
Sau Tết năm ngoái, chúng tôi, những người lãnh đạo và 
quản lý tại NTS, đã nảy ra ý định phát triển thêm một 
kênh thông tin với cộng đồng ICT. Ý định này đến với 
chúng tôi từ một thực tế là hình như đâu đó vẫn còn có 
một nhu cầu của người đọc trong giới chưa được đáp 
ứng, đó là nhu cầu tìm hiểu những vấn đề kỹ thuật 
chuyên sâu, vốn làm mất khá nhiều thời gian của ai đó 
muốn tìm hiểu.

Và thế là Tiêu Điểm ra đời với dự kiến ban đầu chỉ tồn tại 
như những email thông thường, gửi đến những người 
trong giới mà chúng tôi biết. Nhưng thực tế đã buộc 
chúng tôi phải đi xa hơn thế, và chúng tôi đã quyết định 
duy trì thử nghiệm bản tin này gần như một tờ báo. Nói 
“gần như” vì thật ra nó còn thiếu rất nhiều yếu tố để trở 
thành một tờ báo thực sự; có lẽ bạn đọc cũng dễ dàng 
nhận ra điều này.

Mới đó mà cũng đã sắp hết một năm và hôm nay Tết lại 
về gần. Ngồi nhìn lại, Tiêu Điểm đã ra được 11 số, một 
con số nhỏ nhoi nhưng với chúng tôi, những người thực 
hiện, thì đó lại là một con số có nhiều ý nghĩa, đánh dấu 
cho những nỗ lực của tất cả những người tham gia với 
chúng tôi một cách cụ thể cũng như ủng hộ tinh thần và 
ý kiến xây dựng.

Như đứa bé đang gần tuổi lên một, Tiêu Điểm cũng 
đang chập chững tập đi. Chúng tôi cam kết rằng sang 
năm mới, thêm một tuổi, bản tin này sẽ được cải tiến cả 
về nội dung lẫn hình thức để tiến thêm một bước nữa 
trên con đường đến với lòng yêu mến của bạn đọc trong 
một tương lai không xa. Với cam kết đó, chúng tôi tin sẽ 
nhận được sự ủng hộ của bạn đọc; đó chính là nguồn 
động viên để chúng tôi dấn bước.

Tết đến, xin tạm gác lại những lo toan ít giây để cùng 
chúc nhau Hạnh phúc trong năm mới. Chúc một năm an 
lành cho mọi nhà. Năm của chú heo hiền lành chắc chắn 
sẽ mang đến niềm vui và thật nhiều hi vọng.

Tổng Biên tập

Vũ Thái Hà

Thư Tổng Biên tập

Chào năm mới
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Chúng ta đang chào tạm biệt năm con Chó để chuẩn bị bước 
vào năm của con Heo. Có thể nói, năm 2006 vừa qua là một 
năm có nhiều tín hiệu vui trong lĩnh vực Công nghệ Thông Tin 
và Truyền Thông. Quá trình phát triển mạnh mẽ thị trường 
ICT Việt Nam đang từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của con người. Sự xuất hiện rộng rãi của mạng không 
dây trong năm vừa qua đã minh chứng cho điều này.

Nếu trước đây để tìm một quán café có cung cấp dịch vụ Wifi 
phải đến những quán lớn, nổi tiếng thì hiện nay từ các quán 
cóc cho đến những quán sành điệu bạn sẽ bắt gặp dòng chữ 
“miễn phí wifi” ngay trước quán. Đi dọc hết các con phố, từ 
những ngõ nhỏ hay đến những con đường lớn, nếu có quán 
café ở đấy thì đa số đều cung cấp dịch vụ không dây này. 

Khu vực Hồ Con Rùa được biết đến với khá nhiều quán café 
wifi sang trọng xung quanh. Không kém phần nổi tiếng, trên 
các đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi cũng là nơi tập trung của 
nhiều quán café wifi. Tuy nhiên, có những quán nằm tận trong 
các con phố nhỏ, hẻm nhỏ nhưng vẫn được nhiều người biết 
đến. Quán Net Việt tuy xuất hiện trong một con hẻm nhỏ trên 
đường Nguyễn Thái Bình nhưng nơi đây lại rất đông khách, 
kể cả sáng hay chiều.

Dạo một vòng quanh các quán café wifi sẽ thấy nơi đây 
không chỉ là nơi dành riêng cho giới trẻ nữa mà là nơi tập 
trung của nhiều tầng lớp khác nhau vì tính hữu dụng của nó. 
Nhiều người đến những nơi này để làm việc, học tập, trao đổi 
kinh nghiệm lẫn nhau…Nhưng cũng có một số người lại đến 
đây để chứng tỏ đẳng cấp “ảo” của mình, họ xài những chiếc 
Pocket PC với giá cả ngàn USD hay những chiếc labtop hàng 
hiệu. 

Hiện tượng hàng loạt các quán café wifi đua nhau mọc lên thể 
hiện một điều: thị trường máy tính xách tay đang tăng trưởng 
mạnh. Các nhãn hiệu Labtop như Dell, HP, IBM, Acer… đã 
trở nên khá nổi tiếng trong những năm gần đây. “Năm 2007, 
thị trường Labtop Việt Nam tiếp tục nóng” hay “thị trường 
labtop cuối năm: sôi động trăm bán vạn mua” là những tiêu đề 
thường xuất hiện trên các trang web phổ biến trong những 
ngày này. Tất cả đều dự báo rằng trong năm 2007 thị trường 
labtop của Việt Nam sẽ phát triển mạnh.

Sự bùng nổ của thị trường máy tính xách tay đã khiến cho 
các doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào thị trường nóng bỏng 
này.  Điển hình như công ty Thế Giới Di Động trước đây chỉ 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động thì 
hiện nay đã có mặt trong thị trường Labtop. Bên cạnh đó, mô 
hình siêu thị hay showroom máy tính xách tay cũng bắt đầu 
xuất hiện để đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng như 
siêu thị 182 Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hồ Chí Minh) của 
công ty Thế Giới Di Động hay Showroom Laptop Tuấn Kiệt tại 
số 1 Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển chứng tỏ rằng đời 
sống của con người ngày càng được nâng cao. Hy vọng 
trong năm 2007, thị trường ICT Việt Nam chúng ta sẽ phát 
triển mạnh nhiều hơn nữa.

Ngày 19 tháng 1 vừa qua, công ty cổ phần NTS Hà Nội 
đã chính thức hoạt động. Đây là công ty thành viên thứ 4 
của NTS Group được thành lập kể từ khi Nam Trường Sơn 
thực hiện kế hoạch tái cấu trúc của mình. Cùng chung mục 
tiêu với các công ty NTS Đà Nẵng, NTS SI, thành viên mới 
này sẽ là nhà cung cấp các thiết bị giải pháp của các hãng 
sản xuất hàng đầu trên thế giới như McAfee, Kaspersky, 
ZyXEL, Astaro, Telindus…cho các doanh nghiệp, các nhà 
cung cấp dịch vụ hay reseller. Luôn cung cấp các sản phẩm 
mới với kỹ thuật hiện đại, NTS Hà Nội sẽ đáp ứng được các 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Công ty Nam Trường Sơn đã tổ chức khóa huấn luyện 
Mạng truyền số liệu trên công nghệ TDM truyền thống tại 
Trung tâm điện thoại STC vào ngày 25 và 26 tháng 1 vừa 
qua. Khóa học này được thực hiện với mục đích giới thiệu 
các khái niệm, các giải pháp cơ bản của mạng truyền số 
liệu, huấn luyện một số kỹ thuật liên quan đến công nghệ 
TDM cũng như các quy trình quản lý, bảo trì hệ thống mạng 
DDN cho các học viên. Tham gia hướng dẫn khóa học này 
là ông Trương Thanh Ninh, trưởng Trung tâm dịch vụ của 
công ty Nam Trường Sơn. Sau khi hoàn thành khóa đào 
tạo, học viên có khả năng nắm vững cấu trúc của mạng 
truyền số liệu, đồng thời có thể tham gia thiết kế, lắp đặt và 
quản lý hệ thống mạng dùng công nghệ TDM. 

Astaro, một trong những nhà cung cấp các thiết bị, giải 
pháp bảo mật hàng đầu trên thế giới, đã công nhận 
công ty Phân Phối Nam Trường Sơn (NTS D) là nhà 
phân phối chính thức của Astaro tại Việt Nam kể từ năm 
2007. Được thành lập vào tháng 12 năm 2006, NTS D đã đi 
vào hoạt động với mục đích nhằm hỗ trợ khách hàng, đối 
tác phát triển các dòng sản phẩm của Astaro, Kaspersky và 
ZyXEL trên thị trường ICT Việt Nam.

Hãng Astaro vừa công bố trên thị trường sản phẩm 
cổng bảo mật Astaro Version 7. Các sản phẩm này tích 
hợp nhiều tính năng mới, có khả năng bảo vệ hệ thống 
mạng khỏi sự xâm nhập, tấn công của virus, hacker, spam, 
spyware, phishing… Ngoài sự thành công đã có, V7 đã tối 
ưu hệ thống mật bảo lên một mức cao hơn, luôn đảm bảo 
an toàn cho tài nguyên thông tin doanh nghiệp. Trên cơ sở 
phát triển từ V4, V5, V6, sự ra đời của Astaro V7 một lần 
nữa đánh dấu bước tiến trong công nghệ nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm của hãng bảo mật tên tuổi này.

CHÀO NĂM CON HEO SẮP ĐẾN
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Trung Quốc đã có thêm 14 triệu người dùng khác trong năm 
2006, duy trì được thị trường Internet lớn thứ 2 trên thế giới 
với tổng số 137 triệu người dùng. Tờ  China Internet Network 
Information Centre (CNNIC) đã công bố hôm thứ ba 
(23/01/2007).

Trong số đó, 90.7 triệu thuê bao truy cập Internet dùng kết nối 
băng rộng, tăng 15% so với 2005. Tổng số sử dụng băng 
rộng chiếm hai phần ba số người dùng Internet và trong đó có 
17 triệu người dùng truy cập Internet chủ yếu qua thiết bị 
không dây.

Thị trưởng Bắc Kinh cho biết có đến 30,4 phần trăm người sử 
dụng Internet. Thượng Hải xếp vị trí thứ 2 với 28.7 phần trăm 
người dùng. Ngược lại khu tự trị Tây Tạng thông báo chỉ 0.1 
phần trăm người dùng Internet trên tổng số 160 000 người sử 
dụng ở Trung Quốc. Hiện nay khỏang 10.5 phần trăm người 
dùng Internet trong số 1.4  tỷ dân Trung Quốc.

Theo trang 122 của bản báo cáo, 58.3 phần trăm người Trung 
Quốc là đàn ông, với 41,7 là phụ nữ. Hai nhóm người dùng 
Internet nhiều nhất là từ 18 đến 24 tuổi với 35,2 phần trăm và 
19,7 phần trăm người trong khoảng độ tuổi từ 25 đến 30. Bản 
báo cáo cũng ghi nhận có 57,8 phần trăm người dùng Inter-
net là chưa lập gia đình. 

Mặc dù nhiều ngành làm ăn trên Internet, đặc biệt nghề 
quảng cáo trực tuyến, điển hình những người thuộc nhóm 
làm ăn giàu có từ Internet. Nhóm thu nhập lớn nhất, chiếm 
25,3 phần trăm có thu nhập hơn 500 nhân dân tệ (64USD). 
Chỉ 1.6 phần trăm có thu nhập hàng tháng là 10,000 nhân dân 
tệ (12,800 USD)

Bảy mươi sáu phần trăm người dùng Internet chủ yếu tại nhà. 
Họat động trực tuyến của họ là gởi nhận thư điện tử (56,1%), 
tiếp đến là đọc tin tức (53.5%) và tìm kiếm thông tin (51.5 %)
Những người dùng thiết bị không dây nói rằng họ dùng Inter-
net để gởi và nhận thư điện tử (72.2 %). Những người không 
dùng thiết bị không dây để truy cập Internet nói rằng trở ngại 
của họ là chi phí cao (69.6 %). Trung Quốc chưa triển khai 
dịch vụ thế hệ thứ 3 (3G) mà chỉ ở các chương trình thử 
nghiệm và hàng hải, nhưng bộ Bưu Chính Viễn Thông Trung 
Quốc chập nhận chuẩn 2.5G GSM (chuẩn thông tin di động 
tòan cầu) và chia nhiều dịch vụ truy cập, cho phép truy cập 
Internet từ nhiều thiết bị di động và các máy tính có gắn 
modem.

Người Trung Quốc đang quan tâm tới việc đưa thông tin cá 
nhân qua Internet. 62 phần trăm nói rằng họ hòan tóan không 
muốn đưa thông tin cá nhân lên Internet, với 28 phần trăm 
còn lại nói rằng họ không thích để làm điều đó. Chỉ có 1 phần 
trăm thì nói rằng họ rất sẵn lòng cung cấp thông tin cá nhân 
qua Internet.

Theo CIO.com

Thị trường Internet Trung Quốc 
gia tăng tới 135 triệu người dùng
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YouTube và Wikipedia được 
bình chọn vào Top 5

Dự báo sẽ tăng đên 3.5 tỷ USD 
vào năm 2010 của IDG
Mcafee đã mua lại công ty SiteAdvisor, hai công ty này đã 
công bố vào ngày 05/04/2006

Được thành lập  bởi 1 nhóm kỹ sư kỹ thuật của học viện Mas-
sachusetts vào tháng 4 năm 2005, SideAdvisor phát triển 
phần mềm tự động dò tìm những websides mà chúng có cài 
đặt các phần mềm bẩn như gián điệp hay virus máy tính. 
Tháng 03/2006 công ty đã công bố công cụ để cảnh báo 
người dùng khi họ ghé xem các Websides nguy hiểm đó.

Công cụ SideAdvisor thêm vào ở trên đầu các kết quả tìm 
kiếm từ các sides như Google and Yahoo

Mcafee hy vọng mở rộng kỹ thuật SideAdvisor để tạo dòng 
sản phẩm mới “tìm kiếm an tòan”, lần đầu tiên được mong 
đợi trong năm 2006, Bill Kerrigan, phó giám đốc bán hàng 
Mcafee nói.

“Tôi biết nó nổi bật như là một phạm trù mới. Sản phẩm sẽ 
mang tới người tiêu dùng các kết quả tìm kiếm nhiều thông 
tin liên quan hơn và giúp người dùng tránh ghé thăm các 
sides không thích hợp hay tải các phần mềm gián điệp”. Ông 
Bill Kerrigan cho biết.

Mặc dù cơ sở dữ liệu SideAdvisor với 2.7 triệu trang web và 
sẽ tiếp tục phát triển tiếp trong tương lai, Mcafee có thể sẽ 
tập trung phát triển thành một sản phẩm độc lập, Kerrigan 
nói, kế họach cho sản phẩm vẫn chưa kết thúc.

 “Tương lai từ SideAdvisor, mang lại nhiều lợi ích cho công 
ty”, Dioxon phó phòng quản lý Webside công ty nói. “McAfee 
sẽ đẩy mạnh người sử dụng SideAdvisor và tăng tốc phát 
tiển phần mềm của công ty và việc mua đó sẽ cho phép Side-
Advisor thúc đẩy lớn mạnh Mcafee cả về kỹ thuật bảo mật tốt 
nhất thế giới và khả năng tìm kiếm thông với bổ sung lớp bảo 
vệ an tòan cho cơ sở dữ liệu đang dùng ” 

Theo CIO.com

Một khảo sát mới đây cho thấy rằng ảnh hưởng của Web 2.0 
đang lớn dần. YouTube và Wikipedia đã có mặt trên dang 
sách 5 mục hàng đầu trong giải thưởng bình chọn năm 2006. 
Kết quả được thông báo hồi thứ sáu (26/01/2007).

Google vẫn gửi vị trí thứ số 1 trong năm thứ 2. Apple rút ngắn 
khoảng cách vươn lên hạng 2, theo sau là YouTube ở hạng 
3. Vị trí thứ 4 là Wikipedia, trong khi đó Starbucks xuống 
hạng 5 (từ vị trí thứ 4 năm ngoái).

Vị trí 5 hạng đầu tiên vùng Mỹ- Canada thì không khác nhau 
nhiều. Apple giành vị trí thứ 1, tiếp đến là YouTube, Google, 
Starbucks và Wikipedia.

“Sự kiện Wikipedia và YouTube trong  danh sách ảnh hưởng 
chỉ ra xu hướng nổi lên của sản phẩm Web 2.0 giành giải 
thưởng bình chọn người dùng” , Anthony Zumpano biên tập 
của brandchannel.com cho biết.

Cuộc khảo sát này với 3625 phiếu bầu từ 100 quốc gia có 
ảnh hưởng lớn nhất theo khu vực và toàn thế giới.
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TDRE
BỘ MÁY ĐỊNH TUYẾN ĐỘNG CỦA TELINDUS

Telindus Dynamic Routing Engine (TDRE) là gì?

Có thể tạm dịch TDRE là bộ máy định tuyến động của Telin-
dus, xây dựng cho các thiết bị định tuyến (router) của hãng 
này. Nhưng trên thực tế thì TDRE làm rất nhiều việc ngoài 
công việc chính là định tuyến, chẳng hạn như đóng gói dữ liệu 
theo các chuẩn kết nối mạng diện rộng (WAN), làm chức năng 
tường lửa, VPN, QoS, VLAN, … Như vậy nếu định nghĩa ngắn 
gọn và bao quát thì TDRE là công nghệ chủ đạo của Telindus 
nhúng trong các dòng thiết bị định tuyến. Telindus thường 
xuyên nâng cấp các tính năng của TDRE, và đánh dấu bằng 
version, chẳng hạn đến thời điểm cuối năm 2006, đầu năm 
2007 thì version mới nhất của TDRE là 12.0. Vì lý do này, khi 
chọn 1 thiết bị của Telindus bạn cần xác định xem thiết bị này 
tuân thủ theo phiên bản nào của TDRE.

Các tính năng của TDRE

a. Công nghệ kết nối WAN
Sử dụng công nghệ TDRE, các dòng sản phẩm của Telindus 
hỗ trợ rất nhiều loại kết nối WAN như PPP, Frame Relay, ATM, 
High-Level Data Link Control (High-Level Data Link 
Control),…

b. Hỗ trợ đánh địa chỉ IP
TDRE cung cấp dịch vụ BOOTP/DHCP, cho phép cung cấp 
địa chỉ IP cho máy tính tự động. Điểm nổi bật ở đây là dãy địa 
chỉ IP có thể được xây dựng riêng cho từng interface, nếu 
không cấu hình default gateway thì router tự chọn là địa chỉ 
của router. Nếu mạng đã có sẵn DHCP server, có thể sử dụng 
dịch vụ DHCP relay để chuyển yêu cầu đến server.

Đối với dịch vụ DNS thì có hai lựa chọn: cấu hình router thành 
DNS server, hoặc cấu hình thành DNS proxy (chuyển tiếp yêu 
cầu phân giải tên đến DNS server khác)

Bản thân interface của router có thể lấy địa chỉ IP từ DHCP 
server hoặc PPP IPCP, hoặc cấu hình unnumbered IP.

Nếu kết nối giữa chi nhánh và trụ sở chính qua PPP, có thể 
cấu hình đưa default route từ trụ sở đến chi nhánh tự động. 
Nếu sử dụng Frame Relay hay ATM thì có thể tự động đặt IP 
gateway qua quá trình Inverse ARP.

Khi triển khai mạng cực lớn, có nhiều router, ta có thể lưu file 
cấu hình đơn giản trên router đủ để khi khởi động, router có 
thể kết nối đến server quản lý tập trung và server sẽ tự động 
cấu hình và xác nhận sự tồn tại của router.

c. IP Routing
TDRE hỗ trợ rất nhiều phương thức định tuyến, từ cơ bản đến 
cao cấp như:

d. IP filtering và firewall

e. Bridging và VLANs
TDRE hô trơ chuân spanning tree IEEE 802.1D đê chông loop 
mang. Viêc câu hinh cac interface co thê chon ơ chê đô bridg-
ing, routing, hoăc bridging & routing, rât uyên chuyên cho tưng 
mô hinh kêt nôi. TDRE cung câp luôn kha năng loc đia chi 
MAC, va co thê lưu trư tơi 10000 đia chi MAC trong cache.

Static routing
Policy based static routing
RIP: hỗ trợ cả hai giao thức RIP v1 và RIP v2 theo đúng 
chuẩn của IETF. 
OSPF: hỗ trợ OSPF version 2 theo chuẩn RFC 2328. 
BGP4: Hỗ trợ giao thức định tuyến Border Gateway Proto-
col version 4 (RFC 1771) để định tuyến cho mạng trục 
chính Internet, trao đổi thông tin giữa các ISP.
VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol (RFC 3768) là 
giao thức dùng cho các mạng yêu cầu độ an toàn cao. 
Trong mạng sẽ có 2 router, bình thường mạng sẽ đi theo 
router 1, router 2 sẽ liên tục theo dõi và thay thế nếu router 
1 bị sự cố.
ICMP: tuân thủ theo RFC 792, router có khả năng gởi các 
thông báo lỗi cho máy tính như “TTL hết hạn”, “mạng đích 
không đến được”, …
Điều khiển multicast và broadcast: các thiết bị hỗ trợ TDRE 
có khả năng điều khiển multicast và broadcast theo các tính 
năng:
IGMPv2: chuẩn IP multicasting đang sử dụng hiện nay
IGMP proxy
Bật/tắt chức năng forward direct broadcast
Chức năng helper address chuyển gói tin broadcast yêu 
cầu cho các dịch vụ có client bên mạng này, nhưng server 
lại nằm ở mạng khác, ví dụ như DHCP, BOOTP.

Lọc dữ liệu theo chiều ra ngoài hoặc đi vào trong tất cả 
interface dựa trên extended access list.
Tạo chính sách truy cập mạng cho hai chiều riêng biệt: 
inbound và outbound, căn cứ trên các thông số như IP 
nguồn/đích, IP protocol, ToS (DSCP), port nguồn/đích.
Hỗ trợ chức năng stateful inspection firewall với 3 zone: 
Internet, Internal và DMZ. Đây là tính năng bảo mật mạnh 
mẽ như một firewall thực sự, cho phép lọc dữ liệu theo từng 
hướng, chứ không đơn giản là packet filtering như các 
dòng router khác.
Có khả năng phát hiện và bảo vệ mạng khỏi tấn công DoS 
như SYN flooding, source routing, winNuke, FTP bounce, 
IP unaligned timestamp, MIME flood, …
Việc theo dõi trạng thái firewall và tình trạng an toàn cho 
phép xem các kiểu tấn công nào nhiều nhất, kiểm tra từng 
chính sách nào bị vi phạm.



Ứng dụng thông thường: FTP, ICMP, SQLNet
Microsoft Games
Video / Streaming applications: RTSP, QuickTime, Real 
Player (Real Audio / Real Video), H.323, NetMeeting, Intel 
Video Phone, CuseeMe 5.0, SIP Audio
Communication: Internet Chat, IRC – MIRC, AOL Instant 
Messenger, AOL enhanced chat, ICQ2000b, Net2Phone, 
Microsoft Messenger

TMA (Telindus Maintenance Application): là phần mềm 
quản trị miễn phí, có thể cấu hình thiết bị thông qua console 
hoặc qua kết nối mạng (sử dụng giao thức UDP port 1728)
Cấu hình thông qua web rất tiện lợi và nhanh chóng, cho 
phép quản lý cấu hình ở mức cao nhất.
TMA CLI: sử dụng dòng lệnh để cấu hình qua console port
TMA cho HP OpenView
TMA Element Management
Local console: dùng chuẩn VT100 kết nối đến router, cấu 
hình bằng menu hoặc lệnh
Telnet, tftp, SNMP v1, v2, v3 cũng có thể dùng để cấu hình 
và quản lý thiết bị hỗ trợ TDRE.
Hỗ trợ Syslog, Simple Network Time Protocol, và tích hợp 
bộ đếm chính xác các thông số hiệu suất của thiết bị để dễ 
dàng kiểm tra theo dõi hoạt động mạng.
Hỗ trợ dual software image để cập nhật firmware an toàn. 
Nếu bị trục trặc về firmware, có thiết bị sẽ tự động boot 
bằng firmware trước đó.

L2TP Tunneling là dạng kết nối VPN phổ biến theo chuẩn 
RFC 2661, có thể cấu hình ở cả LAN và WAN interface. Hỗ 
trợ xác thực an toàn, tạo tunnel tĩnh hoặc động (tunnel 
động là khi có dữ liệu thì mới mở VPN). Ta có thể cấu hình 
L2TP tunnel từ interface NAT/PAT, và cấu hình các backup 
L2TP tunnel cho đường truyền khác. Ngoài ra RIP snap-
shot routing có thể hoạt động trên L2TP tunnel.
GRE tunneling: Generic Routing Encapsulation là dạng 
VPN theo RFC 1701-1702
IPSec Security: đây là dạng VPN có tính bảo mật rất cao, 
và đang chiếm lĩnh thị trường về công nghệ cũng như thiết 
bị mạng. TDRE hỗ trợ hai hình thức: IPSec trên nền L2TP 
tunnel (RFC 3193) và IPSec tunnel (Native IPSec theo RFC 
2406). Trong kỹ thuật VPN này sử dụng giao thức ESP để 
mã hóa dữ liệu, xác thư#c hai đầu VPN. Thuật toán mã hóa 
được sử dụng ở đây là DES (56 bit) và 3DES (3*56 bit) để 
mã hóa, kết hợp với HMAC MD5 và SHA-1 để đảm bảo tính 
toàn vẹn thông tin. Khi thiết lập VPN IPSec tunnel, người 
dùng có thể lựa chọn 3 phương thức thiết lập bộ mã hóa 
thông tin là Manual SAs, IKE preshare SAs và IKE certifi-
cate SAs, trong đó phương pháp cuối cùng yêu cầu Certifi-
cate Authority là tổ chức trung gian thứ ba xác nhận hai đầu 
VPN. Phương pháp trao đổi khóa IKE có tính an toàn cao, 
TDRE cũng hỗ trợ đầy đủ các tính năng của IKE. Điểm 
quan trọng cuối cùng là IPSec hỗ trợ NAT Traversal 
(NAT-T), nên có thể mở kết nối sau router cấu hình NAT.

h. Quality of Service (QoS)
Hiện nay nhu cầu về Voice over IP, Video Conference, các 
dịch vụ streaming có xu hướng gia tăng. Để có thể triển khai 
tốt các dịch vụ này, đòi hỏi thiết bị mạng phải hỗ trợ chất lượng 
dịch vụ, từ đầu cuối khách hàng đến ISP và server cung cấp 
dịch vụ.

TDRE đưa ra mô hình QoS dựa trên 7 hàng đợi cho mỗi inter-
face, đánh số từ 1 đến 7 với độ ưu tiên tăng dần. Sáu hàng đợi 
đầu là dành cho dữ liệu người dùng, còn hàng đợi thứ 7 dành 
cho hệ thống.

i. Công cụ cấu hình và quản trị
TDRE đưa ra rất nhiều cách để cấu hình thiết bị, gồm:

Các sản phẩm hỗ trợ TDRE của Telindus
                       
Các sản phẩm hỗ trợ TDRE:
    Telindus 1421, 1423, 1431
    Crocus Router Interface 10M
    Telindus 1021, 1031, 1032, 1033, 1034
    Telindus 1061, 1221
    Orchid 1035
    Telindus 24xx

TDRE là tập hợp các tiêu chuẩn công nghệ của Telindus, qua 
các đặc điểm kỹ thuật ta có thể thấy rõ TDRE bao gồm rất 
nhiều các tính năng mạnh mẽ của một thiết bị mạng và bảo 
mật chuyên nghiệp mà các doanh nghiệp cỡ lớn cần thiết. 
Điều quan trọng là TDRE tuân thủ theo các tiêu chuẩn chung 
do IEEE, IETF và các tổ chức khác đưa ra, do đó dễ tương 
thích với các thiết bị của hãng khác. Các dòng sản phẩm của 
Telindus hỗ trợ TDRE, cũng có nghĩa là có các tính năng ưu 
việt kể trên, dù cho đó là thiết bị của doanh nghiệp nhỏ, vừa 
hay lớn.

Đôi vơi VLAN thi TDRE tuân thu theo chuân 802.1Q. Điêm nôi 
bât la co thê câu hinh nhiêu VLAN trên 1 interface, muc tiêu la 
router co thê đinh tuyên giưa cac VLAN trong mang sư dung 
switch. Ta co thê câu hinh 250 VLAN trên 1 interface.

TDRE cung câp cơ chê QoS ơ ngay mưc VLAN, băng cach 
anh xa IP ToS sang 802.1P CoS. Viêc anh xa nay co thê câu 
hinh ơ LAN interface.

Ơ đăc tinh VLAN switching, TDRE cung câp kha năng Q in Q, 
nghia la tao VLAN hai lơp. Đây la giai phap đê service provider 
cung câp kêt nôi giưa cac khach hang trong mang Metro 
(mang đô thi).

f. Network Address Translation
TDRE dựa vào chuẩn RFC 3022, thiết kế các kỹ thuật 
NAT/PAT rất phong phú đa dạng như NAT một-một, PAT 
một-nhiều, forward port, reverse NAT, easy NAT. NAT/PAT có 
thể cấu hình ở mọi interface, tối đa là 5 NAT/PAT interface. 
Các loại ứng dụng mà kỹ thuật NAT của TDRE hỗ trợ là:

Ngoài ra NAT/PAT của TDRE hỗ trợ PPTP, IPSec ESP, IKE, 
L2TP

g. Tunneling và VPNs
Hiện nay TDRE hỗ trợ các kỹ thuật tunneling PPPoE, L2TP, 
GRE và IPSec.
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Giảng Hán PhúTÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Không dành riêng cho doanh nghiệp lớn, nhu cầu mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều chi nhánh được mở ra, hệ thống thông tin nâng cao, và yêu cầu trao đổi 
thông tin giữa các chi nhánh trở nên cấp thiết.

Mở rộng mạng LAN, kết nối các chi nhánh 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hình: Mở rộng mạng LAN bằng công nghệ SHDSL

Đáp ứng yêu cầu đó, các ISP đưa ra nhiều giải pháp khác 
nhau để lựa chọn, tùy thuộc vào mô hình mỗi doanh nghiệp, 
khoảng cách giữa các chi nhánh. Tuy nhiên đối với doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, các tiêu chí luôn luôn được quan tâm là:

Đối với những chi nhánh với khoảng cách từ 1000-4000m, giải 
pháp sử dụng router công nghệ SHDSL để mở rộng mạng LAN 
là khả thi nhất, so sánh với các giải pháp khác:

Giải pháp mở rộng mạng LAN bằng với giao tiếp đường dây 
SHDSL sử dụng phương pháp truyền song công đối xứng tốc 
độ nx64Kbps lên đến 2.3 Mbps trên 1 đôi dây cáp đồng (hay 
lên đến 4.6 Mbps trên 2 đôi dây). Và chỉ cần đầu tư ban đầu là 
2 thiết bị router Telindus 1421/1423 (xuất xứ từ Bỉ) cộng với chi 
phí kéo cáp đồng (giống cáp điện thoại) mang lại cho doanh 
nghiệp tính bảo mật cao (vì đây là kết nối điểm nối điểm), dễ 
triển khai cũng như bảo trì, độ ổn định cao với tốc độ truyền 
nhận hai chiều bằng nhau và quan trọng nhất là đầu tư chi phí 
thấp nhất với chỉ một lần.

Chi phí thấp, đầu tư về công nghệ thông tin luôn đặt vấn đề 
hiệu quả chi phí lên hàng đầu.
Bảo mật, thông tin nội bộ là quan trọng, phải bảo đảm an 
toàn thông tin trên đường truyền
Dễ dàng triển khai và quản lý, đội ngũ IT của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ hầu như không có hoặc rất ít, do đó những thiết 
bị có thể gắn và chạy ngay luôn được ưu tiên lựa chọn.
Độ ổn định chấp nhận được, bảo đảm tính liên tục trong kinh 
doanh.
Hỗ trợ đa dịch vụ, như VoIP, video, mail, chia sẻ file, và các 
ứng dụng quan trọng khác của doanh nghiệp.
Khả năng mở rộng, quy mô của doanh nghiệp có thể phát 
triển không ngừng, do đó khả năng nâng cấp mạng luôn 
được đặt ra.

Sử dụng dịch vụ đường truyền của ISP sẽ mất chi phí hàng 
tháng.
Sử dụng cáp quang tốc độ cao tuy nhiên chi phí bảo trì và 
triển khai rất cao, không phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sử dụng mạng không dây với khoảng cách này thì độ bảo 
mật và ổn định thấp, phụ thuộc nhiều yếu tố tự nhiên.

Chi phí lắp đặt thấp, chi phí hàng tháng thấp, vượt trội hơn 
hẳn so với thuê kênh riêng và frame relay, 
Độ ổn định khá cao, có thể so sánh với đường leased line
Độ bảo mật chấp nhận được. 
Hỗ trợ kết nối đa điểm, từ nhiều chi nhánh về một chi nhánh, 
đáp ứng tính mở rộng sau này.

Đối với những chi nhánh ở trong nội vùng thành phố hay ở 
ngoài tỉnh, khoảng cách xa không thể đi dây trực tiếp được nên 
buộc phải dùng các dịch vụ của ISP. Các dịch vụ này cũng có 
nhiều lựa chọn. Thuê kênh riêng (leased line) hay đường 
truyền frame relay là lựa chọn khá tốn kém, không thích hợp 
với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp khả thi nhất là sử 
dụng mạng MegaWAN, là mạng dựa trên giao tiếp đường dây 
SHDSL với mạng trục dựa trên công nghệ MPLS hoặc dựa 
trên mạng internet băng thông rộng ADSL bình thường.

MegaWAN là công nghệ khá mới tại Việt Nam, với 

Trong tương lai tăng băng thông không tăng nhiều chi phí, do 
vậy nếu có nhu cầu sử dụng các dịch vụ như VoIP, Video 
Conference, QoS thì đây là giải pháp thích hợp. 

Tuy nhiên do tính bảo mật không cao nên cần được trang bị 
thêm thiết bị tường lửa (firewall) để bảo vệ thông tin tốt hơn.

Chi phí đầu tư ban đầu của giải pháp MegaWAN bao gồm 2 
thiết bị SHDSL Router Telindus 1421/1423 (thiết bị vừa là 
router, vừa là modem), chi phí lắp đặt đường truyền, phí thuê 
cổng hàng tháng, phí truyền dữ liệu tính theo dung lượng hàng 
tháng (hoặc thuê bao trọn gói)

Đối với thiết bị đầu cuối của mỗi chi nhánh, ta có thể lựa chọn 
giữa hai trường hợp. Nếu chi nhánh đã có sẵn thiết bị router thì 
danh mục thiết bị đầu tư chỉ là một thiết bị modem SHDSL,ví 
dụ như Telindus Crocus SHDSL. Tuy nhiên nếu chi nhánh 
chưa có sẵn router, thì việc đầu tư thiết bị kiêm cả router và 
modem là tối ưu chi phí nhất. 

Telindus router1421/1423, với công nghệ TDRE (Telindus 
Dynamic Routing Engine) có khả năng thực hiện nhiều tính 
năng nâng cao khác như:
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TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

VPN site-to-site dựa trên mạng internet băng thông rộng 
ADSL

Mạng internet ADSL có ưu thế về chi phí đường truyền nhưng 
do tính công khai nên tình trạng bảo mật của nó là thấp nhất. 
Do đó để tận dụng lợi thế đường truyền tốc độ cao giá rẻ, 
người ta có thể triển khai mạng riêng ảo (Virtual Private 
Network – VPN) để kết nối giữa hai hay nhiều chi nhánh. 

VPN sử dụng hai thiết bị VPN gateway ở hai chi nhánh để lập 
một kênh truyền mã hóa an toàn, tránh sự tò mò của những 
người không liên quan. Thông thường VPN gateway phải kết 
hợp với tưởng lửa, nâng cao khả năng bảo mật cho mạng. Tuy 
nhiên, với công nghệ phát triển ngày nay, một VPN gateway 
không những là tường lửa mà còn là một thiết bị bảo mật tất cả 
trong một, có khả năng quét virus tại gateway, anti-spam, load 
balancing giữa hai đường WAN, lọc web, chống thâm nhập từ 
bên ngoài lẫn bên trong mạng.

Giải pháp VPN site-to-site có ưu điểm

Tuy nhiên do tính chất đường truyền ADSL là bất đối xứng, tốc 

độ upload/download thông thường là 4Mbps/640Kbps, và 
không bảo đảm tốc độ đường truyền. Do đó nếu kết nối 2 chi 
nhánh thì tốc độ tối đa giữa 2 chi nhánh là 640Kbps, và đường 
truyền không ổn định, không bảo đảm tính liên tục trong kinh 
doanh. 

Những ưu khuyết điểm trên của VPN site-to-site dựa trên 
đường ADSL vẫn được nhiều doanh nghiệp chấp nhận và 
thường thấy phổ biến ở những chi nhánh nhỏ với khoảng dưới 
20 nhân viên. 

Một ví dụ cụ thể về VPN site-to-site

Trung tâm sử dụng thiết bị ZyWALL UTM 70 với hai đường 
ADSL load balancing, nâng cao đường truyền lên gấp đôi. Tại 
chi nhánh sử dụng thiết bị ZyWALL UTM 35, vẫn có hai đường 
ADSL, nâng cao khả năng đáp ứng của chi nhánh. Và ở văn 
phòng nhỏ, sử dụng thiết bị ZyWALL UTM 5, có thể kết nối 
VPN về trung tâm.

UTM là viết tắt của Unified Threat Management có ý nghĩa một 
thiết bị duy nhất có thể quản lý hầu hết các nguy cơ bảo mật 
cho doanh nghiệp. Các thiết bị ZyWALL UTM này đều được 
tích hợp nhiều tính năng trong một:

Các thiết bị ZyWALL xuất xứ từ hãng ZyXEL Đài Loan, chi phí 
thấp nhưng hiệu suất cao, đem lại lợi ích chi phí đầu tư cho các 
doanh nghiệp. 

Nếu trong vùng nội thành, chi phí MegaWAN không cao hơn 
nhiều so với VPN ADSL  nhưng lại mang tính ổn định hơn. Tuy 
nhiên khi khoảng cách xa hơn, chi phí hàng tháng cho Mega-
WAN cũng tăng nhanh hơn rất nhiều trong khi internet ADSL 
không thay đổi so với vùng địa lý. Do đó nếu doanh nghiệp 
quan tâm đến chất lượng dịch vụ, mong muốn khả năng đáp 
ứng đường truyền cũng như dự định triển khai đa dịch vụ trên 
đó thì nên cân nhắc việc sử dụng MegaWAN hay ADSL cho 
từng trường hợp riêng rẽ.

Bảo mật: Telindus SHDSL router có tính năng tường lửa có 
thể nhận biết trạng thái kết nối (stateful firewall), hỗ trợ cho 
doanh nghiệp một lớp bảo vệ trước các tấn công DoS(từ 
chối dịch vụ) thông dụng.
QoS: Quản lý chất lượng dịch vụ, điều phối băng thông cho 
các ứng dụng quan trọng là yêu cầu cần thiết cho đường 
truyền hỗ trợ đa dịch vụ như VoIP, hội nghị truyền hình, chia 
sẻ dữ liệu,… Do đó tính năng QoS vượt trội của TDRE giúp 
cho doanh nghiệp kiểm soát được hiệu suất của băng thông 
phù hợp với yêu cầu của dịch vụ.
Quản lý và triển khai đơn giản bằng các giao diện người 
dùng thân thiện.

Firewall : kiểm sóat thông tin vào / ra trên mạng
VPN : Cung cấp việc truy nhập từ xa mang tính bảo mật
Load Balancing : Tối ưu hóa việc kết nối nhiều đường WAN
Bandwidth management : Quản lý và điều phối băng thông
Web filter : Ngăn chặn việc truy cập vào những trang web có 
nội dung không phù hợp 
Anti-virus : Ngăn chặn việc nhiễm virus từ bên ngoài vào 
trong mạng
IDS/IDP : Dự đoán / ngăn ngừa các cuộc tấn công nguy 
hiểm
Anti-Spam : Lọc các thư rác

Chi phí đầu tư đường truyền thấp
Chi phí đầu tư thiết bị bảo mật Firewall VPN gateway thấp, 
có nhiều lựa chọn khác nhau cho doanh nghiệp
Chi phí phải trả hàng tháng thấp nhất so với các loại đường 
truyền khác
Khả năng bảo mật cao nhất, có thể kết hợp nhiều tính năng 
trong một thiết bị, bảo vệ toàn diện hệ thống mạng của 
doanh nghiệp
Bảo trì và theo dõi dễ dàng, thông thường các thiết bị 
Firewall VPN này đều cung cấp khả năng báo cáo trực 
quan, điều chỉnh chính sách dễ dàng thông qua các “click 
chuột”
Khả năng mở rộng cao, một chi nhánh có thể chấp nhận kết 
nối từ nhiều chi nhánh khác nhau.



Vũ Thái Hà 

Các chuyên gia về IT dường như luôn gặp phải một vấn đề liên 
quan đến hình ảnh của họ trong mắt cấp trên: các nhà quản lý 
cao cấp luôn coi họ là những người thích phân tích, có xu 
hướng quan tâm đến quá nhiều chi tiết và hướng nội – và vì 
thế nói chung không phù hợp với các vấn đề có tính chiến 
lược, các trách nhiệm có tính vĩ mô, tổng quát. Trong nhiều 
năm, các nghiên cứu tâm lý trong môi trường làm việc đã củng 
cố thêm niềm tin này. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây 
hơn lại đạt ra câu hỏi đối với cách hiểu về hình mẫu các 
chuyên gia IT này. Các nghiên cứu này đã cho rằng các tổ 
chức đang đánh giá không đúng mức giá trị của tài nguyên 
nhân lực mà họ đang có.

Hai nhà nghiên cứu từ đại học Santa Clara ở Mỹ đã thu thập 
số liệu khảo sát từ 339 chuyên gia về IT đang làm việc cho hơn 
200 công ty trong các ngành khác nhau. Họ áp dụng phép thử 
InQ — phép thử bao gồm 18 câu hỏi, được đề xuất bởi hai nhà 
nghiên cứu về tâm lý và giao tiếp là Allen F. Harrison và Robert 
M. Bramson đưa ra vào năm 1984. Phép thử này kiểm tra xem 
một người xử lý thông tin như thế nào. Mỗi câu hỏi sẽ có một 
số khả năng trả lời, theo đó người trả lời sẽ cho điểm từ 5 (rất 
giống với cách của anh ta) cho đến 1 (ít giống với anh ta nhất). 
InQ không phân loại đối tượng theo cá tính – như hướng nội 
hay hướng ngoại – mà tập trung vào phong cách hay kiểu suy 
nghĩ của họ. Mỗi trả lời của khách hàng sẽ găn với một trong 
năm kiểu suy nghĩ sau đây:

Mẫu nghiên cứu, không ngẫu nhiên vì phần lớn trong số họ 
đến từ California, cho thấy một tỉ lệ rất lớn các chuyên gia IT có 
kiểu suy nghĩ lý tưởng (ideal) và thực dụng (pragmatic) chứ 
không phải là kiểu phân tích như được mong đợi. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà chuyên môn IT có khả năng tư 
duy tổng quát tốt hơn nhiều và rất ít chú ý đến các tiểu tiết kỹ 
thuật, chứ không như hình mẫu mà mọi người hay nói đến từ 
trước.

Từ những gì mà họ phát hiện ra qua nghiên cứu của mình, các 
tác giả nhận định rằng hình mẫu nhà quản lý IT cũ đã làm mất 
đi rất nhiều cơ hội của cả hai phía: tổ chức và chính các nhà 
chuyên môn IT. Các nhà chuyên môn IT thì mất cơ hội được đề 
bạt và các cơ hội phát triển nghề nghiệp khác, còn tổ chức của 
họ thì lại không sử dụng triệt để nguồn lực mà tổ chức đó đang 
có trong tay ! 

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, chính bản chất của công việc 
IT đã là một môi trường rèn luyện tốt cho các nhà chuyên môn 
IT. Theo họ, các nhà chuyên môn IT đã ở vào vị trí duy nhất có 
thể nhận ra một sáng kiến cụ thể nào đó có đem lại lợi ích cho 
doanh nghiệp của mình hay không. Hơn nữa, IT giúp giảm các 
chi phí giao dịch công việc với môi trường bên ngoài doanh 
nghiệp, và doanh nghiệp thường thuê ngoài (outsource) đối 
với các công việc ít tính chiến lược và chỉ tập trung vào công 
việc cốt lõi (core business) của công cuộc kinh doanh, vì thế 
các nhà quản lý IT có ảnh hưởng to lớn đến việc đơn giản hóa 
và hợp lý hóa qui trình sản xuất kinh doanh. Các nhà quản lý 
IT cao cấp – với tầm nhìn đan chéo và xuyên suốt, với khả 
năng giảm mức độ phức tạp của công việc và không bị dị ứng 
với bất cứ ai trong tổ chức – chính là người có thể chia sẻ 
nhiều nhất hay có tầm nhìn gần nhất với người lãnh đạo cao 
cấp nhất của doanh nghiệp hơn bất cứ ai khác trong doanh 
nghiệp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các nhà quản lý IT có thể - và 
nên được cho phép – phục vụ tổ chức của họ tốt hơn nữa nếu 
tổ chức có thể khai thác hết khả năng định hướng cũng như 
nâng đỡ cách tiếp cận rất có hệ thống của họ bên ngoài linh 
vực IT. 

Một cách khái quát, các tác giả của công trình nghiên cứu 
khuyến nghị rằng, tất cả mọi nhà quản lý đều cần biết đến kiểu 
hay phogn cách suy nghĩ của nhân viên dưới quyền và hãy tìm 
ra cách để những phong cách suy nghĩ này có ích cho tổ chức 
nhiều nhất.

Những nhóm kĩ năng mà các CIO cần có, tương tự 
như những gì mà các CEO đang có và áp dụng:

Quản lý chung (General management) – hiểu biết về 
kinh doanh và về thị trường; có khả năng phát triển tổ 
chức; có kiến thức rộng về những hoạt động cần thiết để 
đưa công ty đến thành công.

Tính nhạy cảm chiến lược (Strategic sense) – nhìn vào 
tổ chức với quan điểm tổng quát; có khả năng tổng hợp; 
có khả năng đương đầu với những rủi ro đã được suy 
xét kĩ.

Kĩ năng giao tiếp và quan hệ (Interpersonal skills) – có 
khả năng truyền đạt; giáo dục, huấn luyện; có khả năng 
“bán hàng” (salesmanship); có khả năng tuyển dụng và 
phát triển nhân viên; có khả năng lãnh đạo.
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GÓC DÀNH CHO CIO

Nhà tổng hợp (Synthesist): người này sẽ tìm ra những mối 
quan hệ giữa các sự vật mà dường như không có quan hệ 
nào rõ ràng dưới mắt người khác. Rất sáng tạo và phán 
đoán tốt, những người này luôn sẵn sang đón nhận thay 
đổi. 
Lý tưởng gia (Idealist): nhìn sự vật một cách rộng rãi và 
tổng quát. Hướng đến tương lai, họ quan tâm nhiều đến 
mục tiêu và các giá trị xã hội, không quan tâm đến chi tiết 
mà chú ý đến toàn cảnh. 
Kẻ thực dụng (Pragmatist): chú tâm vào hành động. Mềm 
dẻo và dễ thích nghi, họ dùng bất cứ công cụ gì có được 
nhằm hoàn thành công việc. 
Nhà phân tích (Analyst): lôgic, tôn trọng cấu trúc và 
nguyên tắc. Thích dự báo và luận lý, họ cố gắng tìm một 
phương pháp, công thức hay thủ tục duy nhất để giải quyết 
một vấn đề.
Nhà thực nghiệm (Realist): tiếp cận theo lối kinh nghiệm, 
tin vào những gì họ nhìn thấy, nghe được hay chạm vào 
một cách trực tiếp nhằm đánh giá các ý kiến và tạo ra 
những giá trị cụ thể.

Xem lại những bài báo cũ, chúng tôi tìm thấy lại một 
bài viết tóm tắt nghiên cứu đã đăng trên báo nước 
ngoài mấy năm trước nhưng thông tin vẫn còn mới 
mẻ cho chúng ta. Vì thề, xin tóm tắt lại và trình bày 
cùng bạn đọc.

Đọc lại một bài báo cũ

NHỮNG 

CÁCH SUY NGHĨ 
CỦA CIO
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Đinh Minh ToànĐỐI TÁC - SẢN PHẨM

Telindus, thành lập vào năm 1969, được biết đến dưới tên đầy 
đủ là Telindus Group NV và cũng là thành viên của Belgacom 
Group, có trụ sở chính tại Bỉ.

Telindus là hãng tiên phong trong việc nghiên cứu, tích hợp 
trên công nghệ truyền số liệu từ những năm giữa thập kỉ 70 
của thế kỉ trước. Telindus đưa ra thị trường modem baseband 
đầu tiên vào năm 1980. Kể từ đó đến nay, với mục tiêu chiến 
lược là trở thành nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tích hợp 
giải pháp hàng đầu trên thế giới, Telindus không ngừng phát 
triển cả về số  lượng và chất lượng.

Trong những năm 1979, Telindus bắt đầu mở rộng quy mô 
hoạt động của mình ra nước ngoài như Hà Lan, Thụy Sĩ, Pháp, 
Ý, Đức và Tây Ban Nha. Hiện tại, Telindus có 54 cơ sở và chi 
nhánh tại 14 nước Âu Châu và vùng Đông Nam Á, với hơn 
2700 nhân viên trêntoàn cầu. Cơ sở chính của Telindus ở 
Châu Á đặt tại Bangkok, Thailand.

Với hơn 36 năm kinh nghiệm trong thị trường ICT, Telindus 
luôn đầu tư mạnh mẽ để có thể cung cấp những sản phẩm và 
dịch vụ tốt nhất trong thị trường ICT. Dịch vụ kỹ thuật chuyên 
nghiệp mà Telindus đang cung cấp bao gồm Tư vấn 
(Consulting), Tích hợp (Integration) và Quản lý (Management). 
Giải pháp mà Telindus cung cấp trải rộng từ các giải pháp cho 
mạng truy cập, truyền số liệu đến các ứng dụng lớp trên như 
giám sát qua video, bảo mật...

Các sản phẩm được sử dụng trong giải pháp của Telindus 
phần lớn cũng là sản phẩm của hãng; ngoài ra, Telindus sử 
dụng các sản phẩm từ các đối tác chiến lược là các nhà sản 
xuất hàng đầu, có thể kể đến như 3COM, ADVA, ALCATEL, 
AVAYA, Checkpoint, Ciena, Cisco, CIRPACK, CITRIX, Com-
mVault, Extreme, Juniper, Netscreen, Nokia, Microsoft, 
NetApp, Nortel, OneAcess, Polycom, Radware, Redback...

Để duy trì chất lượng cao của sản phẩm và dịch vụ, hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001 được áp dụng và luôn được tuân 
thủ nghiêm ngặt trong hoạt động hàng ngày của Telindus trên 
toàn thế giới.

NAM TRƯỜNG SƠN ICT Corp trở thành nhà phân phối độc 
quyền và là đối tác tin cậy của Telindus tại Việt Nam từ năm 
2001. Mối quan hệ cộng tác đó ngày càng phát triển và khẳng 
định với bằng chứng là sản phẩm của Telindus ngày càng xuất 
hiện một cách tự tin trên thị trường Việt Nam. Bằng việc học 
hỏi và kế thừa kinh nghiệm làm việc quốc tế của Telindus, NTS 
đã và đang nâng cao chất lượng phục vụ của mình đối với 
khách hàng.

Hai dòng sản phẩm phổ biến tại thị trường Việt Nam

TELINDUS 1421 G.SHDSL ROUTER

Telindus 1421 G.SHDSL Router có thể dùng như một CPE kết 
hợp ATM, Frame Relay, hoặc PPP dựa trên cấu trúc DSLAM  
(Digital Subcrible Line Access Multiplexers ) và IMAPs 
(Integrated Multiservice Access Platform) hoặc trong cấu trúc 
điểm nối điểm. Telindus 1421 Router G.SHDSL là một chọn lựa 
lý tưởng cho những khách hàng đầu cuối có nhu cầu sử dụng 
đường truyền tốc độ cao và đối xứng (tốc độ download ~ tốc 
độ upload)

Tốc độ của đường dây (line speed) sẽ được tự động điều 
chỉnh để tối ưu hoá thông lượng trên vòng thuê bao (Local 
loop). Tốc độ đạt được tối đa là 4.6 Mbps nếu sử dụng 2 đôi 
cáp xoắn.

Hỗ trợ các dịch vụ khác nhau dựa trên VPN. Do đó nó tích hợp 
những tính năng như L2TP, IPSEC, 802.1Q (VLAN tagging) và 
QoS. Ngoài ra các chức năng về mã hoá bảo mật như DES, 
3DES cũng có hỗ trợ trên những model đặc biệt khác.

Telindus 1421 SHDSL Router 
là một modem Base-Band 
được tích hợp IP Router và 
Bridge dựa trên công nghệ 
G.SHDSL để đạt được tốc độ 
đối xứng (2.3 Mbps hoặc 
4.6Mbps) trên một hoặc 2 đôi 
dây cáp xoắn.
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Crocus SHDSL (Single Pair 
High bit rate Digital Subcrible 
Line) là một modem thế hệ 
mới có khả năng đáp ứng tốc 
độ đường truyền tối đa 
2.3Mbps full-duplex trên một 
đôi dây cáp xoắn.
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ĐỐI TÁC - SẢN PHẨM

Thiết bị được thiết kế tích hợp với những chuẩn mực của mạng 
và được quản lý, giám sát và bảo dưỡng bởi những công cụ 
hoàn chỉnh. Telindus G.SHDSL Router hỗ trợ khả năng Auto- 
Install khi được kết nối vào mạng. Tất cả đều được Plug-and-
Play tại phía khách hàng và toàn bộ cấu hình của hệ thống sẽ 
được thiết lập tại trung tâm.

TELINDUS CROCUS SHDSL

Đối với loại modem sử dụng 2 đôi cáp xoắn khả năng về tốc độ 
có thể đạt tới 4.6Mbps. Tốc độ đường dây của modem có thể 
tự điều khiển để tối ưu hoá thông lượng của vòng dây thuê bao 
(local loop). Thiết bị được điều chế dựa trên chuẩn TC-PAM 
(Trillis Coded Pulse Amplitude Modulation) để đảm bảo được 
tốc độ và khoảng cách. Mã điều chế TC-PAM cũng đảm bảo 
được khả năng tương thích phổ tín hiệu với các hệ thống 
ADSL trong trường hợp sử dụng chung một bó cáp. Thiết bị 
cung cấp những giải pháp truy cập tốc độ cao từ đầu cuối đến 
mạng Backbone, các ứng dụng LAN to LAN cũng như các ứng 
dụng Bandwidth-Demanding.

Các giao tiếp DTE đều được chế tạo ở dạng Modular được 
gắn vào phía sau của modem rất đa dạng và thoả mãn hầu hết 
các ứng dụng. Các giao tiếp bao gồm: V35, V36, RS-530, X21 
(hoạt động ở tốc độ nx64Kbps), G703/G704, Ethernet 
10BaseT. Tất cả các giao tiếp đều có thể thay đổi lẫn nhau tạo 
nên khả năng mềm dẻo của hệ thống. Quá trình thao tác rất 
đơn giản và dễ thực hiện, tất cả đều Plug-and-Play.

Đối với những hệ thống lớn, các dạng card sẽ được gắn vào 
hệ thống Rack-19 Inchs. Một Rack có thể hỗ trợ tối đa 30 
modem. Nguồn cung cấp có thể là 48 vDC hoặc 220 vAC

Telindus hỗ trợ phần mềm quản trị mạng miễn phí TMA. Với 
giao diện Windows, người vận hành (Operator) có thể dễ dàng 
cấu hình hệ thống cho các thiết bị local cũng như remote. Phần 
mềm còn hỗ trợ việc giám sát hệ thống, thu thập, thống kê 
những thông tin về sự cố trên mạng và cảnh báo cho người 
điều hành hệ thống. Ngoài ra thiết bị còn được điều khiển 
thông qua chuẩn VT100 hoặc thông qua màn hình tinh thể 
LCD với các nút bấm bằng tay. Tóm lại khả năng quản lý rất 
phong phú và đa dạng giúp người quản lý dễ dàng cài đặt và 
giám sát thiết bị

Đối với những hệ thống lớn. Crocus SHDSL sẽ được quản lý 
bằng một phần mềm chạy trên nền SNMP của HP OpenView. 
Phần mềm này sẽ quản lý tất cả các thiết bị của Telindus và 
những thiết bị của những nhà sản xuất khác dựa trên chuẩn 
SNMP.

Chức năng quản lý tích hợp cho phép người quản trị hệ thống 
có thể cấu hình thiết bị từ xa, truy vấn các trạng thái thực của 
modem, giám sát thường xuyên chế độ hoạt động (thông tin 
thông kê và thời gian thực ), kết nối với các hệ thống phân tích 
lỗi và tạo những report cảnh báo đến người điều khiển.

Với Ubuntu, người dùng có thể chọn lựa theo hai cách: hoặc 
chạy trực tiếp trên CD, hoặc cài lên máy tính của mình. Nếu 
bạn chưa quen sử dụng Linux, bạn có thể chạy trực tiếp hệ 
điều hành này trên CD. Sau khi đã quen thuộc, bạn có thể 
cài nó trên máy tính của mình với những tính năng có sẵn 
trong  hệ điều hành này.

Để mang Ubuntu đến với công chúng một cách rộng rãi, 
Ubuntu cho bạn được đặt hàng những CD thông qua 
website của mình (www.ubuntu.com), và hoàn toàn miễn phí 
vận chuyển với số lượng không hạn chế. Ubuntu khuyến 
khích mọi người phân phát các dĩa CD này một cách rộng rãi 
mà không vướng mắc luật pháp về vấn đề bản quyền. 

Với những phương thức như thế, Ubuntu đã thực hiện đúng 
theo phương châm của mình: “Linux for Human Beeing “ và 
cộng đồng người dùng Ubuntu đang phát triển một cách 
mạnh mẽ trên toàn thế giới. Khi mua một chiếc máy tính, 
người dùng sẽ không còn phải băn khoăn vì phải  mua thêm 
Windows và Microsoft Office với chi phí bản quyền khá cao, 
mà nay họ có thể dùng Ubuntu với gói Open Office tích hợp 
sẵn hoàn toàn miễn phí.   

Nếu bạn là người lập trình, bạn cũng có thể chỉnh sửa hệ 
điều hành này theo ý bạn, và gửi ý tưởng đó cho Ubuntu. Khi 
đó , bạn sẽ có thể được cộng đồng Ubuntu khuyến khích và 
tài trợ cho ý tưởng của bạn nhằm góp phần làm cho hệ điều 
hành này ngày càng hoàn thiện hơn. 

Riêng Mark Shuttleworth, việc thành lập cộng đồng Ubuntu 
cũng đem lại một lợi nhuận khổng lồ cho công ty của ông. 
Ông đã trở thành người Nam Phi đầu tiên đi du lịch trên 
không gian và là người thứ 2 tên thế giới có chuyến du lịch 
vào vũ trụ. 
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ICT TRONG ĐỜI THƯỜNG

Ngày nay, người dùng máy tính đã có nhiều sự chọn lưa cho 
việc cài đặt một hệ điều hành cho chiếc máy tính cá nhân  của 
mình. Đã qua rồi thời thống trị độc quyền của Microsofts với hệ 
điều hành Windows. Sự ra đời của hệ điều hành mà nguồn mở 
đã mang lại cho người dùng những tính năng tùy biến cho hệ 
điều hành, và tránh những rắc rối phức tạp mà họ gặp khi dùng 
Windows. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất phần mềm hiện nay 
cũng phát triển các phần mềm thích hợp cho các hệ điều hành 
mã nguồn mở như Linux, MacOs ... làm cho tính cạnh tranh 
giữa các công ty sản xuất phần mềm ngày càng sôi động. 

Trong số các hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở 
hiện nay như: RedHat, FreeBSD, Suse Linux, Fedora core..., 
Ubuntu là sinh sau đẻ muộn hơn cả, nhưng đang dần dần 
được người dùng đón nhận và hình thành nên một cộng đồng 
Ubuntu rộng lớn trên toàn thế giới. Một trong những người 
sáng lập nên cộng đồng Ubuntu , đồng thời đang là giám đốc 
điều hành của Ubuntu là Mark Shuttleworth. 

Tên thật của ông là Mark Richard Shuttleworth. Ông sinh ngày 
19 tháng 9 năm 1973 tại Welkom, Free State, Nam Phi. Shuttle 
hiện đang sống tại London, và mang 2 quốc tịch là Nam Phi và 
Anh. Shuttleworth tốt nghiệp trường University of Cape Town 
với 2 tấm bằng về tài chính và hệ thống thông tin.

Năm 1995, Shuttleworth thành lập công ty Thawte chuyên về 
lĩnh vực chứng chỉ kỹ thuật số và hệ thống an ninh mạng. 
Tháng 12 năm 1999, ông bán Thawte cho công ty VerisSign 
với giá khoảng 575 triệu đôlla Mỹ. 

Một năm sau, tháng 9 năm 2000, Shuttleworth thành lập HBD 
Venture Capital, một quỹ đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh 
mạo hiểm và các ý tưởng kinh doanh. 

Năm 2001, Shuttleworth thành lập Shuttleworth Foundation, 
một tổ chức phi lợi nhuận, tài trợ cho các tổ chức xã hội, giáo 
dục, cũng như tài trợ cho các dự án về mã nguổn mở tại Nam 
Phi . 

Trong những năm 90, Shuttleworth tham gia và trở thành nhân 
viên viện nghiên cứu phát triển hệ điều hành mã nguồn mở 
Debian. Năm 2004, ông quay lại với cộng đồng Linux và thông 
qua công ty của mình là Canonical, ông gây quĩ cho dự án phát 
triển hệ điều hành Ubuntu, một nhánh khác của Linux cũng khá 
phổ biến. Năm 2005, ông thành lập quỹ Ubuntu và tài trợ 10 
triệu đôlla Mỹ cho quỹ này . 

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2006, Shuttlewotrh được công 
nhận là người tài trợ chính cho dự án phát triển giao diện  KDE 
, một vị trí cao nhất trong số các quỹ tài trợ lúc đó. 

Khởi đầu, dự án Ubuntu được gọi là no-name-yet.com. Ubuntu 
được công bố đầu tiên vào tháng 10 năm 2004. Ubuntu có 
nghĩa là  tính nhân bàn hướng tới tất cả mọi ngườ “, dựa vào ý 
nghĩa của ngôn ngữ của Xhosa và Zulu  trên đất nước Nam 
Phi. Mục tiêu của dự án là đem lại cho người dùng một hệ điều 

hành hoàn toàn mới, dựa trên nền tảng các hệ điều hành mã 
nguồn mở đang có trên nền Linux. Cứ 6 tháng, Ubuntu lại cho 
ra một phiên bản mới, thêm nhiều tính năng hơn so với phiên 
bản cũ. Người dùng windows quen thuộc sẽ dễ dàng làm quen 
với hệ điều hành mới nay bởi giao diện thân thiện, dễ dùng, và 
đặc biệt hoàn toàn miễn phí ( trừ những phiên bản dành cho 
các tính năng cao cấp chạy trên các máy chủ sau này).

MARK SHUTTLEWORTH 
& HỆ ĐIỀU HÀNH 
UBUNTU LINUX
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