
 Đề thi có 2 trang  

  1 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM 
 KHOA KH&KT MÁY TÍNH 
 

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP TIN HỌC (Mạng) 
 

MÔN:  Thực hành (Mạng) 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 2 số cuối máy sinh viên ngồi  
- PC1 là Windows XP  
- PC2 Windows Server 2008 
- Thiết lập máy tính phù hợp với mô hình 
- Không được sử dụng mạng Bridged 

Câu 1: (2 điểm)   
 Chuẩn bị: Tạo cây thư mục như hình sau trên máy PC2 
 
 
 
 
  

- Tạo 2 Group: GiaoVien, SinhVien 
- Tạo 2 User: GV1, GV2 và Password bỏ trống, Add 2 User này vào Group GiaoVien 
- Tạo 2 User: SV1, SV2 và Password bỏ trống, Add 2 User này vào Group SinhVien 

 Yêu cầu:  
 1.1 Thực hiện phân quyền cho các Group như sau: 

• Trên thư mục DULIEU: Group GiaoVien và SinhVien có quyền đọc (Read) 
• Trên thư mục CHUNG: Group GiaoVien và SinhVien có toàn quyền (Full) 
• Trên thư mục GIAOVIEN: Group GiaoVien toàn quyền. Group SinhVien không có quyền. 
• Trên thư mục SINHVIEN: Group SinhVien toàn quyền. Group GiaoVien không có quyền. 

 1.2. Share cây thư mục sao cho các quyền đã cấp vẩn duy trì khi User truy cập qua mạng. 
 1.3. Điều chỉnh quyền sao cho các User chỉ có thể xóa tài nguyên do chính mình tạo ra. 
Câu 2: (3 điểm)   

Tạo thêm máy PC3 là Windows Server 2008 thiết lập thông số cho các máy tính phù hợp với mô 
hình dưới. 
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2.1. Cài đặt và cấu hình dịch vụ Routing and Remote Access trên PC2 và PC3 để kết nối các network 
như sơ  đồ trên.  

2.2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ cho PC2 làm DNS server quản lý tên miền cse.edu.vn và PC3 làm 
DNS server quản lý tên miền ttth.edu.vn. 

2.3. Đặt tên máy PC2 là server1 và PC3 là server2. Ủy quyền quản lý phân giải tên DNS server cấp 
con ttth.edu.vn cho 1 máy Server khác. (Kiểm tra bằng cách đứng ở PC1 phân giải được tên 
miền của PC2 và PC3) 

Câu 3: (3 điểm)   
Cài đặt dịch vụ  Internet Information Services -IIS trên máy PC2 và thực hiện  các yêu cầu dưới đây: 
3.1. Cấu hình dịch vụ IIS quảng bá trang Web http://www.cse.edu.vn với nội dung như hình 3.1.  
3.2. Tạo thêm trang Web thứ 2 với địa chỉ http://www.hui.edu.vn với nội dung như hình 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Máy Client có thể truy cập trang Web thông qua trình duyệt hoặc từ menu Run. 
3.3. Cài đặt và cấu hình File Transfer Protocol-FTP Server  trên máy PC2.Các  máy client truy cập 

thông qua trình duyệt để lấy dữ liệu trong thư mục C:\SOFT từ máy PC2. 
Câu 4: (2 điểm)   

Tạo thêm máy PC4 là Windows XP thiết lập thông số cho các máy tính phù hợp với mô hình dưới. 

  Tạo user hcm tại PC2 password 123 và hanoi  tại PC3 password 123. Cấu hình sao cho 2 mạng 
HCM và HANOI kết nối với nhau thông qua kết nối VPN, user hcm và hanoi kết nối VPN để lấy 
dữ liệu. 

 
  Khoa KH&KT máy tính 
 

Hình 3.1 Hình 3.2 

PC4 PC2 

`

PC1 

172.31.X.1 

172.31.X.2 

Vmnet 2 

Vmnet 2 
`

Vmnet 3 

Vmnet 3 
192.168.X.1 

192.168.X.2 Vmnet 4 

Vmnet 4 220.2.X.1 

220.2.X.2 

PC3 
HCM HANOI 


