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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 :  02 
 
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. Cấu hình dịch vụ DNS trên máy server phân giải tên, địa chỉ các máy và các trang web dưới đây. Cấu 

hình DNS server sao cho client có thể chủ động cập nhật DNS zone khi chúng có sự thay đổi về tên 
hay địa chỉ dùng lệnh ipconfig /registerdns . 
2.1. Máy Server  

� FQDN : server.hotensinhvien.cse.edu.vn 
� IP address : 192.168.X.254/24 

2.2. Máy Client  
� FQDN : client.hotensinhvien.cse.edu.vn  
� IP address : 192.168.X.1/24 

2.3. Alias www.hotensinhvien.cse.edu.vn 
� Original FQDN :  server.hotensinhvien.cse.edu.vn 

2.4. Alias www.wordpress.com 
� Original FQDN :  server.wordpress.com 
� IP address : 192.168.X.254/24 

3. Cấu hình Server quảng bá trang web có địa chỉ http://www.hotensinhvien.cse.edu.vn 
o Nội dung trang web bao gồm họ tên sinh viên, mã số sinh viên  
o Tiêu đề : Faculty of Computer Science and Engineering  

4. Cấu hình sharing 2 printer bất kỳ trên máy Server.  Cho phép client truy cập máy in thông qua trang 
web http://www.hotensinhvien.cse.edu.vn/printers 

5. Tạo file script theo hướng dẫn sau đây : 
o Bước 1 : Mở Notepad, tạo mới file text và lưu trên Desktop với tên là turnon.vbs. 
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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 Bước 2 : Click phải vào file turnon.vbs, chọn Edit.  
               Nhập vào dòng lệnh :     msgbox “Have  a nice working day !” 

o Bước 3 : Lưu nội dung trong file turnon.vbs và đóng cửa sổ Notepad lại. 
Cấu hình Group Policy trên Server hiển thị nội dung trong đoạn script vừa tạo khi người dùng khởi 
động máy. 

 
6. Cấu hình dịch vụ Telnet cho phép người quản trị có thể đăng nhập vào Server từ máy Client và thực 

thi các lệnh quản trị hệ thống.   
 
7. Cấu hình IPSec mã hóa dữ liệu của dịch vụ Telnet được truyền giữa hai máy Client và Server theo 

yêu cầu sau : 
o Protocol Type = TCP 
o Telnet Port = 23 
o Filter Action = Negotiate Security  
o IPSec Protocol = ESP 
o Integrity Algorithm = SHA1 
o Data Encryption = 3DES 
o Preshared key = cse-123 

 

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

1 1   

2.1 0.5   

2.2 0.5   

2.3 0.5   

2.4 0.5   

3 1.5   

4 1.5   

5 1.5   

6 1.5   

7 1   

Tổng điểm  
 


