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MÔN : THỰC HÀNH (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. Cấu hình địa chỉ IP và kết nối mạng cho từng thiết bị theo đúng sơ đồ. Đặt tên cho máy server là 
server.hotensinhvien.cse.edu.vn. 

2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access trên Router1 và Router2 kết nối các 
network 142.X.0.0, 192.168.X.0, 120.2.X.0. Định nghĩa dynamic route để cập nhật bảng định 
tuyến trên từng Router. 

3. Cấu hình máy Server cấp phát địa chỉ IP động cho 2 network 142.X.0.0 và 120.2.X.0  
� Số lượng địa chỉ dành cho mỗi network là 100.  
� Máy Client được gán địa chỉ dành riêng thứ 100.  

4. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên máy Server phân giải tên và địa chỉ các máy trong sơ đồ, 
tên các trang web trong câu 5. Kiểm tra dịch vụ DNS tại máy Client dùng lệnh nslookup. 

5. Tạo 2 website có địa chỉ http://www.hotensinhvien.com và http://www.hotensinhvien.edu.vn 
trên máy Server. Nội dung các trang web bao gồm họ tên thí sinh, mã số. Sử dụng máy Client 
truy cập các trang web trên. 

Lưu ý :    
� Sử dụng VMnet 2, VMnet 3, VMnet 4 để nối các máy trong sơ đồ tương ứng với các network. 
� Password của administrator trên máy Server là 1. 
� Sinh viên không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

 
Thang điểm : 10/10  - Sinh viên không được điền vào khung chấm điểm dưới đây. 
 
Câu hỏi Ðiểm Hoàn tất 
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