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Khi các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng được số hoá, thì sẽ nảy 
sinh nhu cầu mới về kiến trúc mạng doanh nghiệp. 

Phần tổng quan này giới thiệu tầm nhìn về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số (DNA) Cisco®. 
Kiến trúc được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho các dịch vụ mạng nhanh chóng và 
linh hoạt giúp hỗ trợ các quy trình kinh doanh được số hoá. DNA tập trung vào cơ sở hạ 
tầng mạng không chỉ được lập trình hoàn toàn và sẵn sàng tiếp nhận đổi mới của bên 
thứ ba, mà còn tích hợp đầy đủ và liền mạch đám mây như một thành phần cơ sở hạ 
tầng. Bộ điều khiển DNA tạo điều kiện triển khai các dịch vụ mạng một cách đơn giản, 
tự động và lập trình. Kiến trúc này đưa khái niệm về chính sách nhận biết người dùng 
và ứng dụng vào các hoạt động mạng. Với DNA, mạng có thể cung cấp phản hồi liên 
tục giúp đơn giản hoá và tối ưu hoá hoạt động mạng cũng như hỗ trợ các ứng dụng 
được số hoá để luôn nhận biết mạng. 

Cụm từ Chỉ mục—Số hoá Dịch vụ, Đám mây, Ảo hoá, Bộ điều khiển, Kết cấu, Chính 
sách, GBP, Mạng nhận biết ứng dụng, Tính đơn giản, Điều phối, Phân tích, Đo từ xa, 
Bảo mật, Chống đe doạ, Tự động hoá, Tính công khai. 

I. Giới thiệu 
Kiến trúc mạng DOANH NGHIỆP đang bị thách thức 
bởi sự phát triển của các doanh nghiệp kỹ thuật số tận 
dụng cả công nghệ di động, đám mây, video và Mạng 
lưới Thiết bị Kết nối Internet (IoT). Thường được gọi là 
số hoá doanh nghiệp, việc sử dụng các công nghệ này 
có thể ảnh hưởng nhiều đến đời sống của chúng ta 
giống như khi Internet và World Wide Web ra đời cách 
đây 20 năm (xem [1] [2] để biết chi tiết). Khối lượng 
dữ liệu và phân tích lớn giúp cho phép đưa ra quyết 
định theo thời gian thực tốt hơn, tự động hoá cũng như 
tính hiệu quả cần thiết để cung cấp ứng dụng được số 
hoá một cách cạnh tranh. Ngoài ra, sự đa dạng của 
dịch vụ đám mây cũng hỗ trợ các xu hướng này. Đám 
mây mang lại cơ hội bình đẳng cho các công ty vừa 
và nhỏ để tiếp cận hiệu quả và nhanh chóng các dịch 
vụ CNTT tiên tiến mà trước đây chỉ những tổ chức lớn 
mới có thể tiếp cận. 

Tuy nhiên, sự phát triển hướng tới một doanh nghiệp 
số hoá mạnh mẽ, rộng khắp vẫn tiềm ẩn những rủi 
ro. Sự kết nối toàn cầu dẫn đến những rủi ro bảo mật 
mới và thường rất tai hại. Độ phức tạp của hoạt động 
mạng sẽ gia tăng vì các hoạt động này trở nên mạnh 
mẽ hơn, tạo ra nhiều sự kiện và dữ liệu hơn cho ngày 
càng nhiều người dùng và ứng dụng. Nếu không được 
giải quyết, mạng sẽ càng khó quản lý và vận hành hơn. 

Các xu hướng này dẫn tới nhu cầu phải thay đổi đáng 
kể kiến trúc mạng doanh nghiệp. Mặc dù các đặc điểm 
về tính khả dụng và hiệu suất của mạng truyền thống 
không mất đi, nhưng mạng doanh nghiệp kỹ thuật số 
vẫn cần nhanh chóng phát triển để hỗ trợ các hình 
thức tương tác mới, mạnh mẽ hơn giữa nhân viên và 
khách hàng, cũng như tính đơn giản và tự động hoá 
của các hoạt động mạng. 

Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số (DNA) của Cisco cung cấp 
bản thiết kế mới cho tổ chức kỹ thuật số. Mạng được 
mở rộng để tận dụng cả cơ sở hạ tầng của trung tâm 
dữ liệu, đám mây và IoT trong khi vẫn duy trì các đặc 
trưng về tính khả dụng, khả năng mở rộng và hiệu 
suất cao của mạng truyền thống. Cơ sở hạ tầng DNA 
được thiết kế để cung cấp các dịch vụ: dịch vụ mạng 
để mang lại khả năng kết nối rộng khắp; dịch vụ bảo 
mật để bảo vệ tính toàn vẹn về dữ liệu và người dùng; 
và dịch vụ kỹ thuật số để tối ưu hoá các ứng dụng 
kinh doanh. Do đó, DNA của Cisco cung cấp nền tảng 
để phân phối giải pháp kỹ thuật số nhằm mang lại trải 
nghiệm vượt trội cho nhân viên và khách hàng trong 
khi vẫn đơn giản hoá các hoạt động kinh doanh. Hình 
1 hiển thị tổng quan về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của 
Cisco. 
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Hình 1.  Tầm nhìn về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco 

Báo cáo này được viết cho CXO, kiến trúc sư mạng và 
kỹ sư mạng, những người muốn tìm hiểu các chi tiết 
kỹ thuật đằng sau DNA. Những người ra quyết định 
liên quan đến kỹ thuật muốn tìm hiểu cách kiến trúc hỗ 
trợ các lợi ích kinh doanh của DNA cũng có thể hưởng 
lợi từ báo cáo này. Người đọc sẽ tìm hiểu những khái 
niệm cơ bản về DNA. Phần II nêu tóm tắt về các yêu 
cầu mà một mạng doanh nghiệp phát triển phải đáp 
ứng để hỗ trợ các quy trình kinh doanh được số hoá. 
Phần III tóm lược triết lý chính của DNA – một mạng 
nơi các dịch vụ có thể dễ dàng được tự động hoá, giúp 
cung cấp thông tin chi tiết hữu ích cho nhà điều hành 
và nhà phát triển ứng dụng cũng như mang lại khả 
năng bảo mật đầy đủ và tuân thủ quy định. Tiếp đó, 
các chi tiết về kiến trúc mạng được giới thiệu ở phần 
IV. Bảng chú giải thuật ngữ ở Phụ lục A cung cấp định 
nghĩa cho các khái niệm chính được giới thiệu trong 
báo cáo này. 

II. Yêu cầu đối với Mạng Doanh nghiệp trong 
Thời đại Kỹ thuật số 
Trong vài năm qua, nhu cầu về chức năng mạng đã 
tăng lên đáng kể. Mạng không dây là phương thức 
truy cập chủ yếu trong mạng doanh nghiệp, dẫn tới 
sự gia tăng nhanh các loại điểm cuối. Theo các báo 
cáo gần đây [3], [4], hơn 40% trong tổng số lưu lượng 
truy cập mạng đều bắt nguồn từ thiết bị không phải 
PC trong năm 2014. Hiện nay, nhiều nhân viên có thể 
mang thiết bị cá nhân vào nơi làm việc, điều đó đòi hỏi 
phải có chức năng cần thiết để xác thực và kiểm soát 
các thiết bị này, cũng như bảo vệ dữ liệu công ty khỏi 
bị truy cập trái phép. Truyền thông đa phương tiện 
cũng đã gia tăng đáng kể, với video là phương tiện 
truyền thông tiêu chuẩn, dù là cho giao tiếp trực tiếp 
hay hội nghị. 

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang tận dụng số hoá 
để chuyển đổi các quy trình của mình. Các quy trình 
kinh doanh được số hoá yêu cầu phải triển khai dịch 
vụ nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng ngày 
càng tăng của khách hàng, đối tác và nhân viên. 
Doanh nghiệp có thể nhận biết các cơ hội thị trường 
và cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách hàng để 
tận dụng những cơ hội này bằng việc phát triển ứng 
dụng nhanh chóng, linh hoạt. Điện toán đám mây cho 
phép triển khai các dịch vụ mới này mà không cần 
đầu tư tốn kém và lâu dài vào cơ sở hạ tầng máy chủ 
hoặc mạng. Việc cung cấp ứng dụng cũng được đẩy 
nhanh bằng cách sử dụng các gói phần mềm hiện 
có và lấy dữ liệu bổ sung từ nhiều nguồn thông tin. 
Điện toán đám mây tiếp tục được sử dụng để thu thập 
phản hồi nhanh từ khách hàng trên quy mô lớn thông 
qua số hoá (ví dụ: khảo sát điện tử, phân tích kinh 
doanh) cũng như tham gia các chu trình cải tiến ngắn 
hạn để các dịch vụ số hoá điều chỉnh dịch vụ kinh 
doanh theo phản hồi của khách hàng. 

Các xu hướng này không chỉ dẫn tới sự gia tăng đáng 
kể lưu lượng truy cập IP chung mà còn tăng độ phức 
tạp của mạng. Ví dụ: nhà điều hành mạng cần phải 
quản lý ngày càng nhiều thiết bị cuối, đảm bảo tính 
bảo mật của mạng, giảm thời gian cho phép các ứng 
dụng số hoá mới trên mạng, đảm bảo đáp ứng các 
thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) của ứng dụng, cũng 
như cung cấp báo cáo ngày càng chi tiết về hiệu suất 
ứng dụng. Do đó, các yêu cầu đối với kiến trúc mạng 
doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể thành 4 danh mục 
sau: 
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1) Yêu cầu về Đổi mới Nhanh hơn 
· Tính linh hoạt: Số lượng và loại điểm cuối tìm kiếm 

dịch vụ truyền tải từ mạng doanh nghiệp sẽ tiếp tục 
gia tăng. Do đó, yêu cầu cơ bản đối với một kiến 
trúc mạng doanh nghiệp phát triển là phải bao quát 
nhiều điểm cuối khác nhau, bất kể các điểm cuối 
này muốn kết nối theo cách nào. Các dịch vụ mạng 
và bảo mật tương tự phải được cung cấp cho máy 
chủ có dây, không dây hoặc di động. Tính linh hoạt 
cũng cần có ở mạng để hỗ trợ nhiều ứng dụng kinh 
doanh và mạng khác nhau vốn phát triển ngày càng 
mạnh mẽ và không ràng buộc theo vị trí địa lý. Do 
đó, mạng phải hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ mạng 
có thể chạy mọi lúc, mọi nơi. 

· Cơ chế Phản hồi Thông minh: Các cải tiến đáng 
kể trong cơ chế phản hồi về tình trạng mạng cũng 
đã trở thành yêu cầu chính. Các cơ chế truyền thống 
dựa trên Giao thức Quản lý Mạng Đơn giản (SNMP), 
bảo vệ màn hình không còn khả thi vì chúng rất dễ 
bị lỗi và quá thủ công1. Mạng sẽ cung cấp số liệu 
chính xác để hỗ trợ các quyết định quan trọng về 
kinh doanh và chính sách truyền tải ở cấp ứng dụng. 
Những dữ liệu này cần hỗ trợ khắc phục sự cố chủ 
động, tạo điều kiện giám sát xu hướng và tình trạng 
của các thành phần mạng và ứng dụng cũng như dễ 
dàng mở rộng. Khả năng phân tích của mạng doanh 
nghiệp cũng cần có ở cấp người dùng và ứng dụng, 
tất nhiên là hỗ trợ cả vô số loại thiết bị dự kiến trong 
một mạng hỗ trợ IoT. 

· Nhận biết ứng dụng và người dùng: Khi mạng 
doanh nghiệp ngày càng trở thành một phần không 
thể thiếu của mọi khía cạnh quy trình kinh doanh, 
các nhà điều hành sẽ tìm kiếm khả năng nhận biết 
ứng dụng để xử lý và ưu tiên luồng lưu lượng hoặc 
áp dụng chính sách truyền tải mong muốn một 
cách phù hợp. Mạng cần có khả năng nhận biết 
ứng dụng, ngay cả khi chúng được mã hoá. Ngoài 
ra, mạng cần bắt kịp chu trình phát triển ứng dụng 
nhanh chóng và cung cấp tính linh hoạt để giới thiệu 
dịch vụ truyền tải cho các ứng dụng mới trong thời 
gian tối thiểu. Điều này thường dẫn tới yêu cầu phải 
hỗ trợ cả sự phát triển ứng dụng của bên thứ ba 
hoặc có khả năng nhóm các ứng dụng theo chính 
sách truyền tải chung. 

2) Yêu cầu Giảm Độ phức tạp và Chi phí 
· Tính đơn giản: Việc đơn giản hoá các hoạt động 

mạng và triển khai các dịch vụ truyền tải mạng mới 
đã trở thành yêu cầu chính để đáp ứng độ phức 
tạp ngày càng tăng do xu hướng về sự gia tăng 
và phát triển mạnh mẽ của thiết bị và ứng dụng. 
Tính đơn giản kéo dài xuyên suốt vòng đời dịch vụ 
mạng, từ thiết kế và cài đặt các thành phần cơ sở 
hạ tầng ngày 0 đến hỗ trợ dịch vụ ngày 1 cũng như 
quản lý và hoạt động ngày 2. Yêu cầu đối với một 
mạng doanh nghiệp phát triển bao gồm việc triển 
khai dịch vụ nhanh chóng mà không có lỗi, các hoạt 
động nhất quán trên nhiều loại thành phần khác 
nhau (bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, điểm 
truy cập, v.v.), tự động hoá khởi động và cấu hình, 
tự động hoá cấp phép và xác thực, cũng như báo 
cáo toàn diện trong trường hợp có lỗi. 

· Tự động hoá: Khi độ phức tạp của các hoạt động 
mạng tăng lên cùng với ngày càng nhiều thiết bị và 
người dùng cuối, chi phí hoạt động cũng tăng lên. 
Tự động hoá là yêu cầu chính để giới hạn hay thậm 
chí là giảm chi phí hoạt động mạng (OpEx). Yêu 
cầu đối với tự động hoá là phải hỗ trợ xu hướng 
về khả năng lập trình, API mở, giao thức theo tiêu 
chuẩn và các hoạt động mạng được đơn giản hoá. 

3) Yêu cầu về Tuân thủ và Công nghệ 
·  Bảo mật: Bảo mật phải bắt kịp môi trường ứng 

dụng mạnh mẽ và sự gia tăng điểm cuối. Khả năng 
phân vùng lưu lượng và người dùng với nhau là 
một thách thức đối với bất kỳ kiến trúc mạng doanh 
nghiệp nào. Mạng phải cung cấp một chiến lược 
phân vùng duy nhất có thể áp dụng cho các nhóm 
người dùng và ứng dụng khác nhau cũng như là 
một phần trong khung chính sách của nhà điều 
hành. Khả năng phân vùng của mạng phải bổ sung 
cho các yêu cầu về tính đơn giản, nhận biết ứng 
dụng và tính linh hoạt của điểm cuối được nêu 
ở trên. Tuy nhiên, phân vùng phải được tăng cường 
bởi các công cụ có thể ứng phó với những vi phạm 
bảo mật trong thời gian thực, phát hiện tình trạng 
mạng bất thường trong khi vẫn tuân thủ yêu cầu 
bảo mật của cơ quan quản lý. 

1  Ví dụ: những thay đổi tối thiểu của nhà cung cấp trong màn hình đầu ra có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về hoạt động của mạng.  
Các kỹ thuật này cũng khác nhau tùy theo nhà cung cấp. 
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· Tính khả dụng cao: Cuối cùng, việc đảm bảo tính 
khả dụng của các dịch vụ mạng tiếp tục trở thành 
yêu cầu cơ bản. Các cơ chế truyền thống về tính 
khả dụng cao sẽ cải thiện để cung cấp khả năng dự 
đoán và quyết định tốt hơn. Mọi lỗi về dịch vụ truyền 
tải phải được kiểm soát, với thứ tự hoạt động có thể 
cấu hình để ưu tiên các ứng dụng theo mức ưu tiên 
kinh doanh. Một lần nữa, nhu cầu về tính đơn giản, 
nhận biết ứng dụng và tính linh hoạt của điểm cuối 
cần được hỗ trợ bởi tính khả dụng cao. 

4) Yêu cầu về Hỗ trợ Đám mây 
Mạng doanh nghiệp cần được tích hợp đầy đủ với 
đám mây để hỗ trợ phát triển ứng dụng nhanh chóng, 
tạo nguyên mẫu và lưu trữ các ứng dụng được số hoá. 
Cơ sở hạ tầng đám mây phải tích hợp liền mạch với 
các thành phần còn lại của mạng cả về mặt hoạt động 
lẫn truyền tải. Các nhà điều hành mạng doanh nghiệp 
không còn muốn phân biệt giữa ứng dụng được lưu 
trữ trong trung tâm dữ liệu của riêng họ và ứng dụng 
được lưu trữ trong đám mây. Các hoạt động, phân 
tích và chính sách mạng phải áp dụng với tính đơn 
giản tương đương cho các ứng dụng được lưu trữ 
tại doanh nghiệp hoặc trong đám mây. Mạng Doanh 
nghiệp được Số hoá có thể tận dụng sức mạnh của 
đám mây để đẩy nhanh tốc độ cung cấp đổi mới và 
gia tăng dịch vụ. Hơn nữa, các mạng này có thể sử 
dụng phân tích trên nền tảng đám mây gồm thông tin 
từ đám đông (đo từ xa, thống kê sử dụng, v.v.) để tạo 
điều kiện phát triển nhanh chóng và gia tăng dịch vụ. 
(“Chúng tôi biết điều gì có hiệu quả, điều gì không và 
có thể đổi mới bằng thông tin đó cũng như cung cấp 
nhanh chóng trên quy mô phần mềm). 

III. Nguyên lý DNA 
Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco được thiết kế 
để đáp ứng các yêu cầu đã thảo luận. Triết lý thiết kế 
đằng sau DNA tập trung vào khái niệm về khả năng 
cung cấp dịch vụ, tính công khai và trọng tâm phần 
mềm. Các dịch vụ trong DNA của Cisco thuộc 3 danh 
mục sau: 

1. Dịch vụ mạng cung cấp khả năng truyền tải nhằm 
cho phép người dùng cuối và ứng dụng giao tiếp 
qua mạng. Dịch vụ mạng trong DNA vốn được thiết 
kế nhằm khởi tạo đơn giản và nhanh chóng mà 
không mất đi chức năng.

Hình 2. Nguyên lý về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco 

2. Dịch vụ kỹ thuật số được tận dụng trong DNA để hỗ 
trợ các ứng dụng kinh doanh được số hoá. Mạng 
có thể hỗ trợ việc cung cấp thông tin cho ứng dụng, 
chẳng hạn như bằng cách cung cấp thông tin vị trí 
ngoài dụng cụ đo lường và đo từ xa mạng (máy 
đếm, NetFlow, Khả năng hiển thị và Kiểm soát Ứng 
dụng, máy đếm Perfmon, v.v.) hoặc các dạng số 
liệu đo từ xa khác. 

3. Dịch vụ bảo mật có thể đảm bảo rằng tính toàn vẹn 
của quan hệ giao tiếp giữa người dùng cuối và ứng 
dụng hoặc thông tin do mạng truyền tải luôn được 
bảo vệ mà không bị xâm phạm. 

Cơ sở hạ tầng dựa trên DNA của Cisco luôn mở theo 
thiết kế. Tính công khai theo ngữ cảnh này được định 
nghĩa là khả năng khách hàng và đối tác có thể hướng 
dẫn và tác động đến hoạt động của mạng, bằng cách: 

· Cho phép các nhà điều hành doanh nghiệp tích 
hợp với hệ thống OSS hiện có hoặc của bên thứ 
ba (quản lý mở). Một ví dụ về quản lý mở là bộ điều 
khiển DNA, cung cấp cho khách hàng hoặc đối tác 
khả năng phát triển các ứng dụng tuỳ chỉnh. 

· Cho phép tích hợp các chức năng mạng được ảo 
hoá của bên thứ ba (VNF) vào kiến trúc DNA (chức 
năng mở).
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· Tin dùng các giao thức theo tiêu chuẩn cho hoạt 
động của kết cấu và mạng cơ sở, từ đó cho phép 
các thành phần mạng của bên thứ ba hoặc máy chủ 
lưu trữ cùng tồn tại với các sản phẩm của Cisco (độ 
tương kết mở) 

· Cung cấp API mở và theo tiêu chuẩn để có thể kiểm 
soát các thành phần mạng theo cách lập trình (khả 
năng lập trình mở). 

Phần lớn các chức năng DNA của Cisco đều dựa trên 
phần mềm. Các chức năng chuyển tiếp và điều khiển 
luồng lưu lượng IP ngày càng được cung cấp theo 
hệ số dạng ảo, từ đó tách phần mềm xử lý gói tin 
khỏi phần cứng cơ sở (bộ định tuyến, thiết bị chuyển 
mạch). Việc kiểm soát các thành phần mạng vốn là 
quy trình dựa trên phần mềm, nhưng hiện được nâng 
cao tầm quan trọng bằng cách cải tiến mặt phẳng 
điều khiển này với chức năng bộ điều khiển tập trung, 
được tách khỏi phần cứng cơ sở. Vì điểm điều khiển 
tập trung của các thành phần mạng chịu trách nhiệm 
về toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng (có thể dựa trên miền), 
nên các thuật toán thông minh khác có thể được phát 
triển để tối ưu hoá hoạt động của mạng. Các thuật 
toán này có thể thay thế cả những tương tác giao thức 
phức tạp giữa các thành phần mạng, do đó góp phần 
vào việc đơn giản hoá hoạt động của mạng2. Phần 
mềm cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc thu 
thập dữ liệu đo từ xa của mạng, xử lý và hiển thị dữ 
liệu cho các nhà điều hành mạng hoặc ứng dụng kinh 
doanh ở đúng định dạng vào đúng thời điểm. 

Kiến trúc DNA được chỉ dẫn thêm bởi nguyên lý về 
hỗ trợ đám mây, ứng dụng hỗ trợ mạng, tự động hoá, 
phân tích và đo từ xa cũng như ảo hoá. Các nội dung 
còn lại của phần này sẽ giải thích về những nguyên 
lý nêu trên. 

A. Hỗ trợ Đám mây 
Nền tảng DNA tích hợp đầy đủ các mô hình đám mây 
khác nhau, bao gồm đám mây riêng tư, đám mây riêng 
tư ảo, đám mây kết hợp hoặc môi trường đám mây 
chung. Quá trình tích hợp này được thiết kế ở cả lớp 
truyền tải và lớp điều khiển của mạng. Ở lớp truyền 
tải, nhiều môi trường đám mây khác nhau có thể được 
kết hợp liền mạch vào mạng doanh nghiệp bằng cách 
sử dụng kỹ thuật truyền liên mạng. 

Ví dụ: cổng IPsec ảo có thể được khởi tạo trong một 
đám mây riêng tư ảo (VPC) và được kết nối với kết 
cấu do doanh nghiệp vận hành qua một đường hầm 
IPsec. Việc cấu hình bộ định tuyến ảo với các chính 
sách và chức năng tương tự như môi trường nhánh 
do doanh nghiệp vận hành sẽ giúp VPC hoạt động 
như các nhánh khác nằm trong cơ sở hạ tầng mạng. 
Ở lớp điều khiển, các công cụ quản lý và điều phối có 
thể được sử dụng để vận hành mạng. Thông tin truy 
cập và lưu trữ của công cụ phân tích và đo từ xa trong 
đám mây cũng nằm trong khía cạnh hỗ trợ đám mây 
của DNA. Bằng việc khiến đám mây trở thành một 
phần không thể thiếu của mạng doanh nghiệp, DNA 
đang giải quyết nhu cầu về hỗ trợ đám mây nhằm thúc 
đẩy việc tạo nguyên mẫu ứng dụng, triển khai ứng 
dụng nhanh chóng và chu trình phản hồi liên tục để 
đẩy nhanh các quy trình kinh doanh được số hoá. 

B. Ứng dụng Hỗ trợ Mạng 
Hỗ trợ các ứng dụng kinh doanh từ cơ sở hạ tầng 
mạng là nguyên lý chính trong DNA. Vì các ứng dụng 
kinh doanh được số hoá đang ngày càng mạnh mẽ – 
được phát triển theo cách linh hoạt – mạng cần phải 
cung cấp khả năng hỗ trợ linh hoạt các đường truyền 
thông giữa người dùng cuối và ứng dụng trong khi vẫn 
hỗ trợ các đặc trưng truyền tải chính như bảo mật, tính 
khả dụng cao và chất lượng dịch vụ. Mạng này mang 
đến mức độ chi tiết và quy mô để cung cấp và khởi tạo 
dịch vụ mạng cho các điểm cuối hoặc nhóm điểm cuối 
được số hoá ở cấp ứng dụng và nhận dạng người 
dùng. Việc liên kết chính sách dịch vụ dựa trên loại 
ứng dụng hoặc thông tin nhận dạng người dùng sẽ 
cho phép ưu tiên các dịch vụ kinh doanh trong toàn bộ 
mạng một cách thích hợp. Trong DNA, các ứng dụng 
cũng được hỗ trợ bởi cơ chế phản hồi mạng, cho phép 
tối ưu hoá các ứng dụng dựa trên mô hình sử dụng 
hoặc giao tiếp. Ví dụ: mạng có thể cung cấp phản hồi 
liên tục cho các ứng dụng thoại tới bộ điều khiển, từ 
đó có thể kích hoạt việc khởi tạo chính sách QoS cập 
nhật nhằm đảm bảo chất lượng thoại. Mạng chạy DNA 
sẽ liên tục thu thập dữ liệu có thể được dùng để cải 
thiện hoạt động mạng hoặc hỗ trợ các ứng dụng được 
số hoá. Khái niệm về bộ điều khiển DNA được nêu 
ở phần sau trong báo cáo này đóng vai trò quan trọng 
trong chức năng nêu trên. 

2   Ví dụ: đường truyền tối ưu cho một nhóm điểm cuối cụ thể có thể được xác định bằng thuật toán qua phần mềm dựa trên thông tin đầy đủ về tình trạng mạng.  
Điều này có thể thay thế những tương tác giao thức để trao đổi tình trạng giữa các thành phần mạng và việc thực hiện thuật toán tối ưu hoá đường truyền 
phân tán. 
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Cho phép các ứng dụng luôn nhận biết mạng đặc biệt 
có liên quan đến: 

· Cộng tác: Các ứng dụng cộng tác được nối mạng 
cho phép nhân viên và đối tác giao tiếp một cách 
hiệu quả bất kể vị trí địa lý. DNA hỗ trợ cộng tác 
bằng thoại và video (ví dụ: Cisco TelePresence®, 
nhắn tin tức thì) trong thời gian thực với chất lượng 
cao, giúp đảm bảo đáp ứng các SLA nghiêm ngặt. 
Ngoài ra, các ứng dụng cộng tác này thường ít bị 
ràng buộc theo thiết bị cuối cụ thể và được hỗ trợ 
trên nhiều máy chủ cuối. Các ứng dụng không theo 
thời gian thực như chia sẻ tài liệu cũng ngày càng 
dựa vào mạng, thường tận dụng đám mây để tăng 
cường cộng tác (ví dụ: SmartSheets, chia sẻ tệp 
qua Box) 

· Tính di động: Việc truy cập vào các ứng dụng được 
số hoá của nhân viên, đối tác và khách hàng ngày 
càng di động. DNA của Cisco không chỉ hỗ trợ việc 
truy cập di động nêu trên mà còn có thể đóng vai trò 
là cảm biến để cung cấp phản hồi nhằm hỗ trợ và 
cải tiến các ứng dụng đó. Hoạch định mô hình hoạt 
động của người dùng di động hoặc thu thập dữ liệu 
về các loại thiết bị và vị trí là những ví dụ mà mạng 
có thể hỗ trợ cải tiến các ứng dụng di động. 

· IoT: Ngày càng nhiều ứng dụng kinh doanh chạy 
trên các thiết bị không phải máy chủ điện toán 
truyền thống. Cơ sở hạ tầng DNA của Cisco mở 
rộng mạng để bao gồm liền mạch mọi loại thiết bị 
được kết nối được dùng trong nhiều ngành dọc 
khác nhau (ví dụ: chăm sóc sức khoẻ, vận tải, bán 
lẻ, v.v.). Các ứng dụng kiểm soát những thiết bị này 
hoặc dữ liệu đo từ xa được thu thập từ chúng có 
thể được nối mạng để chạy trong trung tâm dữ liệu 
doanh nghiệp hoặc đám mây hay thậm chí có thể 
được phân phối trên các thành phần mạng bằng tài 
nguyên điện toán. 

· Bảo mật: Các ứng dụng kinh doanh được số hoá 
có thể được các dịch vụ bảo mật mạng hỗ trợ. 
Luồng lưu lượng ứng dụng có thể được mã hoá khi 
chuyển qua các miền không tin cậy trong đường 
truyền thông đầu cuối. Ngoài ra, mạng có thể phát 
hiện các tình trạng truyền thông bất thường hoặc 
cho phép liên kết chính sách với ứng dụng để hạn 
chế từng người dùng hoặc nhóm truy cập. 

C. Tự động hoá 
Tự động hoá mạng không chỉ đóng vai trò thiết yếu 
trong việc giảm chi phí hoạt động của mạng như đã 
nêu ở trên. Mà quá trình này còn giúp cung cấp các 
dịch vụ mạng, kỹ thuật số và bảo mật trong vòng vài 
phút thay vì hàng tuần hoặc hàng tháng, giống như 

trước đây. Trọng tâm của tự động hoá là khái niệm 
về bộ điều khiển DNA. Do các ứng dụng điều phối 
kích hoạt, các dịch vụ kỹ thuật số mới được bộ điều 
khiển triển khai trên các thành phần mạng liên quan 
vào thời điểm thích hợp. Bộ điều khiển cung cấp lớp 
khái quát hoá mạng để điều chỉnh các đặc trưng của 
nhiều thành phần mạng khác nhau trong quá trình tự 
động hoá này và hướng tới các công cụ điều phối và 
phân tích. Các giao diện nhất quán, chạy bằng máy 
đang được phát triển như một phần không thể thiếu 
của DNA để cải tiến kỹ thuật tự động hoá. Các giao 
diện này cũng sẽ được bộ điều khiển DNA sử dụng để 
cung cấp quy mô trên cả những gì đang có hiện nay. 
Tốc độ và sự nhạy bén là các yêu cầu quan trọng đối 
với việc triển khai dịch vụ cũng như hoạt động mạng 
và một hệ thống dựa trên bộ điều khiển sẽ giúp thực 
hiện việc này. Các chức năng mạng cũng có thể được 
bộ điều khiển khởi tạo. 

Bộ điều khiển DNA đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy chính sách được liên kết với các dịch vụ số 
hoá trong toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng. Bộ điều khiển 
này biến mục đích kinh doanh của dịch vụ kỹ thuật số 
thành các chính sách mạng hữu dụng và có thể xác 
minh. Mục đích kinh doanh của dịch vụ kỹ thuật số này 
có thể dẫn đến nhiều (có thể theo miền cụ thể) chính 
sách mạng cần được khởi tạo và giám sát để khởi tạo 
dịch vụ. Do đó, bộ điều khiển DNA sẽ triển khai chính 
sách ở bất kỳ phần mạng nào mà phiên bản dịch vụ 
truy cập, chẳng hạn như đám mây hoặc trụ sở, WAN 
hoặc miền trung tâm dữ liệu, đối với tất cả biến thể 
chính sách, chẳng hạn như các chính sách điều chỉnh 
việc truy cập, truyền tải hoặc tối ưu hoá đường truyền 
(xem bên dưới). 

D. Phân tích và Đo từ xa 
Khả năng của mạng trong việc hỗ trợ vòng lặp phản 
hồi cho các ứng dụng là một cải tiến mới đối với cơ sở 
hạ tầng mạng so với các mạng doanh nghiệp truyền 
thống. 

Đo từ xa cung cấp một quy trình tự động hoá để truyền 
tải nhiều số liệu khác nhau về tình trạng mạng và dịch 
vụ cho công cụ phân tích. Dưới đây là các hình thức 
hỗ trợ đo từ xa và phân tích với cơ sở hạ tầng DNA: 

· Cảm biến mạng: Cải tiến các thành phần mạng 
trong kết cấu DNA với cơ chế giám sát và thu thập 
dữ liệu cho các sự kiện cơ sở hạ tầng và tình trạng 
cung cấp dịch vụ nhằm cho phép xác định đặc trưng 
tương ứng. Các thành phần mạng của mạng hỗ trợ 
đo từ xa sẽ tạo ra lượng lớn dữ liệu, tuỳ vào chính 
sách giám sát của nhà điều hành. 
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· Cơ sở hạ tầng truyền thông: Hỗ trợ việc truyền tải 
hiệu quả dữ liệu đo từ xa để phân tích bằng công cụ 
phân tích trong mạng. Tuỳ vào mức độ chi tiết của 
dữ liệu phân tích yêu cầu, việc này có thể đòi hỏi 
lượng lớn băng thông và các SLA liên quan. 

· Công cụ phân tích: Công cụ phân tích cũng là một 
phần trong DNA của Cisco, thường được lưu trữ 
trong trung tâm dữ liệu doanh nghiệp hay thậm chí 
là trong đám mây. Do đó, đo từ xa và phân tích của 
DNA là một nguyên lý quan trọng để giải quyết các 
yêu cầu hỗ trợ vòng lặp phản hồi chủ động. 

E. Ảo hoá 
Để hỗ trợ các yêu cầu về tính linh hoạt, phân tích 
và đo từ xa hay tính độc lập về địa lý của các chức 
năng mạng, DNA sẽ tận dụng toàn bộ ảo hoá. Ảo 
hoá cho phép tạo các mạng logic ở lớp truyền tải qua 
VLAN, định tuyến và chuyển tiếp ảo (VRF) hoặc kỹ 
thuật truyền liên mạng logic, giúp hỗ trợ phân chia các 
luồng dịch vụ khác nhau ở Lớp 2 và Lớp 33. Ảo hoá 
truyền tải được cải tiến trong DNA bằng cách sử dụng 
ảo hoá chức năng mạng (NFV), cho phép các chức 
năng mạng như Dịch Địa chỉ Mạng (NAT), tường lửa, 
kiểm tra sâu gói tin (DPI), v.v. chạy trong máy ảo. Lợi 
ích chính của ảo hoá là tách kiến trúc truyền tải dịch 
vụ cho cả chức năng mạng được ảo hoá và chuyển 
tiếp gói tin IP khỏi phần cứng cơ sở (liên kết thực tế, 
máy chủ thực tế). Từ đó, ảo hoá cung cấp cho nhà 
điều hành tính linh hoạt để triển khai nhanh các chức 
năng ở bất cứ đâu trong mạng dựa trên các yếu tố 
khác ngoài vị trí thực tế và giúp tăng đáng kể tốc độ 
triển khai. Ví dụ: chức năng tường lửa mà chính sách 
dịch vụ yêu cầu có thể được khởi tạo trong nhánh, 
thay vì trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp trong vòng 
vài phút. Sau đó, VLAN, định tuyến ảo hoặc mạng lớp 
phủ có thể được triển khai để định hướng luồng dịch 
vụ qua tường lửa. Điều này trái ngược với việc triển 
khai các chức năng tường lửa thực tế, có thể mất 
hàng tuần hay thậm chí là hàng tháng để cài đặt trong 
môi trường chi nhánh doanh nghiệp hiện nay. 

Hình 3 hiển thị thêm chi tiết về các nguyên lý chính 
của kiến trúc. Hình này minh hoạ các ứng dụng chạy 
bởi người dùng hoặc thiết bị được kết nối với dịch vụ 
kỹ thuật số theo cách thực hiện mục đích của dịch vụ 

(và triển khai chính sách). Hình này cho biết đám mây 
có thể hỗ trợ nhiều khía cạnh của kiến trúc: các ứng 
dụng thúc đẩy quy trình kinh doanh kỹ thuật số có thể 
chạy trong đám mây một cách minh bạch. Các chức 
năng mạng như bảo mật web, tối ưu hóa WAN hay hệ 
thống ngăn chặn hoặc phát hiện xâm nhập (IPS/IDS) 
hoặc ứng dụng quản lý đám mây cũng có thể chạy 
trên cơ sở hạ tầng đám mây. Các ứng dụng phân tích 
chạy trên nền tảng đám mây để xử lý đo từ xa mạng 
và cung cấp kết quả dưới dạng phản hồi cho chu trình 
phát triển ứng dụng. 

Hình 3 cũng mô tả trách nhiệm của bộ điều khiển trong 
việc tự động hoá cả cơ sở hạ tầng mạng và phiên bản 
dịch vụ kỹ thuật số. Hình này minh họa rõ ràng rằng 
bộ điều khiển cung cấp lớp trừu tượng hoá mạng để 
điều chỉnh các đặc trưng của nhiều thành phần mạng 
khác nhau trong quá trình tự động hoá này, đồng thời 
hướng tới các công cụ điều phối và phân tích. 

Cuối cùng, lớp cơ sở hạ tầng mạng cũng được thể 
hiện trong Hình 3, bằng cách hiển thị cả thành phần 
mạng thực tế và chức năng mạng được ảo hoá. Đối 
với các chức năng yêu cầu mức thông lượng cao vào 
cung cấp tài nguyên tĩnh dài hạn thì các thành phần 
thực tế có thể ít tốn kém hơn. Các chức năng khác 
có thể được cung cấp theo hệ số dạng ảo, chẳng hạn 
như để triển khai nhanh chóng và linh hoạt, tăng mức 
độ chi tiết của dịch vụ hoặc tạo nguyên mẫu nhanh 
chóng hay trong các trường hợp cần dùng tài nguyên 
trong khoảng thời gian giới hạn. Cả thành phần cơ sở 
hạ tầng thực và ảo đều thuộc kết cấu truyền tải để kết 
nối các ứng dụng chạy trong thiết bị người dùng, máy 
chủ trung tâm dữ liệu hoặc trong đám mây. 

IV. Tổng quan về Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số 
Góc nhìn tổng quan về kiến trúc mạng trong DNA của 
Cisco được mô tả ở Hình 4. Trong kiến trúc, điểm 
cuối4, bao gồm các ứng dụng, kết nối với mạng để 
tìm kiếm dịch vụ truyền tải. Tất cả điểm cuối đều nằm 
ngoài miền mạng và đi qua giao diện mạng người 
dùng (UNI). Dịch vụ truyền tải trong DNA được định 
nghĩa là quá trình truyền tải luồng IP từ cổng vào tới 
UNI cổng ra, tức là truyền tải các gói tin IP tạo nên 
luồng giữa các ứng dụng chạy trên thiết bị người dùng 
cuối hoặc máy chủ5. 

3 Ảo hoá truyền tải thường đồng nghĩa với phân vùng. 
4 Xem bảng chú giải thuật ngữ ở phần A để biết định nghĩa. 
5  Do đó, dịch vụ mạng thường liên quan đến nhiều thành phần chức năng mạng trong kiến trúc cần được cấu hình để hỗ trợ dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ 

mạng thường hoạt động theo hai hướng. 
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Hình 3. Chi tiết về Khái niệm DNA 

Các luồng IP này có thể được mạng sửa đổi bằng 
cách áp dụng dịch vụ từ Lớp 4 tới Lớp 7 dựa trên 
mạng. Bất kỳ máy chủ hoặc ứng dụng nào tìm kiếm 
dịch vụ từ mạng cũng chịu sự điều chỉnh của điểm 
thực hiện chính sách (PEP), điểm này sẽ chỉ định các 
dịch vụ mà máy chủ, ứng dụng hoặc quan hệ giao tiếp 
liên quan có thể nhận từ mạng. Sau đó, DNA sẽ cung 
cấp dịch vụ kết nối và truyền tải, cho phép các điểm 
cuối hoặc ứng dụng giao tiếp, bất kể chúng được lưu 
trữ trong cơ sở hạ tầng doanh nghiệp hay trong đám 
mây. 

Khối dựng chính trong cơ sở hạ tầng DNA của Cisco 
bao gồm: 

A. Kết cấu mạng 

B. Ảo hoá 

C. Hỗ trợ đám mây 

D. Bộ điều khiển mạng 

6  Xem phụ lục A để biết định nghĩa của thuật ngữ “cơ sở” và “lớp phủ”. 

E. Xác định và điều phối dịch vụ 

F. Ứng dụng phân tích và đo từ xa 

Các khái niệm này được giới thiệu trong nội dung còn 
lại của phần này và được giải thích ở các phần IV-C, 
IV-D, IV-B. 

A. Kết cấu Mạng 
Cơ sở hạ tầng truyền tải gắn liền với khái niệm về kết 
cấu IP doanh nghiệp, được định nghĩa là một mạng có 
những đặc trưng sau đây: 

· Khả năng kết nối thành phần mạng đa điểm do cơ 
sở hạ tầng cơ sở6 dựa trên IP cung cấp 

· Cung cấp dịch vụ linh hoạt tới điểm cuối (người 
dùng, thiết bị, ứng dụng) dựa trên lớp phủ lập trình 
được 

· Thực hiện chính sách ở cấp người dùng hoặc ứng 
dụng tại biên mạng doanh nghiệp và giữa các miền 
tuỳ ý 

P P P V V V

Đám mây
Mô hình Kinh doanh Linh hoạt, 
Đo từ xa để cho phép Cải tiến 
Thông minh, Đổi mới Liên tục, 

Khả năng hiển thị

Theo chỉ dẫn của 
Bộ điều khiển

Theo mục đích, 
Tự động hoá và Điều phối,

 Chính sách Đầu Cuối

Thực tế hoặc Ảo hoá
Cơ sở hạ tầng Hỗ trợ Kỹ thuật số 

Có thể lập trình, theo Quy tắc, 
Hỗ trợ Chính sách

Hỗ trợ theo 
Mục đích 
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· Đóng gói bản địa hoá để cho phép máy chủ và ứng 
dụng kết nối với mạng bằng nhiều giao thức Lớp 2 
khác nhau (ví dụ: các loại đóng gói Ethernet khác 
nhau) 

· Chuyển tiếp không phụ thuộc vào vị trí để cho phép 
máy chủ và ứng dụng di chuyển mà không cần yêu 
cầu thay đổi về cơ sở hạ tầng cơ sở 

· Quản lý dựa trên bộ điều khiển để đơn giản hoá các 
hoạt động mạng, cụ thể là cung cấp trên toàn mạng 
thay vì dựa vào từng thành phần mạng riêng lẻ 

· Tính khả dụng cao để đảm bảo khả năng phục hồi 
của mạng trong trường hợp bị lỗi thành phần mạng 
hoặc chức năng phần mềm 

Kết cấu có thể được sắp xếp thành các miền khác 
nhau để cung cấp ranh giới hành chính cho một nhóm 
thành phần mạng. Bằng cách này, đường truyền thông 
đầu cuối được liên kết với dịch vụ trong DNA có thể 
được xếp chồng lên nhiều miền khác nhau, mỗi miền 
cung cấp một nhánh riêng cũng như các chính sách 
theo miền cụ thể. Các miền thích hợp trong DNA là 
trụ sở, trung tâm dữ liệu, đám mây và WAN (bao gồm 
cả tích hợp và nhánh WAN), như minh hoạ ở Hình 5. 
Trong trụ sở, nhiều điểm cuối kết nối với mạng bằng 
điểm truy cập có dây hoặc không dây. Trụ sở cũng có 
thể cung cấp kết nối tới miền trung tâm dữ liệu hoặc 
WAN, giúp điểm cuối truy cập các ứng dụng nằm 

trong trung tâm dữ liệu hoặc truy cập các máy chủ 
đặt ở nhánh, tương ứng. Miền WAN thường bao gồm 
nhiều nhánh được tích hợp trên một WAN do doanh 
nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ quản lý vào nhiều 
cơ sở tích hợp WAN. Các cơ sở tích hợp WAN kết nối 
vào miền trụ sở. Miền trung tâm dữ liệu cung cấp cơ 
sở hạ tầng để kết nối các máy chủ lưu trữ ứng dụng 
doanh nghiệp với mạng. Mô tả chi tiết về kiến trúc kết 
cấu DNA hiện có ở [5]. 

Các thành phần mạng trong kết cấu chủ yếu dựa vào 
phần cứng để cung cấp truyền tải tốc độ cao trên 
quy mô lớn. Việc đảm bảo truyền tải gói tin với độ 
trễ thấp hoặc chất lượng dịch vụ (QoS) ở tốc độ cao 
thường yêu cầu phải triển khai ASIC phức tạp trong 
các thành phần mạng, chẳng hạn như Mặt phẳng 
Chuyển tiếp Dữ liệu Cisco Unified AccessTM [6] hoặc 
Cisco QuantumFlow ProcessorTM [7]. Việc cung cấp 
bảo mật trong kết cấu thông qua mã hoá hoặc áp đặt 
thẻ nhóm bảo mật là một lý do khác để hỗ trợ phần 
cứng trong các thành phần mạng DNA. Ngoài ra, để 
đáp ứng yêu cầu về khởi tạo dịch vụ nhanh chóng và 
mạnh mẽ, các ASIC này hoàn toàn có thể cấu hình 
trong kết cấu DNA. Cuối cùng, yêu cầu về thu thập và 
cung cấp khối lượng lớn dữ liệu đo từ xa cho công cụ 
phân tích cũng là một lý do để sử dụng ASIC tốc độ 
cao trong kết cấu. Để biết tổng quan toàn diện hơn về 
công nghệ ASIC, hãy xem [8]. 
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Hình 5. Kết cấu Mạng trong DNA 

B. Kiến trúc Ảo hoá 
Ảo hoá đóng một vai trò quan trọng khác trong DNA, vì 
đó là cơ chế quan trọng để triển khai nhanh dịch vụ và 
giảm thiểu sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng phần cứng 
cơ sở. Kiến trúc ảo hoá trong DNA có thể được chia 
thành hai thành phần chính: 

·  Ảo hoá truyền tải: Phân chia logic lưu lượng qua 
VLAN hoặc VRF hiện là một công cụ tiêu chuẩn 
trong kiến trúc mạng doanh nghiệp. Các thành phần 
mạng bao gồm kết cấu doanh nghiệp hoàn toàn có 
khả năng phân chia logic lưu lượng ở cả Lớp 2 và 
Lớp 3 [9]. Các khái niệm này chuyển sang DNA, 
nhưng có tầm quan trọng cao hơn để đảm bảo rằng 
các dịch vụ được liên kết với chính sách phân vùng 
thích hợp trong mạng. Lưu ý rằng một dịch vụ kết 
nối các điểm cuối hoặc nhóm điểm cuối, do đó, dịch 
vụ không chỉ nhận biết ứng dụng mà còn nhận biết 
người dùng (nhận dạng). Khi đó, phân vùng logic 
các nhóm người dùng và ứng dụng là một thành 
phần thiết yếu trong kiến trúc lớp phủ của kết cấu 
doanh nghiệp. [10] giải thích các chi tiết kỹ thuật về 
ảo hoá truyền tải. 

·  Ảo hoá chức năng mạng: Ảo hoá chức năng mạng 
(NFV) là một phần trong kiến trúc có thể cho phép 
các chức năng mạng chạy ở bất cứ đâu trong cơ 
sở hạ tầng mạng dựa vào tính khả dụng của các tài 
nguyên điện toán x86. Việc ảo hoá các chức năng 
mạng điều khiển luồng lưu lượng IP theo chính sách 
là điều thiết yếu trong DNA để cung cấp môi trường 
được ảo hoá hoàn toàn. Ảo hoá truyền tải được mở 
rộng trong DNA bằng cách cho phép các chức năng 
mạng này chạy trong máy hoặc vùng chứa ảo (ví dụ: 
LXC, Docker), trên bất kỳ tài nguyên x86 có sẵn nào 
theo chính sách của nhà điều hành. Các thành phần 
mạng ngày càng cung cấp tài nguyên điện toán chạy 
trên x86 cho mục đích này. Trong trường hợp thiếu 

 7 Ví dụ: dựa trên tiêu chí chi phí hoặc SLA 

các tài nguyên này, các máy chủ x86 chuyên biệt có 
thể được đặt cùng nhau trong toàn bộ cơ sở hạ tầng 
DNA, như minh hoạ ở Hình 6. Hệ điều hành của các 
thành phần mạng trong DNA được cải tiến để hỗ trợ 
quá trình ảo hoá này, cung cấp khả năng kết hợp hoặc 
tách rời các chức năng mạng trong vòng vài phút, 
giám sát tình trạng, triển khai lại, khởi động lại hay 
thậm chí là hỗ trợ di chuyển từ máy chủ này sang máy 
chủ khác. 

Bằng cách này, NFV cho phép các phương pháp tiếp 
cận kiến trúc đổi mới trong đó các chức năng thích hợp 
với một luồng dịch vụ có thể được phân phối trong cơ sở 
hạ tầng dựa theo chính sách phân bổ tối ưu. Không còn 
bị ràng buộc theo các thành phần mạng thực tế, cũng 
không cần phải thực hiện các chức năng này trong một 
quy trình đơn lẻ trên thành phần mạng. Do đó, khái niệm 
về xâu chuỗi luồng dịch vụ thông qua nhiều chức năng 
mạng được ảo hoá dựa theo chính sách cũng được 
kiến trúc DNA hỗ trợ. Lưu ý rằng ảo hoá trong DNA là 
quá trình liền mạch giữa các miền kết cấu khác nhau. 
Chức năng mạng được ảo hoá như DPI hoặc tường 
lửa có thể được triển khai trong máy ảo (VM) trên máy 
chủ được kết nối với trụ sở hoặc có thể được triển khai 
trong VPC. Quá trình mở rộng liền mạch kiến trúc kết 
cấu doanh nghiệp sang đám mây bằng các đường hầm 
được mã hoá sẽ chuyển sang VNF và cung cấp cho nhà 
điều hành tính linh hoạt để quyết định vị trí khởi tạo chức 
năng mạng phù hợp nhất7. 

Việc xâu chuỗi chức năng dịch vụ [11], theo quy định của 
IETF, cung cấp cơ chế mở để triển khai các chuỗi chức 
năng mạng được ảo hoá này. Như trong trường hợp 
các giao diện hướng bắc và nam theo tiêu chuẩn trong 
bộ điều khiển, điều này cho phép các nhà cung cấp bên 
thứ ba góp phần vào DNA. Hình 6 minh họa hai khía 
cạnh của ảo hoá, ảo hoá truyền tải và ảo hoá chức năng 
mạng, trong ngữ cảnh DNA. Bạn có thể tìm thấy các chi 
tiết kỹ thuật về Kiến trúc NFV của DNA trong [10]. 
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Hình 6. Ảo hoá trong DNA 

C. Kiến trúc Hỗ trợ Đám mây 
Việc kết hợp đám mây với cơ sở hạ tầng do doanh 
nghiệp vận hành là một phần không thể thiếu của 
DNA. Quá trình tích hợp đám mây này có ý nghĩa 
quan trọng giúp mang lại một số lợi ích. Đầu tiên, 
đám mây cung cấp tài nguyên để lưu trữ các ứng 
dụng được số hoá cho quy trình kinh doanh như thể 
được lưu trữ trong cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp sở 
hữu. Trong trường hợp môi trường đám mây riêng tư 
ảo, việc sử dụng cổng IPsec ảo8, chẳng hạn, sẽ cho 
phép thiết lập một đường hầm bảo mật sang VPC, 
giúp tạo một nhánh khác hiệu quả. Các nhà cung cấp 
VPC khác nhau có thể được tích hợp đồng thời vào 
mạng công ty. Và, các chức năng mạng tương tự có 
thể được áp dụng theo hệ số dạng ảo trong nhánh 
cũng có thể chạy trong VPC, cung cấp thêm tính nhất 
quán về mặt hoạt động giữa cơ sở hạ tầng do doanh 
nghiệp lưu trữ và đám mây. Tính nhất quán này được 
mô tả ở Hình 7a với ví dụ là tường lửa, Dịch vụ Ứng 
dụng Diện rộng (WAAS) của Cisco và IPS. Trong 
trường hợp môi trường đám mây chung, các ứng 
dụng có thể được truy cập bằng các thiết bị trên mạng 
doanh nghiệp qua cổng đám mây chung, cổng này 
cung cấp ranh giới giữa miền chung và miền doanh 
nghiệp. Cổng đám mây chung triển khai chính sách 
liên quan đến các ứng dụng được lưu trữ trong đám 
mây chung. Hình 7c mô tả sự phát triển của kiến trúc 
được minh hoạ ở Hình 7a. Tại đây, các chức năng 
mạng thậm chí còn được đóng gói thành một thực thể 
và được triển khai trên máy chủ x86 tiêu chuẩn trong 
nhánh hoặc trong bất kỳ môi trường VPC nào. Quá 
trình đóng gói này giúp đơn giản hoá tính nhất quán 
về hoạt động giữa môi trường do doanh nghiệp lưu 
trữ và đám mây, vì những tương tác giữa các chức 
năng mạng được áp dụng cho dịch vụ có thể được 
đóng gói một lần nhưng được triển khai trong nhiều 

8 Ví dụ: bằng cách triển khai Cisco CSR 1000v

môi trường khác nhau. Hình 7a, 7b và 7c minh họa 
các loại kiến trúc lưu trữ ứng dụng đám mây khác 
nhau. 

Các ứng dụng này cũng có thể là ứng dụng điều phối 
và quản lý để chạy mạng doanh nghiệp, chứ không 
phải ứng dụng để hỗ trợ các quy trình kinh doanh kỹ 
thuật số. Ưu điểm của đám mây, bao gồm khả năng 
cấp phép tài nguyên mạnh mẽ, khả năng phục hồi và 
phạm vi truy cập toàn cầu, được mở rộng sang các 
công cụ điều phối và quản lý DNA: 

· Các tài nguyên điện toán và lưu trữ có thể được 
thêm hoặc xoá một cách chủ động, tuỳ thuộc vào 
yêu cầu về công cụ điều phối và quản lý. Các doanh 
nghiệp không còn phải cân nhắc đầu tư vào việc 
thu mua và vận hành máy chủ cho các công cụ 
quản lý và hoạt động nữa. 

· Các công cụ hoạt động và quản lý được hưởng lợi 
từ tính khả dụng và khả năng phục hồi của kiến trúc 
đám mây. Các nhà điều hành doanh nghiệp không 
còn phải cung cấp cơ sở hạ tầng có tính khả dụng 
cao (và phân tán về địa lý) để vận hành mạng nữa. 

· Bằng cách chạy một cổng đám mây chung trong 
VPC (xem Hình 8), các chức năng điều phối và 
quản lý có thể được truy cập từ bất cứ đâu. Điều 
này cho phép nhà điều hành thực hiện nhiệm vụ 
của mình từ bất cứ đâu. 

Ứng dụng thứ ba để tích hợp đầy đủ đám mây vào 
nền tảng DNA là hỗ trợ đo từ xa và phân tích để cung 
cấp vòng lặp phản hồi theo thời gian thực cho nhà 
phát triển ứng dụng và nhà điều hành mạng. Khái 
niệm này được mô tả chi tiết ở phần IV-F. 

Bạn có thể tìm thấy các chi tiết về việc hợp nhất 
đám mây với Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số của Cisco 
trong [12].
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(a) Mở rộng DNA sang VPC 

(b) Mở rộng DNA sang Đám mây Chung 

(c) Chức năng được đóng gói NFV của doanh nghiệp để mang lại tính nhất quán giữa đám mây và nhánh 
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Hình 8. Quản lý và Điều phối Đám mây 

D. Kiến trúc Tự động hoá Mạng Dựa trên Bộ 
điều khiển 
Kết cấu IP doanh nghiệp trong DNA của Cisco chịu sự 
điều chỉnh của một bộ điều khiển giám sát cấu hình 
và hoạt động của các thành phần mạng. Tương tự, bộ 
điều khiển có góc nhìn toàn miền về tình trạng và hoạt 
động của các thành phần mạng liên quan (Hình 9). Bộ 
điều khiển DNA chịu trách nhiệm về cấu hình của kết 
cấu mạng – kiến trúc dịch vụ lớp phủ và truyền thông 
cơ sở. Bộ điều khiển này cấu hình các dịch vụ mạng 
hiển thị với người dùng hoặc ứng dụng (ví dụ: áp dụng 
chính sách dịch vụ cho một luồng IP cụ thể hay áp 
dụng một hoặc nhiều chức năng dịch vụ từ Lớp 4 đến 
7 cho một mô hình giao tiếp người dùng - ứng dụng). 
Quan trọng hơn cả, bộ điều khiển là thành phần trong 
kiến trúc để triển khai chính sách. 

Chính sách và mục đích là một trong những thay đổi 
kiến trúc chính mà DNA hỗ trợ. Lưu ý rằng mỗi dịch 
vụ mà DNA cung cấp đều thực hiện một mục đích 
kinh doanh và được khởi tạo bằng đường truyền với 
các chính sách liên quan. Chính sách tương quan với 
dịch vụ và thực hiện mục đích của dịch vụ kinh doanh. 
Chính sách về dịch vụ mạng có thể rơi vào các danh 
mục sau: 

· Chính sách truyền tải mạng điều chỉnh quan hệ 
luồng lưu lượng giữa người dùng, ứng dụng hoặc 
máy chủ. Chính sách truyền tải quyết định ai có thể 
giao tiếp với ai, cũng như các chi tiết về truyền tải 
(ví dụ: luồng dịch vụ sẽ được liên kết với VPN nào). 
Chính sách mạng thường được áp dụng ở UNI vào 
mạng. 

· Chính sách bảo mật và mã hoá giúp đảm bảo rằng 
dịch vụ được xử lý với mức bảo mật thích hợp 
ở các phần mạng khác nhau. Ví dụ: khi một dịch 
vụ đi qua miền mạng không bảo mật, lưu lượng 
ứng dụng có thể cần được mã hoá. Chính sách bảo 
mật cũng bao gồm việc áp dụng các chức năng bổ 
sung như chặn tường lửa, phát hiện tình trạng bất 
thường và đưa dịch vụ vào danh sách chặn hoặc 
cho phép. 

· Chính sách kỹ thuật lưu lượng quyết định đường 
truyền tối ưu mà luồng dịch vụ sẽ chuyển qua mạng 
ở cấp ứng dụng. 

· Chính sách chức năng mạng. Ngoài truyền tải luồng 
dịch vụ giữa các điểm cuối và ứng dụng, mạng còn 
có thể cung cấp các dịch vụ mạng bổ sung điều 
khiển gói tin IP. Ví dụ: luồng có thể được tối ưu 
hóa bằng chức năng tối ưu hoá WAN, có thể được 
chuyển qua dịch vụ IPS hoặc IDS hoặc có thể được 
gắn thẻ để kiểm tra ở mức tải trọng (DPI). Chính 
sách dịch vụ mạng quyết định sẽ áp dụng các dịch 
vụ mạng bổ sung nào cho một luồng IP và có thể 
dùng xâu chuỗi chức năng dịch vụ (SFC) dựa trên 
NSH để chuyển luồng qua dịch vụ yêu cầu. 

Lớp chính sách cho phép chỉ định cách thức mạng xử 
lý một dịch vụ mạng cụ thể đã xác định ở trên. Việc 
chỉ định chính sách này được thực hiện với sự hỗ trợ 
của công cụ chính sách và ứng dụng liên quan. Mô tả 
chính sách theo tiêu chuẩn, ví dụ: dựa trên chính sách 
theo nhóm [13] hoặc [14]. 
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Lợi ích của chức năng chính sách trong bộ điều khiển 
DNA có thể được minh hoạ bằng ví dụ về các dịch 
vụ nhận biết ứng dụng. Nhà điều hành mạng có thể 
chỉ định trong ứng dụng chính sách rằng một dịch vụ 
cụ thể chỉ áp dụng cho từng ứng dụng. Sau đó, bộ 
điều khiển phải biến chính sách dịch vụ này thành 
chính sách truy cập để được áp dụng ở điểm thực 
hiện chính sách (PEP), nhằm đảm bảo rằng các ứng 
dụng thích hợp được lọc ra ở UNI. Bộ lọc này có thể 
dựa trên các kỹ thuật DPI tiêu chuẩn, chẳng hạn như 
Khả năng hiển thị và Kiểm soát Ứng dụng của Cisco 
[15]. Ngoài ra, các cơ chế như DNS là nguồn xác thực 
(DNS–AS) [16]) có thể được triển khai để tạo các bộ 
lọc này. DNS–AS giúp phân loại các ứng dụng với sự 
trợ giúp của máy chủ DNS, trong đó loại ứng dụng 
có thể được chỉ định như một phần của bản ghi DNS 
và được trả về người yêu cầu trong phản hồi DNS9. 
Bộ điều khiển cũng có thể phải triển khai chính sách 
giữa các miền hoặc trong một miền kết cấu cụ thể để 
áp dụng cách xử lý thích hợp cho dịch vụ, chẳng hạn 
như ánh xạ dịch vụ tới lớp truyền tải QoS. Do đó, góc 
nhìn toàn miền của bộ điều khiển giúp khởi tạo chính 
sách thích hợp ở đúng nơi trong mạng và cuối cùng 
tiến hành cung cấp dịch vụ dựa trên chính sách. Hình 
9 mô tả chức năng chính của bộ điều khiển: lấy mục 
đích làm dữ liệu nhập từ bộ điều phối, tính toán chính 
sách và cấu trúc dịch vụ thích hợp rồi chuyển vào kết 
cấu DNA và thành phần NFV bằng cách sử dụng API. 

Khả năng lập trình là khía cạnh hỗ trợ quan trọng của 
bộ điều khiển DNA. Việc cấu hình mạng cơ sở, kiến 
trúc lớp phủ hay thậm chí là các dịch vụ cụ thể đều 
được xử lý bởi giao diện hướng nam giữa bộ điều 
khiển và các thành phần/chức năng mạng. Giao diện 
hướng nam này có thể dùng giao diện dòng lệnh (CLI) 
hoặc các cơ chế theo tiêu chuẩn khác như YANG [17], 
chuyển trạng thái đại diện (REST) [18] hoặc Giao thức 
Cấu hình REST (RESTCONF) [19]. Việc hỗ trợ các 
giao diện hướng nam theo tiêu chuẩn sẽ góp phần gia 
tăng tính công khai của DNA cũng như cho phép các 
nhà cung cấp bên thứ ba tham gia vào cơ sở hạ tầng 
mạng. Đối với lớp điều phối, bộ điều khiển cung cấp 
một mức độ khái quát hoá mạng bằng cách hiển thị 
API hướng bắc, cũng có thể theo tiêu chuẩn. Bộ điều 
khiển có thể cho phép đơn giản hoá hoạt động của 
kết cấu mạng cũng như hỗ trợ cấp phép các dịch vụ 
mạng một cách nhanh chóng và linh hoạt. Khía cạnh 
lập trình của bộ điều khiển DNA đóng vai trò quan 
trọng trong việc thực hiện tự động hoá, cũng như cấu 
hình nhanh chóng và linh hoạt DNA. 

Từ góc nhìn kiến trúc, toàn bộ mạng doanh nghiệp 
chịu sự điều chỉnh của bộ điều khiển DNA, điều chỉnh 
hoạt động của tất cả các thành phần mạng bằng API 
hướng nam. Do đó, bộ điều khiển DNA mở rộng ra 
các thành phần mạng trong nhánh doanh nghiệp, 
WAN, trụ sở, trung tâm dữ liệu hoặc đám mây. 

9 Yêu cầu DNS từ máy khách có thể được dò tìm để kích hoạt yêu cầu DNS riêng của thành phần mạng, từ đó nhận được loại ứng dụng để phân loại.

Hình 9.  Bộ điều khiển trong DNA 
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Một lần nữa lưu ý rằng nhiều miền có thể được điều 
chỉnh bởi một phiên bản bộ điều khiển. Ví dụ: Cisco 
Application Policy Infrastructure Controller Enterprise 
Module (APIC–EM) [20] có thể đóng vai trò là bộ điều 
khiển cho cả miền WAN và miền trụ sở. Tương tự, 
một bộ điều khiển có thể được chia thành nhiều bộ 
điều khiển phụ, mỗi bộ điều khiển thực hiện một vai 
trò riêng biệt cho một miền cụ thể. 

Bạn có thể tìm thấy các chi tiết về kiến trúc bộ điều 
khiển DNA trong [21]. 

E. Kiến trúc Xác định và Điều phối Dịch vụ 
Điều phối trong DNA đóng vai trò quan trọng trong 
việc cho phép nhà điều hành mạng chỉ định các dịch 
vụ được cung cấp cho ứng dụng và thiết bị cuối cũng 
như liên kết các đặc trưng mong muốn theo các dịch 
vụ đó (ví dụ: chính sách truyền tải hoặc chính sách 
bảo mật). Do đó, bộ điều phối nâng cao khái niệm 
về trừu tượng hoá mạng mà bộ điều khiển cung cấp, 
trừu tượng hoá từ các chi tiết về thành phần mạng 
hoặc chức năng mạng được ảo hoá và cung cấp trọng 
tâm về dịch vụ. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp 
mạng thực hiện mục đích kinh doanh. Nhà điều hành 
tập trung vào việc chỉ định các chi tiết dịch vụ từ quan 
điểm của người dùng dịch vụ (ví dụ: ứng dụng hoặc 
thiết bị cuối) và thể hiện mục đích của dịch vụ. Sau 
đó, bộ điều phối giao tiếp với bộ điều khiển bằng API 
tiêu chuẩn để khởi tạo các dịch vụ đã chỉ định vào thời 
điểm thích hợp ở đúng thành phần mạng theo đúng 
trình tự hoạt động. 

Việc quy định dịch vụ mạng và các đặc trưng liên 
quan có thể được thực hiện trong DNA bằng nhiều 
cách. Nhà điều hành có thể tạo các mẫu tiêu chuẩn 
cho dịch vụ bằng một giao diện người dùng đồ hoạ. 
Ngoài ra, dịch vụ có thể được xác định đặc trưng bằng 
một công cụ đồ hoạ. Ví dụ: công cụ Cisco Enterprise 
Services Automation (ESA) cho phép chỉ định tuỳ 
chỉnh các cấu hình nhánh doanh nghiệp. Dịch vụ mở 
rộng mạng (thêm nhánh mới để mở rộng phạm vi truy 
cập mạng) có thể được xác định bằng ESA, cho phép 
nhà điều hành không chỉ liệt kê các chức năng cần 
có trong một nhánh cụ thể mà còn thay đổi thứ tự và 
các chính sách liên quan cho dịch vụ. Phương pháp 
tiếp cận tuyên bố dịch vụ dựa trên mô hình cũng nằm 
trong kiến trúc điều phối của DNA dành cho các nhà 
điều hành tìm kiếm khái quát hoá hơn nữa. Hình 10 
minh họa mối quan hệ giữa chính sách và điều phối. 

Lưu ý rằng Hình 10 cũng minh hoạ vòng lặp phản hồi 
từ bộ điều khiển tới bộ điều phối. Do đó, dữ liệu thu 
thập bởi các thành phần mạng và chuyển lại bộ điều 
khiển có thể được phân tích và hiển thị cho bộ điều 
khiển dưới hình thức ngắn gọn và súc tích, tập trung 
vào các tập dữ liệu liên quan cần có để tối ưu hoá 
hoặc tinh chỉnh hoạt động mạng. Hình 10 nhấn mạnh 
tầm quan trọng của API trong DNA, giúp cho phép 
nền tảng có thể lập trình và mở rộng liên tục đổi mới 
về dịch vụ. 

Bạn có thể tìm thấy các chi tiết về kiến trúc điều phối 
DNA trong [21]. 

Hình 10. Mối quan hệ giữa Chính sách và Điều phối 
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F. Ứng dụng Phân tích và Đo từ xa 
Cơ sở hạ tầng phân tích và đo từ xa là một khối dựng 
khác trong DNA. Các cơ chế phản hồi được tích hợp 
vào kiến trúc để cung cấp thông tin liên tục và phù hợp 
về tình trạng hoạt động của mạng. Các tình trạng này 
có thể được khai thác để tối ưu hoá dịch vụ mạng và 
dịch vụ bảo mật (được cung cấp cho người dùng cuối 
và ứng dụng). Cơ chế phản hồi trong DNA cũng được 
cung cấp cho các ứng dụng kinh doanh được số hoá, 
hỗ trợ môi trường mạnh mẽ mà các ứng dụng này cần 
cũng như củng cố chu trình phát triển và cải tiến ứng 
dụng liên tục. 

Phân tích và đo từ xa được hỗ trợ bằng 3 cách sau: 

· Thu thập dữ liệu 
· Phân tích dữ liệu 
· Phản hồi và kiểm soát 

Đầu tiên, các thành phần mạng DNA được cải tiến để 
thu thập dữ liệu về tất cả các khía cạnh của mạng, bao 
gồm tình trạng của các thành phần mạng và luồng lưu 
lượng liên quan đến dịch vụ mà mạng cung cấp. Quá 
trình thu thập dữ liệu này không chỉ giới hạn ở các 
thành phần mạng truyền tải (bộ định tuyến, thiết bị 
chuyển mạch, điểm truy cập, v.v.). Quá trình còn mở 
rộng sang hỗ trợ các chức năng mạng như máy chủ 
AAA và các chức năng từ Lớp 4 đến 7 thực tế hoặc 
ảo hoá. Các thành phần mạng và chức năng mạng ảo 
trong DNA vốn được thiết kế để thu thập lượng lớn dữ 
liệu. Ví dụ: các cơ chế phổ biến như SNMP và NetFlow 
Linh hoạt được cải tiến trong cơ sở hạ tầng DNA để 

 10 Ví dụ: thẻ TrustSec® 

cung cấp thống kê về nhóm người dùng10, ngoài các 
trường tiêu chuẩn trên địa chỉ IP và cổng nguồn/đích; 
loại giao thức, số byte hoặc gói tin đã gửi; hay cờ TCP. 
Ngoài ra, các tường lửa như Cisco Adaptive Security 
Appliance (ASA), máy chủ xác thực như Công cụ Dịch 
vụ Nhận dạng Cisco (ISE) [22] hoặc các chức năng lọc 
URL cũng thu thập dữ liệu ở mức độ chi tiết tương tự. 
Quá trình thu thập liên tục các dữ liệu đo từ xa này luôn 
bao gồm dấu thời gian, cho phép phân tích chuỗi thời 
gian của tất cả các sự kiện. 

Thứ hai, công cụ phân tích DNA có thể phân tích và so 
sánh các dữ liệu thu thập bởi tất cả các thành phần và 
chức năng mạng. Điều này được minh hoạ ở Hình 12 
bằng ví dụ về Lancope’s Stealthwatch [23]. Trong giải 
pháp này, mạng đóng vai trò là cảm biến bảo mật và 
cung cấp dịch vụ phát hiện tình trạng mạng bất thường 
cho nhà điều hành. Dữ liệu từ các nguồn khác nhau có 
thể được so sánh để suy luận về các khía cạnh bảo mật 
của mạng. Công cụ phân tích trong DNA không chỉ cung 
cấp khả năng phân tích sự kiện theo thời gian – mà còn 
có khả năng lọc các dữ liệu liên quan được cung cấp 
trong bước 1 tới mức độ chi tiết chính xác hoặc bằng 
cách so sánh các luồng lưu lượng (ví dụ: theo hướng). 
Bằng cách xem xét sự kiện và dữ liệu theo thời gian, cả 
theo người dùng và ứng dụng cụ thể, các thông tin chi 
tiết toàn diện về tình trạng mạng và ứng dụng có thể 
được tạo ra. 

Các khả năng phân tích này cũng có thể được triển khai 
theo hệ số dạng ảo trong DNA, từ đó được phân phối 
trong cơ sở hạ tầng nơi có sẵn các tài nguyên điện toán 
yêu cầu. Xem [10] để biết chi tiết về khái niệm này. 

Hình 11. Phân tích và Đo từ xa trong DNA 
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Hình 12. Hỗ trợ Phân tích trong DNA 

Thứ ba, các thông tin chi tiết nhận được từ công cụ 
phân tích có thể được dùng để thúc đẩy sự kiện và 
hành động. Các dịch vụ mạng hoặc bảo mật có thể 
được tối ưu hoá dựa trên kết quả phân tích, chẳng 
hạn như bằng cách khởi tạo chính sách mới cho ứng 
dụng hoặc người dùng cụ thể hoặc bằng cách sửa 
đổi chính sách hiện có. Trong ví dụ minh hoạ ở Hình 
12, các chức năng mạng hoạt động thống nhất với 
công cụ nhận dạng, tường lửa và công cụ Phân tích 
Lancope Stealthwatch để cung cấp điều chỉnh liên tục 
cho chính sách bảo mật. 

Cơ sở hạ tầng phân tích và đo từ xa DNA không chỉ tối 
ưu hoá các dịch vụ và hoạt động mạng có sẵn. Phân 
tích cũng có thể được hiển thị cho các ứng dụng được 
số hoá để cải tiến hoạt động hoặc hành vi. Thông tin 
về hành vi người dùng trên mạng, chẳng hạn như 
mô hình giao tiếp hoặc vị trí có thể cải tiến chính các 
ứng dụng chạy trên mạng, từ đó mang lại trải nghiệm 
khách hàng có giá trị và không ngừng cải thiện. 

V. Những Điều cần Xem xét về Khả năng 
Phục hồi và Bảo mật 
Như đã giới thiệu ở phần II, bất kỳ kiến trúc mạng nào 
hỗ trợ các ứng dụng kinh doanh được số hoá đều 
phải có khả năng phục hồi trong trường hợp lỗi phần 
cứng và phần mềm, cũng như cung cấp tính toàn vẹn 
về bảo mật và dịch vụ. Do đó, các khía cạnh kỹ thuật 
trong DNA về tính khả dụng cao và bảo mật sẽ được 
giải thích thêm ở phần này. 

A. Bảo mật 

1) Dịch vụ Bảo mật Điểm cuối 

Các dịch vụ mạng được cung cấp cho điểm cuối hoặc 
nhóm điểm cuối có thể được cải tiến bằng các chức 
năng bảo mật và mã hoá. Đầu tiên, khả năng vốn có 
trong DNA là khởi tạo chính sách ở cấp người dùng 
và ứng dụng sẽ đảm bảo tính bảo mật cơ bản trong 
mạng. Bằng cách áp dụng điểm thực hiện chính sách 
bắt buộc ở mọi biên vào miền DNA, mạng sẽ điều 
chỉnh người dùng và ứng dụng nào có quyền truy cập 
mạng, như minh hoạ ở Hình 13. Quan hệ giao tiếp 
giữa các điểm cuối có thể được điều chỉnh bằng khả 
năng phân vùng do ảo hoá truyền tải cung cấp. 

Thứ hai, các chức năng bảo mật như mã hoá hoặc 
IPS và IDS có thể được chỉ định thêm cho một luồng 
dịch vụ như một phần trong quá trình xác định dịch vụ. 
Các thành phần bộ điều phối và bộ điều khiển DNA có 
thể đảm bảo rằng các chức năng bảo mật thích hợp 
được áp dụng ở đúng miền để khởi tạo bảo mật. Ví 
dụ: nếu luồng IP dịch vụ đi qua một miền không tin 
cậy (chẳng hạn như WAN của nhà cung cấp dịch vụ, 
Internet hoặc đám mây chung), chức năng mã hoá có 
thể được áp dụng cho dịch vụ tại các biên của miền 
(không tin cậy). Tương tự, các dịch vụ phát hiện tình 
trạng bất thường hoặc ngăn chặn xâm nhập có thể 
được khởi tạo trong VNF, đồng thời các luồng dịch vụ 
yêu cầu chức năng nêu trên có thể được xâu chuỗi để 
đi qua các chức năng này. 

Chính sách:
• Khám phá và phân loại tài sản
• Xây dựng chính sách
• Thực hiện chính sách
• Kiểm soát mạng thích ứng 

Phân tích:
• Xác định tài sản và hoạt động
• Lập mô hình chính sách
• Giám sát chính sách và hoạt động
• Phân loại lại thông minh

Cảm biến và Công cụ thực thi Mạng

Người dùng, Tài sản và Thiết bị

NetFlow 
và 

TrustSec

Phân tích và 
Chính sách

 Lancope 
StealthWatchNhận dạng

Nhận dạng Dữ liệu giao dịch

Phân loại lại/Sửa chữaChính sách

Routers NGFW
Thiết bị 

chuyển mạch

Cách ly/Giữ lại

Cisco 
ISE

APP

Phân loại/Sửa chữa
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Hình 13. Thực hiện Chính sách trong DNA như Cơ chế Bảo mật 

2) Bảo mật Mặt phẳng Điều khiển DNA 

Việc bảo mật mặt phẳng điều khiển trong DNA cũng 
dựa vào nhiều cơ chế. Đầu tiên, quyền truy cập vào 
thành phần mặt phẳng điều khiển được xác thực 
nghiêm ngặt. Các nhà điều hành mạng cần gửi thông 
tin xác thực tên người dùng và mật khẩu cho bất kỳ 
chức năng mặt phẳng điều khiển nào. Các nhóm nhà 
điều hành mạng được hỗ trợ bằng cơ chế truy cập 
dựa trên vai trò, chỉ cho phép các loại nhà điều hành 
khác nhau thực hiện các hành động liên quan đã định 
rõ cho nhóm đó11. 

Thứ hai, tất cả hoạt động giao tiếp giữa các thành 
phần điều khiển trong DNA cũng như các thành phần 
mạng và VNF đều chuyển qua một kênh bảo mật 
(ví dụ: HTTPS). Lệnh gọi API giữa các thành phần 
sẽ tuân theo cơ chế xác thực. Tất cả các tương tác 
REST giữa bộ điều khiển và thành phần mạng, chẳng 
hạn, đều được liên kết với mã bảo mật được tạo khi 
xác thực thành công vào lúc bắt đầu phiên REST. 

B. Tính khả dụng Cao 
1) Tính khả dụng Cao của Thành phần Bộ điều 
khiển và Điều phối 
Thành phần bộ điều khiển và điều phối trong DNA 
thực hiện một chức năng quan trọng cho hoạt động. 
Việc đảm bảo tính khả dụng liên tục của các thành 
phần cụ thể này trở thành vấn đề thiết yếu. Cả phần 
mềm bộ điều khiển và điều phối đều được hỗ trợ trong 
cấu hình cụm để ngăn ngừa hỏng hóc máy chủ cơ sở. 
Mọi tình trạng tạo bởi các thành phần này đều được 
lưu giữ trong cơ sở dữ liệu cố định và phân tán. 

2) Tính khả dụng Cao của Dịch vụ và Chức năng 
Mạng 

Các cơ chế phục hồi vững chắc cho mạng IP được 
áp dụng để cung cấp khả năng phục hồi cho luồng 
IP dịch vụ trong DNA. Bất kỳ thành phần truyền tải 
nào trong kết cấu DNA đều có thể được triển khai 
bằng nhiều mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ 
liệu dự phòng. Liên kết dự phòng trong kết cấu giúp 
phòng tránh trường hợp lỗi liên kết và có thể được bổ 
sung bởi các kỹ thuật liên quan đến tính khả dụng cao 
của IP như giao thức Bộ định tuyến Dự phòng Nóng 
(HSRP), tối ưu hóa đồng quy nhanh IP hoặc định 
tuyến lại nhanh với sự hỗ trợ của Phát hiện Chuyển 
tiếp Hai Chiều (BFD). 

Các chức năng từ Lớp 4 đến 7 nhận biết tình trạng 
được cung cấp như một phần của dịch vụ mạng 
thường được triển khai bằng VNF trong DNA. Các 
cơ chế về tính khả dụng cao cho ảo hoá có thể được 
sử dụng ngoài cơ chế dự phòng nhận biết tình trạng 
truyền thống cho các dịch vụ nêu trên. Một ví dụ về 
cơ chế ảo hoá là các chức năng ảo hoá như dung sai 
và tính khả dụng cao của VM có thể được khai thác. 
Một ví dụ về cơ chế dự phòng là tính năng dự phòng 
liên khung nhận biết tình trạng cho IOS® –XE và Thiết 
bị Bảo mật Thích ứng ảo (ASAv) của Cisco, tính năng 
này có thể được cấu hình để liên tục đồng bộ hoá tình 
trạng tường lửa giữa VNF tường lửa hoạt động và dự 
phòng. 

11   Ví dụ: người dùng cao cấp có thể có toàn quyền truy cập tất cả các hoạt động, trong khi các nhóm nhà điều hành khác chỉ có thể thực hiện một nhóm 
chức năng điều khiển nhỏ. 
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Lưu ý rằng cơ sở hạ tầng trong đám mây được coi là 
có tính khả dụng cao. Một trong những lợi ích chính 
của việc tích hợp điện toán đám mây và dịch vụ đám 
mây là khả năng giao phó cơ sở hạ tầng mạng và điện 
toán cho nhà cung cấp đám mây. Do đó, việc đảm bảo 
tính khả dụng của các tài nguyên điện toán và truyền 
tải trong đám mây thuộc trách nhiệm của nhà cung 
cấp nêu trên. 

Phát đa hướng ngày càng quan trọng đối với nhiều 
ứng dụng kinh doanh hiện nay. Công nghệ này được 
dùng cho nhiều ứng dụng đa dạng như phân phối 
video đa điểm, cập nhật và tạo ảnh phần mềm, khám 
phá thiết bị và dịch vụ cũng như các ứng dụng tài 
chính theo thời gian thực. Các đặc trưng về tính khả 
dụng cao của DNA được áp dụng cho luồng phát 
đa hướng cũng giống như với lưu lượng phát đơn 
hướng. Mạng DNA cung cấp khả năng bảo vệ mạnh 
mẽ cho luồng lưu lượng phát đa hướng, với khả năng 
phục hồi nhanh đường truyền dữ liệu đầu cuối trong 
trường hợp lỗi nút mạng hoặc liên kết. Do đó, mạng 
giúp bảo vệ các quy trình kinh doanh quan trọng mà 
các luồng lưu lượng phát đa hướng này hỗ trợ. 

VI. Kết luận 
Mạng doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng để 
hỗ trợ các yêu cầu phát sinh từ việc số hoá quy trình 
kinh doanh. Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số (DNA) của 
Cisco cung cấp cơ sở hạ tầng mạng để hỗ trợ sự phát 
triển này. Kiến trúc bao gồm nhiều khối dựng chính. 
Kết cấu truyền tải kết nối liền mạch người dùng, ứng 
dụng và thiết bị để đơn giản hoá đáng kể các hoạt 
động mạng. Ảo hoá trong DNA cho phép tách chức 
năng mạng hoặc chức năng truyền tải khỏi các thành 
phần phần cứng cơ sở, đồng thời cung cấp tính linh 
hoạt và tốc độ cần có để khởi tạo dịch vụ trong mạng. 
Đám mây trở thành một phần không thể thiếu trong 
cơ sở hạ tầng DNA của Cisco. Các nhà điều hành 
mạng có thể chạy ứng dụng ở nơi phù hợp về mặt 
kinh doanh. Họ có thể tận dụng cơ sở hạ tầng đám 
mây để vận hành DNA hoặc cung cấp các dịch vụ 
phân tích tiên tiến. Bộ điều khiển DNA tập trung vào 
mặt phẳng điều khiển mạng của cơ sở hạ tầng và 
đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hoá các 
hoạt động. Bộ điều khiển này cấu hình các chính sách 
điều chỉnh việc truy cập và truyền tải mạng để khởi tạo 
mục đích của các dịch vụ mạng được cung cấp cho 
ứng dụng kinh doanh. Phân tích và đo từ xa mang lại 
cơ chế phản hồi để hỗ trợ các ứng dụng hỗ trợ mạng, 
cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho các nhà phát 
triển ứng dụng trong chu trình cải tiến liên tục. 

Dựa trên các khối dựng này, Kiến trúc Mạng Kỹ thuật 
số của Cisco mang đến một môi trường linh hoạt và 
đổi mới để cung cấp các dịch vụ truyền tải, bảo mật 
và mạng kỹ thuật số. Vốn là môi trường hoàn toàn mở 
và dựa trên phần mềm với API, khả năng lập trình và 
ảo hoá, nền tảng Kiến trúc Mạng Kỹ thuật số này cho 
phép các nhà điều hành mạng, các đối tác hoặc nhà 
cung cấp chức năng mạng thúc đẩy sự đổi mới cần 
thiết trong mạng để bắt kịp tốc độ phát triển về số hoá 
hoạt động kinh doanh trong nhiều năm tới. 

Phụ lục A: Bảng chú giải thuật ngữ 
· API: Giao diện Lập trình Ứng dụng cho phép điều 

khiển các thành phần hoặc chức năng mạng bằng 
ứng dụng bên ngoài. Thông thường, đó là một 
nhóm hàm có thể được gọi vào chương trình phần 
mềm với các thông số và định dạng đã chỉ định để 
cung cấp dữ liệu đầu vào hoặc nhận dữ liệu đầu ra 
từ hàm. API có thể hỗ trợ tính công khai và tính linh 
hoạt trong DNA bằng cách cho phép các nhà cung 
cấp bên thứ ba góp phần vào hoạt động mạng cũng 
như tăng tốc độ triển khai cho dịch vụ mới. 

· Đám mây: Đám mây là cơ sở hạ tầng điện toán, 
lưu trữ và nối mạng được cung cấp bởi tập hợp các 
nhà cung cấp đám mây dưới dạng dịch vụ để chạy 
ứng dụng doanh nghiệp. Đám mây bao gồm tất cả 
các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp đám mây 
để lưu trữ ứng dụng. Ưu điểm của điện toán đám 
mây là có thể tiếp cận các dịch vụ này ngay lập tức 
theo yêu cầu, vì vậy, các doanh nghiệp không cần 
phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu 
(cả về mặt CapEx lẫn OpEx). Nhà cung cấp đám 
mây phục vụ tài nguyên để đảm bảo rằng khả năng 
đáp ứng được nhu cầu, các dịch vụ đám mây được 
cung cấp một cách phong phú và bảo mật. Điện 
toán đám mây cung cấp mô hình sử dụng khác cho 
điện toán (định giá đăng ký). 

· Bộ điều khiển: Bộ điều khiển là một thành phần 
trong mạng điều khiển các thành phần mạng trong 
DNA theo chính sách (để khởi tạo dịch vụ). Bộ điều 
khiển có góc nhìn tổng thể về tình trạng hiện tại 
của mạng, tức là lưu giữ tình trạng mạng được khái 
quát hoá. Bộ điều khiển giao tiếp với lớp điều phối 
và chính sách qua giao diện hướng bắc. Bộ điều 
khiển khởi tạo mục nhập cấu hình vào mạng để 
tạo đường truyền hoặc triển khai các dịch vụ được 
cung cấp cho điểm cuối bằng giao diện hướng nam. 
Trong DNA, một bộ điều khiển có thể mở rộng ra 
nhiều miền (đám mây, WAN, trụ sở, trung tâm dữ 
liệu). Ngoài ra, nhiều bộ điều khiển có thể cộng tác, 
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mỗi bộ điều khiển thực hiện một vai trò theo miền 
cụ thể. Các chức năng được thực hiện bởi một bộ 
điều khiển thậm chí có thể được chia thành nhiều 
bộ điều khiển phụ, mỗi bộ điều khiển tập trung vào 
một công việc điều khiển cụ thể, chẳng hạn như 
giám sát và điều khiển tình trạng QoS của mạng. 

· Thiết bị: Thiết bị là các hệ thống thực tế có khả 
năng chạy ứng dụng và gửi hoặc nhận lưu lượng 
mạng. 

· Số hoá: Số hoá là quá trình đưa công nghệ kỹ thuật 
số vào mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ được số hoá 
cho khách hàng của doanh nghiệp. Số hoá cũng có 
nghĩa là hành động chuyển đổi các quy trình kinh 
doanh sang định dạng kỹ thuật số, tận dụng các 
thuật toán và quy trình tự động hoá để tối ưu hoá 
và đơn giản hoá các hoạt động nội bộ hoặc tương 
tác với khách hàng. Xem cả [24]. 

· DPI: Kiểm tra Sâu Gói tin là kỹ thuật để quyết định 
loại ứng dụng được truyền tải trong luồng IP bằng 
cách kiểm tra tải trọng, thường qua nhiều gói tin, 
và suy luận dựa trên tải trọng. Điều này trái ngược 
với việc xác định đặc trưng ứng dụng dựa vào số 
cổng TCP hoặc trường loại tải trọng, thông tin này 
thường không đủ để xác định đặc trưng ứng dụng 
một cách thích đáng. 

· Điểm cuối: Điểm cuối là những người dùng dịch vụ 
mạng được xác định ở cấp ứng dụng. Những điểm 
cuối này không chỉ chạy trên các máy chủ truyền 
thống như PC, máy tính xách tay và điện thoại IP, 
mà còn ngày càng tăng trên các thiết bị hỗ trợ IP 
giúp thúc đẩy quy trình kinh doanh được số hoá 
như robot, điểm bán hàng (POS), máy quét, thiết bị 
theo dõi hàng tồn kho, phương tiện vận tải, v.v. Các 
ứng dụng chạy trên máy chủ trong trung tâm dữ 
liệu được coi là những người dùng dịch vụ mạng và 
do đó là điểm cuối trong kiến trúc. 

· Nhóm Điểm cuối: Đây là cách phân loại nhiều điểm 
cuối thành một thực thể logic nhận dịch vụ từ mạng. 
Chẳng hạn, một nhóm điểm cuối có thể gói tất cả 
các điểm cuối từ một thiết bị cuối cụ thể. Ngoài ra, 
một nhóm có thể gói tất cả các điểm cuối từ một 
người dùng cuối cụ thể trong đó các điểm cuối nằm 
trên nhiều thiết bị thực tế. Thuật ngữ ’điểm cuối’ 
được sử dụng với nghĩa rộng trong báo cáo này để 
chỉ cả điểm cuối riêng lẻ lẫn nhóm điểm cuối. 

· Kết cấu: Kết cấu là tập hợp các thành phần mạng 
cung cấp đường truyền giữa các cổng bên ngoài, 
mang lại khả năng kết nối đa điểm bằng cách sử 

dụng đường hầm lớp phủ. Kết cấu được điều chỉnh 
bởi bộ điều khiển nhằm đơn giản hoá hoạt động. Có 
thể khởi tạo dịch vụ bằng cách áp dụng việc thực 
hiện chính sách thích hợp đặc trưng cho phiên bản 
dịch vụ và tận dụng khả năng kết nối đa điểm mà 
kết cấu cung cấp để tiếp cận dịch vụ từ xa. 

· Mục đích: Mục đích là sự kết hợp quy trình kinh 
doanh với dịch vụ. Mục đích của dịch vụ được mạng 
cung cấp là thực hiện các quy trình kinh doanh phù 
hợp với doanh nghiệp. Do đó, dịch vụ thực hiện 
mục đích kinh doanh của doanh nghiệp và chính 
sách liên quan đến việc chỉ định cách thức mạng 
triển khai và thực hiện dịch vụ. 

· Mạng lưới Thiết bị Kết nối Internet (IoT): IoT là 
việc mở rộng Internet để truy cập không chỉ các tài 
nguyên điện toán truyền thống như PC, máy tính 
xách tay và máy chủ mà còn cả bất kỳ thiết bị nào. 
Điều này ám chỉ rằng các thiết bị IoT sẽ được nối 
mạng, tức là chúng được mở rộng để có sẵn tài 
nguyên điện toán nơi có thể chạy gói phần mềm 
mạng. Thông thường, điều đó cũng ám chỉ rằng các 
thiết bị hỗ trợ IoT chạy ứng dụng kinh doanh được 
số hoá để hưởng lợi từ khả năng kết nối Internet. Ví 
dụ về các thiết bị IoT là tủ lạnh, máy ảnh, phương 
tiện vận tải, đồng hồ tính cước phí đỗ xe, robot sản 
xuất, thang máy, phần cứng trang bị RFID, cảm 
biến, v.v. Ưu điểm của các đối tượng được nối 
mạng có trang bị gói phần mềm là chúng có thể 
điều khiển từ xa được, từ đó giúp số hoá các quy 
trình và dịch vụ kinh doanh. 

· Hệ thống ngăn chặn và phát hiện xâm nhập (IPS 
và IDS): IPS và IDS là nhóm chức năng mạng giúp 
giám sát mạng trên cơ sở liên tục. Hệ thống tìm 
kiếm hành vi bất thường hoặc hoạt động độc hại và 
thực hiện hành động thích hợp (như chặn hoặc báo 
cáo) khi phát hiện thấy. IPS và IDS thường dựa vào 
hành vi cơ bản để xác định đặc trưng (chữ ký), dựa 
vào đó các tình trạng bất thường được xác định. 
Phương thức thống kê cũng có thể được sử dụng. 

· Nối mạng mở: Nối mạng mở cho phép các nhà 
cung cấp phần mềm hoặc phần cứng của bên thứ 
ba tác động đến hoạt động của kiến trúc mạng. 
Chức năng này tin dùng API theo tiêu chuẩn và 
được xuất bản để tạo điều kiện cho việc tích hợp 
nêu trên. Nối mạng mở cho phép cộng đồng các 
nhà phát triển bên ngoài Cisco góp phần vào hoạt 
động và chức năng của mạng. Nối mạng mở giúp 
tăng tốc độ đổi mới và mang lại tính linh hoạt hơn 
cho mạng. 
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· Bộ điều phối: Thành phần này trong mạng cho 
phép chỉ định dịch vụ và bắt đầu khởi tạo hoặc sửa 
đổi liên tục các dịch vụ đó theo cách được kiểm 
soát. Bộ điều phối trong DNA tập trung vào việc xác 
định dịch vụ từ quan điểm của người dùng mạng, 
từ đó trừu tượng hoá bất kỳ chi tiết cấp thấp nào 
về cách thức, và đôi khi là vị trí, sẽ cấu hình các 
dịch vụ đó. Bộ điều phối quyết định mục đích của 
dịch vụ và truyền tải mục đích này tới bộ điều khiển. 
Sau đó, bộ điều khiển sẽ điều khiển các thành phần 
mạng để cung cấp dịch vụ truyền tải giữa các PEP 
liên quan, khởi tạo chính sách (truyền tải, bảo mật, 
v.v.) cũng như đảm bảo các dịch vụ được giám sát 
trên cơ sở liên tục. 

· Mạng lớp phủ: Mạng này dựa vào đường hầm 
mạng nằm ở trên cùng mạng cơ sở. Kỹ thuật truyền 
liên mạng được dùng để tách dịch vụ mạng khỏi cơ 
sở hạ tầng truyền tải cơ sở. Tình trạng của dịch vụ 
chỉ được lưu giữ tại biên mạng. Đối với tất cả các 
thành phần mạng tạo nên mạng cơ sở, lưu lượng 
dịch vụ đường hầm sẽ chỉ hiển thị là lưu lượng 
đường hầm đóng gói. Mạng lớp phủ được xác định 
đặc trưng trong [25] bằng cách: 

− Tách riêng lưu lượng giữa những người dùng 
− Hỗ trợ không gian địa chỉ khác nhau 
− Hỗ trợ phân bổ VM hoặc thiết bị động (không phụ 

thuộc vào cấu trúc liên kết và cách lập địa chỉ cơ 
sở) 

− Hỗ trợ quy mô lớn 

Mạng sẽ được ảo hoá hoàn toàn nếu các chức năng 
mạng ảo như bộ định tuyến hoặc tường lửa được kết 
nối với nhau bằng VLAN hoặc VRF. 

· Chính sách: Chính sách được áp dụng cho mỗi 
dịch vụ để điều chỉnh cách thức mạng xử lý dịch vụ 
đó. Chính sách là một thuộc tính của mỗi dịch vụ và 
các chính sách được khởi tạo ở một hoặc nhiều nơi 
trong mạng. Chính sách rơi vào các danh mục phụ 
sau: 

− Chính sách truy cập quyết định điểm cuối nào 
được phép truy cập để sử dụng dịch vụ và điều 
chỉnh quan hệ giao tiếp giữa các điểm cuối. 
Chính sách truy cập điều chỉnh quan hệ giao tiếp 
của một điểm cuối hoặc giữa các điểm cuối. 

− Chính sách truyền tải liên quan đến việc chỉ định 
cách thức mạng sẽ xử lý luồng IP sử dụng dịch 

vụ. Các ví dụ bao gồm chính sách mã hoá để đi 
qua các phần mạng không tin cậy, chính sách tối 
ưu hoá đường truyền (như kỹ thuật lưu lượng) 
hoặc chính sách phân vùng. 

· Điểm Thực hiện Chính sách (PEP): PEP là các 
chức năng trong mạng khởi tạo và triển khai chính 
sách được liên kết với dịch vụ. Mỗi dịch vụ phải 
có PEP truy cập, ngay cả khi chỉ định là “truyền tải 
tất cả”. PEP cũng có thể chỉ định các chính sách 
truyền tải bổ sung nếu đã được xác định cho dịch 
vụ. PEP có thể được khởi tạo giữa các miền trong 
mạng (ví dụ: để áp dụng mã hoá hoặc giải mã khi 
luồng dịch vụ đi qua phần mạng không tin cậy). Do 
đó, PEP có thể được nhà điều hành mạng khởi tạo 
khi dịch vụ đi qua giao diện giữa các mạng. 

· WAN Điều khiển bằng Phần mềm (SD–WAN): 
SD–WAN là việc sử dụng mạng điều khiển bằng 
phần mềm để kiểm soát và khởi tạo WAN doanh 
nghiệp. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với mạng 
nhánh phân tán về địa lý, trong đó SD–WAN có 
thể giúp quyết định dịch vụ truyền tải hiệu quả nhất 
giữa các vị trí. Mạng lớp phủ ảo bằng cách sử dụng 
đường hầm, thông tin tập trung bằng cách sử dụng 
bộ điều khiển và API để tự động hoá cấu hình mạng 
là các khía cạnh của SD–WAN. Xem [26] để biết 
mô tả chi tiết hơn. 

· Dịch vụ: Dịch vụ là việc truyền tải lưu lượng IP 
giữa hai hoặc nhiều điểm cuối hoặc nhóm điểm 
cuối do mạng DNA cung cấp. Dịch vụ được mạng 
cung cấp cho các điểm cuối hoặc nhóm điểm cuối. 
Tức là, dịch vụ được cung cấp qua UNI. Điểm cuối 
là những người dùng dịch vụ. Mạng thực hiện dịch 
vụ bằng cách khởi tạo kết nối truyền tải thích hợp 
để kết nối các điểm cuối được liên kết với dịch vụ 
với nhau. Dịch vụ luôn được liên kết với PEP và 
dịch vụ có thể điều khiển luồng IP (ví dụ: áp dụng 
tối ưu hóa NAT, DPI hoặc WAN) ở bất cứ đâu trong 
đường truyền theo mô tả dịch vụ. Dịch vụ được 
cung cấp để thực hiện mục đích kinh doanh của 
doanh nghiệp. Thuật ngữ “dịch vụ” trong DNA ám 
chỉ thực thể tương tác với người dùng, trái với cấu 
trúc tương tác với tài nguyên hoặc mạng. Trong 
DNA, các chức năng tương tác với tài nguyên 
không được gọi là “dịch vụ”. Thay vào đó, chúng 
được gọi là “chức năng” để tránh nhầm lẫn. Các ví 
dụ về chức năng, còn được gọi là “dịch vụ mạng”, 
là NAT, tường lửa và máy chủ tên miền (DNS). 
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· Thoả thuận mức độ dịch vụ (SLA): Mạng cung 
cấp SLA cho các luồng lưu lượng mà nó truyền tải 
để xác định giới hạn trên về độ chậm trễ, chập chờn 
đường truyền hay mất gói tin. Các biện pháp khác 
cũng có thể được đưa vào SLA. Trong DNA, dịch 
vụ luôn được liên kết với SLA. Đo từ xa: Trong ngữ 
cảnh DNA, đo từ xa là tập hợp các số liệu hoặc dữ 
liệu khác về tình trạng mạng, tức là các thành phần 
và chức năng mạng xác định hoạt động của mạng. 
Quá trình thu thập dữ liệu và số liệu cũng được áp 
dụng ở cấp người dùng và ứng dụng. Dữ liệu và số 
liệu được truyền tới hệ thống giám sát (phân tích) 
để xử lý. Các số liệu này được đo từ xa theo góc 
nhìn của công cụ phân tích mà không xử lý, do đó 
sử dụng thuật ngữ “đo từ xa” trong ngữ cảnh mạng. 

· Kỹ thuật lưu lượng: Kỹ thuật lưu lượng là việc 
quyết định đường truyền tối ưu trong mạng và khởi 
tạo đường truyền đó bằng các cơ chế dựa trên giao 
thức như DiffServ–TE hoặc Định tuyến Hiệu suất. 

· Mạng cơ sở: Mạng cơ sở là mạng truyền tải có 
thể cho phép kết nối IP giữa các thành phần. Mạng 
cơ sở được thực hiện bằng các kỹ thuật định tuyến 
truyền thống. 

· Giao diện Mạng Người dùng (UNI): UNI là điểm 
ranh giới giữa miền mạng doanh nghiệp và các ứng 
dụng cũng như điểm cuối sử dụng dịch vụ mạng. 
Trong DNA, tất cả các thành phần và chức năng 
mạng giữa hai UNI đều thuộc trách nhiệm của nhà 
điều hành mạng. UNI xác định dịch vụ mà các thành 

phần bên ngoài mạng có thể sử dụng cũng như 
cách thức sử dụng. PEP được liên kết với tất cả các 
điểm cuối đi qua UNI trong DNA. 

· Ảo hoá: Trong DNA, ảo hoá liên quan đến khái 
niệm tạo các mạng ảo được tách khỏi hệ thống 
phần cứng cơ bản. Ảo hoá có thể được phân loại 
thành ảo hoá chức năng mạng và ảo hoá truyền tải: 

− Chức năng mạng: triển khai chức năng mạng 
trong phần mềm ngoài các máy chủ phần cứng 
chạy trên x86 tiêu chuẩn, bằng cách sử dụng 
máy ảo hoặc vùng chứa chức năng mạng. 

− Truyền tải: triển khai VLAN hoặc khái niệm định 
tuyến ảo để tạo cấu trúc chuyển tiếp Lớp 2 hoặc 
3 logic. 

· VRF: Định tuyến và chuyển tiếp ảo là việc phân 
chia logic các bảng định tuyến để phân vùng chuyển 
tiếp lưu lượng ở Lớp 3. VRF là cấu trúc quan trọng 
trong DNA để thực hiện mạng riêng tư ảo ở Lớp 3. 

· WAAS: Dịch vụ ứng dụng diện rộng. Quá trình triển 
khai để tối ưu hóa WAN của Cisco. 

· Tối ưu hoá WAN: Tối ưu hoá WAN là việc triển khai 
các kỹ thuật để cải thiện tính hiệu quả của luồng lưu 
lượng trên mạng diện rộng. Các ví dụ về kỹ thuật 
bao gồm: 

− Nén tải trọng IP 
− Tối ưu hoá kiểm soát luồng TCP/IP 
− Loại bỏ dư thừa và lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm 
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