêng và ko đc phổ biến 1 cách 

rộng rãi. Giao thức VoIP là 1 ví dụ. Điều này giải thích tại sao bạn ko thể dùng các 

giao diện người dùng chung để truy cập vào tài khoản Skype mà bạn cần phải sử 

dụng giao diện người dùng của Skype. 

 

Phần mềm và phần cứng: 

Trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng những giao thức lớp application là 

HTTP, SMTP hay POP3 .v.v…, họ cũng nghĩ rằng những ứng dụng phần mềm 

chính là giao diện của những ứng dụng này. Nhưng điều nay ko phải luôn đúng. Có 

1 số ít ví dụ mà chúng ta có thể nêu ra để cho thấy rằng giao diện cho những lớp 

ứng dụng cũng có thể là các thiết bị phần cứng. Ví dụ, ngày nay, chúng ta có thể 

dùng 1 chiếc điện thoại ko dây để kết nối tới 1 tài khoản VoIP. Phần mềm ở trên 

chiếc điện thoại này dễ dàng làm cho chúng ta nghĩ rằng, phần lớn các công việc 

đều đc thực hiện bằng phần cứng. Thực tế, âm thanh của bạn sẽ đc thu bởi 1 chiếc 

microphone và phần cứng sẽ xử lý nó để phù hợp với giao thức ứng dụng VoIP 

bằng phần cứng ở bên cạnh chiếc điện thoại. Phần cứng này có thể là Application 

Specific Integrated Circuit (ASIC) hay Field Programmable Gate Array (FPGA).  

1 ví dụ khác về vài trò của phần cứng ở trong giao thức lớp application chính là ở 



bên trong chiếc Bluetooth. Bluetooth có chứa nhiều lớp ở trong mô hình tham 

chiếu OSI, nhưng chúng ta sẽ tập chung vào việc thực thi lớp application của nó. 

Trong những thiết bị Bluetooth, bạn có thể tìm thấy nhiều ứng dụng nằm bên trọng 

lớp application. 1 trong những ứng dụng đó là ứng dụng cho phép 1 tai nghe ko 

dây, như trong hình 1, có thể truyền thông với 1 chiếc điện thoại di động ở trong 

túi của bạn. Trong trường hợp này, tai sẽ có chip Bluetooth ở bên trong sẽ chuyển 

những tín hiệu nó nhận từ điện thoại thành 1 cấu trúc để có thể nghe bằng loa 

thông qua phần cứng. Ngược lại, tai nghe sẽ nhận tín hiệu âm thanh của bạn bằng 

microphone và chuyển nó thành cấu trúc thích hợp với chip Bluetooth và chip 

Bluetooth sẽ gửi tín hiệu đó tới điện thoại của bạn. Tất cả những công việc này đều 

đc thực hiện bởi phần cứng. 

 



 

 

Hình 1: Tai nghe Bluetooth. 

 

Giao thức truyền file: 

1 trong những ứng dụng phần mềm đc sử dụng nhiều nhất trong lớp application 

của mô hình tham chiếu OSI là File Transfer Protocol (FTP); hay nói 1 cách đúng 

hơn là những ứng dụng phần mềm thực hiện FTP nằm ở trong lớp application. 

FTP cho phép trao đổi file thông qua 1 mạng. FTP yêu cầu phải có 2 điểm cuối, 1 

điểm đóng vai trò FTP server và 1 điểm là FTP client. FTP cũng yêu cầu 1 cổng, 1 

cổng cho dữ liệu và 1 cổng điều khiển. Cổng điều khiển của FTP là cổng 21 và 

cổng dữ liệu của FTP là cổng 20. Tất nhiên, FTPclient từ các port dc lựa chọn ngẫu 



nhiên và ko phải là well-known port. 

Có 2 loại FTP cơ bản là active và passive. Trong active FTP, FTP client sẽ gửi 1 

FTP request tới control port của FTP server. FTP server sau đó sẽ gửi dữ liệu đc 

yêu cầu từ cổng dữ liệu của nó tới 1 cổng đã đc chỉ định từ trc bởi client (trên cổng 

điều khiển). Đây là mô hình gốc mà FTP đc thiết kế lúc ban đầu. Tuy nhiên, điều 

này có thể gây ra 1 vài vấn đề. Vấn đề ở đây là khi server bắt đầu gửi dữ liệu từ 

data port của nó tới 1 port ở trên client, nó giống như là 1 kẻ xâm nhập đang cố 

gắng uploading dữ liệu về phía client. Chính vì thế, có nhiều tường lửa sẽ ko cho 

phép phương thức truyền file này. 

Passive FTP đc phát triển để đáp ứng đc tất cả các bảo mật cần thiết của client. 

Passive FTP ko dùng FTP data port chuẩn. FTP server thông qua việc nhận 1 

request từ FTP client sẽ reply lại với 1 non well-known port, chính là port mà dữ 

liệu sẽ đc gửi. FTP client sau khi gửi 1 request tới port này sẽ reply bằng chính port 

này với dữ liệu đã đc request. 

 

Âm thanh trong giao thức Internet: 

Như tôi đã nói ở phần trên của bài viết này, VoIP cũng là 1 ứng dụng mạng nằm 

trong lớp application. VoIP đc định nghĩa là 1 giao thức giúp truyền âm thanh bằng 

những packet thông qua 1 nền tảng mạng. Mặc dù vậy, ở đây, tôi chỉ muốn đề cập 

đến tính toàn vẹn của những ứng dụng đc thực hiện trọng những giao thức như 



vậy. 

VoIP là 1 ví dụ tuyệt vời của họ những ứng dụng có những phương pháp thực hiện 

khác nhau. Hình 2 mô tả những phương thức thực hiện khác nhau của VoIP. Tất cả 

những phương thức thực hiện khác nhau đều có thể trao đổi thông tin với nhau bởi 

vì chúng đều đc xây dựng dựa vào những lớp khác nhau của mô hình tham chiếu 

OSI. Khi đó, mỗi phương thức thực hiện có thể sử dụng những phương thức thực 

hiện của chức năng khác trong những lớp khác nhau, mỗi phương thức đều tương 

thích với những phương thức khác. 

 

 

 

Hình 2: Những phương thức thực hiện khác nhau của VoIP. 

Về cơ bản, mô hình tham chiếu OSI là 1 mô hình trừu tượng, nó đc sử dụng như 1 



quyển hướng dẫn để hiểu về cơ cấu làm việc của mạng và phát triển các ứng dụng 

mạng. Bằng việc chia từng phần riêng vào trong từng thiết kế của những lớp khác 

nhau trong mô hình tham chiếu OSI, nhà thiết kế sẽ tăng khả năng sử dụng của các 

ứng dụng, giúp các ứng dụng hoạt động đc dễ dàng hơn và cũng dễ dàng hơn trong 

việc bảo trì và nâng cấp theo thời gian. 

Từng thành phần của mỗi thiết kế ko hoàn toàn phụ thuộc vào các lớp của mô hình 

tham chiếu OSI. Trong thực tế, có rất nhiều cuộc tranh luận xem chức năng nào thì 

nên thuộc vào lớp nào. Trọng tâm của những vấn đề tranh luận ấy là về 

Application Service Elements (ASEs). Nhiều người có ý kiến cho rằng, ASEs là 1 

phần của lớp presentation, 1 số lớn những người khác lại cho rằng nó là 1 phần của 

lớp application, như giải thích trong các tài liệu của Cisco. Tuy nhiên, trong thực 

tế, nó ko quan trọng về việc bạn cho nó vào lớp nào, vì chức năng đó hoạt động 

trên cả 2 lớp. Có những chức năng đc cung cấp trong các lớp đó có thể ko cần 

thiết, và tất nhiên nó sẽ ko xuất hiện trong những thiết kế thực tế, mã hóa là 1 ví dụ 

cho điều này. 
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Lớp 6 - Presentation 

  



 

Trong 5 bài trc, tôi đã viết về năm lớp thấp nhất của mô hình tham chiếu OSI. 

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lớp thứ 6. Lớp 6, còn đc gọi là lớp 

Presentation, là lớp đầu tiên thực hiện quá trình truyền dữ liệu xuyên qua 1 mạng ở 

mức độ trừu tượng hơn so với chỉ những bit 0 và 1; ví dụ như khi chúng ta truyền 1 

bức thư, lớp này sẽ cho biết chúng đc biểu diễn dưới dạng 0 và 1 như thế nào (hay 

nói 1 cách rõ ràng hơn, chungs đc biểu diễn như thế nào ở dưới những lớp thấp hơn 

của mô hình tham chiếu OSI). 

Chức năng này có thể hiểu như là 1 quá trình translation, nó cho phép những ứng 

dụng khác nhau (thường là ở trên những phần cứng máy tính khác nhau) có thể 

trao đổi thông tin bằng những chuẩn translation chung đã đc quy định, đc gọi là cú 

pháp truyền tải. Bên cạnh cú pháp truyền tải có thể biểu diễn những chuỗi bit 0 và 

1, còn có những cú pháp truyền tải khác có thể truyền tải đc những dữ liệu phức 

tạp hơn, như những đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 

(Object Oriented Programming languages). Extensible Markup Language (XML) 

là 1 ví dụ cho điều này. 

 

Nén dữ liệu (Compression): 

1 chức năng quan trọng khác của lớp Presentation là nén dữ liệu. Nén dữ liệu 

thường dùng để tối ưu hóa đường truyền trong 1 mạng, hay tối ưu hóa dung lượng 



đĩa cứng khi lưu dữ liệu. 

 

Nén ko làm mất dữ liệu (Lossless Compression): 

Có 2 kiểu nén chuẩn thường đc nói đến là nén ko mất dữ liệu và nén mất dữ liệu. 

Nén ko mất dữ liệu, như tên gọi của nó, sẽ nén dữ liệu theo cách mà sau khi giải 

nén, dữ liệu sẽ hoàn toàn chính xác giống như trc khi nó đc nén; ko có bất cứ dữ 

liệu nào bị mất. Nén ko làm mất dữ liệu sẽ đạt hiệu quả nén 1 file ko cao như kỹ 

thuật nén làm mất dữ liệu, và có thể sẽ đòi hỏi nhiều hiệu suất hoạt động hơn để 

thực hiện đc quá trình nén; vì vậy, chúng ta cần phải lựa chọn kỹ thuật nén cho phù 

hợp. 

 

Mã hóa từ điển: 

Kỹ thuật chung để thực hiện việc nén ko mất dữ liệu là dùng 1 từ điển. Phương 

pháp này, thường đc gọi là bộ mã hóa thay thế, sẽ tìm kiếm để so sánh giữa thông 

tin dc gửi và những thông tin trong từ điển. Ví dụ, bạn có thể dùng 1 cuốn từ điển 

tiếng anh như 1 cuốn từ điển và khi bạn muốn bạn có thể nén nội dung của quyển 

sách của bạn 1 cách đơn giản bằng cách thay mỗi từ bằng 1 vị trị của từ ở trong 

cuốn từ điển. Giải nén thông tin đã đc nén là công việc ngược lại, những vị trị sẽ đc 

thay thế bởi các từ ở đúng vị trí đó. 

Những bộ mã thay thế cũng có thể phức tạp hơn nhiều so với những ví dụ ở trên. 



Ví dụ, thuật toán LZ77 và LZ78 làm việc với 1 bộ từ điển có hình thức như 1 cửa 

sổ trượt. 1 từ điển có dạng cửa sổ trượt là 1 bộ từ điển có thể thay đổi trong suốt 

quá trình nén. Về cơ bản, 1 từ điển cửa sổ trượt bao gồm 1 chuỗi thay thế gồm N 

byte cuối cùng của dữ liệu đc nén. Khi sử dụng từ điển cửa sổ trượt, dữ liệu đc nén 

sẽ yêu cầu 2 giá trị để xác định chuỗi thay thế. 2 giá trị này là ký tự đầu tiên của 

chuỗi thay thế, và chiều dài của chuỗi thay thế. 

 

Mã hóa Run-Length: 

1 ví dụ cơ bản khác của nén ko mất dữ liệu là mã hóa Run-length. Thuật toán mã 

hóa Run-length sẽ thay thế 1 tập con dữ liệu đc lặp đi lặp lại nhiều lần, và số lần 

lặp của tập dữ liệu này sẽ đc thông báo. 1 ví dụ thực tế mà mã run-length đc sử 

dụng rất hiệu quả chính là máy fax. Hầu hết máy fax đều sử dụng văn bản nền 

trắng với ký tự màu đen. Vì vậy, lược đồ mã hóa run-length có thể sử dụng mỗi 

dòng và truyền mã của màu trắng với số pixel của nó, cũng tương tự như vậy là mã 

của màu đen với số pixel của nó. Vì hầu hết các máy fax có phần màu trắng là chủ 

yếu nên độ dài của gói tin đc truyền sẽ đc giảm xuống đáng kể. 

Tuy nhiên, chúng ta cần phải sử dụng phương pháp nén này 1 cách hết sức cẩn 

thận. Nếu ko có nhiều lần dữ liệu đc lặp lại thì lược đồ ma hóa run-length có thể 

làm tăng kích thước của 1 file. 

 



Nén mất dữ liệu: 

Rõ ràng ko phải lúc nào chúng ta cũng có thể mong muốn và thực hiện đc mong 

muốn nén ko mất dữ liệu. trong nhiều trường hợp, phương pháp nén ko mất dư liệu 

sẽ ko thể nén dữ liệu 1 cách tốt nhất, hữu dụng nhất. Trong những trường hợp 

khác, công nghệ nén ko mất dữ liệu sẽ chiếm quá nhiều hiệu năng cho việc nén và 

giải nén, và trong những trường hợp này cũng như trong nhiều trường hợp khác, 

phương pháp nén mất dữ liệu có thể cho những kết quả thực sự rất khó phân biệt so 

với phương pháp nén ko mất dữ liệu đối với ng sử dụng. Hình 1 là biểu đồ cho 

thấy tốc độ nén dữ liệu: 

 



 

 

Hình 1: Biểu đồ tốc độ nén dữ liệu. 

 

Nén ảnh số: 

Kỹ thuật nén ảnh số là 1 trường hợp cần phải hết sức cẩn thận trong quá trình lựa 

chọn giữa việc sử dụng phương pháp nén có mất dữ liệu và nén ko mất dữ liệu. 

Thường thì lựa chọn phương pháp nén phụ thuộc vào ảnh đc nén. Những ảnh như 

ảnh y học đòi hỏi cần phải có các chi tiết cần phải hiện 1 cách thật rõ ràng và sắc 



nét là điều hết sức quan trọng nên yêu cầu phương pháp nén ko mất dữ liệu. Tuy 

nhiên, những bức ảnh của gia đình bạn trong những chuyến picnic có thể giảm kích 

thước ảnh xuống bằng việc nén mất dữ liệu. 

Trong trường hợp với những bức ảnh của gia đình bạn, thức tế là phương pháp nén 

mất dữ liệu ko làm giảm đi chất lượng của hình ảnh, làm nó trở nên xấu đi. Trong 

thực tế, có nhiều phương pháp nén mất dữ liệu cho những bức ảnh số có thể lợi 

dụng đặc điểm mắt ng thường nhậy với ánh sáng hơn là sự thay đổi màu sắc. Điều 

này nghĩa là phương pháp nén lưu những màu sắc giống nhau ở cùng 1 màu trong 

khi lưu dữ liệu độ sáng bằng phương pháp mất dữ liệu. Phương pháp này đc gọi là 

lấy mẫu sắc độ. 

 

Nén âm thanh số: 

1 ví dụ khác mà những phương nén mất dữ liệu dc ứng dụng rất tốt là nén âm 

thanh số. Kỹ thuật nén âm thanh số làm mất dữ liệu sử dụng 1 phương pháp đã 

từng đc nghiên cứu là psychoacoustics. Về cơ bản, psychoacoustics là khoa học 

nghiên cứu cách con người làm thế nào để nghe và nhận biết đc âm thanh. 

1 khía cạnh khác của psychoacoustics cho thấy nó thích hợp với việc nén âm thanh 

số là thực tế, còn ng chỉ có thể nghe đc các âm thanh ở tần số từ 20 Hz đến 20kHz. 

Nhiều phương pháp nén âm thanh số sử dụng đặc điểm này và loại bỏ những tín 

hiệu nằm ở trong những dài tần số ngoài dải nghe của con người. 



Cũng là 1 vấn đề liên quan đến dải tần số mà con người có thể nghe, trong thực tê,s 

những âm thanh phải đc bật to hơn thì con người mới có thể nghe đc những âm 

thanh ở tần số cao hơn. Điều này có nghĩa là kỹ thuật nén mất dữ liệu có thể loại 

bỏ những mẫu âm thanh có cường độ thấp ở trong dải tần số này với điều kiện lựa 

chọn 1 cách khắt khe để ko loại bỏ những mẫu âm thanh cần thiết. Điều này có 

nghĩa là người sáng chế ra những kỹ thuật nén âm thanh này có thể giấu đi những 

tạp âm (như là kết quả của việc nén) trong những tần số cao vì chúng ko thể đc 

cảm nhận bởi con người. 

1 khía cạnh khác của psychoacoustics đc sử dụng rộng rãi trong nén âm thanh số 

có mất dữ liệu là 1 hiệu ứng đc gọi là masking. Đây là hiện tượng 1 âm thanh lớp 

phát ra cùng 1 thời điểm cùng với 1 âm thanh tĩnh dẫn đến tình trạng ko nghe thấy 

đc âm thanh. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào tần số nhưng tuy nhiên, hiệu ứng 

này đc khai thác khá rộng rãi bởi những chuyên gia thiết kế trường nén âm thanh. 

Về cơ bản, 1 âm thanh lớn ở trong 1 bản nhạc đc nén sẽ ko lưu giữ các tín hiệu của 

những âm thanh khác ở trong cùng 1 thời điểm. Kết quả là, nến chúng ta làm 1 

cách cẩn thận, tai người sẽ nhận biết tất cả các âm thanh như trong 1 bản nhạc chưa 

nén. 

1 lĩnh vực mà nén âm thanh ko mất dữ liệu đc sử dụng rộng rãi là lưu trữ số. những 

kỹ sư âm thanh và những khách hàng muốn giữ 1 cách thật chính xác bản copy 

những file âm thanh của họ nên làm tăng số lượng người sử dụng phương pháp nén 



âm thanh ko mất dữ liệu. 1 lý do cho việc này là vì giá thành lưu trữ số ngày càng 

giảm đi và mọi người có để khả năng để chi trả cho việc sử dụng những ko gian 

lưu trữ cho sở thích của họ. 

Mặc dù giá thành cho việc lưu trữ số ngày càng giảm, nhưng phương pháp nén mất 

dữ liệu vẫn đc ưu tiên hàng đầu khi chúng ta sử dụng các máy nghe nhạc bỏ túi. 

Chẳng hạn, chiếc iPod của bạn sẽ sử dụng phương pháp nén có mất dữ liệu vì khi 

bạn muốn mang bộ nhớ lưu trữ theo bên mình, bạn sẽ muốn mang lượng dữ liệu 

nhiều nhất mà bạn có thể; dùng phương pháp nén mất dữ liệu sẽ cho phép bạn 

mang theo nhiều bài hát hơn. 1 lĩnh vực khác mà phương pháp nén gây ra mất dữ 

liệu vẫn chiếm vị trí hàng đầu là audio streaming. Mặc dù giá thành của băng thông 

đã giảm đáng kể trong những năm qua, thế nhưng vẫn cần phải giảm băng thông để 

sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nữa. Vì thế, tất cả mọi thứ, từ radio online đến 

những ứng dụng như VoIP đều sử dụng công nghệ nén mất dữ liệu. 


