
Trang 1 

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

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP TIN HỌC K36 
 

MÔN:  THỰC HÀNH THỜI GIAN: 90 Phút  
 
Họ tên SV :  .....................................................................  Ngày thi   :  ............................................................  

Mã số SV  : .....................................................................  Giờ thi      :  ...........................................................  

Lớp           : .....................................................................  Phòng thi  :  ...........................................................  

Số máy : .....................................................................  Ký tên : ............................................................  
 

 

Cho mô hình mạng như sau:  

- X là số máy của sinh viên ngồi 

- PC1 và PC4 là Windows XP 

- PC2 và PC3 là Windows server 2008 có 2 card mạng 

- Sinh viên thiết lập thông số mạng cho các máy tính phù hợp với mô hình dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị: 

- Tạo cây thư mục như hình sau trên máy PC2 

 

 

 

 

- Tạo 2 Group : KeToan, NhanSu 

- Tạo 2 user:  KT1, KT2  và password 123. Add 2 user này vào Group KeToan 

- Tạo 2 user:  NS1, NS2  và password 123. Add 2 user này vào Group NhanSu 
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Trang 2 

Câu 1 (3 điểm):  

1.1. (2 điểm) Thực hiện phân quyền cho các Group như sau: 

 C:\Data C:\Data\Chung C:\Data\KeToan C:\Data\NhanSu 

Administrator Toàn quyền Toàn quyền Toàn quyền Toàn quyền 

KeToan Đọc Toàn quyền Toàn quyền Không được truy cập 

NhanSu Đọc Toàn quyền Không được truy cập Toàn quyền 

 

1.2. (0.5 điểm)  Share cây thư mục sao cho các quyền đã cấp vẫn duy trì khi user truy cập qua 
mạng. 

1.3. (0.5 điểm) Điều chỉnh quyền sao cho các user chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra. 

 

Câu 2 (3 điểm): Cài đặt File server resource manager 

 2.1. (1 điểm) Cấm chép file có đuôi “ *.exe ”  vào thư chung 

 2.2. (1 điểm) Tạo giới hạn 500 MB cho thư mục Chung 

2.3. (1 điểm) Cấu hình Disk quota cho user KT1,KT2 là: Quota limit là 100MB, warning level là 95 
MB.  

Câu 3 (2.5 điểm):   

- (0.5 điểm) Thiết lập các thông số  địa chỉ IP, subnet mask, Default gateway cho các  máy tính 
phù hợp với mô hình trên. 

- (2 điểm) Cấu hình cho máy PC2 và PC3 làm Router. Cài đặt và cấu hình dịch vụ Routing and 
Remote Access để cho các máy trạm lưu thông mạng qua lại lẫn nhau bằng các cách. 

• Cấu hình định tuyến tĩnh (Static Routes) 

• Cấu hình định tuyến động  bằng giao thức RIP 

 

Câu 4: (1.5 điểm) Cài đặt và cấu  hình cho máy PC2 làm DNS server quản lý tên miền cse.edu.vn  
để tất cả các máy có thể phân giải tên và địa chỉ tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


