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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM   
    KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 1 
 

MÔN : KIẾN TRÚC MẠNG   THỜI GIAN : 90 phút ĐỀ THI :  01 
 
Mã số SV  : ...............................................................  Ngày thi  : ...... / ...... / ..........  
Họ tên SV : ...............................................................    Phòng thi : .........................  
Lớp           : ...............................................................    Máy tính  : .........................  

 
Sơ đồ cấu hình :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng :  
 
1. Kết nối các máy tính theo sơ đồ trên. 
2. Cài đặt dịch vụ Active Directory trên máy Server A quản lý miền hotensinhvien.cse.edu.vn . Đăng 

nhập máy Client vào miền hotensinhvien.cse.edu.vn. Tạo domain account cho máy Client như sau : 
username = client , password = hello. 

3. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP server trên máy Server A cấp phát 100 địa chỉ cho các máy client 
trong miền hotensinhvien.cse.edu.vn, thời gian sống của địa chỉ là 2 ngày. Cấu hình Reservation cho 
máy Client địa chỉ thứ 25 trong dãy địa chỉ trên. 

4. Cấu hình Software Installation Group Policy trên Server A cho phép triển khai gói cài đặt phần mềm 
Office Visio 2003 trên các máy client khi client logon vào domain. 

5. Tạo thư mục trên máy Server A như Hình 1. Sửa tên thư mục Hoten_sinhvien thành họ tên của bạn. 
Cấu hình Sharing và Permission theo yêu cầu sau: 
5.1. Nhóm Managers cần đọc và chỉnh sửa dữ liệu trong thư mục Management Guideline. Ngoài 

ra không có ai khác được phép truy cập thư mục này. Tài khoản thuộc nhóm Manager bao gồm: 
o Username : m1  
o Password  : 123 

5.2. Bộ phận Customer Service cần có chỗ trên Server A để lưu các file dữ liệu liên quan đến công 
việc trong thư mục Customer Service . Tài khoản thuộc nhóm Customer Service bao gồm: 

o Username : cs1  
o Password  : 123 

5.3. Nhóm CustomerDBFull được phép đọc và cập nhật cơ sở dữ liệu của khách hàng lưu trong thư 
mục Customer . Trong khi nhóm CustomerDBRead chỉ được quyền xem thông tin.  
Tài khoản thuộc nhóm CustomerDBFull bao gồm:  

X.204.204.0 / 24 

.254 .253 

Client 
1 

Server A 
A 

Chú thích : 
 
X là số máy sinh viên ngồi làm bài thi. 
Ví dụ : máy số 9 của phòng B14 được  
            đánh số B1409 => X=9 
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o Username : db1  
o Password  : 123 

 Tài khoản thuộc nhóm CustomerDBRead bao gồm:  
o Username : db2  
o Password  : 123 

5.4. Đảm bảo tất cả nhân viên đều xem được các thông tin phổ biến chung cho toàn bộ công ty lưu 
trong thư mục Public.  

5.5. Cấu hình Security Log file ghi nhận tất cả các trường hợp truy cập không hợp lệ vào thư mục 
Management Guideline.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý :    
� Sinh viên sử dụng 1 máy ảo Windows Server 2003 làm Server A và 1 máy ảo Windows XP làm 

Client. Để tránh trường hợp trùng địa chỉ giữa các máy trong phòng thi, sinh viên không được sử 
dụng mạng Bridged  (VMnet 0) để kết nối các máy tính.  

� Mật khẩu của Administrator trên máy Server A là 1. 
� Bài thi được xem là không hợp lệ nếu sinh viên thay đổi bất cứ chi tiết nào trong sơ đồ. 
� Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.  
� Đề nghị các thầy cô giám thị không giải thích gì thêm. 

     
Thang điểm : 10/10 
Sinh viên không được điền vào phần này. 
 
Câu hỏi Ðiểm quy định Điểm hoàn tất Ghi chú 
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