
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng 
xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng 
chủ đề của tác giả khác. Tài liệu này bao gồm nhiều tài liệu nhỏ có cùng chủ 
đề bên trong nó. Phần nội dung bạn cần có thể nằm ở giữa hoặc ở cuối tài liệu 
này, hãy sử dụng chức năng Search để tìm chúng. 

Bạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây:

http://mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html

Thông tin liên hệ: 

Yahoo mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 
a. Thiết đặt IP tĩnh

 Địa chỉ IP là địa chỉ được định ra trong mô hình TCP/IP: đây là
địa chỉ logic được dùng để xác định các thiết bị khi tham gia vào
mạng.
 Địa chỉ Ip v4 bao gồm có 32 bit (Ip v6 là 128 bit) được biểu diễn
dưới dạng dotted decimal: cứ 8 bit hay một octet sẽ được chuyển
đổi sang dạng thập phân và bốn số thập phân sẽ được viết cách
nhau bởi một dấu chấm Một địa chỉ IP bao gồm hai phần: network 
(xác định nhóm địa chỉ) và phần host (xác định chính xác địa chỉ
thiết bị) 
 Dải địa chỉ IP được phân làm 5 lớp từ A đến E trong đó chúng ta
chỉ nghiên cứu 3 lớp A; B; C còn lớp D dành cho các ứng dụng
multicast và lớp E dành cho thí nghiệm. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 
Khác biệt giữa IP tĩnh Và IP động
ip tĩnh
Được cài đặt cấu hình tĩnh với một địa chỉ IP xác
định thương là do người dùng hoặc quản trị hệ
thống đặt sẵn.
Ưu điềm:

- Tính ổn định tương đối. Không bị thay đổi
khi khởi động lại.
-Không phụ thuộc vào thiết bị cấp phát IP 
(DHCP)

Nhược điểm:
- Có thể bị trùng và tranh chấp với những IP 
đã được đặt rồi.
- Bất tiện trong cấu hình và quản lý.
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

ip động
Được cấp phát và gán bới các thiết bị như, 
Modem, Server … Với tính năm DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol)
Ưu điểm:

- Không cần biết về kỹ thuật. khi kết nối PC 
vào mạng DHCP sẽ tự động thiết lập IP cho
IP đó
- Dễ dàng quản lý. Cấp phát địa chỉ không bị
trùng và không sảy ra tranh chấp.

Nhươc điểm:
- Trong một số trường hợp yêu cầu tính ổn
định IP phải được cấu hình tĩnh
- IP cấp phát ngẫu nhiên không chính xác
như IP tĩnh.
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

Chuyển đổi IP động thành IP tĩnh

(đặt IP tĩnh)
Để giúp cho việc quản lý kết nối giữa

các máy được ổn định hơn và không

phụ thuộc vào thiết bị được cấp phát

ta nên đặt IP tĩnh cho từng máy

Click chọn Internet Protocol (TCP/IP) sau đó chọn Properties
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

Tùy theo cách chọn địa
chỉ IP ở lớp nào gán cho mạng
nội bộ mà ta đặt ở lớp đó cho
phù hợp. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

b. Thiết đặt TCP/IP nâng cao
Windows 2003 từng ra mắt với một số thành phần mới cho

TCP/IP như: hỗ trợ IP version 6, dò tìm tự động giá trị metric 
Interface, Gateway và tab cấu hình Alternate cho phép đặc tả địa chỉ
IP kế tiếp dùng khi thiếu server DHCP (trước khi APIPA tham gia). 

Để mở hộp thoại Advanced TCP/IP Settings, đơn giản bạn chỉ
cần kích phải chuột lên kết nối từ thư mục Network Connections. Mở
hộp thoại Properties của kết nối được chọn, xem danh sách các thuộc
tính hiện ra. Sau đó di chuột đến Internet Protocol (TCP/IP) và kích
vào Properties. Hộp thoại Internet Protocol (TCP/IP) Properties xuất
hiện, kích vào Advanced. Ở phần trên của Advanced TCP/IP Settings 
bạn sẽ thấy có 4 tab: 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

IP Settings: cho phép bổ sung thêm địa chỉ IP hoặc

thay đổi thuộc tính định tuyến của card mạng. 

DNS: cho phép thiết lập kết nối TCP/IP sử dụng hệ

thống tên miền (DNS). 

WINS: cho phép thiết lập kết nối TCP/IP dùng WINS 

cho các máy tính không thể truy cập Active Directory. 

Options: cho phép thiết lập bộ lọc TCP/IP (TCP/IP 

Filtering) và mô tả các cổng sẽ được dùng cho truyền thông

TCP/IP. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

Tab IP Settings
Hộp IP Addresses cho phép bạn

gán địa chỉ IP bổ sung cho card mạng đơn. 
Nó rất hữu ích nếu bạn sở hữu nhiều
website trên cùng một web server và muốn
cung cấp cho chúng từng địa chỉ IP riêng. 

Hộp Default gateways được dùng
trong việc kết nối mạng sử dụng đa cổng
vào mặc định. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

Tab WINS
Tab WINS được dùng để mô tả các

thiết lập liên quan đến WINS như danh sách
server WINS dùng cho tên NETBIOS để xử lý
địa chỉ IP, file LMHOSTS được dùng như một
phương tiện xen kẽ để tra tìm và các thiết lập
NETBIOS cho kết nối mạng. 

Dùng tuỳ chọn "WINS addresses, in 
order of use box" để bổ sung thêm server 
WINS muốn hệ thống sử dụng cho IP nhằm
đưa ra các tên hợp lệ. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 
Tab WINS

Đánh dấu chọn vào hộp checkbox "Enable LMHOSTS lookup" để
phòng trường hợp nếu WINS không thể đưa ra một tên thì file LMHOSTS 
cục bộ sẽ được dùng. File LMHOSTS có thể tìm thấy trong \WINDOWS\
system32\drivers\etc. Tên đầy đủ của nó là "lmhosts.sam" và có thể thay đổi
trong một trình soạn thảo văn bản. Nếu đã có một file LMHOSTS trên máy
khác trong mạng, bạn có thể dùng nút "Import LMHOSTS" để chọn file 
này và nhập nó vào máy cục bộ của mình.

Các thiết lập NETBIOS Setting cho phép bạn định nghĩa một cách
rõ ràng cách thức NETBIOS sẽ được dùng trên hệ thống. Chọn Default nếu
muốn DHCP server gán thiết lập NETBIOS mặc định. Chọn "Enable 
NETBIOS over TCP/IP" nếu bạn đang sử dụng địa chỉ IP tĩnh hoặc DHCP 
Server không cung cấp thiết lập NETBIOS. Chọn "Disable NETBIOS over 
TCP/IP" nếu bạn không muốn dùng NETBIOS hay WINS trên mạng. 
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1. Thiết đặt cấu hình TCP/IP 

Tab Options (TCP/IP Filtering) 
Tab Options cho phép bạn cấu hình các

thiết lập TCP/IP Filtering (chức năng lọc
TCP/IP). Bạn có thể định nghĩa các cổng hay 
giao thức được phép dùng. Đánh dấu chọn vào
ô "Permit Only" và dùng nút Add để thêm các
cổng TCP/UDP hoặc một bản giao thức vào
danh sách tương ứng. Nếu bạn thiết lập chỉ cho
phép hoạt động giao thông mạng diễn ra trong
tập hợp cổng được định nghĩa, tất cả lưu lượng
khác sẽ bị xoá. 
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IPIP

IPIPIPIPIPIPIPIPIPIP

ClientClient

2. Cài đặt và cấu hình DHCP 
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Mỗi thiết bị trên mạng nếu dùng giao thức TCP/IP thì đều phải
có 1 địa chỉ IP hợp lệ, duy nhất trên mạng đó.

 Nếu máy trạm tự đặt IP cho mình hoặc quản trị viên cấu hình
cho từng máy để sinh ra trùng IP, và đây là công việc mất thời
gian và không đảm bảo

 Dịch vụ DHCP cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu
hình mạng cho các máy trạm. 

 Các hệ điều hành của Microsoft và các hệ điều hành khác như
Unix hoặc Macintosh đều hỗ trợ cơ chế này, có nghĩa là trên các
hệ điều hành này phải có một dịch vụ gọi là DHCP Client.
1 0 0 1 1 0 0 0

150 .

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

133 . 48 . 185 .
8 bits 8 bits 8 bits 8 bits

a. Giới thiệu DHCP 
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 Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP, giảm chi phí
quản trị hệ thống

 Giúp ISP (Internet Service Provider) tiết kiệm số lượng
địa chỉ IP thật (Public IP)

 Phù hợp cho các máy tính thường xuyên di chuyển qua lại
giữa các mạng (Laptop)

 Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) cung cấp
các điểm Hostpot như tại nhà ga, sân bay, trường học, 
phòng hội thảo…

b. Ưu điểm DHCP 
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ClientClient

Khi Client khởi động, máy sẽ broadcast 1 gói tin DHCP DHCP 
DISCOVERDISCOVER, yêu cầu Server nào đảm nhiệm vai trò DHCP phục
vụ mình. Gói tin này có chứa địa chỉ MACMAC của máy Client.

DHCPDISCOVER

MACBOOT

Client 
Server DHCP

c. Phương thức hoạt động DHCP 
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Server DHCP khi nhận được gói tin yêu cầu đó nếu còn có
thể cung cấp IP, sẽ gởi lại cho Client gói tin DHCP OFFER, 
cho biết sẽ cấp cho Client 1 đc IP trong khoảng thời gian
nhất định, kèm theo là 1 Subnet Mask và địa chỉ IP của
Server.

ClientClient

Client 
Server DHCP

DHCPOFFER
IP-SER

c. Phương thức hoạt động DHCP 
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 Client sẽ xem xét đề nghị của Server trong DHCP OFFER, và
broadcast lại gói tin DHCP REQUEST chấp nhận lời đề nghị đó

ClientClient

DHCPREQUEST

Client 
Server DHCP

OK!

Khi đó địa chỉ IP này sẽ được Client sử dụng
và Server sẽ không cấp phát đc IP đó
cho bất cứ Client nào khác trong những
phiên giao dịch sau.

c. Phương thức hoạt động DHCP 
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Server nhận được gói tin chấp nhận của Client sẽ gởi ngược
lại gói tin DHCPACK như là 1 hiệp ước, cho biết IP đó, 
Subnet Mask đó, thời gian sử dụng đó chính thức được áp
dụng

ClientClient

Client 
Server DHCP

DHCPACK

Ngoài ra còn kèm theo các thông tin
cấu hình bổ sung như : địa chỉ Gateway
địa chỉ DNS Server … nếu có

c. Phương thức hoạt động DHCP 
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Chọn Start  Setting  Control Panel 
Trong Control Panel double click vào

Add/Remove Programs

d. Cài đặt DHCP 
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Trong hộp thoại Add/Remove Programs, nhắp chọn mục
Add/Remove Windows Components

Trong Windows Components Wizard, tô sáng Networking 
Services và nhấn nút Details

Click

d. Cài đặt DHCP 
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Trong hộp thoại Networking Services nhấn chọn mục
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) và
nhấn OK

ClickClick

ChChọọnn

d. Cài đặt DHCP 
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Quay về hộp thoại Windows Components Wizard, nhấn
chọn Next

Win sẽ cấu hình các thành phần và cài đặt dịch vụ DHCP.
Cuối cùng nhấn Finish để kết thúc

d. Cài đặt DHCP 
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 Sau khi cài đặt xong ta sẽ thấy biểu tượng DHCP 
trong menu Addministrative Tools

d. Cấu hình DHCP 
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Khởi động dv DHCP lên
Trong cửa sổ DHCP, nhấp phải lên biểu tượng Server của

mình chọn mục New Scope trong popup menu

d. Cấu hình DHCP 
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Trong hộp thoại Scope Name, nhập vào tên và chú thích, 
giúp cho việc nhận diện Scope này, rồi nhấn Next

d. Cấu hình DHCP 
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Hộp thoại IP Address Range xuất hiện. Nhập vào địa chỉ
bắt đầu và kết thúc của danh sách đc cần cấp phát

Sau đó chỉ định Sub
net Mask bằng cách
cho biết số bit 1 hoặc
nhập vào chuỗi số
Nhấn chọn Next

d. Cấu hình DHCP 
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Trong h.thoại Add Exclusions, nhập vào những địa chỉ nào
ta cần loại ra khỏi nhóm địa chỉ đã chỉ định ở trên.

Các địa chỉ loại ra này
ta sẽ dùng đặt cho các
máy tính cần
địa chỉ IP tĩnh hoặc
dành dùng cho mục
đích nào đó

Để loại 1 địa chỉ duy nhất, ta chỉ nhập trong ô Start IP Address
rồi nhấn Add

d. Cấu hình DHCP 
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 Trong hộp thoại Lease Duration, cho biết thời gian các máy
trạm có thể sử dụng đc IP này. Default các máy trạm sẽ cố làm
mới lại địa chỉ IP khi đã sử dụng ½ thời gian cho phép

Mặc định là 8
ngày. Sau ½ thời
gian đó Client sẽ
xin địa chỉ khác

d. Cấu hình DHCP 
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Hộp thoại Configure DHCP Options xuất hiện. Ta có thể
đồng ý để cấu hình các tuỳ chọn phổ biến (trên), hoặc
không đồng ý, để việc thiết lập này thực hiện sau (dưới). 
Chọn đồng ý và nhấn Next

d. Cấu hình DHCP 
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Khai báo địa chỉ Router (Default Gateway) nếu có trong
hộp thoại này, nhấn Add và nhấn Next

d. Cấu hình DHCP 
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Khai báo tên Domain trong hộp thoại này (nếu máy có gia
nhập domain), và khai báo địa chỉ IP của DNS Server, Next

d. Cấu hình DHCP 
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Trong hộp thoại này khai báo đc IP của WINS Server dùng
phân giải các tên NetBIOS thành địa chỉ IP. (Không dùng, 
có thể bỏ qua)

d. Cấu hình DHCP 
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Kích hoạt Scope trong hộp thoại này. Scope chỉ có thể cấp
phát địa chỉ IP cho máy con khi đã được kích hoạt, nhấn
Next.

d. Cấu hình DHCP 
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Nhấn Finish để kết thúc

d. Cấu hình DHCP 
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Là các thông tin phụ gởi kèm theo đc IP khi cấp phát cho
Client

Có thể chỉ định tuỳ chọn ở 2 mức độ : Scope và Server.

Trong cửa sổ DHCP, ở ô
bên trái, click chọn Server
để tìm Server Option hoặc
click một Scope nào đó để
tìm Scope Option

e. Cấu hình các tùy chọn DHCP 
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Right click lên mục tuỳ chọn tương ứng và chọn Configure 
Options

Hộp thoại cấu hình các tuỳ chọn xất hiện

Sau khi đã chọn xong hoặc chỉnh sửa các tuỳ chọn xong, 
nhấn OK để kết thúc

e. Cấu hình các tùy chọn DHCP 



38

Trong cửa sổ DHCP, mục tuỳ chọn tương ứng sẽ xuất hiện
các thông tin cấp phát

e. Cấu hình các tùy chọn DHCP 
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f. Cấu hình dành riêng địa chỉ

 Trong ô bên trái
cửa sổ DHCP chọn
Reservation, right 
click  New 
Reservation

 Nếu cần dành riêng địa chỉ IP cho 1 máy tính đặc biệt nào
trên mạng, ta sẽ cấu hình nó trong Reservation
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Xuất hiện hộp thoại New Reservation. Đặt tên cho mục
này trong ô Reservation name

 Nhập IP sẽ cấp cho máy đó trong ô IP Address

 Nhập đc MAC vào ô MAC 
Address
 Description : mô tả

 DHCP only : chỉ cho phép
Client sử dụng giao thức DHCP 
để xin IP

 BOOTP only : chỉ dùng giao
thức BooTP để xin IP

 Both : Chấp nhận cả 2 giao thức

f. Cấu hình dành riêng địa chỉ
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Address Pool
Dãy địa chỉ IP dành để cấp phát
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Address Leases

192.168.1.5               w06                   3/26/2006 4:23:19 PM

192.168.1.8               w02                   3/26/2006 4:26:12 PM
192.168.1.9               w12                   3/27/2006 9:26:12 AM

Những địa chỉ IP đã cấp phát cho các Client
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Reservation
Các địa chỉ IP dành riêng cho những máy đặc biệt
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Vậy là ta đã cài đặt xong dịch vụ DHCP 

Có thể tạm ngưng
hoạt động hay hoạt
động lại bằng cách:

f. Cấu hình dành riêng địa chỉ
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Máy tính trên mạng muốn liên lạc với nhau phải biết địa chỉ
IP. Việc nhớ IP với ta là rất khó khăn.

Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính cho dễ
nhớ.

Không ảnh hưởng khi địa chỉ IP thay đổi
Hoạt động theo mô hình

Client-Server, phải có 1 
Server cài đặt dv DNS

Client Home.vnn.vn

DNS Server

home.vnn.vn?

203.162.0.12

3. Cài đặt và cấu hình DNS
a. Giới thiệu
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Root DomainRoot Domain

SubdomainsSubdomains

Second Level DomainSecond Level Domain

Top Level DomainTop Level Domain

FQDN:
server1.pmt.hcmut.edu.vn

pmt

hcmuns hcmnut

net

Host: server1

uscom cnvn

vnn com edu gov
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Root domain được biểu diển bằng 1 dấu chấm (.), mặc định
không ghi. Nên ta chỉ thấy tên của top-level domain.

Các tổ chức giáo dục.edu

Các trung tâm hỗ trợ về
mạng.net

Các tổ chức thuộc chính phủ.gov

Các tổ chức được thành lập
bởi các hiệp ước quốc tế.int

Các tổ chức quân sự.mil

Các tổ chức phi lợi nhuận.org

Các tổ chức, công ty thương
mại.com

Mô tảTên miền
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Các domain tồn tại đã quá tải nên phát sinh ra các top-level 
domain mới, và các tên miền quốc gia ví dụ :

Các tổ chức kinh doanh thương mại.firm

Các tổ chức có tính chất giải trí, thể thao.rec

Các tổ chức liên quan đến thông tin.info

Các tổ chức liên quan đến nghệ thuật và kiến trúc.arts

Mô tảTên miền

Nhật.jp
Anh.uk

Trung quốc.cn

Mỹ.us
Việt Nam.Vn

Tên quốc giaTên miền Quốc gia
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Root Hints là DNS resource records, được lưu trữ trên DNS 
Server, đó là 1 danh sách địa chỉ IP của DNS  server gốc
(Root Server). Hiện có 13 root server trên toàn cầu.

microsoft

Cluster of
DNS Servers

Root Hints

DNS Server

Cluster of 
Root (.) Servers

com

Computer1
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Local DNS ServerComputer1

ChoCho bibiếếtt IP IP ccủủaa
dungnc@.pkt.thbk.comdungnc@.pkt.thbk.com

192.168.1.99192.168.1.99

Khi Computer1 cần biết IP của 1 máy tính nào, nó liền gởi lên
DNS Server 1 yêu cầu truy vấn đệ quy nhờ giải đáp

DNS server sẽ tìm trong zone và cache
để trả lời cho Computer1
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Computer1

Local 
DNS Server

.yahoo.com

Root Hint (.)

.com

Khi DNS server nhận được một truy vấn tương tác, nó sẽ đưa ra
kết quả tối ưu nhất mà nó đang lưu giữ.

Tr
uy

vấ
n
đệ

qu
y

ch
o

m
ai

l.y
ah

oo
.c

om
17

2.
16

.6
4.

11

Truy vấn tương tác

Truy vấn tương tác

Truy vấn tương tác

Hỏi .com

Hỏi yahoo.com

Có quyền đáp ứng
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Computer1
nwtraders.com

Root Hint (.)

.com

Khi một DNS Server không phân giải được một tên miền do Client yêu
cầu, nó sẽ nhờ DNS Server cấp trên phân giải giùm (forward), và Server 
đó là một Forwarder.

Iterative Query

Iterative Query

Iterative Query

Ask .com

Ask nwtraders.com

Authoritative Response

Local 
DNS Server

Forwarded

Recursive query for 
mail1.nwtraders.com

172.16.64.11

17
2.1

6.6
4.1

1

Re
cu

rsi
ve

 Q
ue

ry
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Caching là một phương pháp lưu giữ những thông tin vừa được truy
cập gần đây vào trong bộ nhớ riêng biệt của hệ thống, để lần sau nếu
truy cập lại địa chỉ này sẽ nhanh hơn vì không phải tìm một lần nữa.

Where’s Client 
dungnc?

Client1

Client2

dungnc

dungnc is at 
192.168.1.99

Where’s Client 
dungnc?

dungnc is at 
192.168.1.99

192.168.1.99
IP Address

28 seconds
TTL

Caching Table

dungnc.pkt.thbk.com.
Host Name
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Từ nút Start  Settings Control Panel double click vào biểu tượng
Add or Remove Programs
Trong cửa sổ Add or Remove Programs click Add/Remove Windows 
Components

b. Cài đặt DNS
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Chọn dòng Networking Sevices nhấn Details…

b. Cài đặt DNS
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Check vào ô Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) để
chọn, nhấn OK

b. Cài đặt DNS
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Chương trình copy file để tiến hành cài đặt

b. Cài đặt DNS
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Nhấn Finish để kết thúc tiến trình cài đặt

b. Cài đặt DNS
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 Start  programs  Addministrative Tools  DNS. Mở cửa sổ DNS

Nhật ký dv DNS

Chứa tất cả các
Zone thuận của
DNS, Zone này
được lưu tại DNS
Server

Chứa tất cả các
Zone nghịch của
DNS, Zone này
được lưu tại DNS
Server

b. Cấu hình DNS
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Right click vào tên Server chọn New Zone…

Tạo Forward Lookup Zone
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Hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard xuất hiện
nhấp Next

Tạo Forward Lookup Zone
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Chọn Zone Type là Primary Zone, click Next
Chọn Forward Lookup Zone click Netxt

Tạo Forward Lookup Zone
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Chỉ định Zone Name để khai báo tên (ví dụ : thbk.com)
Hộp thoại tiếp theo chỉ nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu

Tạo Forward Lookup Zone
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Chỉ định zone chấp nhận Secure Updat, nonsercure Updat, 
hay chọn không sử dụng Dynamic Updat.

Chọn Finish để hoàn tất.

Tạo Forward Lookup Zone
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Tạo Revere Lookup Zone

 Right click vào tên Server chọn New Zone…



66

Chọn Zone Type là Reverse Zone, click Next
Chọn Reverse Lookup Zone click Netxt

b. Cấu hình DNS
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Nhập Net ID của Server trong ô Network ID. Nhấn Next.
Tạo mới hoặc chấp nhận tập tin lưu cơ sở dữ liệu mặc
định, nhấn Next

b. Cấu hình DNS
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Chỉ định zone chấp nhận Secure Updat, nonsercure Updat, 
hay chọn không sử dụng Dynamic Updat.

Chọn Finish để hoàn tất.

b. Cấu hình DNS
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Khi ta tạo xong 2 zone thuận và nghịch, mặc định hệ
thống sẽ tạo ra 2 Resource record NS và SOA

b. Cấu hình DNS
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Tạo Host

b. Cấu hình DNS
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Tạo RR A để ánh xạ host name thành tên máy
Trong hộp thoại xuất hiện cung cấp các thông tin cần thiết

rồi click Add Host…

b. Cấu hình DNS
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Host (A) vừa tạo sẽ xuất hiện trong cửa sổ phải

b. Cấu hình DNS
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Trong trường hợp ta muốn máy
chủ DNS Server vưa có tên
server.thbk.com vừa có tên
ftp.thbk.com để phản ánh đúng
chức năng DNS server, ftp 
server thì ta phải tạo RR Alias

Chọn Forward Lookup Zone, 
right vào tên zone, chọn New 
Alias…

Cung cấp các thông tin cần
thiết

b. Cấu hình DNS
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Có thể Browse để tìm Host (A), nhấn OK

b. Cấu hình DNS
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Host (A) sẽ được định danh trong ô FQDN

b. Cấu hình DNS
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Ta sẽ thấy các RR hiện trong cửa sổ phải

b. Cấu hình DNS
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b. Cấu hình DNS
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Kiểm tra DNS Server hoạt động đúng chưa bằng lệnh : Start 
Run  nslookup

Nếu DNS phân
giải được các tên
thuận nghịch ta gõ
vào là xem như đã
hoạt động tốt.

b. Cấu hình DNS
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I.Tổng quan về DNS

1. Giới thiệu DNS

Máy tính muốn bắt tay với nhau cần phải biết địa

chỉ IP của nhau, việc nhớ địa chỉ IP là rất khó.

Ngoài địa chỉ IP ra còn có hostname, tên máy

thường dễ nhớ vì có tính trực quan và gợi nhớ

hơn địa chỉ IP. Vì thế, người ta nghĩ ra cách làm

sao ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính và

ngược lại.
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Bắt đầu từ mạng ARPANET

 Một tập tin đơn HOSTS.TXT (trên 1 máy chủ)

 Tên máy chỉ là 1 chuỗi văn bản không phân cấp

Khi quy mô mạng lớn hơn, sử dụng tập tin

HOSTS.TXT có nhược điểm sau:

1. Quá tải: lưu lượng mạng và máy chủ duy trì tập

tin HOSTS.TXT do hiệu ứng “cổ chai”.

2. Xung đột tên: do tên máy không phân cấp và

không có cơ chế đảm bảo để ngăn chặn việc tạo

2 tên trùng nhau nên có nguy cơ bị xung đột tên
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2. Không đảm bảo sự toàn vẹn: việc duy trì 1 tập

tin trên mạng lớn rất khó khăn.

Ví dụ: khi tập tin HOSTS.TXT vừa cập nhật

chưa kịp chuyển đến máy chủ ở xa thì đã có sự

thay đổi địa chỉ trên mạng rồi.

 HOSTS.TXT không phù hợp cho mạng lớn vì

thiếu cơ chế phân tán và mở rộng.
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Cơ chế hoạt động của dịch vụ DNS

Hoạt động theo mô hình Client-Server:

 Phần Server gọi là máy chủ phục vụ tên Name

Server, chứa các thông tin CSDL của DNS.

 Phần Client là trình phân giải tên Resolver, nó

chỉ là các hàm thư viện dùng để tạo các query và

gửi chúng đến Name Server.

 DNS được thi hành như một giao thức tầng

Application trong mạng TCP/IP.
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DNS là 1 CSDL phân tán:

Người quản trị cục bộ quản lý phần dữ liệu nội bộ

của họ, đồng thời dữ liệu này cũng dễ dàng truy

cập được trên toàn bộ hệ thống mạng theo mô

hình Client - Server.

Hiệu suất sử dụng dịch vụ được tăng cường

thông qua cơ chế nhân bản (replication) và lưu

tạm (caching). Một hostname trong domain là sự

kết hợp giữa những từ phân cách nhau bởi dấu

chấm(.).
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Bảng sau đây liệt kê top-level domain.



9

Bảng sau đây liệt kê những top-level domain mới.
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Ví dụ về tên miền của một số quốc gia.
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II. Cơ chế phân giải tên

1. Phân giải tên thành địa chỉ IP

 Root name server : quản lý các Server ở mức top-

level domain. Khi có truy vấn về một tên miền nào đó

thì Root Name Server phải cung cấp tên và địa chỉ IP

của Server quản lý top-level domain.

 Các Server của top-level domain cung cấp danh

sách các tên và IP của Server quản lý second-level

domain mà tên miền này thuộc vào.

 Cứ như thế đến khi nào tìm được máy quản lý tên

miền cần truy vấn.
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grigiri.gbrmpa.gov.au trên mạng Internet
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 Client sẽ gửi yêu cầu cần IP của máy tính có tên

girigiri.gbrmpa.gov.au đến server cục bộ.

 Server cục bộ xem tên miền này có do mình quản lý

hay không. Nếu đúng, nó sẽ trả chỉ IP cho Resolver.

Ngược lại, Server cục bộ sẽ truy vấn đến một Root

Name Server gần nhất. Root Name Server sẽ trả lời

địa chỉ IP của Server quản lý miền au.

 Server cục bộ lại hỏi Server(au) và được tham chiếu

đến Server(gov.au). Server(gov.au) chỉ dẫn máy

Server cục bộ tham chiếu đến máy Server

(gbrmpa.gov.au).

 Cuối cùng Server cục bộ truy vấn máy chủ quản lý miền

gbrmpa.gov.au và nhận được IP.
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2. Phân giải IP thành tên máy tính.

 Để có thể phân giải tên máy tính của một địa chỉ IP,

trong không gian tên miền người ta bổ sung thêm

một nhánh tên miền mà được lập chỉ mục theo địa

chỉ IP, có tên miền là in-addr.arpa.

 Mỗi nút trong miền in-addr.arpa có một tên nhãn là

chỉ số thập phân của địa chỉ IP.
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 Ví dụ: in-addr.arpa có thể có 256 subdomain,

tương ứng với 256 giá trị từ 0 đến 255 của byte đầu

tiên trong địa chỉ IP. Trong mỗi subdomain lại có

256 subdomain con nữa ứng với byte thứ hai. Cứ

như thế và đến byte thứ tư có các bản ghi cho biết

tên miền đầy đủ của các máy tính hoặc các mạng

có địa chỉ IP tương ứng.

 Ta phân giải địa chỉ IP: 15.16.192.152 thành tên

miền winnie.corp.hp.com có IP
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V. Phân loại Domain Name Server

1. Primary Name Server

 Mỗi miền phải có một Primary Name Server,

Server này được đăng kí trên Internet để quản

lý miền, mọi người đều biết tên máy tình và địa

chỉ IP của Server này

 Người quản trị DNS sẽ tổ chức những tập tin

CSDL trên Primary Name Server. Server này

có nhiệm vụ phân giải tất cả các máy trong miền
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2. Secondary Name Server

 Là Server dự phòng, có nhiệm vụ sao lưu tất cả

những dữ liệu trên Primary Name Server và khi

Primary Name Server bị gián đoạn thì nó sẽ đảm

nhận việc phân giải tên máy tính thành địa chỉ IP

và ngược lại.

 Trong một miền có thể có một hay nhiều

Secondary Name Server. Theo một chu kỳ,

Secondary sẽ sao chép và cập nhật CSDL từ

Primary Name Server. Tên và địa chỉ IP của

Secondary Name Server cũng được mọi người

trên Internet biết đến.
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3. Caching Name Server

 Caching Name Server không có bất kỳ tập tin

CSDL nào. Nó có chức năng phân giải tên máy trên

những mạng ở xa thông qua những Name Server

khác.

 Nó lưu giữ lại những tên máy đã được phân giải

trước đó và được sử dụng lại những thông tin này

nhằm mục đích:

 Làm tăng tốc độ phân giải bằng cách sử dụng cache.

 Giảm bớt gánh nặng phân giải tên máy cho các Name

Server.

 Giảm việc lưu thông trên những mạng lớn.
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IV. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS
1. Cài đặt
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2. Cấu hình dịch vụ DNS

Vào Start  Programs  Administrative Tools  DNS.
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 Sau khi ta cài đặt thành công dịch vụ DNS, ta 

có thể tham khảo trình quản lý dịch vụ này 

như sau:

 Ta chọn Start | Programs | Administrative 

Tools | DNS. Nếu ta không cài DNS cùng với 

quá trình cài

 đặt Active Directory thì không có zone nào 

được cấu hình mặc định. Một số thành phần 

cần tham khảo trong DNS Console
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 Event Viewer: Đây trình theo dõi sự kiện nhật ký 

dịch vụ DNS, nó sẽ lưu trữ các thông tin về:

cảnh giác (alert), cảnh báo (warnings), lỗi (errors).

 Forward Lookup Zones: Chứa tất cả các zone 

thuận của dịch vụ DNS, zone này được lưu tại

máy DNS Server.

 Reverse Lookup Zones: Chứa tất cả các zone 

nghịch của dịch vụ DNS, zone này được lưu tại

máy DNS Server.
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2.1 Tạo Forward Lookup Zones

Forward Lookup Zone để phân giải địa chỉ Tên máy 

(hostname) thành địa chỉ IP. Để tạo zone này ta

 thực hiện các bước sau:

 Chọn nút Start | Administrative Tools | DNS.

 Chọn tên DNS server, sau đó Click chuột phải chọn 

New Zone.

 Chọn Next trên hộp thoại Welcome to New Zone 

Wizard.

 Chọn Zone Type là Primary Zone | Next.
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Chọn Forward Lookup Zone | Next.
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Chỉ định Zone Name để khai báo tên 

Zone (Ví dụ: csc.com), chọn Next.
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Từ hộp thoại Zone File, ta có thể tạo file lưu trữ cơ sở dữ liệu 

cho Zone(zonename.dns) hay ta có thểchỉ định Zone File đã 

tồn tại sẳn (tất cả các file này được lưu trữ tại 

%systemroot%\system32\dns),tiếp tục chọn Next.

 Hộp thoại Dynamic Update để chỉ định zone chấp nhận 

Secure Update, nonsecure Update hay

chọn không sử dụng Dynamic Update, chọn Next.
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Chọn Finish để hoàn tất.
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2.2 Tạo Reverse Lookup Zone.

 Sau khi ta hoàn tất quá trình tạo Zone thuận ta sẽ 

tạo Zone nghịch (Reverse Lookup Zone) để hỗ trợ

 cơ chế phân giải địa chỉ IP thành tên 

máy(hostname).

Để tạo Reverse Lookup Zone ta thực hiện trình tự các bước 

sau:

+) Chọn Start | Programs | Administrative Tools | DNS.

+) Chọn tên của DNS server, Click chuột phải chọn New 

Zone.
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 Chọn Next trên hộp thoại Welcome to New 

Zone Wizard.

 Chọn Zone Type là Primary Zone | Next.

 Chọn Reverse Lookup Zone | Next.

 Gõ phần địa chỉ mạng(NetID) của địa chỉ IP 

trên Name Server | Next.
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Chọn Next trên hộp thoại Welcome to 

New Zone Wizard.

Chọn Zone Type là Primary Zone | 

Next.

Chọn Reverse Lookup Zone | Next.

Gõ phần địa chỉ mạng(NetID) của địa chỉ

IP trên Name Server | Next.
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Tạo mới hay sử dụng tập tin lưu trữ cơ sở

dữ liệu cho zone ngược, sau đó chọn Next.
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 Hộp thoại Dynamic Update để chỉ định zone 

chấp nhận Secure Update, nonsecure 

Update hay

 chọn không sử dụng Dynamic Update, chọn 

Next.

 Chọn Finish để hoàn tất
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2.3 Tạo Resource Record(RR).

 Sau khi ta tạo zone thuận và zone nghịch, mặc định 

hệ thống sẽ tạo ra hai resource record NS và SOA.

Tạo RR A.

Để tạo RR A để ánh xạ hostname thành tên máy, để làm 

việc này ta Click chuột Forward LookupZone:

1.  Click chuột phải vào tên Zone | New Host 

2.  Cung cấp một số thông tin về Name, Ip address, sau đó 

chọn Add Host.
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Chọn Create associated pointer (PTR) record để tạo 

RR PTR trong zone nghịch (trong ví dụ Hình

1.25 ta tạo hostname là server có địa chỉ IP là 

172.29.14.149).
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BÀI 07: CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET

MẠNG MÁY TÍNH

GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH
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Nội dung

Dịch vụ Web
Một số thuật ngữ
Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụ www
Khảo sát Web Browser Internet Explorer 
Tìm kiếm thông tin trên Internet

Dịch vụ FTP
Mô hình hoạt động
Tập lệnh của FTP
Sử dụng Windows Commander làm FTP Client

Dịch vụ MAIL
Mô hình hoạt động của dịch vụ mail
Các loại Mail
Sử dụng Webmail
Sử dụng Outlook Express
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Dịch vụ World Wide Web

Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệu HTML 
cho phép kết nối, và cung cấp nhiều thông tin  
trên mạng Internet.
Sử dụng giao thức TCP/IP
Là ứng dụng dạng Client-Server
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Một số thuật ngữ cơ sở

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
Dịch vụ trực tuyến (Online Service): 
HTML (Hypertext Markup Language)
WebPage 
WebSite 
Home page 
HyperLink (link)
URL (Uniform Resource Locator)
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Một số thuật ngữ cơ sở

IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cung 
cấp đường truyền và cổng truy cập Internet. 
ISP (Internet Service Provider): là nhà cung cấp 
dịch vụ Internet cho người dùng trực tiếp qua 
mạng điện thoại.
ICP (Internet Content Provider): là nhà cung 
cấp thông tin lên Internet, thông tin được cập 
nhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiều 
lĩnh vực
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Mô hình hoạt động của dịch vụ Web

Mô hình
Web client: ứng dụng cài tại máy trạm
Web Server: ứng dụng được cài tại máy chủ

Web Server Computer 2

Computer 3

Computer 1
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Web Browser Internet Explorer

IE là trình duyệt web cho phép người dùng truy xuất
thông tin thông qua dịch vụ WWW.

Ví dụ dùng IE để truy cập
website: www.hcmuns.edu.vn
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Các cấu hình của Internet Explorer
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Tìm kiếm thông tin trên Internet

Search engine là công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm 
thông tin dữ liệu trên mạng internet
Một số website cung cấp các Search engine phổ
biến:

www.google.com
www.yahoo.com
www.lycos.com
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Dịch Vụ FTP

Là dịch vụ truyền file dữ liệu thông qua hệ
thống mạng Internet sử dụng giao thức TCP/IP
Hoạt động theo mô hình Client - Server
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Mô hình hoạt động

FTP Server Computer 2

Computer 3

Computer 1
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Các tập lệnh thông dụng của FTP

Open : Tạo kết nối tới ftp server

Put    :  Upload một file

Get    : Download một file

Mput : Upload nhiều file

Mget : Download nhiều file

Cd     : Chuyển thư mục ở ftp server

Lcd    : Chuyển thư mục ở ftp client
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Các tập lệnh thông dụng của FTP

Prompt : Mở hoặc tắt mode truyền

Delete  : Xoá file

Dir        : Liệt kê thư mục ở ftp server

Mkdir   : Tạo một thư mục ở server

Rmdir   : Xoá một thư mục ở server

Dis       : Huỷ kết nối 

Bye      : Huỷ và thoát khỏi ftp client
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Một ví dụ về FTP

Kết nối vào FTP Server có địa chỉ là ftp.3com.com, 
sau đó lấy tập tin README về.
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Sử dụng phần mềm FTP Client
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Dịch vụ Mail

Là dịch vụ cung cấp người dùng giao tiếp với 
nhau thông qua hệ thống thư tín điện tử hay còn 
gọi là Email.
Hoạt động theo mô hình Client-Server
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Mô hình hoạt động
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Các loại Mail

Webmail 
Giao dịch giữa mail client và mail server dựa trên 
giao thức http.
Thường được cung cấp sử dụng miễn phí

POP mail
Giao dịch giữa mail client và mail server dựa trên 
giao thức POP 
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Thực hành sử dụng Webmail

Tạo một tài khoản e-mail của Google hoặc Yahoo 
và sử dụng tài khoản này để gửi nhận mail.
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Thực hành sử dụng Outlook Express
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HHẾẾTT



 Bài 19  
 DỊCH VỤFTP  

Tóm tắt  
 

Lý thuyết 3 tiết -Thực hành 6 tiết   

 

Mục tiêu  Các mục chính  Bài tập bắt  Bài tập làm  

  buộc  thêm  

Kết thúc bài học giúp học 
viên hiểu nguyên tắc hoạt 
động của dịch vụFTP và 
thiết lập một FTP Server 
hỗtrợcho việc truyền file 
trên mạng.  

I. Giới thiệu FTP II. Chương trình FTP 
client. III. Giới thiệu FTP server.  

Dựa vào bài 
tập môn Dịch 

vụmạng 
Windows 

2003.  

Dựa vào bài 
tập môn Dịch 
vụmạng 
Windows 
2003.  

 

 

 
I. Giới thiệu về FTP.  

I.1. Giao thức FTP. FTP là từviếttắtcủa File Transfer Protocol. Giao thức này được xây 

dựng dựa trên chuẩn TCP, FTP cung cấpcơchếtruyền tin dướidạng tập tin (file) thông qua mạng 

TCP/IP, FTP là 1 dịch vụđặc biệt vì  

nó dùng đến2cổng: cổng 20 dùng đểtruyềndữliệu(data port) và cổng 21 dùng đểtruyềnlệnh 

(command port).  

I.1.1 Active FTP. Ởchếđộchủđộng (active), máy khách FTP (FTP client) dùng 1 cổng ngẫu 

nhiên không dành riêng (cổng N > 1024) kếtnối vào cổng 21 của FTP Server. Sau đó, máy khách 

lắng nghe trên cổng N+1 và  

gửilệnh PORT N+1 đến FTP Server. Tiếp theo, từcổng dữliệucủa mình, FTP Server sẽkếtnối 

ngượclại vào cổng dữliệucủa Client đã khai báo trước đó (tức là N+1)  

Ởkhía cạnh firewall, đểFTP Server hỗtrợchếđộActive các kênh truyền sau phảimở: 

-Cổng 21 phải đượcmởcho bấtcứnguồngửi nào (đểClient khởitạokếtnối)-FTP Server's port 21 to 

ports > 1024 (Server trảlờivềcổng điều khiểncủa Client)-Cho kếtnốitừcổng 20 của FTP Server 

đến các cổng > 1024 (Server khởitạokếtnối vào cổng dữ 

liệucủa Client) -Nhậnkếtnốihướng đếncổng 20 

của FTP Server từcác cổng > 1024 (Client gửi 

xác nhận ACKs đếncổng data của Server)  



Sơđồkếtnối: Khi FTP Server hoạt động ởchếđộchủđộng, Client không tạokếtnối thậtsựvào cổng 

dữli ệucủa FTP server, mà chỉđơn giản là thông báo cho Server biếtrằng nó đang lắng 

nghe trên cổng nào và Server phảikếtnối ngượcvềClient vào cổng đó. Trên quan điểm firewall 

đốivới máy Client điều này giống như1hệthống bên ngoài khởitạokếtnối vào hệthống bên trong 

và điều này thường bịngăn chặn trên hầuhết các hệthống Firewall.  

 

Hình 2.1: Mô hình hoạt động của Active FTP.  

--- Bước 1: Client khởi tạo kết nối vào cổng 21 của Server và gửi lệnh PORT 1027. Bước 2: Server gửi xác 
nhận ACK vềcổng lệnh của Client. Bước 3: Server khởi tạo kết nối từcổng 20 của mình đến cổng dữliệu mà 
Client đã khai báo trước đó.  

- Bước 4: Client gửi ACK phản hồi cho Server.  467  

 

 
Ví dụphiên làm việc active FTP:  

Trong ví dụnày phiên làm việc FTP khởitạotừmáy testbox1.slacksite.com (192.168.150.80), 

dùng chương trình FTP Client dạng dòng lệnh, đến máy chủFTP testbox2.slacksite.com 

(192.168.150.90). Các dòng có dấu --> chỉra các lệnh FTP gửi đến Server và thông tin 

phảnhồitừcác lệnh này. Các thông tin người dùng nhập vào dướidạng chữđậm.  

Lưuýlà khi lệnh PORT được phát ra trên Client được thểhiện ở6 byte. 4 byte đầu là địa chỉIP của 

máy Client còn 2 byte sau là sốcổng. Giá trịcổng đuợc tính bằng (byte_5*256) + byte_6, ví 

dụ( (14*256) + 178) là 3762.  



 

Phiên làm việc active FTP.  

I.1.2 Passive FTP.Đểgiải quyếtvấn đềlà Server phảitạokếtnối đến Client,một phương thứckếtnối 

FTP khác đã được  

phát triển. Phương thức này gọi là FTP thụđộng (passive) hoặc PASV (là lệnh mà 

Client gửi cho Server đểbáo cho biết là nó đang ởchếđộpassive).  

Ởchếđộthụđộng, FTP Client tạokếtnối đến Server, tránh vấn đềFirewall lọckếtnối 

đếncổng của máy bên trong từServer. Khi kếtnối FTP đượcmở, client sẽmở2cổng 

không dành riêng N, N+1 (N > 1024). Cổng thứnhất dùng đểliên lạcvớicổng 21 của 

Server, nhưng thay vì gửilệnh PORT và sau đó là server kếtnối ngượcvềClient, thì 

lệnh PASV được phát ra. Kết quảlà Server sẽmở1cổng không dành riêng bấtkỳP (P > 

1024) và gửilệnh PORT P ngượcvềcho Client.. Sau đó client sẽkhởitạokết nốitừcổng 

N+1 vào cổng P trên Server đểtruyềndữliệu.  

Từquan điểm Firewall trên Server FTP, đểhỗtrợFTP chếđộpassive, các kênh truyền 

sau phải đượcmở:  

-Cổng FTP 21 của Server nhậnkếtnốitừbất nguồn nào (cho Client khởitạokếtnối) 
468 

 

-Cho phép trảlờitừcổng 21 FTP Server đếncổng bấtkỳtrên 1024 (Server trảlời cho cổng  

control của Client)-Nhậnkếtnối trên cổng FTP server > 1024 từbấtcứnguồn nào (Client 

tạokếtnối đểtruyềndữ 

 
-Cho phép trảlờitừcổng FTP Server > 1024 đến các cổng > 1024 (Server gửi xác nhận 

ACKs đếncổng dữliệucủa Client)  



 

Hình 2.2: Mô hình hoạt động của Active FTP.  

-Bước 1: Client kếtnối vào cổng lệnh 

của Server và phát lệnh PASV. -Bước 2: 

Server trảlờibằng lệnh PORT 2024, cho 

Client biếtcổng 2024 đang 

mởđểnhậnkếtnối dữliệu. -Buớc 3: Client 

tạokếtnối truyềndữliệutừcổng dữliệucủa 

nó đếncổng dữliệu 2024 của Server. -

Bước 4: Server trảlờibằng xác nhận 

ACK vềcho cổng dữliệucủa Client.  

Trong khi FTP ởchếđộthụđộng giải quyết đượcvấn đềphía Client thì nó lại gây ra 

nhiềuvấn đềkhác ởphía Server. Thứnhất là cho phép máy ởxa kếtnối vào cổng bấtkỳ> 

1024 của Server. Điều này khá nguy hiểm trừkhi FTP cho phép mô tảdãy các cổng >= 

1024 mà FTP Server sẽdùng (ví dụWU-FTP Daemon).  

Vấn đềthứhai là mộtsốFTP Client lại không hổtrợchếđộthụđộng. Ví dụtiện ích FTP 

Client mà Solaris cung cấp không hổtrợFTP thụđộng. Khi đócần phải có thêm trình 

FTP Client.Mộtlưu ý là hầuhết các trình duyệt Web chỉhổtrợFTP thụđộng khi truy cập 

FTP Server theo đường dẫn URL ftp://.  

Ví dụphiên làm việc passive FTP:  

Trong ví dụnày phiên làm việc FTP khởitạotừmáy testbox1.slacksite.com 

(192.168.150.80), dùng chương trình FTP Client dạng dòng lệnh, đến máy chủFTP 

testbox2.slacksite.com (192.168.150.90), máy chủLinux chạy ProFTPd 1.2.2RC2. 

Các dòng có dấu --> chỉra các lệnh FTP gửi đến Server và thông tin phảnhồitừcác lệnh 

này. Các thông tin người nhập vào dướidạng chữđậm.  

Lưu ý: đốivới FTP thụđộng, cổngmà lệnh PORT mô tảchính là cổng sẽđượcmởtrên 

Server. Còn đốivới FTP chủđộng cổng nàysẽđượcmởởClient.  

 



 

Phiên giao dịch Passive FTP.  

I.1.3 Mộtsốlưu ý khi truyềndữliệu qua FTP.IIS hỗtrợcảhai chếđộkếtnối Active và Passive, do 

đó việckếtnối theo phương thức Active hay 

passive tùy thuộc vào từng Client. IIS không hỗtrợcơchếvô hiệu hóa (disable) chếđộkếtnối 

Active hay Passive.  

Khi ta sửdụng dịch vụFTP đểtruyềndữliệu trên mạng Internet thông qua mộthệthống bảomật 

nhưProxy, Firewall, NAT, thông thường các hệthống bảomật này chỉcho phép kếtnối TCP theo 

cổng dịch vụ21 do đó user gặpvấn đềtrong việcsửdụng các lệnh DIR, LS, GET, or PUT 

đểtruyềndữliệu vì các lệnh này đòi hỏihệthống bảomật phải cho phép sửdụng cổng TCP 20. Cho 

nên khi sửdụng FTP đểtruyền tin trên mạng Internet thông qua mạng các hệthống bảomật(Proxy, 

Firewall, NAT) thì những hệthống này phảimởTCP port 20 của FTP.  

Danh sách các ứng dụng Microsoft cung cấp làm FTP Client.  

FTP Client  Transfer Mode  

Command-line  Active  

Internet Explorer 5.1 và các phiên bản trước đó  Passive  

Internet Explorer 5.5 và các phiên bản sau này  Active and Passive  

TừFrontPage 1.1 tới FrontPage 2002  Active  

 

I.1.4 Cô lập người dùng truy xuất FTP Server (FTP User Isolation). 471FTP 

User Isolation đặc tính mới trên Windows 2003,hỗtrợcho ISP và Aplication Service Provider  



cung cấp cho người dùng upload và cập nhậtnội dung Web, chứng thực cho từng 

người dùng. FTP user Isolation cấpmỗi người dùng một thưmục riêng rẻ, người dùng 

chỉcó khảnăng xem, thay đổi,  

 

 

II. Chương trình FTP client.  

Là chương trình giao tiếpvới FTP Server,hầuhết các hệđiều hành đềuhỗtrợFTP Client, trên 

Linux hoặc Windows đểmởkếtnốitới FTP Server ta dùng lệnh #ftp <ftp_address>.  

Đểthiếtlậpmột phiên giao dịch, ta cần phải có địa chỉIP (hoặc tên máy tính), một tài khoản 

(username, password). Username mà FTP hỗtrợsẵn cho người dùng đểmởmột giao dịch FTP 

có tên là anonymous với password rỗng.  

Sau đây là một ví dụvềmởmột phiên giao dịch đến FTP Server:  

 

Hình 2.3: Sửdụng FTP Client.  
Mộtsốtậplệnh của FTP Client: User  

Tên lệnh  Cú pháp  Ý nghĩa  



  

? hoặc lệnh 
help  

? [command]  Hiển thịgiúp đỡvề[command].  

append  append local-file [remote-file]  
Ghép một tập tin cục bộvới 1 tập tin trên 
Server.  

 

 
  truyền mặc định).  

binary   Binary   Chỉđịnh kiểu truyền file là binary(đây là kiểu  

    truyền mặc định).  

Bye  
 

Bye  
 

Kết thúc ftp session.  

Cd   cd remote-directory   Thay đổi đường dẫn thưmục trên FTP  

    Server.  

delete  
 

delete remote-file  
 

Xóa file trên FTP Server.  

Dir  
 

dir remote-directory  
 

Liệt kê danh sách tập tin.  

Get   get remote-file [local-file]   Download tập tin từFTP Server vềmáy cục  

    bộ.  

Lcd  
 

lcd [directory]  
 

Thay đổi thưmục trên máy cục bộ.  

Ls  
 

ls [remote-directory] [local-file]  
 

Liệt kê các tập tin và thưmục.  

mdelete  
 

mdelete remote-files [ ...]  
 

Xóa nhiều tập tin.  

Mget  
 

mget remote-files [ ...]  
 

Download nhiều tập tin.  

Mkdir  
 

mkdir directory  
 

Tạo thưmục.  

Put  
 

put local-file [remote-file]  
 

Upload tập tin.  

Mput  
 

mput local-files [ ...]  
 

Upload nhiều tập tin.  

Open  
 

open computer [port]  
 

Kết nối tới ftp server.  

prompt   Prompt   Tắt cơchếconfirm sau mỗi lần download  

    tập tin.  

disconnect  
 

Disconnect  
 

Hủy kết nối FTP.  



Pwd  
 

Pwd  
 

Xem thưmục hiện tại.  

Quit  
 

Quit  
 

Thoát khỏi ftp session.  

Recv  
 

recv remote-file [local-file]  
 

Copy tập tin từremote vềlocal.  

Rename  
 

rename filename newfilename  
 

Thay đổi tên tập tin.  

Rmdir   rmdir directory   Xóa thưmục.  

 

 

 
user user-name [password]  

Chuyển đổi user khác.  

 

ftp://<username:password>@<Địa chỉFTP_Server>  

 

Hình 2.4: Sửdụng IE làm FTP Client.  

Dùng Windows commander làm FTP Client đểkếtnối vào FTP Server, đểthực 

hiện điều này ta mởchương trình Windows Commander | Command | FTP 

Connect…  



 

Hình 2.5: Sửdụng Windows commander đểkếtnối vào FTP 

Server.  

III. Giới thiệu FTP Server.  

Là máy chủlưu trữtập trung dữliệu, cung cấpdịch vụFTP đểhỗtrợcho người dùng có 

thểcung cấp, truy xuất tài nguyên qua mạng TCP/IP. FTP là một trong các dịch 

vụtruyền file rất thông dụng, người dùng có thểupload và download thông tin một 

cách dễdàng hơn.  

 
III.1. Cài đặtdịch vụFTP.  

Chọn Start | Control Panel.Bấm đôi vào Add or Remove Programs.Từô vuông bên trái(pane) 

củacửasổ“Add or Remove Programs” chọn Add/Remove Windows 

 

Components.Từdanh sách Components, chọn Application Server và chọn nút 

Details.Từdanh sách các Application Server chọn Internet Information Services và chọn nút 

Details. Chọnmục File Transfer Protocol (FTP) Service. 



 

Hình 2.6: Cài đặt FTP Service.  
Bấm nút OK.  

Click vào nút Next đểhệthống cài đặtdịch vụFTP (đôi khi hệthống yêu cầu chỉbộnguồn 

I386 hoặc đường dẫn có chứa thưmục này đểhệthống chép mộtsốfile cần thiết khi cài 

đặt).  

Bấm vào nút Finish đểhoàn tất quá trình cài đặt.  

III.2. Cấu hình dịch vụFTP.Sau khi ta cài đặt hoàn tấtdịch vụFTP, đểquản lý dịch vụnày 

ta chọn Start | Programs |  

Administrative Tools | Internet Information Services(IIS) Manager | Computer 

name | FTP sites (tham khảo Hình 2.7).  

 



 

Hình 2.7: IIS Manager.  

Mặc định khi cài xong dịch vụFTP,hệthống tựtạomột FTP site có tên Default FTP Site 

vớimộtsốthông tin sau:  

-FTP name: Default FTP Site.-TCP Port: 21-Connection Limited to: Giớihạntối đa 100.000 

kếtnối.-Enable logging: đểcho phép ghi nhận log vào file \systemRoot \system32\LogFiles-

Cho phép Anonymous và người dùng cụcbộđược đăng nhập vào FTP Server.-Thưmụcgốccủa 

FTP server là <ổđĩa>\Inetpub\ftproot.-Quyềnhạn truy xuất (cho Anonymous và user cụcbộ) là 

read và log visits.-Cho phép tấtcảcác máy tính được phép truy xuất vào FTP Server. 

Do đó khi ta cài đặt xong ta có thểsửdụng dịch vụFTP ngay mà không cầncấu hình, tuy 

nhiên chỉsửdụng đượcmộtsốchứcnăng cơbản mà hệthống cấu hình ban đầu. Điềutốt 

nhất là ta xóa đirồitạo FTP Site mới đểcấu hình lạitừđầu.  

III.2.1 Tạomới FTP site.Đểtạomớimột FTP site ta thực hiện các bước sau: 

Trong IIS Manager ta bấm chuột phải vào vào thưmục FTP Sites | New | FTP Site…| Next.  

Mô tảtên FTP site trong hộp thoại“FTP Site Desciption”| Next.  

Chỉđịnh IP Address và Port sửdụng cho FTP Site, trong phần này ta đểmặc định, tiếp 

theo chọn Next.  

Trong hộp thoại“FTP User Isolation”, chọn tùy chọn Do not isolate users đểcho phép 

mọi người dùng đượcsửdụng FTP server, chọn Next (tham khảo hình 2.8), ta cần 

tham khảomộtsốmục chọn sao  

-Do not isolate users: Không giớihạn truy xuất tài 

nguyên cho từng người dùng. -Isolate users: 

Giớihạn truy xuất tài nguyên FTP cho từng người 

dùng (tham khảo trong cấu hình FTP User 

Isolation). Download tài liệu này tại diễn đàn 



quản trị mạng và quản trị hệ thống | 

http://www.adminviet.net  

 
-Isolate users using Active Directory: Dùng AD đểgiớihạn việcsửdụng tài nguyên cho từng 

người (tham khảo trong mụccấu hình FTP User Isolation).  

 

Hình 2.8: FTP User Isolation  

Chọn đường dẫn chỉđịnh Home Directory cho FTP Site, chọn Next.Chọn quyềnhạn truy xuất 

cho FTP site,mặc định hệthống chọn quyền Read, chọn Next. Chọn Finish đểhoàn tất quá trình 

tạo FTP Site.Ta có thểkiểm tra bằng cách vào Internet Explorer đánh địa chỉURL sau: 

ftp://172.29.14.149 (tham 

khảo Hình 2.9) 

 

Hình 2.9: Truy xuất FTP Server bằng IE.  

III.2.2 Tạo và xóa FTP Site 

bằng dòng lệnh. Đểtạomột 

FTP Site ta dùng lệnh:  

iisftp /create <Home Dir> “Description” /i <IP address>  

Trong đó<IP address> đểcho FTP lắng 

nghe tại port 21. Xóa ftp dùng lệnh:  

iisftp /delete "<Tên FTP>"  



Ta tham khảo Hình 2.10 cung cấpmộtsốthông tin khi tạo như: -“Connecting to server ...Done” -

“Server = NHON” : Tên FTP Server -“Site Name= FTP – TTTH” : Tên FTP Site  

-“Metabase Path = MSFTPSVC/303020280”: biểu diễn registry key cho thưmục Home Directory. 

-“IP = 172.29.14.149” : Địa chỉIP listen port 21  

 

 

-“Root= C:\test” : Home directory của FTP Site. -“IsoMode= None” : Không sửdụng 

Isolation mode. -“Status= STARTED” : Mô tảtrạng thái hoạt động.  

Ví dụ:Tạo FTP Site bằng lệnh:  

 

Hình 2.10: Tạo FTP bằng lệnh.  

III.2.3 Theo dõi các user login vào FTP Server.  

Đểtheo dõi các user đăng nhập vào FTP Server ta bấm chuột phải vào FTP site | Properties | 

General | Current sessions…(tham khảo Hình 2.10)  

-Connected Users: đểchỉđịnh tên người dùng đang login vào FTP Server (IEUser@ là 

Anonymous user).  

-From: Chỉđịa chỉmáy trạm đăng nhập vào FTP Server.  

-Time: Thời gian đăng nhập.  

-Nút Disconect : Đểhủykếtnốicủa user đang login.  

-Nút Disconect All: Đểhủytấtcảcác kếtnốicủa user đang login.  



 

Hình 2.11: Theo dõi user session.  

III.2.4 Điều khiển truy xuất đến FTP Site.Ta có 4 cách điều khiển việc truy xuất đến FTP Site 

trên IIS nhưsau: 

 
-IIS Permissions: Gán quyền FTP cho thưmục, thông thường chỉcó quyền Read và Write. 

Đểgán quyền này ta chọn properties của FTP Site | Tab Home Directory(tham khảo Hình 2.12).  

 

Hình 2.12: Gán quyền FTP cho thưmục.  

-IP address restrictions: Giớihạn việc truy xuất vào FTP theo địa chỉIP. Đểgán quyền này ta 

chọn properties của FTP Site | Tab Home Directory (tham khảo Hình 2.13).  

-Nếu ta chọn Granted access: FTP Server cho phép tất các host khác truy xuất, trừcác host 

được mô tảtrong hộp thoại.  

-Nếu ta chọn Denied access: FTP Server chỉcho phép các host trong hộp thoại được truy xuất.  



 

Hình 2.13: Giớihạn truy xuất FTP cho host.  

-Authentication: Tab Security Account đểcho chứng thực 

người dùng Anonymous và người dùng cụcbộđược 

phép hay không được phép truy xuất vào FTP Server. -

Mặc định Anonymous được login vào FTP Server. Ta 

chọnmục này khi ta muốn public FTP cho mọi người 

khác đượcsửdụng. -Nếu ta chọnmục “Allow only 

anonymous connections” có nghĩa ta chỉcho phép 

Anonymous 
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truy xuất vào FTP Server. -Thông 

thường đểtổchứcmột FTP Server riêng biệt và ta không 

muốn public FTP cho mọi người sửdụng thì ta bỏtùy 

chọn Allow anonymous connections”, lúc này FTP 

Server chỉcho phép  

 

 



Hình 2.14: Cấp truy xuất cho Account.  

III.2.5 Tạo Virtual Directory. Thông thường các thưmục con của FTP root đều có thểtruy xuất 

thông qua đường dẫn URL củadịch vụFTP như: 

“ftp://<địa_chỉ_của_FTP_server>/<tên_thư_mục_con>”, đểcho phép người dùng có thểtruy 

xuấtmột tài nguyên bên ngoài FTP root thì ta phải làm cách nào? FTP server cung cấp tính năng 

virtual directory đểcho phép ta có thểgiải quyết trường hợp này, thông virtual directory ta 

tạomột thưmục ảo bên trong FTP Site ánh xạvào bấtkỳmột thưmục nào đó trên ổđĩacụcbộhoặc 

ánh xạ 

vào một tài nguyên chia sẻtrên mạng. sao khi ánh xạxong ta có thểtruy xuất tài nguyên theo địa 

chỉ“ftp://<địa_chỉ_của_FTP_server>/<tên_thư_mục_ảo >”  

Các bướctạo thưmục ảo(virtual directory):  

Bấm chuột phải vào FTP Site chọn New | Virtual Directory…| Next.  

Enter vào tên virtual directory trong ô Alias (tham khảo hình 2.15)  

 

Hình 
2.15: 
Tạo 
tên 
Alias.  

Chỉđịnh tên thưmục trong ổđĩa.  

 



 

Hình 2.16: Chỉđịnh thưmục. Chỉđịnh quyềnhạn truy xuất vào thưmục.  

 

Hình 2.17: Đặt quyền truy xuất vào Virtual Directory. Chọn Finish đểhoàn tất quá trình.Truy 

xuất Virtual directory (minh họa ởHình 2.18) 

 

Hình 2.18: Truy xuất Virtual Directory.  



 
Ta có thểtạo nhiều FTP Site trên một FTP Server bằng cách sửdụng nhiều địa chỉIP và nhiều 

FTP port.  

Các bước thực hiện:  

Bấm đôi vào tên máy tính cụcbộtrong IIS manager, sau đóbấm chuột phải FTP Sites | New | 

FTP Site…| Next | Description | Next.  

Trong hộp thoại“IP Address and Port Settings” ta chọn địa chỉIP cụthểtừhộp thoại“Enter IP 

address to use for this FTP site” (tham khảo hình 2.19), chọnNext.  

 

Hình 2.19: Chọn IP address và Port.Chọn“do not isolate user” trong hộp thoại“FTP User 

Isolation”, chọn Next. Chọn đường dẫn thưmụcgốccủa FTP, chọn Next.Chọn quyền truy xuất, 

sau đó chọn Next | Finish đểhoàn tất.Truy xuất FTP site: 

 

Hình 2.20: Truy xuất vftp.  

 

Tạo FTP Site dùng User Isolate.-Trong IIS Manager,Bấm chuột phải vào FTP Sites folder | 



New | FTP Site.-Cung cấp các thông tin về“FTP Site Description” và “IP Address and Port 

Settings”, chọn Next.-Chọn Isolate users, chọn Next (tham khảo hình 2.21). 

 

 

Hình 2.21: Tạo FTP sửdụng Isolate Users.  

-Sau đó ta chỉđịnh thưmụcgốccủa FTP, quyềnhạn truy xuất thưmục, sau cùng chọn Finish 

đểhoàn tất quá trình. 

-Nếu ta cho phép User Anonymous truy xuất vào FTP Site này thì trong 

thưmụcgốccủa FTP Site ta tạomột thưmục con có tên LocalUser (hoặc tên miền 

(tên domain) trong trường hợp máy chủlà domain controller), sau đótạo 

LocalUser\Public (hoặc domain_name\Public) đểanonymous truy xuất vào 

thưmục này.  

-Nếu cho phép mỗi người dùng cụcbộtruy xuất vào FTP thì ta tạo 

thưmục con của thưmục FTP Root với tên LocalUser và 

LocalUser\username. -Nếu cho phép mỗi người dùng trong 

domain truy xuất vào FTP thìta tạo thưmục con của thưmục 

FTP Root với tên <domain_name> và thưmục con 

<domain_name>\username.  

Tạo FTP Site dùng Isolate User với Active Directory.  

Khi ta cấu hình FTP Server đểcô lập các người dùng (isolate users)với Active 

Directory, khi tạo ta cần hiệu chỉnh hai thông số:  

-FTPRoot: Chỉđịnh thông sốUNC (Universal Naming Convention)của máy chủchia sẻtài 

nguyên (ví dụ\\servername\sharename), tuy nhiên ta cũng có thểchỉđịnh FTP root trên ổđĩa 

cụcbộ. 



-FTPDir: Chỉđịnh đường dẫn thưmục cho từng user trong Active Directory.  

Với Windows 2003 family hoặc Windows 2003 enterprise Đểchỉđịnh hai thông 

sốFTPRoot và FTPDir ta có thểvào Properties củatừng người dùng hiệu chỉhai thông 

sốmsIIS-FTPRoot, msIIS- FTPDir (trên windows 2003 standard không 

tồntạicơchếhiệu chỉnh này, ta phải dùng dòng lệnh đểđịnh nghĩa). Ta cũng cóthểdùng 

lệnh iisftp.vbs đểthay đổi hai thông sốnày.  

Cú pháp lệnh nhưsau:  

Định FTP Root:  

 

<cmd_prompt>iisftp.vbs /SetADProp <username> FTPRoot <Local_dir>  
<cmd_prompt>iisftp.vbs /SetADProp <user_name> FTPDir <sub_FTPRoot>  

 

Sau đây là các bướctạo FTP User Isolate với Active Directory:  

-Bấm chuột phải vào FTP Sites folder | New | FTP Site. -

Cung cấp các thông tin vềFTP Site Description, 

chọncụthểđịa chỉIP trong hộp thoại“IP Address and Port 

Settings”, chọn Next. -Trong hộp thoại“FTP User Isolation”, 

ta chọn“Isolate users using Active Directory”, chọn Next. -

Cung cấp thông tin vềusername, password, domain name, 

sau đó chọn Next đểxác nhậplại mật khẩucủa người dùng 

(tham khảo Hình 2.22 ta FTP cho hv03)  

 

Hình 2.22: FTP User Isolation.  

-Sau đócấp quyền truy xuất cho user, sau cùng ta 

chọn Finish. -Dùng lệnh:  



<cmd_prompt>iisftp.vbs /SetADProp <username> FTPRoot 

<Local_dir><cmd_prompt>iisftp.vbs /SetADProp <user_name> FTPDir <sub_FTPRoot> 

-Ví dụ:  

iisftp.vbs /SetADProp hv03 FTPRoot c:\ftprootiisftp.vbs /SetADProp hv03 FTPDir \hv03 

-Trong đó \hv03 là thưmục con của c:\ftproot.  

III.2.8 Theo dõi và cấu hình nhật ký cho FTP.Mặc định FTP lưulạimộtsốsựkiện như: Địa chỉcủa 

FTP Client truy xuất vào FTP Server, thời gian 

truy xuấtcủa máy trạm, trạng thái hoạt động củadịch vụ,… đểhỗtrợcho người quản trịcó 

thểtheo dõi quản lýhệthống hiệu quảhơn.  

-Tấtcảcác sựkiện này lưu trữtrong các file trong 

thưmục %systemroot%\system32\LogFiles\MSFTPSVnnnnnnnn, trong đó nnnnnnnn là 

sốID của FTP 
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Site.  

-Đểhiệu chỉlại thông tin ghi nhận nhật ký (logging)củadịch vụta chọn properties của FTP Site |  

 
Tab FTP Site | Properties (tham khảo hình 2.23).  

-Log file directory: Chỉđịnh thưlưu trữlog file.  

 

 

Hình 2.23: Thay đổi nhật ký.  

-Tab Advanced đểcho phép ta có thểchọnmộtsốtùy chọn theo dõi khác như: Username, service 

name, server name, server IP…(Tham khảo hình 2.24)  



 

Hình 2.24: Tùy chọn logging.  

- Đểxem thông tin nhật ký trên ta 
mởcác %systemroot%\system32\LogFiles\MSFTPSVCnnnnnnnn, 
ví ex050531.log (dùng notepad đểmở) (tham khảo hình 2.25).  

tập tin trong 
dụta xem tập  

thưmục tin 
nhật ký  

 

 

 

Hình 2.25: Xem tập tin nhật ký.  

III.2.9 Khởi động và tắtdịch vụFTP.Ta có thểdùng trình tiện ích IIS bằng cách 

bấm chuộc phải vào FTP Site chọn Stop đểdùng dịch vụ 

và chọn Start đểkhởi động dịch vụ. Tuy nhiên ta có thểsửdụng dòng lệnh đểkhởi 

động và tắtdịch vụFTP: 

<command_prompt>net <stop/start> msftpsvc  

Hoặc có thểdùng lệnh iisreset đểrestart lạidịch vụnày:  

< command_prompt >iisreset  

III.2.10Lưu trữvà phụchồi thông tin cấu hình.Saukhi ta cấu hình hoàn tất các thông tin cần 

thiết cho FTP Site ta có thểlưu trữthông tin cấu hình này dướidạng tập tin *.xml, sau đó ta có 

thểtạomới hoặc phụchồilạicấu hình cũtừtập tin *.xml này. 



-Lưu trữthông tin cấu hình vào tập tin *xml ta bấm chuột phải vào FTP Site cầnlưu thông tin cấu 

hình, chọn All Task | Save Configuration to a File…(Tham khảo hình 2.26)  

 

Hình 2.26: Lưu trữthông tin cấu hình.   

-- 

Chỉđịnh tên tập tin và thưmục lưu trữthông tin cho FTP server. Encrypt configuration using 
password: Sửdụng mật khẩu đểmã hóa thông tin cấu hình (mặc định tùy chọn này không được chọn).  
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Hình 2.27: Chỉđịnh tên tập tin cấu hình. -Phụchồi thông tin 

hoặctạomới FTP site từtập tin cấu hình *.xml.  

 

Hình 2.28  



-Sau đó ta chọn nút Browse… đểchọntập tin cấu hình và chọn nút Read File, sau đó chọn tên 

mô tảtrong hộp thoại Location, chọn OK.  

 

Hình 2.29: 
Import file 

cấu hình.  

-Sau đó chọn OK đểđồng ý import file theo cách tạomới site hay thay thếsite hiệntại đãtồntại.  
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I. Giao thức HTTP.  

HTTP là một giao thức cho phép Web Browser và Web Server có thểgiao tiếpvới 

nhau. HTTP bắt đầu là 1 giao thức đơn giản giống nhưvới các giao thức chuẩn khác 

trên Internet, thông tin điều khiển được truyềndướidạng vănbản thô thông qua kếtnối 

TCP. Do đó, kếtnối HTTP có thểthay thếbằng cách dùng lệnh telnet chuẩn.  

Ví dụ:  

> telnet www.extropia 80  

GET /index.html HTTP/1.0  

<-Có thểcần thêm ký tựxuống dòng  

Đểđáp ứng lệnh HTTP GET , Web server trảvềcho Client trang "index.html" thông 

qua phiên làm việc telnet này, và sau đó đóng kếtnối chỉra kết thúc tài liệu.  

Thông tin gởi trảvềdướidạng:  

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE>eXtropia Homepage</TITLE>  

[...]  

</HEAD>  

</HTML>  

Giao thức đơn giản yêu-cầu/đáp-ứng (request/response) này đã phát triển nhanh 

chóng và được định nghĩalại thành một giao thức phứctạp (phiên bản hiệntại 

HTTP/1.1) . Một trong các thay đổilớn nhất trong HTTP/1.1 là nó hỗtrợkếtnối lâu dài 

(persistent connection).  

Trong HTTP/1.0,mộtkếtnối phải được thiếtlập đến Server cho mỗi đốitượng mà 

Browser muốn download. Nhiều trang Web có rất nhiều hình ảnh, ngoài việctải trang 

HTML cơbản, Browser phải lấyvềmộtsốlượng hình ảnh. Nhiều cái trong chúng thường 

là nhỏhoặc chỉđơn thuần là đểtrang trí cho phần còn lạicủa trang HTML.  

II. Nguyên tắc hoạt động của Web Server.  

Ban đầu Web Server chỉphụcvụcác tài liệu HTML và hình ảnh đơn giản. Tuy nhiên, 

đến thời điểm hiệntại nó có thểlàm nhiềuhơn thế.  



Đầu tiên xét Web Server ởmức độcơbản, nó chỉphụcvụcác nội dung tĩnh. Nghĩa là khi 

Web Server nhận1 yêucầutừWeb Browser, nósẽánh xạđường dẫn này URL (ví dụ: 

http://www.hcmuns.edu.vn/index.html) thành mộttập tin cụcbộtrên máy Web Server.  

Máy chủsau đósẽnạptập tin này từđĩa và gởitập tin đó qua mạng đến Web Browser 

của người dùng. Web Browser và Web Server sửdụng giao thức HTTP trong quá 

trình trao đổidữliệu.  

 

 

Hình 3.1: Sơđồhoạt động của Web Server.  

Trên cơsởphụcvụnhững trang Web tĩnh đơn giản này, ngày nay chúng đã phát triểnvới nhiều 

thôngtin phứctạphơn được chuyển giữa Web Server và Web Browser, trong đó quan trọng 

nhất có lẽlà nội dung động (dynamic content). 

II.1. Cơchếnhậnkếtnối.Với phiên bản đầu tiên, Web Server hoạt động theo mô hình 

sau: 

-Tiếp nhận các yêu cầutừWeb Browser.-Trích nội dung từđĩa.-Chạy các chương trình CGI.-

Truyềndữliệu ngượclại cho Client. 

Tuy nhiên, cách hoạt động của mô hình trên không hoàn toàn tương thích lẫn nhau. Ví dụ,một 

WebServer đơn giản phải theo các luật logic sau: 

-Chấp nhậnkếtnối.-Sinh ra các nội dung tĩnh hoặc động cho Browser.-Đóng kếtnối.-Chấp 

nhậnkếtnối.-Lậplại quá trình trên ... 

Điều này sẽchạytốt đốivới các Web Sites đơn giản, nhưng Server sẽbắt đầugặp phảivấn đềkhi 

có nhiều người truy cập hoặc có quá nhiều trang Web động phảitốn thời gian đểtính toán cho ra 

kết quả. 

Ví dụ:Nếumột chương trình CGI tốn 30 giây đểsinh ra nội dung, trong thời gian này Web 

Server có thểsẽkhông phụcvụcác trang khác nữa. 

Do vậy, mặc dù mô hình này hoạt động được, nhưng nó vẫncần phải thiếtkếlại đểphụcvụđược 

nhiều người trong cùng 1 lúc. Web Server có xu hướng tậndụng ưu điểmcủa 2 phương pháp 

khác nhau đểgiải quyếtvấn đềnày là: đa tiểu trình (multi-threading) hoặc đa tiến trình (multi-



processing) hoặc các hệlai giữa multi-processing và multi-threading. 

II.2. Web Client.Là những chương trình duyệt Web ởphía người dùng, nhưInternet 

Explorer, Netscape Communicator.., đểhiển thịnhững thông tin trang Web cho người dùng. 

Web Client sẽgửi yêu cầu  

 

đến Web Server. Sau đó, đợi Web Server xửlý trảkết quảvềcho Web Client hiển thịcho người 

Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống | 

http://www.adminviet.net  

 
II.3. Web động.  

Một trong các nội dung động (thường gọitắt là Web động) cơbản là các trang Web đượctạo ra 

đểđáp ứng các dữliệu nhập vào của người dùng trực tiếp hay gián tiếp.  

Cách cổđiển nhất và được dùng phổbiến nhất cho việctạonội dung động là sửdụng Common 

Gateway Interface (CGI). Cụthểlà CGI định nghĩa cách thức Web Server chạymột chương trình 

cục bộ, sau đó nhậnkết quảvà trảvềcho Web Browser của người dùng đãgửi yêu cầu.  

Web Browser thựcsựkhông biếtnội dung của thông tin là động, bởi vì CGI vềcơbản là một giao 

thứcmởrộng của Web Server. Hình vẽsau minh hoạkhi Web Browser yêu cầumột trang Web 

động phát sinh từmột chương trình CGI.  

 

Hình 3.2: Mô hình Xử lý.  

Một giao thứcmởrộng nữacủa HTTP là HTTPS cung cấpcơchếbảomật thông tin 

“nhạycảm” khi chuyển chúng xuyên qua mạng.  

III. Đặc điểm của IIS 6.0.  

IIS6.0 có sẳn trên tấtcảcác phiên của Windows 2003, IIS cung cấpmộtsốđặc điểmmới 

giúp tăng tính năng tin cậy, tính năng quản lý, tính năng bảomật, tính năng mởrộng và 

tương thích vớihệthống mới.  

III.1. Các thành phần chính trong IIS.  

Hai thành phần chính trong IIS 6.0 là kernel-mode processes và user-mode 

processes,ta sẽkhảo sát mộtsốthành phần sau:  



-HTTP.sys: Là trình điều khiển thuộc loại kernel-mode device 

hỗtrợchứng năng chuyển HTTP request đếntới các ứng dụng 

trên user-mode: -Quản lý các kếtnối Transmission Control 

Protocol (TCP). -Định tuyến các HTTP requests đến đúng 

hàng đợixửlý yêu cầu(correct request queue). -Lưu giữcác 

response vào vùng nhớ(Caching of responses in kernel 

mode). -Ghi nhận nhật ký cho dịch vụWWW (Performing all 

text-based logging for the WWW service). -Thực thi các 

chứcnăng vềQuality of Service (QoS) bao gồm: connection 

limits, connection time-outs, queue-length limits, 

bandwidth throttling. -WWW Service Administration and 

Monitoring Component: cung cấpcơchếcấu hình dịch 

vụWWW và quản lý worker process.  

 
-Worker process: Là bộxửlý các yêu cầu(request) cho ứng dụng Web, worker process có thể 

hoạt các CGI handler,tập tin thực thi của worker process có tên là W3wp.exe. Worker 

process chạy trong user-mode.  

-Inetinfo.exe là một thành phần trong user-mode, nó có thểnạp(host) các dịch vụtrong IIS 6.0, 

các dịch vụnày bao gồm: File Transfer Protocol service (FTP service), Simple Mail 

Transfer Protocol service (SMTP service), Network News Transfer Protocol service 

(NNTP service), IIS metabase.  

III.2. IIS Isolation mode.  

Trong IIS có hai chếđộhoạt động tách biệt là worker process isolation mode và IIS 5.0 

isolation mode.Cảhai chếđộnày đềudựa vào đốitượng HTTP Listener, tuy nhiên nguyên tắc 

hoạt động bên trong của hai chếđộnày hoạtvềcơbản là khác nhau.  

III.3. ChếđộWorker process isolation. -Trong chếđộnày mọi 

thành phần chính trong dịch vụWeb được tách thành các tiến trình xửlý riêng 

biệt (gọi là các Worker process) đểbảovệsựtác động của các ứng dụng khác 

trong IIS, đâylà chếđộcung cấp tính năng bảomật ứng dụng rất cao vì hệthống 

nhận diệnmỗi ứng dụng chạy trên Worker process được xem là một 

network service trong khi đó các ứng dụng chạy trên IIS 5.0 được xem là 

LocalSystem và nó có thểtruy xuất và thay đổihầuhết các tài nguyên được 

cung cấp trên hệthống nộibộ. -Sửdụng worker process isolation mode cho 

phép tích hợp thêm các tính năng mới như: application pooling, recycling 

và health detection, các tính năng này không đượchỗtrợtrên  

IIS 5.0. -Mô hình xửlý của Worker process Isolation mode:  



 

Hình 3.3: Kiến trúc của IIS 6.0 chạy trên chếđộWorker Process Isolation.  

Trong hình 3.3, ta thấy các đoạn mã xửlý cho từng ứng dụng đặc biệt nhưASP, 

ASP.NET đượcnạp vào bộxửlý tiến trình (Worker process)bởi vì các bộxửlý định 

thời(run-time engine)của ngôn ngữ 

 
lập trình này được thực thi nhưmột Internet server API (ISAPI)  

Yêu cầucủa Client được chuyển đến đốitượng HTTP Listener (HTTP.sys)  

 

HTTP.sys xác định yêu cầucó hợplệkhông?. Nếu yêu cầu không hợplệHTTP.sys sẽgởi đoạn mã 

báo lỗivềcho Client. Nếu yêu cầuhợplệHTTP.sys sẽkiểm tra xem response của request này có 

trong kernel-mode  

cache không, nếu có thì nó sẽđọc response này và gởivềcho Client.  

Nếu response không có trong cache thì HTTP.sys xác định request queue phù hợp và đặt 

request vào trong request queue. Nếu hàng đợi(request queue) không được cung cấpmột 

worker processes thì HTTP.sys báo hiệu  

cho WWW service khởitạo worker processes cho hành đợi(request 

queue). Sau đó worker process xửlý các request và gởi trảkết 

quảvềcho HTTP.sys. HTTP.sys gởikết quảvềcho Client và log lại các 

yêu cầu này.  

III.3.1 IIS 5.0 Isolation Mode.IIS 5.0 Isolation mode đảmbảo tính tương thích cho ứng dụng 



được phát triểntừphiên bản IIS 5.0. 

 

Hình 3.4: IIS chạy trên IIS 5.0 Isolation mode.  

III.3.2 So sánh các chứcnăng trong IIS 6.0 mode.  

Bảngmô tảvai trò của IIS 6.0 khi chạy trong IIS 5.0 isolation mode và worker process isolation 

mode.  

 
Worker process     W3wp.exe (Worker process)  

Running in-process 
ISAPI extensions  

 
Inetinfo.exe  

 
W3wp.exe  

Running out-of-process 
ISAPI extensions  

 
DLLHost.exe  

 
N/A (all of ISAPI extensions are in-
process)  

Running ISAPI filters  
 

Inetinfo.exe  
 

W3wp.exe  

HTTP.sys configuration  

 
Svchost.exe/WWW 
service  

 
Svchost.exe/WWW service  



HTTP protocol support  

 
Windows 
kernel/HTTP.sys  

 
Windows kernel/HTTP.sys  

IIS metabase  
 

Inetinfo.exe  
 

Inetinfo.exe  

FTP  
 

Inetinfo.exe  
 

Inetinfo.exe  

NNTP  
 

Inetinfo.exe  
 

Inetinfo.exe  

SMTP   Inetinfo.exe   Inetinfo.exe  

 
Các Isolation mode mặc định:  

Loại cài đặt  Isolation mode  

Cài đặt mới IIS 6.0  Worker process isolation mode  

Nâng cấp từcác phiên bản 
trước lên IIS 6.0  

Vẫn giữnguyên Isolation mode cũ.  

Nâng cấp từIIS 5.0  IIS 5.0 isolation mode  

Nâng cấp từIIS 4.0  IIS 5.0 isolation mode  

 

III.4. Nâng cao tính năng bảomật. -IIS 

6.0 không được cài đặtmặc định trên Windows 

2003, người quản trịphải cài đặt IIS và các dịch 

vụliên quan tới IIS. -IIS 6.0 được cài trong 

secure mode do đómặc định ban đầu khi cài đặt 

xong IIS chỉcung cấpmột sốtính năng cơbản nhất, 

các tính năng khác nhưActive Server Pages 

(ASP), ASP.NET,  

WebDAV publishing, FrontPage Server Extensions người quản trịphải kích hoạt khi cần 

thiết. -Hỗtrợnhiều tính năng chứng thực: -Anonymous authentication cho phép mọi người có 

thểtruy xuất mà không cần yêu cầu  

username và password.  

 
-Basic authentication: Yêu cầu người dùng khi truy xuất tài nguyên phải cung cấp username 

vàmật khẩu thông tin này được Client cung cấp và gởi đến Server khi Client truy xuất tài 

nguyên.Username và password không được mã hóa khi qua mạng. 

-Digest authentication: Hoạt động giống nhưphương thức Basic authentication, 



nhưngusername và mật khẩu trước khi gởi đến Server thì nó phải được mã hóa và sau đó 

Client gởi thông tin này dướimột giá trịcủabăm(hash value). Digest authentication 

chỉsửdụng trênWindows domain controller. 

-Advanced Digest authentication: Phương thức này giống nhưDigest authentication 

nhưngtính năng bảomật cao hơn. Advanced Digest dùng MD5 hash thông tin nhận diện 

cho mỗi Clientvà lưu trữtrong Windows Server 2003 domain controller. 

-Integrated Windows authentication: Phương thức này sửdụng 

kỹthuậtbăm đểxác nhận thông tin của users mà không cần phải 

yêu cầugởimật khẩu qua mạng. -Certificates: Sửdụng 

thẻchứng thực điệntửđểthiếtlậpkếtnối Secure Sockets Layer 

(SSL).  

-.NET Passport Authentication: là mộtdịch vụchứng thực người dùng cho phép người dùng 

tạo sign-in name và password đểngười dùng có thểtruy xuất vào các dịch vụvà ứng dụng 

Web trên nền .NET. 

-IIS sửdụng account (network service) có quyền 

ưu tiên thấp đểtăng tính năng bảomật cho 

hệthống. -Nhậndạng các phầnmởrộng của file 

qua đó IIS chỉchấp nhậnmộtsốđịnh dạng 

mởrộng của mộtsốtập tin, người quản trịphải 

chỉđịnh cho IIS các định dạng mới khi cần thiết.  

III.5. Hỗtrợứng dụng và các công cụquản trị.IIS 6.0 có hỗtrợnhiều ứng dụng 

mới nhưApplication Pool, ASP.NET. 

-Application Pool: làmột nhóm các ứng dụng cùng 

chia sẻmột worker process (W3wp.exe). -worker 

process (W3wp.exe) cho mỗi pool được phân cách 

với worker process (W3wp.exe) trong pool khác. -

Một ứng dụng nào đó trong một pool bịlỗi(fail) thì nó 

không ảnh hưởng tới ứng dụng đang chạy trong pool 

khác. -Thông qua Application Pool giúp ta có thểhiệu 

chỉnh cơchếtái sửdụng vùng nhớảo, tái sửdụng worker 

process, hiệu chỉnh performance (vềrequest queue, 

CPU), health, Identity cho application pool. -

ASP.NET: là một Web Application platform cung cấp 

các dịch vụcần thiết đểxây dựng và phân phối ứng 

dụng Web và dịch vụXML Web.  

IIS 6.0 cung cấpmộtsốcông cụcần thiết đểhỗtrợvà quản lý Web như:  

-IIS Manager:Hỗtrợquản lý và cấu hình IIS 6.0 -

Remote Administration (HTML)Tool: Cho phép 

người quản trịsửdụng Web Browser đểquản 

trịWeb từxa. -Command –line administration 



scipts: Cung cấp các scipts hỗtrợcho công tác 

quản trịWeb, các tập tin này lưu trữtrong 

thưmục %systemroot%\System32.  

 

IV. Cài đặt và cấu hình IIS 6.0.  

 

IV.1. Cài đặt IIS 6.0 Web Service.IIS 6.0 không được cài đặtmặc định trong Windows 

2003 server, đểcài đặt IIS 6.0 ta thực hiện các  

bước nhưsau:Chọn Start | Programs | Administrative Tools | Manage Your Server. 

 

Hình 3.5: Manage Your Server Roles.Từhình 3.6 ta chọn biểutượng Add or remove a role, 

chọn Next trong hợp thoại Preliminitary StepsChọn Application server (IIS, ASP.NET) trong 

hộp thoại server role, sau đó chọn Next. 

 

Hình 3.6: Chọn loại Server.  



Chọn hai mục cài đặt FrontPage Server Extentions và Enable ASP.NET, sau đó 

chọn Next, chọn Next trong hộp thoại tiếp theo.  

 

 

Hình 3.7: lựa chọn tùy chọn cho Server.  

Sau đóhệthống sẽtìm kiếm I386 source đểcài đặt IIS,nếu không tìm được xuất hiện yêu cầu 

chỉđịnh đường dẫn chứabộnguồn I386, sau đó ta chọn Ok trong hộp thoại Hình 3.8.  

 

Hình 3.8: Chỉđịnh I386 source.  
Chọn Finish đểhoàn tất quá trình.  

Tuy nhiên ta cũng có thểcài đặt IIS 6.0 trong Add or Remove Programs trong Control Panel 

bằng cách thực hiệnmộtsốbước điển hình sau:MởcửasổControl Panel | Add or Remove 



Programs | Add/Remove Windows Components. 

 

 

Hình 3.9: Chọn Application Server.Chọn Application Server, sau đó chọn nút Details…Chọn 

Internet Information Services, sau đó chọn nút Details… 

 

 

Hình 3.10: Chọn IIS subcomponents. Chọnmục World Wide Web service, sau đó chọn nút 

Details…  



 

Hình 3.11: Chọn WWW service.  

 

 

Hình 3.12: Chọn các thành phần trong WWW service.  

IV.2. Cấu hình IIS 6.0 Web service.  

Sau khi ta cài đặt hoàn tất, ta chọn Administrative Tools | Information Service (IIS) Manager, 

sau đó chọn tên Server (local computer)  

Trong hộp thoại IIS Manager có xuất hiện 3 thưmục:  

-Application Pools: Chứa các ứng dụng sửdụng worker 

process xửlý các yêu cầucủa HTTP request. -Web Sites: 

Chứa danh sách các Web Site đã đượctạo trên IIS. -Web 

Service Extensions: Chứa danh sách các Web Services 

đểcho phép hay không cho phép Web Server có thểthực 

thi đượcmộtsốứng dụng Web như: ASP, ASP.NET, CGI, 

WebDAV,…  



 

Hình 3.13: IIS Manager.  

Trong thưmục Web Sites ta có ba Web Site thành viên 

bao gồm: -Default Web Site: Web Site mặc định 

đượchệthống tạosẳn. -Microsoft SharePoint 

Administration: Đây là Web Site đượctạo cho 

FrontPage Server Extensions 2002 Server 

Administration -Administration: Web Site 

hỗtrợmộtsốthao tác quản trịhệthống qua Web. Khi ta 

cấu hình Web Site thì ta không nên sửdụng Default 

Web Site đểtổchức mà chỉdựa Web Site  

 

 

IV.2.1 Mộtsốthuộc tính cơbản.Trước khi cấu hình Web Site mới trên Web Server ta cần tham 

khảomộtsốthông tin cấu hình do hệ 

thống gán sẳn cho Default Web Site. Đểtham khảo thông tin cấu hình này ta nhấp chuột phải 

vào Default Web Site chọn Properties. 



 

Hình 3.14: Thuộc tính Web Site.  

-Tab Web Site: mô tảmộtsốthông tin chung vềdịch vụWeb như:-TCP port: chỉđịnh cổng hoạt 

động cho dịch vụWeb,mặc định giá trịnày là 80.-SSL Port: Chỉđịnh port cho https,mặc định 

https hoạt động trên port 443. https cung cấpmột 

sốtính năng bảomật cho ứng dụng Web cao hơn http.  

-Connection timeout : Chỉđịnh thời gian duy trì một http session.  

-Cho phép sửdụng HTTP Keep-Alives.  

-Cho phép ghi nhận nhật ký (Enable logging)  

-Performance Tab: cho phép đặt giớihạnbăng thông, giớihạn connection cho Web site.  

-Home Directory Tab: Cho phép ta thay đổi Home Directory cho Web Site, giớihạn quyền truy 

xuất, đặtmộtsốquyềnhạn thực thi script cho ứng dụng Web ( nhưta đặt các thông số: 

Application name, Execute permission, Application pool)  

 



 

Hình 3.15: Home Directory Tab.  

-TừHình 3.15 ta chọn nút Configuration… đểcó thểcấu hình các extensions 

về.asp,.aspx, .asa, … cho Web Application (tham khảo Hình 3.16)  

 

Hình 3.16: Cấu hình Script cho Web Application.  

-Documents Tab: Đểthêm hoặc thay đổi trang Web mặc định cho Web Site (tham 

khảo hình 3.17).  



 

 

Hình 3.17: Chỉđịnh trang Web mặc định cho Web Site.  

-Directory Security Tab: Đặtmộtsốphương thứcbảomật cho IIS (tham khảo chi tiết trong 

mục“bảomật cho dịch vụWeb”) 

IV.2.2 Tạomớimột Web site.IIS cung cấp hai phương thứctạomới Web Site: 

-Tạo Web Site thông qua Creation Wizard của IIS manager.-Tạo Web Site thông qua lệnh 

iisweb.vbs.-Tạo Web Site thông qua “Web Site Creation Wizard”của IIS manager.-Nhấp chuột 

phải vào thưmục Web Sites | New | Web Site | Next.-Ta cung cấp tên Web Site trong hộp thoại 

Description | Next.-Chỉđịnh các thông sốvề(Tham khảo Hình 3.18):-“Enter the IP address to 

use for this Web site”: Chỉđịnh địa chỉsửdụng cho Web Site,nếu ta chỉ 

định “All Unassigned” có nghĩa là HTTP được hoạt động trên tấtcảcác địa chỉcủa Server.  

-“TCP port this Web site should use”: Chỉđịnh cổng hoạt động cho dịch vụ.  

-“Host Header for this Web site (Default:None)”: Thông sốnày đểnhận diện tên Web Site 

khi ta  

muốntạo nhiều Web Site cùng sửdụng chung một địa chỉIP thì ta thường dùng thông sốnày 

đểmô tảtên các Web Site đó, do đó khi ta chỉtổchứcmột Web Site tương ứng với1 địa chỉIP 

thì tacó thểkhông cầnsửdụng thông sốnày. 



 

 

Hình 3.18: Chỉđịnh IP Address và Port.  

-Trong hộp thoại“Web Site Home Directory” đểchỉđịnh thưmục home của Web Site (thưmục 

lưu trữnội dung của Web Site) và chỉđịnh Anonymous có được quyền truy xuất Web Site 

hay không (tham khảo Hình 3.19)  

 

------ 

Hình 3.19: Chỉđịnh Home Directory cho Web. Chỉđịnh quyền hạn truy xuất cho Web Site 
(tham khảo Hình 3.20): Read: Quyền được truy xuất nội dung thưmục. Run scripts (such as 
ASP): Quyền được thực thi các trang ASP. Execute (such as ISAPI Application for CGI): 
Quyền được thực thi các ứng dụng ISAPI. Write: Quyền ghi và cập nhật dữliệu của Web Site. 
Browse: Quyền liệt kê nội dung thưmục (khi không tìm được trang chủmặc định)  
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Hình 3.20: Thiếtlập quyềnhạn truy xuất.  

-Chọn Finish đểhoàn tất quá trình. -

Tạo Web Site thông qua lệnh 

iisweb.vbs  

Cú pháp lệnh:  

iisweb.vbs /create <Home Directory> ”Site Description" /i <IP Address> /b <Port>.  

Các bước thực hiện:  

-Nhấp chuột vào Start | Run | cmd. -Từdấu nhắclệnh 

(command prompt) nhập vào lệnh: iisweb.vbs /create 

c:\inetpub\wwwroot\newdirectory "MyWebSite" /i 123.456.789 

/b 80.  

IV.2.3 Tạo Virtual Directory.Thông thường đểta tạo thưmục ảo(Virtual Directory hay còn gọi là 

Alias) đểánh xạmột tài nguyên 

từđường dẫn thưmụcvật lý thành đường dẫn URL, thông qua đó ta có thểtruy xuất tài nguyên 

này qua Web Browser. 

Đường dẫn vật lý  Tên Alias  Địa chỉURL  

C:\Inetpub\wwwroot  Tên thưmục gốc (none)  http://SampleWebSite  

\\Server2\SalesData  Customers  http://SampleWebSite/Customers  

D:\Inetpub\wwwroot\Quotes  None  http://SampleWebSite/Quotes  

D:\Marketing\PublicRel  Public  http://SampleWebSite/public  

 



Các bướctạo Virtual DirectoryNhấp chuột phải vào tên Web Site cầntạo chọn 

New, chọn Virtual Directory (tham khảo Hình 3.21). 

 

 

Hình 3.21: Tạo Virtual Directory. Chọn Next, sau 

đó chỉđịnh tên Alias cầntạo (tham khảo Hình 3.22)  

 

Hình 3.22: Chỉđịnh tên Alias  

Chọn Next từbước 2, sau đó chỉđịnh thưmụccụcbộhoặc đường 

dẫnmạng cần ánh xạ, Chỉđịnh quyềnhạn truy xuất cho Alias, cuối cùng 

ta chọn Finish đểhoàn tất quá trình.  

IV.2.4 Cấu hình bảomật cho Web Site.IIS cung cấpmộtsốtính năng bảomật cho 

Web Site như(tham khảo Hình 3.23): 

-Authentication And Access Control: IIS cung cấp 6 

phương thức chứng thực, kếthợp quyền truy cập NTFS 

đểbảovệviệc truy xuất tài nguyên trong hệthống. -IP 



address and domain name restriction: Cung 

cấpmộtsốtính năng giớihạn host và network truy xuất 

vào Web Site.  

-Secure communication: Cung cấpmộtsốtính năng bảomật trong giao 

tiếp giữa Client và Server bằng cách Server tạo ra các giấy chứng 

nhận cho Client (Client Certificate) và yêu cầu Client khi truy xuất 

tài nguyên vào Server thì phảigởi giấy chứng nhận đểServer xác 

nhận yêu cầu có hợplệhay không.  

 

 

Hình 3.23: Directory Security Tab.  

-Cấu hình Authentication And Access Control: từHình 3.23 ta chọn nút 

Edit…chọn các phương thức chứng thực cho phù hợp, mặc định hệthống 

không yêu cầu chứng thực và cho mọi ngườisửdụng anonymous đểtruy xuất 

Web Site:  



 

Hình 3.24: Chọn Phương thức chứng thực.-Cấu hình IP address and domain 

name restriction:Từhình 3.23 ta chọn nút Edit… 

 

 

Hình 3.25: Giớihạn truy xuất cho host, network và domain.  

-Cấu hình Secure communication:Từhình 3.23 nút Server Certificate…đểtạo 

giấy chứng nhận Client, nút Edit hiệu chỉnh cácyêu cầu chứng nhận cho 



Client (tham khảo Hình 3.26).  

 

Hình 3.26: Thay đổi thao tác chứng nhận.  

IV.2.5 Cấu hình Web Service Extensions.IIS Web Service Extensions cung 

cấprất nhiều các dịch vụmởrộng như: ASP, ASP.NET, Frontpage Server 

Extensions 2002 WebDAV, Server Side Includes, CGI Extensions, 

ISAPIExtensions. Thông qua IIS Web Service Extensions ta có thểcho phép 

hoặccấm Web Site hỗtrợ 

các dịch vụtương ứng (Nếu trên Web Application của ta có sửdụng các 

ứng dụng trên thì ta phải kích hoạt Web Service tương ứng)  

 

 

Hình 3.27: Cấu hình Web service extensions.  



IV.2.6 Cấu hình Web Hosting.IIS cho phép ta tạo nhiều Web Site trên một Web 

Server,kỹthuật này còn gọi là Web Hosting. Để 

nhận diện đượctừng Web Site Server phảidựa vào các thông 

sốnhưhost header name, địa chỉIPvà sốhiệucổng Port. 

Tạo nhiều Web Site dựa vào Host Header Names:  

Đây là phương thứctạo nhiều Web Site dựa vào tên host , có nghĩarằng 

ta chỉcầnmột địa chỉIP đểđại diện cho tấtcảcác host name.  

Các bướctạo:  

-Dùng DNS đểtạo tên (hostname) cho Web Site. -

Nhấp chuột phải vào thưmục Web Sites trong IIS 

Manager chọn New, chọn Web Site, tiếp theo chọn 

Next, mô tảtên (Descriptions) chọn Web Site. -

Cung cấp host name (Ví dụta nhập tên: 

www.csc.hcmuns.edu.vn) cho Web Site cầntạo trong 

Textbox Host Header Name củahộp thoại“IP 

Address And Port Settings” (tham khảo Hình 3.28).  

 

 



Hình 3.28: Tạo Host Header Name.  

-Sau đó ta thực hiện các thao tác chọn Home Directory, đặt quyềnhạn cho 

Web Site…Cuối cùng chọn Finish đểhoàn tất quá trình.  

Tạo nhiều Web Site dựa vào địa chỉIP 

Đốivới phương thức này tương ứng một tên Web Site ta phải cung cấpmột địa 

chỉIP. Do đónếu nhưta tạon Web Site thì ta phảitạon địa chỉ, chính vì lẽnày nên 

phương thức này ít sửdụng hơn phương thức 1. 

Các bướctạo: 

-Ta phải thêm một hoặc nhiều địa chỉIP cho card mạng.-Dùng DNS tạomột 

hostname tương ứng với IP mớivừatạo.-Nhấp chuột phải vào thưmục Web 

Sites trong IIS Manager chọn New, chọn Web Site, tiếp theo 

chọn Next, mô tảtên (Descriptions) chọn Web Site. -

Chọnmột địa chỉIP cụthểcho Web Site cầntạo trong tùy 

chọn“Enter the IP address to use for this Web 

site”củahộp thoại“IP Address And Port Settings” (tham 

khảo Hình 3.29).  

 

Hình 3.29: Chọn địa chỉIP cho Web site.  

-Sau đó ta thực hiện các thao tác chọn Home Directory, đặt quyềnhạn 

cho Web Site…Cuối cùng chọn Finish đểhoàn tất quá trình.  

 

Tạo nhiều Web Site dựa vào Port.  

Mặc định HTTP port hoạt động trên port 80 và HTTPS hoạt động trên port 443, 

thay vì mọi Web Site điều hoạt động trên cổng 80 hoặc 443 thì ta sẽđổi Web 

Site hoạt động trên cổng (port) khác (ví dụnhư8080), vì thếta chỉcần dùng một 

địa chỉIP đểcung cấp cho tấtcảcác Web Site. Do đó khi ta truy xuất vào Web 

Site thì ta phải chỉđịnh cổng hoạt động cho dịch 

vụ(http://www.csc.hcmuns.edu.vn:8080).  



Các cấu hình:  

-Dùng DNS tạomột hostname tương ứng cho từng Web Site ánh 

xạvềcùng một địa chỉIP. -Nhấp chuột phải vào thưmục Web Sites 

trong IIS Manager chọn New, chọn Web Site, tiếp theo chọn Next, 

mô tảtên (Descriptions) chọn Web Site. -Ta chỉđịnh thông sốPort 

(ví dụ: 8080) trong Textbox có tên “TCP port for this Web site 

should use”củahộp thoại“IP Address And Port Settings” (tham 

khảo Hình 3.30).  

 

Hình 3.30: Chọn địa chỉIP cho Web Site.  

-Sau đó ta thực hiện các thao tác chọn Home Directory, đặt quyềnhạn cho 

Web Site…Cuối cùng chọn Finish đểhoàn tất quá trình.  

IV.2.7 Cấu hình IIS qua mạng (Web Interface for Remote Administration).  

IIS cung cấpcơchếquản trịdịch Web và quản trịmộtsốtính năng 

cơbảncủahệthống qua mạng, đểsửdụng công cụnày ta phải cài thêm công 
cụRemote Administration (HTML)  

 

Hình 3.31: Cài đặt công cụquản trị.  

 
Truy cập vào Administration Web Server qua trình duyệt(Web Browser) thông 

qua địa chỉURL:  



http://<Web Server>:8099 (tham khảo Hình 3.32), sau chỉđịnh username, 
password đểtruy xuất vào  

 

Hình 3.32: Truy xuất vào Administration Web Server.Sau khi đăng nhập thành 

công, giao diện Server Administration hiển thị(tham khảo hình 3.33): 

 

Hình 3.33: Giao diện quản trịhệthống qua Web. Mộtsốchứcnăng chính được 

cung cấp trong Administration Server.  

Tên Tab  Chức năng  

Welcome  
Cho phép hiển thịlời chào, thay đổi mật khẩu của administrator, thay đổi tên 
máy,….  

Status  Theo dõi trạng thái của hệthống.  



Sites  Quản lý các Web Site cấu hình.  

Web Server  Thay đổi thông tin cấu hình cho Web Service và FTP Service.  

Network  Thay đổi thông tin cấu hình mạng cho Server.  

 

 

 

IV.2.8 Quản lý Web site bằng dòng lệnh.  

1. Tạo Web Site.  

Ta dùng lệnh iisweb.vbs (file scripte này đượclưu trữtrong thưmục 

systemroot\System32) đểtạo một Web site mới trên máy nộibộhoặc trên máy 

khác là Windows 2003 member server chạy IIS 6.0.Cú pháp lệnh:Iisweb.vbs 

/create Path SiteName [/b Port] [/I IPAddress] [/d HostHeader] [/dontstart] [/s 

Computer] [/u 

[Domain\]User [/p 

password] ] Danh 

sách tham số:  

Tên tham số  Ý nghĩa  

Path  Chỉđịnh vịtrí đường dẫn ổđĩa lưu trữnội dung Web site.  

SiteName  Mô tảtên Web site.  

/b Port  Chỉđịnh TCP Port cho Web Site.  

/I IPAddress  Chỉđịnh địa chỉip cho Web Site.  

/d HostHeader  Chỉđịnh hostheader name cho Web Site.  

/dontstart  Chỉđịnh cho Web Site không khởi tạo tựđộng khi tạo.  



/s Computer  
Chỉđịnh tên máy hoặc địa chỉIP trên máy ởxa (sửdụng trong 
trường hợp tạo mới một Web Site trên máy tính ởxa)  

/u [Domain\]User  
Chạy script lệnh với username được chỉđịnh, account này 
phải là thành viên của nhóm Administrators, mặc định chay 
script với username hiện hành.  

/p password  Chỉđịnh mật khẩu cho account chỉđịnh trong tham số/u  

 
Ví dụ:  

iisweb /create C:\Rome "My Vacations" /d www.reskit.com /dontstart  

Hoặc dùng lệnh:  

iisweb /create C:\New Initiatives\Marketing\HTMFiles 
"Marketing" /i 172.30.163.244 /s SVR01 /u Admin6 /p 

A76QVJ32#  

2. Xóa Web Site.  

 
iisweb /delete WebSite [WebSite...] [/s Computer [/u [Domain\]User/p 

Password]]  

 

Ví dụ:  

iisweb /delete "My First Novel"  

IV.2.9 Sao lưu và phụchồicấu hình Web Site. IIS lưu trữthông tin cấu hình 

theo định dạng Extensible Markup Language (XML) có tên MetaBase.xml và 

MBSchema.xml, các tập tin này thường lưu trữtrong thưmục  

systemroot\System32\Inetsrv. Do đó người quản trịcó thao tác trực tiếp vào hai 

tập tin này đểthay đổi thông tin cấu hình vềIIS.  

Lưu thông tin cấu hình  

-Đểsao lưu(backup) thông tin cấu hình cho Web Site ta nhấp chuột phải vào 

tên Web Site chọn All Task, chọn tiếp Save Configuration to a file…(tham 

khảo Hình 3.34)  



 

Hình 3.34: sao lưucấu hình Web site  

-Sau đó ta chỉđịnh tập tin cấu hình, đường dẫn thưmụclưu trữthông tin cấu hình, 

mật khẩu mã hóa cho tập tin cấu hình.  

 

Hình 3.35: Sao lưucấu hình Web Site.  

Phụchồicấu hình Web Site từfile cấu hình *.XML 

Đểphụchồi thông tin cấu hình từtập tin cấu hình *.xml 

ta thưc hiện các thao thác sau: -Nhấp chuột phải vào 

tên thưmục Web Sites chọn New, chọn Web Site 

(from file)… sau đóhộp 
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thoại Import configuration xuất 

hiện (tham khảo Hình 3.36)  

 

 

Hình 3.36: Phụchồi thông tin cấu hình.  



-Chỉđịnh tập tin cấu hình từnút Browse… sau đó nhấp chuột vào nút Read File,tập tin chỉđịnh 

được Import vào hộp thoại Select a configuration to import, cuối cùng chọn nút OK 

đểhoàn tất quá trình (tham khảo Hình 3.37).  

 

Hình 3.37: Phụchồicấu hình cho Web Site.  

IV.2.10 Cấu hình Forum cho Web Site. Trong phần này ta cấu hình một Web diễn đàn thảo 

luận Snitz
TM 

Forums 2000 được viếtbằng ngôn ngữASP của nhóm tác giả“Michael Anderson, 

Pierre Gorissen, Huw Reddick and Richard Kinser”, thông qua việc triển khai forum này giúp 

chúng ta phần nào hiểu đượcbản chấtcơbảncủa cơchếcấu hình Web động 

(hỗtrợkếtnốicơsởdữliệu MS Access, MS SQL Server, MySQL) viết  

bằng ngôn ngữASP, ASP.NET, PHP,…Ta có thểdownload forum này từURL: 

http://forum.snitz.com/.  

Mộtsốbướccơbản đểcấu hình forum:  

-Sau khi ta download tập tin sf2k_v34_051.zip 

(đốivới phiên bản V3.4.051) hoàn tất ta giải nén 

và lưu trữnội dung trong thưmục nào đó (Ví 

dụC:\Inetpub\forum). -Sau đó ta mởtập tin 

config.asp (dùng tiện ích notepad) đểthay 

đổimộtsốthông tin cấu hình kết nối đếntập tin lưu 

trữcơsởdữliệu MS Access có tên 

snitz_forums_2000.mdb -strDBType = "access" -

strConnString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 

-DataSource=" & 

Server.MapPath("snitz_forums_2000.mdb")  

5
3
2
  

-Nếu thưmụclưu trữnội dung của forum không phải là thưmục con của WebRoot thì ta phảitạo 

một Virtual Directory có tên forum đểánh xạthưmục ổđĩa (C:\Inetpub\forum) thành URL 

Path cho Web Site. 

 



-Nhấp chuột phải vào Virtual Directory có tên forum chọn Permissions đểcấp quyền cho mọi 

người được quyền NTFS là Full trên thưmục này.  

-Sau đó ta vào Internet Explorer đểtruy xuất vào forum và cấu hình thêm mộtsốthông tin mới 

(tham khảo Hình 3.38)  

 

Hình 3.38: Tạo table cho database. -Tạo Admin Account cho forum.  

 

Hình 3.39: Tạo Admin account cho forum. -Đăng 

nhậpbằng user quản trịvà tổchức forum.  

 



 

Hình 3.40: Đăng nhập forum.  



 



KỸ THUẬT MẠNG DIỆN RỘNG

WAN
Wide Area Network



NG QUAN



Mạng WAN

• Mạng diện rộng WAN cho ph p kết nối, trao đổi dữ liệu 

n ( c gia ...)

•

ng



ng WAN

•

ng.

• Thường phải đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ 

để sử dụng nh ng dịch vụ mạng WAN.

• Kỹ thuật mạng WAN hoạt động tại 3 tầng dưới 
cùng của mô hình OSI.

•
i 1,544Mbps (T1)

2,048Mbps (E1).



i WAN

• m:
– n thuê riêng (leased line), 

– ch kênh (circuit-switched),

– i (packet-switched). 



•

t cho thuê bao.



p 2

u riêng. 



NG WAN



WAN



Bộ định tuyến Router

•

nh OSI.

•

ch.

• ng cho cả mạng 

LAN và WAN.



Bộ chuyển mạch WAN

• Là thiết bị mạng đa cổng.

• năng đưa ra kết nối n: cả thoại, số 

liệu, video …

• Chủ yếu tại tầng Liên kết dữ liệu của mô hình OSI



Modems

• Thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ số sang tương tự (điều 

chế).

• Cho phép truyền số liệu qua mạng thoại công cộng.

• Biến đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số ( giải điều 

chế )



CSU/DSU

• Channel Service Unit/Digital Service Unit.

• Thiết bị số làm tương thích giao diện vật lý giữa DTE và 

DCE trong mạng chuyển mạch. 

• CSUs/DSUs đôi khi được tích hợp trong router.



Thích ứng đầu cuối ISDN (TA)

• TA là thiết bị để nối giao diện ISDN Basic Rate Interface 

(BRI) tới các giao diện khác. 



Access Server

• p tr

ng.

•

n 

Communication Server hay 

Access Server.

•

c.



I WAN



- ng serial

ng WAN: EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, V.35, 

X.21, EIA/TIA-530.



DCE/DTE

•

(clocking

channel/data service unit 

(CSU/DSU).

• CSU/DSU

c DCE (Data Communication 

Equipement)

• DTE 

(Data Terminal Equipement) 

p 

DTE



I WAN



•

t cho thuê bao.



CPE

• Customer premises equipment (CPE)

• Thiết bị vật lý đặt tại phía người sử dụng. 

• Bao gồm cả thiết bị của người sử dụng cũng như thiết bị 
thuê của nhà cung cấp dịch vụ.



Demarcation

• Demarcation (or demarc)

• Điểm kết thúc tại CPE và bắt đầu của local loop. Thông 
thường là tại POP của một toà nhà.

•



Local loop

• Local loop hay còn gọi là "last-mile"

• Cáp ( thường là cáp đồng ) nối từ demarc đến nhà cung 
cấp dịch vụ.



Chuyển mạch CO

• CO switch

• Phương tiện chuyển mạch cung cấp điểm dịch vụ gần 
nhất tới nhà cung cấp dịch vụ.



Mạng Toll

• Tập hợp các thiết bị chuyển mạch và trung kế tại phía 
nhà cung cấp dịch vụ. 

• Lưu lượng từ phía nguồn có thể qua trung kế tới trung 
tâm chính, sau đó đền trung tâm vùng, trung tâm miền, 
trung tâm quốc tế rồi tới đích. 
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• DTE i WAN

•
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I WAN



n



n thuê riêng (Leased line)

• nh:
– nh riêng (Dedicated)

– ng (Always-on)

– nh.

– m an ninh.

• m:
– m



ch

•

i...).

•

c.

–

– .



•

i.

• Modem (MOdulator & 

DEModulator)

•

i.

•

nh.

• (dial-up).



• (ISDN)

•

ng.

• p cao (128Kbps – 2,048Mbps)

• nh.



i ISDN

•
n ISDN:

–

–
nhân ...

•
p ISDN:

–

c S/T).

–
ng ISDN ...



nh ISDN

• c nhau:

– u (kênh B)

• u.

• ng kênh: 64Kbps

– t (kênh D)

• n thông tin

• ng kênh: 16Kbps



2 B 

channels

1 D channel

nh ISDN

• :

– n (Basic Rate): 

• 1 kênh D 

• ng 64Kbps

• ng 16Kbps

• ng 144Kbps.

• cao (Primary Rate): 

–

• 1 kênh D.

• ng 64Kbps

• ng 64Kbps

• T1).

– n Châu Âu

• 1 kênh D.

• ng 64Kbps

• ng 64Kbps

• ng E1).



i ISDN

•

ng dây Analog.

• u 

(Dial-on-demand).

• ng (Backup)

•

.

•

c.



DSL (Digial Subscriber Line)

• i.

• n cao (25.875KHz – 1.104MHz)

• n cao.

• p.

• .



ADSL

• ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line 
ng)

– năm 1999

– ng)

– ng: 

t:

• ng: 1.5 Mbps-8 Mbps 

• i lên : 176 Kbps - 1 Mbps 

– ch (

p) 



xDSL

• RADSL - Rate-Adaptive Digital Subscriber Line 
– n

• ng: 1.5 Mbps-8 Mbps 

• i lên : 176 Kbps - 1 Mbps 

– i đa 6km

• HDSL - High-speed Digital Subscriber Line 
– ng

• 1.544 Mbps c 2.048 Mbps ng)

– n (1.544Mbps) n (2.048Mbps) 

– i đa 4km

• VDSL - Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line ( BDSL) 
– ng

• ng: 12.96-51.84 Mbps 

• i lên: 1.6 - 2.3 Mbps 

– n 3km

• G.SHDSL – Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line
– ng

• u

– 1-2km



i xDSL qua router

• p 
xDSL.   

– ng ADSL.

• i như sau: 

• ng ADSL trên router.

• u ADSL.

• DSL 
i RJ-11.



i qua Modem



m xDSL

• m:
– p cao.

–
t cao.

– c

–

– p.

–

• m
–

p.

– m.



i (Packet Switching)

• i

•

c nhau.

•

n.

• i nguyên.



Kết nối chuyển mạch gói



Cung cấp dịch vụ: Frame Relay

• ng X25

• -
n nhanh hơn.

• i:
– u thuê bao: router ...

– : Frame-relay switch

• ng thiết lập o (mạch logic) để đảm 
bảo truyền thông tin cậy giữa hai thiết bị mạng.

•
nh. 



Định dạng khung WAN

• Mỗi loại kết nối mạng WAN sử dụng giao thức lớp 2 

khác nhau để đóng gói lưu lượng. 

• Cần phải cấu hình loại đóng gói lớp 2 trên mỗi cổng 

Serial của một Router. 

• Việc lựa chọn giao thức đóng gói dựa trên kỹ thuật 

mạng WAN và các thiết bị.

• 2 loại đóng gói thông thường là: PPP, HDLC



Cung cấp dịch vụ: Frame Relay

Leased line

o



a Frame-relay

•

o.

• o

• i tin.

•
-

.

•

nh (Burst)



ATM

• -
cell – o).

• m:
– n.

–

nh ...)

–
y.

• m:
– p.

– n.



t VPN

•

ng như Internet.

•

.

•

n trung tâm.

•

n cao.



i VPN

Internet

Trung tâm

xa

nh

m

t



LỰA CHỌN KẾT NỐI WAN



Lựa chọn kết nối WAN



Đường dành riêng (Dedicated)

• Đưa ra dịch vụ 24/7.

• Truyền thoại, số liệu, video … 

• Cung cấp kết nối đường trục giữa các điểm kết nối 

chính hay giữa các LAN với nhau. 

• Mỗi kết nối yêu cầu một cổng của router, một 

CSU/DSU và một đường dây của nhà cung cấp 

dịch vụ.   

• n

• u

• Giá thành cao.



i

• Là phương pháp chuyển mạch WAN trong đó các 

thiết bị mạng chia sẻ u.

• Kết nối điểm-điểm để truyền các gói từ nguồn tới 

đích qua mạng. 

• Có thể chuyền các gói với các độ lớn khác nhau 

hoặc là các cell có độ lớn cố định (53bytes). 

• Frame Relay, X.25, ATM. 



Frame relay

• Sử dụng thông qua các thiết bị số có tốc độ và chất lượng 

cao.

• Kỹ thuật chuyển mạch gói.

• Kỹ thuật đa truy nhập không quảng bá (non-broadcast).

• Tốc độ lên tới 1.544 Mbps.

• Các dịch vụ Frame Relay được đưa ra thông qua một PVC

o). PVC là một liên kết dữ liệu không tin cậy. 

• t.

• Đưa ra tốc độ cam kết (CIR) của nhà cung cấp dịch vụ.

•

nh (Burst)



Kết nối chuyển mạch kênh

• Một kết nối vật lý được khởi tạo duy trì và huỷ bỏ. 

• Ví dụ tiêu biểu là điện thoại. 

• Kết nối chuyển mạch kênh được khởi tạo khi cần 

thiết.

• Đòi hỏi băng thông thấp. 

• Có thể dùng như một tuyến dự phòng.



Quay số u (DDR)



ISDN

•

ng dây Analog.

•
.

•
c.

• u 
(Dial-on-demand).

• ISDN có thể được ng để chia tải
ng (Backup)



NG



n

•

• t (scanning)

• u

• i tin (sniffer)

• virus

• (Denial of Service)



a (firewall)

•

p.

• a:

– ng:

• c năng Firewall.

• du: PIX, Netscreen ...

– a.

• : ZoneAlarm, ISA, CheckPoint ...



t

- WAN

- i WAN

- n:

-Leased line

-Frame-relay

-ISDN

-ATM

-xDSL
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CHƯƠNG 1: GIAO THỨC TCP/IP

1. Khái niệm về TCP và IP

2. Mô hình tham chiếu TCP/IP

3. So sánh OSI và TCP/IP

4. Các giao thức trong mô hình TCP/IP

5. Chuyển đổi giữa các hệ thống số

6. Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ

7. NAT

8. Mạng con và kỹ thuật chia mạng con

9. Bài tập
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KHÁI NIỆM VỀ TCP VÀ IP

• TCP (Transmission Control Protocol) là giao 

thức thuộc tầng vận chuyển và là một giao 

thức có kết nối (Connected-oriented Protocol)

• IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng 

mạng của mô hình OSI và là một giao thức 

không kết nối (Connectionless Protocol). Là 

giao thức không tin cậy (unreliable protocol) 

3



MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP/IP

4



LỚP ỨNG DỤNG (Application)

5

- Cung cấp các giao

tiếp và hỗ trợ cho các

ứng dụng: Email,

truyền file, dịch vụ thư

mục…

- Kiểm soát các giao

thức lớp cao, các chủ

đề về trình bày, biểu

diễn thông tin, mã hóa

và điều khiển hội thoại.



LỚP VẬN CHUYỂN (Transport)

6

- Cung ứng dịch

vụ vận chuyển

từ host nguồn

đến host đích.

-Thiết lập một

cầu nối luận lý

giữa các đầu

cuối của mạng,

giữa host truyền

và host nhận.



LỚP MẠNG (Internet)

7

Mục đích của 
lớp Internet là 
chọn đường đi 
tốt nhất xuyên 
qua mạng cho 
các gói dữ liệu 
di chuyển tới 
đích. Giao thức 
chính của lớp 
này là Internet 
Protocol (IP).



Lớp truy nhập mạng

8

Định ra các thủ 

tục để giao tiếp 

với phần cứng 

mạng và truy 

nhập môi 

trường truyền. 

Có nhiều giao 

thức hoạt động 

tại lớp này



So sánh mô hình OSI và TCP/IP

• Giống nhau
– Đều phân lớp chức 

năng

– Đều có lớp vận 
chuyển và lớp 
mạng.

– Chuyển gói là hiển 
nhiên.

– Đều có mối quan hệ 
trên dưới, ngang 
hàng.

9

 Khác nhau

 TCP/IP gộp lớp trình bày 
và lớp phiên vào lớp ứng 
dụng.

 TCP/IP gộp lớp vật lý và 
lớp liên kết dữ liệu vào 
lớp truy nhập mạng.

 TCP/IP đơn giản vì có ít 
lớp hơn.

 OSI không có khái niệm 
chuyển phát thiếu tin cậy 
ở lớp 4 như UDP của 
TCP/IP



Các giao thức trong mô hình TCP/IP

10



Lớp ứng dụng

• FTP (File Transfer Protocol): là dịch vụ có tạo cầu 
nối, sử dụng TCP để truyền các tập tin giữa các hệ 
thống.

• TFTP (Trivial File Transfer Protocol): là dịch vụ 
không tạo cầu nối, sử dụng UDP. Được dùng trên 
router để truyền các file cấu hình và hệ điều hành.

• NFS (Network File System): cho phép truy xuất file 
đến các thiết bị lưu trữ ở xa như một đĩa cứng qua 
mạng.

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): quản lý hoạt 
động truyền e-mail qua mạng máy tính.

11



Lớp ứng dụng

• Telnet (Terminal emulation): cung cấp khả năng 
truy nhập từ xa vào máy tính khác. Telnet client 
là host cục bộ, telnet server là host ở xa.

• SNMP (Simple Network Management): cung cấp 
một phương pháp để giám sát và điều khiển các 
thiết bị mạng.

• DNS (Domain Name System): thông dịch tên 
của các miền (Domain) và các node mạng được 
công khai sang các địa chỉ IP.

12



Các cổng phổ biến dùng cho các giao 

thức lớp ứng dụng

13



Lớp vận chuyển

• TCP và UDP (User Datagram Protocol):

– Phân đoạn dữ liệu ứng dụng lớp trên.

– Truyền các segment từ một thiết bị đầu cuối này đến 

thiết bị đầu cuối khác

• Riêng TCP còn có thêm các chức năng:

– Thiết lập các hoạt động end-to-end.

– Cửa sổ trượt cung cấp điều khiển luồng.

– Chỉ số tuần tự và báo nhận cung cấp độ tin cậy cho 

hoạt động.

14



Khuôn dạng gói tin TCP

15



Khuôn dạng gói tin UDP
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Lớp Internet

• IP: không quan tâm đến nội dung của các gói 
nhưng tìm kiếm đường dẫn cho gói tới đích.

• ICMP (Internet Control Message Protocol): đem 
đến khả năng điều khiển và chuyển thông điệp.

• ARP (Address Resolution Protocol): xác định địa 
chỉ lớp liên kết số liệu (MAC address) khi đã biết 
trước địa chỉ IP.

• RARP (Reverse Address Resolution Protocol): 
xác định các địa chỉ IP khi biết trước địa chỉ 
MAC.

17



Khuôn dạng gói tin IP

18

VER IHL
Type of 

services
Total lenght

Identification Flags
Fragment 

offset

Time to live Protocol Header checksum

Source address

Destination address

Options + Padding

Data



ARP

19

SIEMENS
NIXDORF

SIEMENS
NIXDORF

Host A

Host B

IP Address: 128.0.10.4

HW Address: 080020021545

ARP Reply

ARP Request - Broadcast to all hosts

„What is the hardware address for IP address 128.0.10.4?“

SIEMENS
NIXDORF



RARP
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Lớp truy nhập mạng

• Ethernet

– Là giao thức truy cập LAN phổ biến nhất.

– Được hình thành bởi định nghĩa chuẩn 

802.3 của IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). 

– Tốc độ truyền 10Mbps

• Fast Ethernet

• Gigabit Ethernet

21



Chuyển đổi giữa các hệ thống số

• Hệ 2 (nhị phân): gồm 2 ký số 0, 1

• Hệ 8 (bát phân): gồm 8 ký số 0, 1, …, 7

• Hệ 10 (thập phân): gồm 10 ký số 0, 1, …, 

9

• Hệ 16 (thập lục phân): gồm các ký số 0, 1, 

…, 9 và các chữ cái A, B, C, D, E, F

22



Chuyển đổi giữa hệ nhị phân sang hệ thập 

phân

23

101102 = (1 x 24) + (0 x 23) + (1 x 22) + 

(1 x 21) + (0 x 20) = 16 + 0 + 4 + 2 + 0= 22



Chuyển đổi giữa hệ thập phân sang hệ nhị 

phân

24

Đổi số 20110 sang nhị phân:
201   /   2   =   100   dư 1

100   /   2   =     50   dư 0

50   /   2   =     25   dư 0

25   /   2   =     12   dư 1

12   /   2   =       6   dư 0

6   /   2   =       3   dư 0

3   /   2   =       1   dư 1

1   /   2   =       0   dư 1

Khi thương số bằng 0, ghi các số dư theo thứ tự 

ngược với lúc xuất hiện, kết quả:  20110 = 

110010012



Chuyển đổi giữa hệ nhị phân sang hệ bát 

phân và thập lục phân

• Nhị phân sang bát phân:

– Gom nhóm số nhị phân thành từng nhóm 3 
chữ số tính từ phải sang trái. Mỗi nhóm 
tương ứng với một chữ số ở hệ bát phân.

– Ví dụ: 1’101’100 (2) = 154 (8)

• Nhị phân sang thập lục phân:

– Tương tự như nhị phân sang bát phân 
nhưng mỗi nhóm có 4 chữ số.

– Ví dụ: 110’1100 (2) = 6C (16)
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Các phép toán làm việc trên bit

A B A and B

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0
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Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ

• Địa chỉ IP là địa chỉ có cấu trúc với một 
con số có kích thước 32 bit, chia thành 4 
phần mỗi phần 8 bit gọi là octet hoặc 
byte.

• Ví dụ:

– 172.16.30.56

– 10101100 00010000 00011110 00111000.

– AC 10 1E 38
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Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ
• Ðịa chỉ host là địa chỉ IP có thể dùng để đặt cho 

các interface của các host. Hai host nằm cùng một 
mạng sẽ có network_id giống nhau và host_id 
khác nhau. 

• Khi cấp phát các địa chỉ host thì lưu ý không được 
cho tất cả các bit trong phần host_id bằng 0 hoặc 
tất cả bằng 1.

• Ðịa chỉ mạng (network address): là địa chỉ IP dùng 
để đặt cho các mạng. Phần host_id của địa chỉ chỉ 
chứa các bit 0. Ví dụ: 172.29.0.0 

• Ðịa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP được dùng để đại 
diện cho tất cả các host trong mạng. Phần host_id 
chỉ chứa các bit 1. Ví dụ: 172.29.255.255.

28



Các lớp địa chỉ IP

Không gian địa chỉ IP được chia thành 5 lớp

(class) A, B, C, D và E.

 Các lớp A, B và C được triển khai để đặt

cho các host trên mạng Internet.

 Lớp D dùng cho các nhóm multicast.

 Lớp E phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

29



Lớp A (Class A)

Dành 1 byte cho phần network_id và 3 byte 

cho phần host_id.

30



Lớp A (Class A)

 Bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là bit 0. 

Dạng nhị phân của octet này là 0xxxxxxx 

 Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm 

trong khoảng từ 0 (=00000000(2)) đến 127 

(=01111111(2)) sẽ thuộc lớp A. 

Ví dụ: 50.14.32.8. 
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Lớp A (Class A)

Byte đầu tiên này cũng chính là network_id, 

trừ đi bit đầu tiên làm ID nhận dạng lớp A, 

còn lại 7 bit để đánh thứ tự các mạng.

Ta được 128 (=27 ) mạng lớp A khác nhau. Bỏ 

đi hai trường hợp đặc biệt là 0 và 127. 

Kết quả là lớp A chỉ còn 126 địa chỉ mạng: 

1.0.0.0 đến 126.0.0.0. 
32



Lớp A (Class A)

 Phần host_id chiếm 24 bit, nghĩa là có 224 = 

16777216  host khác nhau trong mỗi mạng.

 Bỏ hai trường hợp đặc biệt (phần host_id 

chứa các bit 0 và bit 1). Còn lại: 16777214 H

 Ví dụ đối với mạng 10.0.0.0 thì những giá trị 

host hợp lệ là 10.0.0.1 đến 10.255.255.254. 
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Lớp B (Class B)

Dành 2 byte cho phần network_id và 2 

byte cho phần host_id.

34



Lớp B (Class B)

• Hai bit đầu tiên của byte đầu tiên 

phải là 10. Dạng nhị phân của 

octet này là 10xxxxxx 

• Những địa chỉ IP có byte đầu tiên 

nằm trong khoảng từ 128 

(=10000000(2)) đến 191 

(=10111111(2)) sẽ thuộc về lớp B 

• Ví dụ: 172.29.10.1 . 
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Lớp B (Class B)

• Phần network_id chiếm 16 bit 

bỏ đi 2 bit làm ID cho lớp, còn 

lại 14 bit cho phép ta đánh thứ 

tự 16384 (=214) mạng khác 

nhau (128.0.0.0 đến 

191.255.0.0). 
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Lớp B (Class B)

• Phần host_id dài 16 bit hay có 

65536 (=216) giá trị khác nhau. 

Trừ đi 2 trường hợp đặc biệt còn 

lại 65534 host trong một mạng lớp 

B. 

• Ví dụ đối với mạng 172.29.0.0 thì 

các địa chỉ host hợp lệ là từ 

172.29.0.1 đến 172.29.255.254. 

37



Lớp C (Class C)

Dành 3 byte cho phần network_id và 1 

byte cho phần host_id.
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Lớp C (Class C)

• Ba bit đầu tiên của byte đầu tiên 

phải là 110. Dạng nhị phân của 

octet này là 110xxxxx 

• Những địa chỉ IP có byte đầu tiên 

nằm trong khoảng từ 192 

(=11000000(2)) đến 223 

(=11011111(2)) sẽ thuộc về lớp C. 

• Ví dụ: 203.162.41.235  
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Các lớp địa chỉ IP
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Các lớp địa chỉ IP
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Địa chỉ dành riêng
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Các lớp địa chỉ IP

43
Địa chỉ mạng



Các lớp địa chỉ IP
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Địa chỉ broadcast



Các lớp địa chỉ IP

Lớp Byte đầu tiên

A 0xxxxxxx

B 10xxxxxx

C 110xxxxx

D 1110xxxx

E 11110xxx
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NAT: Network Address Translation

• Được thiết kế để tiết kiệm địa chỉ IP.

• Cho phép mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP riêng.

• Địa chỉ IP riêng sẽ được chuyển đổi sang địa chỉ 
công cộng định tuyến được.

• Mạng riêng được tách biệt và giấu kín IP nội bộ.

• Thường sử dụng trên router biên của mạng một 
cửa.
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NAT
• Địa chỉ cục bộ bên trong (Inside local address): Địa 

chỉ được phân phối cho các host bên trong mạng nội bộ.

• Địa chỉ toàn cục bên trong (Inside global address):
Địa chỉ hợp pháp được cung cấp bởi InterNIC (Internet 
Network Information Center) hoặc nhà cung cấp dịch vụ 
Internet, đại diện cho một hoặc nhiều địa chỉ nội bộ bên 
trong đối với thế giới bên ngoài.

• Địa chỉ cục bộ bên ngoài (Outside local address):
Địa chỉ riêng của host nằm bên ngoài mạng nội bộ.

• Địa chỉ toàn cục bên ngoài (Outside global 
address): Địa chỉ công cộng hợp pháp của host nằm bên 
ngoài mạng nội bộ.

47



NAT
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NAT

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

mạng cục bộ

(vd: mạng gia đình)
10.0.0.0/24

phần còn lại của
Internet

các Datagram với nguồn hoặc đích 
trong mạng này có địa chỉ 10.0.0/24

Tất cả datagram đi ra khỏi mạng cục bộ

có cùng một địa chỉ IP NAT là: 
138.76.29.7,

với các số hiệu cổng nguồn khác nhau



NAT
• Mạng cục bộ chỉ dùng 1 địa chỉ IP đối với 

bên ngoài:
– không cần thiết dùng 1 vùng địa chỉ từ 

ISP: chỉ cần 1 cho tất cả các thiết bị

– có thể thay đổi địa chỉ các thiết bị trong 
mạng cục bộ mà không cần thông báo 
với bên ngoài

– có thể thay đổi ISP mà không cần thay 
đổi địa chỉ các thiết bị trong mạng cục bộ 

– các thiết bị trong mạng cục bộ không 
nhìn thấy, không định địa chỉ rõ ràng từ 
bên ngoài (tăng cường bảo mật)



NAT 
Hiện thực: NAT router phải:

– các datagram đi ra: thay thế (địa chỉ IP và số 
hiệu cổng nguồn) mọi datagram đi ra bên 
ngoài bằng (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng 
nguồn mới)

. . . các clients/servers ở xa sẽ dùng (địa chỉ NAT IP 
và số hiệu cổng nguồn mới) đó như địa chỉ đích

– ghi nhớ (trong bảng chuyển đổi NAT) mọi cặp 
chuyển đổi (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) 
sang (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng nguồn 
mới)

– các datagram đi đến: thay thế (địa chỉ NAT IP 
và số hiệu cổng nguồn mới) trong các trường 
đích của mọi datagram đến với giá trị tương 
ứng (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) trong 
bảng NAT



NAT

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80

1

10.0.0.4

138.76.29.7

1: host 10.0.0.1 
gửi datagram đến
128.119.40.186, 80

bảng chuyển đổi NAT
địa chỉ phía WAN     địa chỉ phía LAN

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
……                                         ……

S: 128.119.40.186, 80 
D: 10.0.0.1, 3345 4

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 802

2: NAT router
thay đổi địa chỉ từ
10.0.0.1, 3345 ->
138.76.29.7, 5001
cập nhật bảng

S: 128.119.40.186, 80 
D: 138.76.29.7, 5001 3

3: phản hồi đến địa chỉ :
đích  138.76.29.7, 5001

4: NAT router
thay đổi địa chỉ datagram
đích từ
138.76.29.7, 5001 -> 10.0.0.1, 3345



NAT

• Trường số hiệu cổng 16-bit: 

– Cho phép 60000 kết nối đồng thời chỉ với một 
địa chỉ phía WAN

• NAT còn có thể gây ra tranh luận:

– các router chỉ xử lý đến lớp 3

– vi phạm thỏa thuận end-to-end 
• những người thiết kế ứng dụng phải tính đến khả 

năng NAT, vd: ứng dụng P2P

– sự thiếu thốn địa chỉ IP sẽ được giải quyết khi 
dùng IPv6



Mạng con
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Mạng con
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Kỹ thuật chia mạng con

• Mượn một số bit trong phần host_id ban 
đầu để đặt cho các mạng con 

• Cấu trúc của địa chỉ IP lúc này sẽ gồm 3 
phần: network_id, subnet_id và host_id.
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Kỹ thuật chia mạng con

• Số bit dùng trong subnet_id tuỳ thuộc vào chiến 
lược chia mạng con. Tuy nhiên số bit tối đa có thể 
mượn phải tuân theo công thức:

• Số lượng bit tối đa có thể mượn:

– Lớp A: 22 (= 24 – 2) bit -> chia được 222 = 
4194304 mạng con

– Lớp B: 14 (= 16 – 2) bit -> chia được 214 = 
16384 mạng con

– Lớp C: 06 (= 8 – 2) bit -> chia được 26 = 64 
mạng con
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Kỹ thuật chia mạng con

 Số bit trong phần subnet_id xác định số lượng 

mạng con. Với số bit là x thì 2x là số lượng mạng 

con có được.

 Ngược lại từ số lượng mạng con cần thiết theo nhu 

cầu, tính được phần subnet_id cần bao nhiêu bit.

 Nếu muốn chia 6 mạng con thì cần 3 bit (23=8), 

chia 12 mạng con thì cần 4 bit (24>=12).
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Một số khái niệm mới 

 Ðịa chỉ mạng con (địa chỉ đường mạng): gồm cả 

phần network_id và subnet_id, phần host_id chỉ 

chứa các bit 0 

 Ðịa chỉ broadcast trong một mạng con: tất cả các 

bit trong phần host_id là 1.

 Mặt nạ mạng con (subnet mask): tất cả các bit 

trong phần host_id là 0, các phần còn lại là 1.
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Quy ước ghi địa chỉ IP

• Nếu có địa chỉ IP như 172.29.8.230 thì chưa thể 

biết được host này nằm trong mạng nào, có chia 

mạng con hay không và có nếu chia thì dùng bao 

nhiêu bit để chia. Chính vì vậy khi ghi nhận địa chỉ 

IP của một host, phải cho biết subnet mask của nó

• Ví dụ: 172.29.8.230/255.255.255.0 hoặc 

172.29.8.230/24 (có nghĩa là dùng 24 bit đầu tiên 

cho NetworkID). 
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Kỹ thuật chia mạng con

• Thực hiện 3 bước:

– Bước 1: Xác định lớp (class) và subnet mask 

mặc nhiên của địa chỉ.

– Bước 2: Xác định số bit cần mượn và subnet 

mask mới, tính số lượng mạng con, số host thực 

sự có được.

– Bước 3: Xác định các vùng địa chỉ host và chọn 

mạng con muốn dùng
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Bài tập 1

Cho địa chỉ IP sau: 172.16.0.0/16.

Hãy chia thành 8 mạng con và có

tối thiểu 1000 host trên mỗi mạng

con đó.
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Bước 1: Xác định class và 

subnet mask mặc định

Giải: 

• Địa chỉ trên viết dưới dạng nhị phân
10101100.00010000.00000000.00000000

• Xác định lớp của IP trên:

Lớp B

• Xác định Subnet mask mặc định:

255.255.0.0

63



Bước 2: Số bit cần mượn…

 Cần mượn bao nhiêu bit:
N = 3, bởi vì:

Số mạng con có thể: 23 = 8.

Số host của mỗi mạng con có thể: 

2(16–3) – 2 = 213 - 2 > 1000.

 Xác định Subnet mask mới:

11111111.11111111.11100000.00000000

hay 255.255.224.0
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Bước 3: Xác định vùng địa chỉ host

STT SubnetID Vùng HostID Broadcast

1 172.16.0.0 172.16.0.1 -
172.16.31.254

172.16.31.255

2 172.16.32.0 172.16.32.1 -
172.16.63.254

172.16.63.255

… … … …

7 172.16.192.0 172.16.192.1 –

172.16.223.254

172.16.223.255

8 172.16.224.0 172.16.224.1 –

172.16.255.254

172.16.255.255
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10101100.00010000.00000000.00000000

10101100.00010000.00000000.00000001

Đến

10101100.00010000.00011111.1111111010101100.00010000.00011111.11111111

10101100.00010000.00100000.00000000

10101100.00010000.00100000.00000001

Đến

10101100.00010000.00111111.11111110

10101100.00010000.00111111.11111111



Bài tập 2

Cho 2 địa chỉ IP sau: 

192.168.5.9/28 

192.168.5.39/28 

– Hãy cho biết các địa chỉ network, host 
của từng IP trên?

– Các máy trên có cùng mạng hay không ? 

– Hãy liệt kê tất cả các địa chỉ IP thuộc các 
mạng vừa tìm được?
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Địa chỉ IP thứ nhất: 192.168.5.9/28 

 Chú ý: 28 là số bit dành cho NetworkID

 Đây là IP thuộc lớp C

 Subnet mask mặc nhiên: 255.255.255.0

IP 
(thập 
phân)

192 168 5 9

IP 
(nhị 

phân)
11000000 10101000 00000101 00001001 
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Thực hiện AND địa chỉ IP với 

Subnet mask 

IP 11000000 10101000 00000101 00001001 

Subnet 
mask

11111111 11111111 11111111 11110000 

Kết quả 
AND

11000000 10101000 00000101 00000000 
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Chuyển IP sang dạng thập phân

Kết quả 
AND

11000000 10101000 00000101 00000000 

Net ID 192 168 5 0

Host ID 9
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Địa chỉ IP thứ hai: 192.168.5.39/28 

IP 192 168 5 39

IP (nhị 
phân)

11000000 10101000 00000101 00100111

Subnet 
Mask

11111111 11111111 11111111 11110000

AND 11000000 10101000 00000101 00100000

Network
ID

192 168 5 32

HostID 7
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Hai địa chỉ trên có cùng mạng? 

• 192.168.5.9/28 

• 192.168.5.39/28

Net ID 
của địa 

chỉ thứ 1
192 168 5 0

Net ID 
của địa 

chỉ thứ 2
192 168 5 32 
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Kết luận: Hai địa chỉ 

trên không cùng 

mạng



Liệt kê tất cả các địa chỉ IP

Mạng 
tương 

ứng với 
IP

Vùng địa chỉ HostID với dạng nhị 
phân 

Vùng địa chỉ 
HostID với 
dạng thập 

phân 

1 

11000000.10101000.00000101.00000001

Đến

11000000.10101000.00000101.00001110

192.168.5.1/28

Đến

192.168.5.14/28

2 

11000000.10101000.00000101.00100001 

Đến

11000000.10101000.00000101.00101110

192.168.5.33/28

Đến

192.168.5.46/28
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Bài tập 3

 Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, 

subnet mask 255.255.0.0.

 Một Network với địa chỉ thế này có thể chứa 

65534 nodes hay computers. Đây là một con số 

quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic. 

 Hãy chia network thành 5 mạng con.
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Bước 1: Xác định Subnet mask

 Để chia thành 5 mạng con thì 
cần thêm 3 bit (vì 23 > 5).

 Do đó Subnet mask sẽ cần: 16 
(bits trước đây) + 3 (bits mới) = 
19 bits 

 Địa chỉ IP mới sẽ là 
139.12.0.0/19 (để ý con số 19
thay vì 16 như trước đây). 
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Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet 

mới

Subnet mask với dạng nhị phân 
Subnet mask 
với dạng thập 

phân 

11111111.11111111.11100000.00000000 255.255.224.0 
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NetworkID của bốn Subnets mới 

TT Subnet ID với dạng nhị phân 
Subnet ID với 

dạng thập phân 

1 10001011.00001100.00000000.00000000 139.12.0.0/19  

2 10001011.00001100.00100000.00000000 139.12.32.0/19  

3 10001011.00001100.01000000.00000000 139.12.64.0/19

4 10001011.00001100.01100000.00000000 139.12.96.0/19 

5 10001011.00001100.10000000.00000000 139.12.128.0/19 

76



Bước 3: Cho biết vùng địa chỉ IP 

của các HostID 

TT Dạng nhị phân Dạng thập phân 

1
10001011.00001100.00000000.00000001

10001011.00001100.00011111.11111110

139.12.0.1/19 -

139.12.31.254/19  

2
10001011.00001100.00100000.00000001

10001011.00001100.00111111.11111110

139.12.32.1/19 -

139.12.63.254/19  

3
10001011.00001100.01000000.00000001

10001011.00001100.01011111.11111110

139.12.64.1/19 -
139.12.95.254/19

4
10001011.00001100.01100000.00000001

10001011.00001100.01111111.11111110

139.12.96.1/19 -
139.12.127.254/19

5
10001011.00001100.10000000.00000001

10001011.00001100.10011111.11111110

139.12.128.1/19 -
139.12.159.254/19
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Tính nhanh vùng địa chỉ IP 

• n – số bit làm subnet

• Số mạng con: S = 2n

• Số gia địa chỉ mạng con, ví dụ lớp C: M = 28-n

(n<8)

• Byte cuối của IP địa chỉ mạng, ví dụ lớp C: (k-
1)*M (với k=1,2,…)

• Byte cuối của IP host đầu tiên, ví dụ lớp C: (k-
1)*M + 1 (với k=1,2,…)

• Byte cuối của IP host cuối cùng, ví dụ lớp C: 
k*M - 2 (với k=1,2,…)

• Byte cuối của IP broadcast, ví dụ lớp C: k*M -
1 (với k=1,2,…)
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Ví dụ tính nhanh vùng địa chỉ IP 

• Cho địa chỉ: 192.168.10.0/24

• Với n=3  M= 32 (= 28-3) 

– 192.168.10.0: (~: 192.168.10.1–192.168.10.30)

– 192.168.10.32: (~: 192.168.10.33–192.168.10.62)

– 192.168.10.64: (~: 192.168.10.65–192.168.10.94)

– 192.168.10.96: (~: 192.168.10.97–192.168.10.126)
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Bài tập 4

• Cho địa chỉ IP: 102.16.10.10/12

– Tìm địa chỉ mạng con? Địa chỉ host

– Dải địa chỉ host có cùng mạng với IP 

trên?

– Broadcast của mạng mà IP trên thuộc 

vào?
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Bước: Tính subnet mask

• 102.16.10.10/12 

• Subnet mask: 

11111111.11110000.00000000.00000000

• Byte đầu tiên chắc chắn khi dùng phép 

toán AND ra kết quả bằng 102  không 

cần đổi 102 sang nhị phân
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Trả lời câu hỏi 1: Địa chỉ mạng con?

• Xét byte kế tiếp là: 16 (10)  00010000 
(2)

• Khi AND byte này với Subnet mask, ta 
được kết quả là: 00010000 (2)

• Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:

102.16.0.0/12
• Như vậy địa chỉ host sẽ là:

0.10.10
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Trả lời câu hỏi 2: Dải địa chỉ host? 

Broadcast?

• Dải địa chỉ host sẽ từ:

01100110 00010000 00000000 00000001

(hay 102.16.0.1/12)
Đến:

01100110 00011111 11111111 11111110

(hay 102.31.255.254/12)

• Broadcast:

102.31.255.255/12
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Bài tập 5

Cho IP 172.19.160.0/21

• Chia làm 4 mạng con

• Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, 

dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các 

mạng con đó
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Giải BT 5

• Chia làm 4 mạng con nên phải mượn 2 bit

• Do /21 nên 2 byte đầu tiên của IP đã cho 

không thay đổi. Xét byte thứ 3

• 160 = 10100000(2)

• Phần 2 bit 00 là nơi ta mượn làm subnet

85



Giải BT 5 (tt)

• Xét byte thứ 3

• Mạng con thứ 1: 10100000(2)

• Mạng con thứ 2: 10100010(2)

• Mạng con thứ 3: 10100100(2)

• Mạng con thứ 4: 10100110(2)
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Giải BT 5 (tt)

Địa chỉ mạng Dải địa chỉ host Địa chỉ broadcast

172.19.160.0 172.19.160.1 đến
172.19.161.254

172.19.161.255

172.19.162.0 172.19.162.1 đến
172.19.163.254

172.19.163.255

172.19.164.0 172.19.164.1 đến
172.19.165.254

172.19.165.255

172.19.166.0 172.19.166.1 đến
172.19.167.254

172.19.167.255
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Bài tập 6:

Cho IP 172.16.192.0/18

• Chia làm 4 mạng con

• Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy 

địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các 

mạng con đó
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Giải BT 6

• Chia làm 4 mạng con nên phải mượn 2 bit

• Do /18 nên 2 byte đầu tiên của IP đã cho 

không thay đổi. Xét byte thứ 3

• 192 = 11000000(2)

• Phần 2 bit 00 là nơi ta mượn làm subnet
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Giải BT 6 (tt)

• Xét byte thứ 3

• Mạng con thứ 1: 11000000(2)

• Mạng con thứ 2: 11010000(2)

• Mạng con thứ 3: 11100000(2)

• Mạng con thứ 4: 11110000(2)
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Giải BT 6 (tt)

Địa chỉ mạng Dải địa chỉ host Địa chỉ broadcast

172.16.192.0 172.16.192.1 đến
172.16.207.254

172.16.207.255

172.16.208.0 172.16.208.1 đến
172.16.223.254

172.16.223.255

172.16.224.0 172.16.224.1 đến
172.16.239.254

172.16.239.255

172.16.240.0 172.16.240.1 đến
172.16.255.254

172.16.255.255
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CÁC DẠNG BÀI TẬP

 Xác định số mạng con dựa vào bit thêm vào

phần NetID

 Xác định số mạng con dựa vào đ/c subnet mask

 Xác định địa chỉ mạng con

 Xác định phạm vi vùng đia chỉ máy trong từng

mạng con

 Xác định địa chỉ Broadcast của mạng

 Xác định địa chỉ mạng

 Xác định subnet mask
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LOGO

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol



1. Giới thiệu dịch vụ DHCP

 Thông thường một mô hình mạng, Admin có thể 

cấu hình IP cho các máy client theo 2 cách là: 

cấu hình thủ công (static) và cấu hình tự động

(dynamic) dùng DHCP để cấp phát IP động.

1. Static: Khai báo địa chỉ IP dạng tĩnh trên từng 

máy client theo cách thủ công. Chỉ nên dùng 

cách này để cấp phát địa chỉ IP cho các client 

khi :

- Một máy chủ hoặc một máy trạm (client) 

đang chạy một ứng dụng đòi hỏi phải có IP tĩnh. 

- Trong mạng không có DHCP Server.

- Quy mô mạng nhỏ (dưới 20 máy).



2. Dynamic : 

 Địa chỉ IP động là một địa chỉ sẽ thay đổi trong 

khoản thời gian xác định. 

 Người quản trị dùng dịch vụ DHCP để cấp phát 

địa chỉ IP động này cho các máy trạm trong 

mạng.

 Phù hợp với việc cấp phát địa chỉ cho một mạng 

lớn, và việc cấp phát IP động dạng này được 

quản lý tập trung thông qua DHCP Server.

1. Giới thiệu dịch vụ DHCP



- Khắc phục được tình trạng đụng địa chỉ IP và 

giảm chi phí quản trị cho hệ thống mạng.

- Giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tiết 

kiệm được số lượng địa chỉ IP thật(public IP).

- Phù hợp với các máy tính thường xuyên di 

chuyển qua lại giữa các mạng.

- Kết hợp với hệ thống mạng không dây (Wireless) 

cung cấp các điểm Hostpot như: nhà ga, sân 

bay, trường học,…

So sánh Dynamic và Static



2. Cơ chế hoạt động của DHCP

 Giao thức DHCP làm việc theo mô hình 

client/server. Theo đó, quá trình tương tác giữa 

DHCP client và server diễn ra theo 4 bước sau 

đây :

a. IP lease request

b. IP lease offer

c. IP lease selection

d. IP lease acknowledgement



1. IP Lease Request

 Đầu tiên, client sẽ broadcast một message tên là 

DHCPDISCOVER.

 Do client lúc này chưa có địa chỉ IP cho nên nó sẽ 

dùng một địa chỉ source(nguồn) là 0.0.0.0 và cũng 

vì client không biết địa chỉ của DHCP server nên nó 

sẽ gửi đến một địa chỉ broadcast là 

255.255.255.255. 

 Lúc này gói tin DHCPDISCOVER này sẽ broadcast 

lên toàn mạng. 

2. Cơ chế hoạt động của DHCP





2. IP Lease Offer

 Nếu có một DHCP hợp lệ (nghĩa là nó có thể cấp 

địa chỉ IP cho một client) 

 Nhận được gói tin DHCPDISCOVER của client thì 

nó sẽ trả lời lại bằng một gói tin DHCPOFFER.

 Gói tin này đi kèm theo những thông tin sau:

+ MAC address của client

+ Một IP address cấp cho (offer IP address)

+ Một subnet mask

+ Thời gian thuê (mặc định là 8 ngày)

+ Địa chỉ IP của DHCP cấp IP cho client này

2. Cơ chế hoạt động của DHCP





3. IP Lease Selection

 DHCP client đã nhận được gói tin DHCPOFFER 

thì nó sẽ phản hồi broadcast lại một gói 

DHCPREQUEST để chấp nhận cái offer đó.

 DHCPREQUEST bao gồm thông tin về DHCP 

server cấp địa chỉ cho nó. Sau đó, tấc cả DHCP 

server khác sẽ rút lại các offer (trường hợp này là 

trong mạng có nhiều hơn 1 DHCP server) và sẽ 

giữ lại IP address cho các yêu cầu xin IP address 

khác.

2. Cơ chế hoạt động của DHCP





4. IP Lease Acknowledgement

 DHCP server nhận được DHCPREQUEST sẽ gởi 

trả lại DHCP client một DHCPACK để cho biết là đã 

chấp nhận cho DHCP client đó thuê IP address đó. 

 Gói tin này bao gồm địa chỉ IP và các thông tin cấu 

hình khác (DNS server, WINS server... )

 Khi DHCP client nhận được DHCPACK thì cũng có 

nghĩa là kết thúc quá trình "tìm kiếm và xin sỏ" của 

mình.

Chú ý: (Tấc cả việc trao đổi thông tin giữa một DHCP 

server và DHCP client sẽ sử dụng UDP port là 67 

và 68 (User Datagram Protocol). Một vài switch sẽ 

không cho phép các gói tin trao đổi theo kiểu 

broadcast đi qua, cho nên bạn cần phải config 

những switch này

2. Cơ chế hoạt động của DHCP





3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)

 Theo mặc định của DHCP server thì mỗi IP lease 

chỉ được có 8 ngày. 

 DHCP client sau một khoảng thời gian là 50% (tức 

là 4 ngày) nó sẽ tự động xin lại IP address với 

DHCP mà nó đã xin ban đầu.

 DHCP client lúc này sẽ gởi một sẽ gởi một 

DHCPREQUEST trực tiếp (unicast) đến DHCP 

server mà nó đã xin ban đầu.



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)

 Nếu mà DHCP server đó "còn sống", nó sẽ trả lời 

bằng một gói DHCPACK để renew(cho thuê mới 

lại) tới DHCP client

 Nếu DHCP server "đã chết", thì DHCP client này 

sẽ tiếp tục sử dụng cấu hình hiện thời của nó.



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)

 Và nếu sau 87.5% (7 ngày) của thời gian thuê hiện 

thời của nó, nó sẽ broadcast một DHCPDISCOVER 

để update địa chỉ IP của nó. Vào lúc này, nó không 

kiếm tới DHCP server ban đầu cho nó thuê nữa mà 

nó là sẽ chấp nhận bất cứ một DHCP server nào 

khác.

Nếu thời gian đăng ký đã hết, thì client sẽ ngay lập 

tức dừng lại việc sử dụng IP address đã đăng ký đó. 

Và DHCP client sau đó sẽ bắt đầu tiến trình thuê 

một địa chỉ như ban đầu.

 Chú ý:Khi bạn khởi động (restart) lại DHCP client thì 

nó sẽ tự động renew lại IP address mà trước khi nó 

shut down.



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)

 Ta có thể renew một IP lease "bằng tay" đối với 

DHCP client như sau:

Vào Start / run gõ lệnh ipconfig /renew. Khi đó nó sẽ 

gởi một DHCPREQUEST đến DHCP server để 

update thông tin về cấu hình, và thời gian đăng ký 

mới. 

 Và ngược lại, nếu ta không muốn đăng ký cái IP 

address này nữa ta có thể làm như sau:

Vào Start / run gõ lệnh ipconfig /release. Lúc này, nó 

sẽ gởi đến DHCP server một DHCPRELEASE. Sau 

lệnh này, client sẽ không còn liên lạc với network 

bằng TCP/IP nữa.



3. Cơ chế tự động refresh lại thời 

gian đăng ký (lease time)



4. DHCP Replay Agent là gì?

 DHCP Replay Agent là một máy tính hoặc một 

Router được cấu hình để lắng nghe và chuyển 

tiếp các gói tin giữa DHCP Client và DHCP 

Server từ subnet này sang subnet khác.



4. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

 Dịch vụ Routing & Remote Access của Windows 

Server 2003 hỗ trợ tính năng cấu hình như một 

DHCP Relay, chỉ cần kích hoạt tính năng này trong 

Routing & Remote Access. 

 Nếu mỗi mạng chúng ta dựng lên 1 DHCP Server 

thì tốn kém và không cần thiết, việc bảo trì cũng 

như quản lý rất khó khăn.

 Có thể cấu hình Router để các tín hiệu Broadcast đi 

qua nhưng việc này sẽ gây những rắc rối khi hệ 

thống mạng gặp trục trặc. Thêm nữa là lưu lượng 

các gói tín Broadcasd quá nhiều sẽ làm tắt nghẽn 

hệ thống mạng.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

1. Client Broadcasts gói tin DHCP Discover trong 

nội bộ mạng.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

2. DHCP Relay Agent trên cùng mạng với Client 

sẽ nhận gói tin đó và chuyển đến DHCP server 

bằng tín hiệu Unicast.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

3. DHCP server dùng tín hiệu Unicast gởi trả DHCP 

Relay Agent một gói DHCP Offer



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

4. DHCP Relay Agent Broadcasts gói tin DHCP 

Offer đó đến các Client



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

5. Sau khi nhận được gói tin DHCP Offer, client 

Broadcasts tiếp gói tin DHCP Request.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

6. DHCP Relay Agent nhận gói tin DHCP Request đó 

từ Client và chuyển đến DHCP server cũng bằng 

tín hiệu Unicast.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

7. DHCP server dùng tín hiệu Unicast gởi trả lời 

cho DHCP Relay Agent một gói DHCP ACK.



5. DHCP Replay Agent hoạt động ntn?

8. DHCP Relay Agent Broadcasts gói tin DHCP ACK 

đến Client. Đến đây là hoàn tất quy trình tiếp nhận 

xử lý và chuyển tiếp thông tin của DHCP Relay 

Agent.



6. Cấp phép một DHCP service

 Bạn phải cấp phép (hay còn gọi là ủy quyền) một 

DHCP server trước khi nó có thể thực hiện việc 

cho DHCP client thuê địa chỉ IP. Việc yêu cầu cấp 

phép cho các DHCP server sẽ ngăn chặn việc các 

DHCP server có khả năng cung cấp các địa chỉ IP 

không hợp lệ cho các client (hay còn gọi là DHCP 

giả mạo) trong nội bộ domain của chúng ta. Để 

thực hiện được việc này bạn phải logon bằng user 

nằm trong group Enterprise Admins.



6. Cấp phép một DHCP service

 Giả sử chúng ta có 2 Server cùng chạy dịch vụ 

DHCP(tạm gọi đó là DHCP Server1 và DHCP 

Server2) trong nội bộ domain của mình.

 Nhưng chỉ có duy nhất DHCP Server1 là được cấp 

phép chạy dịch vụ này. Đầu tiên khi dịch vụ DHCP 

trên Server1 được kích hoạt (start) thì Server1 sẽ 

kiểm tra xem dịch vụ DHCP của mình có được 

Domain Controller cấp phép hoạt động hay không? 

Bằng cách gửi một yêu cầu đến máy chủ Domain 

Controller nhờ kiểm tra dùm mình có được phép 

cấp IP động cho nội bộ domain hay không?



6. Cấp phép một DHCP service



6. Cấp phép một DHCP service

 Sau khi nhận được yêu cầu kiểm tra này từ phía 

DHCP Server1, Domain Controller sẽ tiến hành 

kiểm tra xem Server1 có được cấp phép hoạt động 

dịch vụ DHCP hay không?



6. Cấp phép một DHCP service

 Vì Server1 đã được cấp phép hoạt động dịch vụ 

DHCP nên Server1 được phép cung cấp địa chỉ IP 

động cho các DHCP client trong nội bộ domain.

 Ngược lại với Server1, Server2 sau khi khởi động 

dịch vụ DHCP cũng tiến hành nhờ Domain 

Controller kiểm tra. Do không được cấp phép hoạt 

động dịch vụ, cho nên mặc dù dịch vụ đã được start 

nhưng Server2 vẫn không được phép cung cấp địa 

chỉ IP động cho nội bộ domain.



6. Cấp phép một DHCP service

 Nếu DHCP server là không được authorize thì 

DHCP service sẽ log (ghi lại) một error trong 

system log (các bạn có thể tìm thấy trong 

Administrative Tools/Event log). Cuối cùng DHCP 

Client xin được IP từ DHCP Server1.



7. Phân biệt sự khác nhau giữa các level: 

server, scope, class và reserved client

 Server level : các option khai báo ở cấp độ server sẽ 

được áp đặt tới tất cả các DHCP client của DHCP 

Server. Đây là option có độ ưu tiên thấp nhất.



 Scope level : các option khai báo ở cấp độ scope 

sẽ được áp đặt tới tất cả các DHCP client của riêng 

scope đó mà thôi, các scope khác sẽ không chịu 

ảnh hưởng. Đây là option có độ ưu tiên cao hơn 

option ở cấp độ server level.

7. Phân biệt sự khác nhau giữa các level:

server, scope, class và reserved client



7. Phân biệt sự khác nhau giữa các level: 

server, scope, class và reserved client

 Class level : Các option khai báo ở cấp độ class 

level sẽ được áp đặt tới những thành viên của 

class. Độ ưu tiên của các option này cao hơn 

option ở cấp độ scope level.



7. Phân biệt sự khác nhau giữa các level: 

server, scope, class và reserved client

 Reversed client level : Các option ở cấp độ này sẽ 

chỉ được áp đặt đến một DHCP client mà thôi. Đây 

là option có độ ưu tiên cao nhất. Nó sẽ ghi đè tất cả 

các option khác nếu có conflict (xung đột level) xảy 

ra.
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Cài đặt



54

Cài đặt
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8. Quản lý, giám sát hoạt động DHCP

Cài đặt cấu hình dịch vụ DHCP là một phần của giải 

pháp mạng. Vì môi trường làm việc của dịch vụ DHCP 

là động, thay đổi liên tục. Vậy nên việc theo dõi hoạt 

động này là cần thiết tránh những sự cố có thể xảy ra 

trong hệ thống mạng. Cấu hình mặc định của 

Windows Server 2003 cơ sở dữ liệu của DHCP được 

lưu theo đường dẫn : 

%SystemRoot% \ System32 \ DHCP



8. Quản lý, giám sát hoạt động DHCP

 Sao lưu phục hồi dữ liệu đối với dịch vụ DHCP 

cũng quan trọng không kém, tăng khả năng chịu 

lỗi của DHCP Server khi gặp sự cố về phần cứng 

hoặc phục hồi trong trường hợp đặc biệt.

Mặc định dịch vụ DHCP tự động sao lưu trong mỗi 

60 phút theo đường dẫn %SystemRoot% \

System32 \ DHCP \ Backup. Trong các trường 

hợp dịch vụ DHCP không thể nạp dữ liệu thì nó tự 

động khôi phục lại theo đường dẫn mặc định trên. 

Lưu ý: Khi bạn thay đổi đường dẫn sao lưu thì quá 

trình sao lưu và phục hồi bạn phải thao tác bằng 

tay(Manual)



8. Quản lý, giám sát hoạt động DHCP

 Đồng bộ dữ liệu: khi có một số thay đổi về thông 

tin trong hệ thống mạng hoặc sau khi phục hồi dữ 

liệu của DHCP thì sự đồng bộ diễn ra chưa kịp 

thời nên gây ra những sai sót. 

 Để khắc phục ta tiến hành đồng bộ trên hệ thống. 

Khi đi tiến hành đồng bộ dữ liệu dịch vụ DHCP sẽ 

tổng hợp 2 thông tin từ Registry và trong cơ sở dữ 

liệu để tổng hợp chính xác các thông số cấu hình 

hiện tại. Ta có thể thấy trong Console quản lý.



8. Quản lý, giám sát hoạt động DHCP

 Dùng các file log theo dõi sự hoạt động hàng ngày. 

Các File Log ghi nhận mỗi 24 giờ :

a) Khi DHCP Server vừa khởi động hoặc qua ngày mới 

(sau 12h đêm) DHCP Server sẽ ghi nhận sự kiện 

mới lên File Log. Có 2 trường hợp có thể xảy ra :

+ Nếu File Log đang có cũ hơn 24h thì DHCP 

Server sẽ ghi đè lên dữ liệu này.

+ Nếu File Log ghi nhận sự kiện chưa quá 24h 

thì DHCP Server sẽ ghi nối tiếp.



8. Quản lý, giám sát hoạt động DHCP

b) Sau khi các dữ liệu bắt đầu ghi nhận thì ta nên 

kiểm tra xem sự hoạt động các File Log có kích 

hoạt chưa, dung lượng các file log có tăng đột 

biến hay không, kiểm tra chính xác ngày giờ hệ 

thống, dung lượng đĩa cứng có đủ để lưu File Log 

hay không.

+ Ở trạng thái mặc định thì các File Log chỉ 

lưu 50 sự kiện.

+ Nếu dung lượng ổ cứng không đủ nhu cầu 

tối thiểu là 20 megabytes thì các File Log dừng lại 

không ghi tiếp.

+Trong Registry cũng quy định không cho các 

File Log ghi quá 1/7 dung lượng trống trên Server.



9. Backup Database DHCP

Toàn bộ Database của DHCP Server nằm trong 

đường dẫn %systemroot%\system32\dhcp

Người thực hiện : Domain Admin, DHCP Admin, 

Local Admin, Backup Operator.

1. Vào Start / Run gõ lệnh dhcpmgmt.msc

2. Chuột phải vào DHCP Server --> Chọn Backup



9. Backup Database DHCP

3. Chỉ đường dẫn để lưu trữ Database của DHCP 

Server

4. Nhấn OK để hoàn tất backup.



10. Restore Database DHCP

Người thực hiện : Domain Admin, DHCP Admin, 

Local Admin, Backup Operator.

1. Vào Start --> Run gõ lệnh dhcpmgmt.msc

2. Chuột phải vào DHCP Server --> chọn Restore



3. Chỉ đường dẫn đến thư mục đã backup dhcp 

trước đó --> OK



4. Hệ thống sẽ yêu cầu stop và sau đó sẽ restart lại 

dịch vụ DHCP --> OK

5. Refesh lại DHCP, tiếp đến chuột phải vào DHCP 

Server chọn Reconcile All Scopes để đồng bộ hóa 

giữa Database và Registry.

Ok, đến đây công việc khôi phục Database trên 

DHCP đã hoàn thành



11. Di chuyển DHCP Server qua một 

Server khác

Trong thực tế, đôi lúc chúng ta cần phải di chuyển 

một DHCP Server từ server này qua một server khác 

để đáp ứng nhu cầu công việc của công ty. Để hiện 

thực việc di chuyển một DHCP Server chạy trên 

Windows Server 2003, bạn cần phải tiến hành các 

bước sau:

- Xuất cơ sở dữ liệu của DHCP Server đang sử 

dụng trên máy cũ ra một file text.

- Cài đặt một DHCP Server trên máy tính Windows 

Server 2003 mới.

- Nhập cơ sở dữ liệu của DHCP Server cũ từ file text 

vào DHCP Server mới.



1. Log on vào DHCP Server cũ với account thuộc 

nhóm Administrators

2. Vào Start --> Run gõ lệnh cmd --> OK

3. Nhập vào dòng lệnh netsh dhcp server export 

C:\export_dhcp.txt all để xuất tất cả cơ sở dữ liệu 

của DHCP Server cũ ra file text export_dhcp.txt

4. Cài đặt DHCP Server trên máy tính mới. Chỉ cài 

đặt dịch vụ, không cần phải cấu hình bất kỳ một 

scope nào.

5. Trên máy DHCP Server mới, copy file đã export 

từ Server cũ vào máy tính (copy vào C:\).



6. Trên máy DHCP Server mới, vào Start --> Run gõ 

lệnh cmd --> OK

7. Nhập vào dòng lệnh netsh dhcp server import 

C:\export_dhcp.txt để nhập file cơ sỡ dữ liệu từ 

Server cũ vào Server mới.

8. Khởi động lại DHCP Server để hoàn thành việc di 

chuyển này. 



12. Bảo mật cơ bản cho DHCP Server

- Bảo mật về mặt vật lý cho các máy chủ DHCP 

(physically secure)

- Nên sử dụng hệ thống file NTFS để lưu trữ dữ liệu 

hệ thống.

- Triển khai và ứng dụng các giải pháp anti-virus 

mạnh cho hệ thống.

- Thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi cho các 

phần mềm và Windows.

- Các dịch vụ hay các phần mềm không sử dụng thì 

nên xóa hoặc uninstall đi.



12. Bảo mật cơ bản cho DHCP Server

- Thực hiện việc quản lý DHCP với user có quyền 

hạn tối thiểu nhất.

- DHCP Server phải được đặt phía sau firewall.

- Đóng tất cả các port không sử dụng đến.

- Để tăng thêm tính bảo mật cho DHCP Server, bạn 

có thể sử dụng VPN tunnel để bảo mật traffic DHCP.

- Sử dụng filter MAC Address.

- Giám sát hoạt động của DHCP bằng cách xem qua 

các file log và xem thông tin thống kê của hệ thống 

trên DHCP Server.
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MÔN HỌC:INTERNET

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET

Bài 2: PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

Bài 3: WORLD WIDE WEB

Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET

Bài 5: THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL

Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI

Bài 7: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN

THI CUỐI MÔN
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BÀI 6: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC

Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Câu hỏi bài tập.

Một số dịch vụ phổ biến phục vụ cho học tập, trao đổi thông tin kiến
thức, thương mại,…

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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MỤC TIÊU BÀI HỌCMỤC TIÊU BÀI HỌC

Hiểu được ý nghĩa và ứng dụng của Forum, Elearning, E-
Commerce

Vận dụng những ưu điểm của Forum, Elearning, E-Commerce
vào trong công việc và học tập
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Forum, Elearning: 

Mục đích

 Đào tạo từ xa qua mạng thông internet.

 Thảo luận chuyên sâu về các đề tài thông qua các diễn đàn.

 Thiết lập các kênh giáo dục từ xa, chi phí thấp cho nhiều 
người.

Ứng dụng

 Đại học từ xa qua mạng của các trường Đại học.

 Các diễn đàn CNTT, Kinh tế, khoa học,…

 Học ngoại ngữ trực tuyến,….

Trong môi trường Internet cung cấp rất nhiều dịch để người dùng sử
dụng, phổ biến là các dịch vụ: Elearning, Forum, E-Commerce.

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

E-Commerce:

Mục đích

 Thương mại trực tuyến thông qua mạng.

 Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thông qua các website.

 Trao đổi trực tiếp trên mạng internet.

Ứng dụng

 Các trang mua bán trực tuyến: Ebay, chodientu,…

 Các dịch vụ quảng cáo trực tuyến…

 Thanh toán qua các website.

 Các ngân hàng trực tuyến.
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký: thực hiện đăng ký.

Click vào để đăng ký

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký: đọc nôi quy diễn đàn và check vào “Tôi đã đọc …” và 
click Ghi Danh.

Nội quy diễn đàn

Đồng ý

Bắt đầu ghi danh
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký: Nhập vào các thông tin cá nhân.

Tên truy cập.

Mật khẩu.

Nhắc mật khẩu.

Địa chỉ mail.

Ảnh xác nhận.

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký: Nhập vào các thông tin phụ

Múi giờ

Thay đổi giờ

Hoàn tất
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký: Lời nhắn từ diễn đàn và hoàn tất

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng nhập: Sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập.

Đăng nhập tại
đây
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng nhập: đăng nhập thành công.

Thông tin 
đăng nhập

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Thông tin cá nhân: Vào khung điều chỉnh để sửa đổi thông tin.

Điều chỉnh
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Thông tin cá nhân: chỉnh sữa những thông tin cần thiết.

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Thông tin cá nhân

Địa chỉ mail

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ nhà

Tài khoản chat…
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: vào các chuyên mục muốn đăng bài.

Click vào để đăng bài

Chuyên mục Hệ điều hành mạng

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: tiêu đề và nội dung bài viết
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: tiêu đề và nội dung bài viết

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: chọn vào đề tài muốn trả lời.

Tiêu đề trả lời.

Click vào trả lời
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: nhập vào tiêu đề và nội dung trả lời.

Tiêu đề bài biết

Nội dung trả lời

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi, trả lời bài viết: xem lại nội dung đã viết và gởi trả lời
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Tìm kiếm: Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm thông tin.

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Tìm kiếm: nhập vào nội dung cần tìm

Nội dung tìm 
kiếm
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Tìm kiếm: có thể tìm kiếm nâng cao

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Tìm kiếm: nội dung sau khi tìm nâng cao.
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Nhận và gởi bản tin: vào chức năng Hộp tin

Hộp tin

Đọc tin

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Nhận tin: để nhận tin nhắc của các thành viên trong diễn đàn

Để đọc tin mới: chọn vào Hộp tin
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi tin: có thể gởi  tin cho các thành viên khác

Gởi tin mới

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Gởi tin: có thể gởi  tin cho các thành viên khác

Để gởi tin: chọn vào Gởi tin mới

Người cần nhắn tin

Tiêu đề tin nhắn

Nội dung tin nhắn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Tính năng và ứng dụng khác

Gởi thư: có thể gởi thư cho các thành viên.

Gởi tin nhắn Yahoo.

Chat trên diễn đàn.

Thay đổi Avatar trên diễn đàn.

Tạo chữ ký trên diễn đàn.

http://ispace.edu.vn/modules.php?mod=info&cat=39&top=53&iid=1208&lang=vn
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Một số Website học trực tuyến.
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Đăng ký website học trực tuyến như forum.
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Giới thiệu một số dịch vụ phổ biến

Sử dụng các dịch vụ Forum, Elearning

Một số website học trực tuyến.
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Bài tập 1

Tìm hiểu một số forum và chức năng các forum phổ biến về học tập

Phương thức hoạt động của Forum: xây dựng, quản lí, cấu hình…

Thực hành đăng ký thành viên của forum ispace.edu.vn.

Tìm hiểu một số website học trực tuyến.

Đăng ký học trực tuyến.
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TÓM LTÓM LƯỢƯỢC BÀI HỌCC BÀI HỌC

Nắm được mục đích của các forum

Học trực tuyến như thế nào và cách đăng ký học 
trực tuyến.

Kết luận

Giúp học viên hiểu được các dịch vụ phổ biến khác,

Hỗ trợ cho vấn đề học tập.

Phục vụ cho học tập và nghiên cứu mở rộng.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE                                                                                      Website: http://www.ispace.edu.vn                                                                                                     
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QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000
(Nâng cao)

Gv : Nguyễn Văn Tẩn

tannv@hcmut.edu.vn

Tài liệu tham khảo :

1. Hiện thực Windows 2000 Server, nxb
Thống kê

2. E-book MCSE CDROM
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Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG 
WINDOWS 2000
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Cấp IP động DHCP
Dịch vụ Tên miền DNS
Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)
Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)
Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)
Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)
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Dịch vụ Cấp IP động DHCP

Khái niệm DHCP 
Cài đặt và cấu hình DHCP Server
Cấu hình DHCP Client
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Khái niệm DHCP

Yêu cầu cho DHCP
DHCP Server 

Cài dịch vụ DHCP 
Địa chỉ IP tĩnh, subnet mask, default gateway
Phạm vi IP sẽ cấp cho Client

DHCP Clients
Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server
Windows NT Server or Workstation 3.51 or later
Windows 95 or Windows 98
Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32
Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS
LAN Manager 2.2c
Non-Microsoft operating systems
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Khái niệm DHCP

Không được phép và
dịch vụ không thể
khởi động bình được
(DHCP server2)

Được phép và dịch vụ
khởi động bình thường
(DHCP server1)

DC DC kikiểểmm tratra
DHCP server DHCP server 
ccóó đưđượợcc phphéépp

Clients DHCP Server2

Domain Controller

DHCP Server1
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Khái niệm DHCP
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Khái niệm DHCP

DHCP ServersDHCP Client

111IP Lease RequestIP Lease Request

333IP Lease SelectionIP Lease Selection

222IP Lease OfferIP Lease Offer

444IP Lease 
Acknowledgement

IP Lease 
Acknowledgement
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Khái niệm DHCP

Sau 50 % (87.5 %) thời gian được cấp
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server

DDàànhnh ấấnn đđịịnhnh chocho ccáácc ServersServers
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server

PhPhạạmm vvịị IP IP đưđượợcc ccấấpp

NhNhữữngng IPsIPs đãđã ccấấpp chocho ClientClient

NhNhữữngng IPsIPs ccấấpp riêng(choriêng(cho ccáácc thithiếếtt bbịị
mmạạngng))

CCáácc thôngthông ssốố ccủủaa phphạạmm vivi
NhNhữữngng thôngthông ssốố ccủủaa
totoàànn DHCP ServerDHCP Server
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server

Địa chỉ IP của Router
Địa chỉ IP của DNS Server
DNS Domain Name
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Cài đặt và cấu hình DHCP Server
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Cấu hình DHCP Client

TCP/IP Properties
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Một số lệnh liên quan đến DHCP

Tạo máy con chọn Start/Run/cmd
Ipconfig : hiển thi

IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Ipconfig /all : Hiển thị đầy đủ thông tin của TCP/IP
Ipconfig /relase : Trả thông tin TCP/IP cho DHCP server
Ipconfig /renew : Lấy lại thông tin TCP/IP từ DHCP server
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Câu hỏi bài tập

1. Trước khi cài đặt Dịch vụ DHCP trên Windows 2000 Server, cần thiết
lập các thành nào sau
a. Địa chỉ IP tĩnh, subnet mask và default gateway
b. Subnet mask và DNS
c. Địa chỉ IP tĩnh và ,DNS
d. Subnet mask và default gateway

2. Sau khi tạo Scope làm thế nào để hiệu chỉnh địa chỉ mạng
a. Xóa và tạo lại Scope
b. Hiệu chỉnh bình thường bằng cách nhập địa chỉ mạng mới
c. Hiệu chỉng Subnet Mask
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Bài tập thực hành

Windows 2000 Sever, tạo Scope với các yêu sau
Scope Name : Tên bộ phận (Ví dụ : Phòng kế toán)
IP Address Range : 192.168.0.33-192.168.0.62
Lengh :  27 (bits)
Subnet mask : 255.255.224.0
Add Exclusions : 192.168.0.33 – 192.168.0.40
Lease Duration : 7 days
Scope Options :

Router : 192.168.0.33
DNS Domain Name : bk-atech.edu.vn
DNS Server : 192.168.0.34, 192.168.0.35

Windows 2000 Professional
Dùng các lệnh liên quan để kiểm tra sự cấp phát DHCP
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Tên miền DNS
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Dịch vụ Tên miền DNS

Khái niệm DNS
Cài đặt và cầu hình DNS Server
Cài đặt và cầu hình DNS Client
Tích hợp giữa DHCP và DNS
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Khái niệm DNS

Hệ thống tên miền (DNS : Domain Name System) : Địa chỉ IP là số
khó nhớ nên hệ thống mẫu tự có tính gợi nhớ cao được dùng để đặt
tên cho máy tính trong mạng (Host)

Cấu trúc DNS : 
Gồm nhiều phần cách nhau dấu “.”
Có ít nhất 2 phần : Second-Level.top-level
DNS <=255 kí tự, mỗi phần <=63 kí tự
Host : Server.training.microsoft.com.

Computer Name DNS Domain Name
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Khái niệm DNS
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Khái niệm DNS

DNS là hệ thống cơ sở dữ liệu chứa tên của máy tính trong miền
Cơ sở dữ liệu là những record ánh xạ tên máy tính Host thành địa chỉ
IP tương ứng
Khi một ứng muốn tìm địa chỉ IP ứng với tên host để truyền thống

Chương trình ứng dụng sẽ gọi thủ tục có tên Resolver với tham số
là tên Host
Resolver sẽ gởi 1 gói dữ liệu thông qua giao thức UDP đến DNS 
Server
DNS Server tiến hành tìm địa chỉ IP ứng với tên Host yêu cầu phân
giải trong cơ sở dữ liệu của nó và trả về cho Resolver
Resolver trả về cho ứng dụng vừa yêu cầu.
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Phân giải tên miền thành IP

DNS client DNS Server

Địa chỉ IP của
server.company.com?

Địa chỉ IP của
server.company.com?

Server.company.com
là 137.105.21.5

Server.company.com
là 137.105.21.5

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

Khái niệm DNS
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Khái niệm DNS
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Khái niệm DNS

Kiểu yêu cầu phân giải :Recursive(Đệ quy) và Iterative(tương
tác)

Recursive
Iterative
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Khái niệm DNS

Kiểu yêu cầu phân giải tên www.microsoft.com
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Khái niệm DNS

Kiểu tìm kiếm phân giải
Forward Lookup

DNS Server

IP address for hcmut.edu.vn?IP address for hcmut.edu.vn?

IP address = 172.28.1.2IP address = 172.28.1.2

Reverse Lookup

DNS Server

Name for 172.28.1.2?Name for 172.28.1.2?

Name = hcmut.edu.vnName = hcmut.edu.vn
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Khái niệm DNS

Trong không gian tên DNS, Zones lưu trữ tên của một hay nhiều
domain của DNS. DNS Zones là những phần tên miền liên tục của
không gian tên DNS
Thông tin của DNS Zones là những record gồm tên Host và địa chỉ IP 
được lưu trong DNS server, DNS server quản lý và trả lời những yêu
cầu từ client liên quan đến DNS Zones này
Windows 2000 hỗ trợ DNS động(DDNS) cho phép Client cập nhật
thông tin một cách tự động
Kiểu Zones

Standard zones(Mạng ngang hàng)

Primary zone(Zone chính)
Secondary zone
(Zone dự phòng)

Primary 
Zone

Secondary 
Zone

ChangeChange

Zone Transfer

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 32

Khái niệm DNS

Active Directory Integrated zones : là DNS zones chính, được lưu
như một đối tượng trong cơ sở dữ liệu của AD, nó cũng được tạo bản
sao đến những DNS zones khác nếu cơ sở dữ liệu trong DNS thay đổi
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Khái niệm DNS

Active Directory Integrated Zones

ChangeChange ChangeChange ChangeChange

Zone Transfer
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Khái niệm DNS

Lợi ích của Active Directory Integrated zones 
Dung sai lỗi vì cơ sở dữ liệu DNS zones đều chứa trên tất cả
những DC
Cho phép việc cập nhật tự động cơ sở dữ liệu DNS zones bảo mật
( secure updates) : chỉ có những client logon vào mạng mới được
cập nhật
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Khái niệm DNS
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Khái niệm DNS

Các kiểu bản ghi DNS (Record)
A (Host Name) : Địa chỉ IP –> Host Name
PTR ( Pointer) : Địa chỉ IP <– Host Name
SOA (Start Of Authority): DNS server đầu tiên có quyền trả lời
yêu cầu DNS đến Client 
NS(Name Server) : Máy chủ quản lý DNS zone 
CNAME : Tên thay thế (biệt danh)
SRV : Bản ghi xác định DC và tài nguyên (Services)
MX : Xác định Mail Server nhận mail choi domain tương ứng
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Cài đặt và cầu hình DNS Server
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Cài đặt và cầu hình DNS Server

Tạo DNS Zone
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Cài đặt và cầu hình DNS Server

Tạo các Record trong Zone
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Cài đặt và cầu hình DNS Server

Chuyển đổi kiểu DNS zone
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Cài đặt và cầu hình DNS Server

Windows 2000 hỗ trợ cập nhật tên Host động(Dynamic DNS) từ DNS 
Client

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 42

Tích hợp giữa DHCP và DNS

DHCP server sẻ cung cấp tên host và IP  cho DNS sever

Win2K onlyWin2K only
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Tích hợp giữa DHCP và DNS
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Cài đặt và cầu hình DNS Client

Thiết lập DNS Client  và DNS suffix Cấu hình động dùng DHCP

Cấu hình
tĩnh



Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 45

Các lệnh liên quan DNS

Nslookup
Nslookup DNS Name
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Câu hỏi bài tập

1. Mô tả cách hoât động của yêu cầu Recursive(Đệ quy) và
Iterative(tương tác) ?

2. DNS zone là gì ? Có những kiểu DNS zone nào ?
3. Standard zones(Primary và Secondary) được dùng trong mô hình

a. Workgroup
b. Domain
c. Cả Workgroup và Domain

4. Active Directory Integrated zones được dùng trong mô hình
a. Workgroup
b. Domain
c. Cả Workgroup và Domain
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Bài tập thực hành

Windows 2000 Server, cài đặt và cấu hình DNS Server như sau
Kiểu DNS zone là Standard Primary zone
Tên DNS zone : bk-aptech.edu.vn
Thiết lập cho phép DNS client, DHCP cập nhật thông tin tự động
Tạo ra các record sau

Server01 A 192.168.0.36
www CNAME Server01
FTP CNAME Server01
Server02 A 192.168.0.37
Mail CNAME Server02
Pop3 CNAME Server02

Windows 2000 Professional : Dùng các lệnh liên quan để kiểm tra
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)
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Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)

Khái niệm IIS 5.0
Cài đặt và cấu hình Web Server
Cài đặt và cấu hình FTP Server
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Khái niệm IIS 5.0

IIS là ứng dụng có
chức năng thiết lập
và quản trị các Trạm
dịch vụ mạng như

Web (Web 
Server)
FTP (File 
Transfer 
Protocol)
SMTP (Simple 
Mail transfer 
Protocol)

IIS hoạt động hiệu
năng (Performance), 
Bảo mật thông tin và
tin cậy (Reliability)
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Khái niệm IIS 5.0

Tạo nhiều sites trên
Server
Mỗi site có 3 thành phần
gắn liền:

1 port number,  IP 
address
Host header name 
(Tên miền)

Process Throttling
Giới hạn thời gian CPU 
dành xử lý cho IIS 

Bandwidth Throttling
Giới hạn băng thông
cho các dịch vụ
Netcard
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Cài đặt và cấu hình Web Server
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Mô hình hoạt động
Giao thức sử dụng là HTTP, cổng mặc định là 80
Web client còn được gọi là web browser mà tiếng Việt gọi là trình
duyệt.
Web server là nơi lưu trữ các hypermedia, tạo cho các máy tính khác
có khả năng sử dụng tài liệu ấy

Cài đặt và cấu hình Web Server

www.yahoo.com

reply

Web client
Web server

Data
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Cài đặt và cấu hình Web Server

Một số thuật ngữ
Web : chương trình gồm nhiều tài liệu hypertext document hay 
hypermedia
Tài liệu siêu văn bản (hypertext document) là tài liệu có siêu liên kết
(hyperlink) với tài liệu siêu liên kết khác
Siêu đa phương tiện (Hypermedia) : liên kết các file đồ họa, âm
thanh, video.
Web page : Trang Web – tài liệu được viết bằng ngôn ngữ siêu văn
bản, truy cập qua nghi thức HTTP
Web Site :

Tập hợp các trang web đặt tại một máy tính
Mỗi Web site có một tên gợi nhớ trên Internet
Chứa hàng chục đến hàng trăm ngàn web page

Home Page : “trang chủ”, “trang nhà”, “trang gốc” trang giới thiệu
của một Web Site
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Cài đặt và cấu hình Web Server

Tạo Website

Tạo nhiều Website trên 1 Webserver:

Mỗi Website có 1 Số hiệu cổng (TCP 
Port)

Hay 1 định danh(Host header name ) 
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Cài đặt và cấu hình Web Server

Tạo thư mục
ảo Web Site
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Cài đặt và cấu hình Web Server

Hiểu chỉnh
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Cài đặt và cấu hình Web Server

Hiệu chỉnh
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Cài đặt và cấu hình Web Server
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Cài đặt và cấu hình FTP

Khái niệm
FTP (File Transfer Protocol): Giao thức truyền nhận file tin cậy trên
Internet, cổng mặc định là 21(TCP port).
Dịch vụ được dùng để trao đổi thông tin, tài liệu, phần mềm có tính phổ
dụng giữa các user trong hệ thống.

Mô hình hoạt động

FTP Server
FTP client

USER

FTP DATA

FTP client

ADMIN

PUTGET
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Cài đặt và cấu hình FTP

Các thuật ngữ
FTP Server: FTP site, nơi lưu trữ các File cho phép user dùng giao thức
FTP để đăng nhập và truyền tải File.
FTP Client: phần mềm dùng truy cập FTP Server để truyền nhận dữ liệu.
Để dùng được dịch vụ FTP thông thường người dùng phải có một tài
khoản (gồm username và password) được người quản trị FTP server cấp.
Một số FTP server cho phép truy xuất mà không cần tài khoản. Trường
hợp này cần dùng tài khoản nặc danh (anonymous)
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Cài đặt cấu hình FTP
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Cài đặt cấu hình FTP
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Cài đặt cấu hình FTP
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Cài đặt cấu hình FTP
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Cài đặt cấu hình FTP
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Cài đặt cấu hình FTP
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Câu hỏi bài tập

1. Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ Web và cho biết giao thức, giá
trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ?

2. Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều Web sites trên một
Web server? 
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Bài tập thực hành

1. Tạo 2 Web sites trên Windows 2000 Server IIS5.0 với tên DNS là
www.bk-aptech.edu.vn
a. Web site 1 

Dùng default Web Site và đặt tên: Web Công ty
TCP port : Mặc định (80)

Host header name : www.bk-aptech.edu.vn
Home Directory : E:\InetPub\Publics\Websites
Virtual Directory : D:\hoso
Security Account
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Bài tập thực hành

b. Web site 2 
Tên Web Site : nhanvien
TCP port : 8081

Host header name : www.bk-aptech.edu.vn
Home Directory : E:\InetPub\webnhanvien
Security Account : Những Account xác thực
Granted Access : 192.168.0.64/255.255.255.224 và
192.168.0.96/255.255.255.224

2. Windows 2000 Professional : Dùng Internet Explore kiểm tra
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Câu hỏi bài tập

1. Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá
trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ?

2. Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều FTP sites trên một
FTP server? 
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Bài tập thực hành

1. Tạo 2 FTP sites trên Windows 2000 
Server IIS5.0 với
a. FTP site 1 

Dùng default FTP Site và đặt
tên: nhanvien
TCP port : Mặc định
Home Directory : 
E:\InetPub\Publics
Virtual Directory : D:\thongbao
Quyền truy xuất
Security Account
Granted Access : 
192.168.0.64/255.255.255.224



Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 73

Bài tập thực hành

b. FTP site 2 
Tên FTP Site : Quantri
TCP port : 2121
Home Directory : 
E:\InetPub\Admin
Quyền truy xuất
Security Account : Những Account 
xác thực
Granted Access : 
192.168.0.96/255.255.255.224

2. Windows 2000 Professional : Dùng
Internet Explore hay Ftp_WsPpro kiểm tra
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)
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Dịch vụ Routing and Remote Access

IP Routing (Định tuyến)
Khái niệm bộ định tuyến (Router)
Cấu hình giao diện (Card mạng)
Cấu hình Windows 2000 Router 

Remote Access (Truy xuất từ xa)
Giới thiệu RAS
Cài đặt và cấu hình RAS server
Cài đặt và cấu hình RAS Client
Giám sát Remote Access Clients
Hiện thực mạng riêng ảo VPN(Virual Private Network )

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 76

Khái niệm bộ định tuyến (Router)

Windows 2000 Server cho phép xấy dựng bộ định tuyến “mềm” (PC 
Router) để nối 2 hay nhiều mạng IP
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Khái niệm bộ định tuyến (Router)

Tìm đường (IP routing) : Khi gói dữ liệu gởi đến Router, Router xác
định đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu
đi
Bảng tìm đường (Routing Table) : Được lưu và quản lý tại Router,  
chứa tất cả các đường đi đến các mạng mà Router biết được
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Khái niệm bộ định tuyến (Router)
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Khái niệm bộ định tuyến (Router)

Những thành phần của Routing Table
Network destination : Địa chỉ mạng đích đến
Netmask : mặt nạ mạng con
Gateway : Cổng ra (một Router khác)
Interface : Địa chỉ IP của giao diện mạng đích đến(Địa chỉ card 
mạng giao diện)
Metric : Chỉ ra số Routers có trên đường đi đến mạng đích

Những thành phần mặc nhiên của Routing Table
Network destination : 0.0.0.0 -> Gateway : Default Gateway
Network destination : 127.0.0.0 Địa chỉ Loopback
Network destination : 224.0.0.0 Địa chỉ Multicast
Network destination : 255.255.255.255 Địa chỉ Broadcast 
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Cấu hình giao diện (Card mạng)

Thay đổi tên giao Card mạng
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Cấu hình giao diện (Card mạng)

Cấu hình IP cho card mạng
Các vùng địa chỉ Ip giả và được dùng trong Intranet. 

Những địa chỉ IP này không được định tuyến trên Internet )
Lớp A: 10.xx.xx.xx , Địa chỉ: 10.0.0.1 to 10.255.255.254
Lớp B: 172.16.xx.xx - 172.32.xx.xx , Địa chỉ : 172.16.0.1 to 
172.31.255.254
Lớp C: 192.168.xx.xx, Địa chỉ : 192.168.0.1 to 
192.168.255.254
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Cấu hình Windows 2000 Router
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Cấu hình Windows 2000 Router

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 84

Cấu hình Windows 2000 Router
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Cấu hình Windows 2000 Router

Xây dựng bảng tìm đường Tĩnh bằng cách tạo bảng tìm đường (Static 
Routing)
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Cấu hình Windows 2000 Router

Tìm đường động(Dynamic Routing)
Xây dựng bảng tìm đường bằng cách học hỏi những mạng khác
một cách tự động
Dùng một trong số các giao thức tìm đường như là Routing 
Internet Protocol (RIP) hay Open Shortest Path First (OSPF). 
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Cấu hình Windows 2000 Router

Cài giao thức RIP
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Cấu hình Windows 2000 Router
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Cấu hình Windows 2000 Router

Hiển thị bảng tìm đường
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Giới thiệu RAS
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Giới thiệu RAS

RAS cho phép Client ở xa kết nối và truyền thống dữ liệu với mạng
LAN công ty thông qua RAS Server bằng : Line điện thoại (analog 
modems, Integrated Services Digital Network (ISDN) adapters, and
digital subscriber line (DSL) modems.
Tạo kênh kết nối riêng giữa Client  ở xa với LAN dùng đường truyền
Internet(Mạng riêng ảo :VPN) 
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Giới thiệu RAS

Kiểu kết nối
Dial-up 
Connections 
Virtual Private 
Network 
Connections 
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PPTP or L2TP

NetBEUITCP/IP IPX/SPX

PPP

or or

Giới thiệu RAS
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Cài đặt và cấu hình RAS server

Chọn giao diện LAN cho Remote Client truyền thống
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Cài đặt và cấu hình RAS server

Ấn định IP cho Remote Client dùng DHCP servern hay chỉ ra dãy IP
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Cài đặt và cấu hình RAS server

Thiết lập cho User Dial-in
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Cài đặt và cấu hình RAS server

Giao thức truyền thông giữa Remote Client và RAS Server
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Cài đặt và cấu hình RAS server

Thiết lập Nhập nhiều lines kết nối thành 1 line (Multilink) và tự động
nhập hay ngắt line với BAP(Bandwidth Allocation Protocol) 

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 99

Cài đặt và cấu hình RAS server

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 100

Cài đặt và cấu hình RAS Client



Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 101

Giám sát và quản lý Remote Access Clients
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Hiện thực mạng riêng ảo VPN
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Hiện thực mạng riêng ảo VPN

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 104

Hiện thực mạng riêng ảo VPN
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Hiện thực mạng riêng ảo VPN

Thiết lập cổng VPN
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Hiện thực mạng riêng ảo VPN

Cấu hình RAS Client đến RAS VPN Server
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Internet or LAN Corporate LAN

Hiện thực mạng riêng ảo VPN

PPTP

PPP PPTP

PPP IP

PPTP

PTSN Internet Corporate LAN

PPTP client ISP server PPTP server

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

PPTP client PPTP server

PTSN Internet Corporate LAN

SDP110

Professional Workstation 5000

SDP110

Professional Workstation 5000

Any Remote client ISP server/PPTP client PPTP server

SDP110

Professional Workstation 5000
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Câu hỏi bài tập

1. Các lệnh liên quan : 
1. route print : hiển thị thông tin bảng tìm đường
2. Route add [NetID] Mask [subnetmask] [gateway] : tạo bảng tìm đường

tĩnh
2. Bảng tìm đường là gì ? Liệt kê những thành phần trong bảng tìm đường và ý 

nghĩa của nó ?
3. Những giao thức nào được dùng cho RAS

PPP
SLIP
L2TP
PPTP

4. Những giao thức được dùng cho VPN
PPP
SLIP
P2TP
LPTP
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Câu hỏi bài tập

1. Xây dựng Windows 2000 Router (theo yêu cầu bài tập)
2. Xây dựng Windows 2000 RAS Server (theo yêu cầu bài tập)
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)
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Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)

Kết nối LAN công ty với Internet dùng Router
Kết nối LAN công ty với Internet dùng FireWall
Kết nối LAN công ty với Internet dùng NAT
Kết nối LAN công ty với Internet dùng Internet Connection 
Sharing
Kết nối LAN công ty với Internet dùng Proxy Server
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Kết nối LAN công ty với Internet dùng Router
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Kết nối LAN công ty với Internet dùng FireWall
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Kết nối LAN công ty với Internet dùng NAT
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Kết nối LAN công ty với Internet dùng Internet 
Connection Sharing
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Kết nối LAN công ty với Internet dùng Proxy Server
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Bài tập thực hành

1. Cài đặt và cấu hình Windows 2000 NAT (RRAS)
2. Cài đặt và cấu hình Proxy Server dùng Winroute(hay Wingate,ISA, 

CheckPoint..)
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Ôn tập và hỏi đáp
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Các chủ đề chính

Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)
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Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)

Khái niệm
Giới thiệu MDAEMON Mail Server
Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail
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Mail Box

Khái niệm

Electronic Mail (E-mail): Thư tín điện tử.
Cơ chế giúp gửi và nhận thư qua mạng máy tính.
Dùng giao thức và (cổng) SMTP(25), POP3(110), IMAP4(143)
Mô hình hoạt động

MTA
Mail client

MTA MTA
X.Y.Z

Mail Box

Mail client

Mail Server Mail Server

Internet
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Khái niệm

Thời gian chuyển và phát thư:
Thời gian chuyển thư đến điểm nhận: phụ thuộc vào kết nối
mạng
Thời điểm đọc thư: phụ thuộc vào người sử dụng

Nhận xét:
Dịch vụ E-mail không là dịch vụ End-to-End.
Hoạt động theo Cơ chế lưu trữ và chuyển tiếp (Store –
Forward).

Địa chỉ E-mail:
Cấu trúc: username@maildomain
Ví dụ: tannv@hcmut.edu.vn
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Giới thiệu MDAEMON Mail Server

MDeamon là phần mềm được thiết kế để dùng cho mạng LAN và
Internet Email. Có 2 phiên bản :

MDaemon Standard giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ
mail server mạnh và đa năng, cho phép các tổ chức nhận thư từ
hộp thư của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) không cần sử
dụng các phương tiện tốn kém như gateway, router hoặc đường
truyền chuyên dụng.
MDeamon Pro mang đầy đủ các tính năng của Standard cộng
thêm hai cấp độ tính năng: Hỗ trợ IMAP4 và nhiều Domain.

Các đặc trưng
Quản lý từ xa : Dùng chương trình MDConfig của MDaemon, có
thể theo dõi và thay đổi tính năng của MDaemon từ WebConfig
tạo khả năng cấu hình các file dữ liệu của MDaemon, WorldClient
và RelayFax. WebConfig kiểm tra tình trạng hoạt động của
WorldClient Standard, cập nhật và bổ sung danh sách account từ
bất kỳ trình duyệt Web nào.
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Giới thiệu MDAEMON Mail Server

Các đặc trưng
Tích hợp hệ thống

MailScan cho MDaemon - cung cấp chương trình chống virus cho
toàn mạng xuất phát từ MDaemon Mail server. Phần mềm này có khả
năng tự động cập nhật và tự định lại cấu hình với thông tin chống
virus mới nhất. MailScan ngăn cản các nội dung không hợp lệ truyền
vào mạng.
Relay Fax - là phần mềm mạnh hoạt động như một Email-fax và
fax-Email gateway dựa trên mô hình client/server, cho phép người
dùng mạng cục bộ và mạng từ xa sử dụng máy fax bằng việc tích
hợp với hệ thống Email sẵn có. Relay Fax bao gồm các đặc tính: 
Email kèm fax, chỉnh trang, tự động dò tìm modem và nhiều tính
năng khác.
WorldClient Pro - là giải pháp Web-base Email chuyên nghiệp giúp
bạn có thể nhận thư bất kỳ nơi nào. Khả năng dễ tích hợp với hầu
hết các mail server, WorldClient Pro cho phép người dùng truy cập
đến tài khoản Email….



Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 125

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Staticstics and Tools : Tools 
chứa những công cụ cấu
hình, Staticstics chứa 2 phần
(Staticstics, Queued Mail, 
Servers)

Staticstics : hiển thị trạng
thái của mail gửi/nhận
queued mail : Chứa
những mail chưa
gởi/nhận
Servers : Hiển thị trạng
thái của dịch vụ (Active 
và Inactive)
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Khung giám sát sự kiện và thôn điêp mail (Message and Event 
Tracking)

System : Hiển thị những tiến trình khởi động mail
Routing : Hiển thị thông tin tìm đường chuyển mail (như To, 
From, Message ID..)
Content Filter : Hiển thị thông tin lọc mail
AntiVirus : Nếu cài MDaemon AntiVirus, hiển thị thông tin chống
virus
AntiSpam : Hiển thị thông tin chống bom mail
WorldClient : Hiển thị thông tin hoạt động của WorldClient
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập miền mail chính(Primary Domain):Setup/Primary Domain
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập miền mail chính(Primary Domain):Setup/Primary Domain
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập những miền mail khác(Secondary Domain):Setup/Secondary 
Domain  - Nếu công ty có nhiều miền Mail 
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Thiết lập Webmail : Setup/WorldClient Server, cho phép user 
nhận/gởi mail thông qua Web
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Quản lý tài khoản mail : Accounts/Account Managers



Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 137

Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Tạo tài khoản
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
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Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server

Tạo Mailling List
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Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail

Dùng trình nhận/gởi mail chuyên dùng như Outlook, Netscape 
Messenger..
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Cấu hình Mai Client để nhận/gởi mail

Webmail
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Bài tập

1. Vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ Mail, cho biết các giao thức mail và
cổng mặc nhiên ?

2. Tạo các records cho Mail 
• Mail Alias Server
• Pop3 Alias Server
• Webmail Alias Server

3. Cài đặt và cấu hình MDAEMON Mail Server
• Primary Domain : Bk-aptech.edu.vn
• Tạo những Accounts  mail: tenHV1, tenHV2 mật mã 123456
• Tạo mail alias : tenHocVien1-> tenHV1; tenHocVien2-> tenHV2
• Tạo mail list có tên lopmang@Bk-aptech.edu.vn với các thành

viên là tenHV1, tenHV2
• Export/inport tài khoản
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Bài tập

• Thực hiện gởi/nhận mail 
Dùng trình Outlook Express
Dùng Webmail
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Ôn tập và hỏi đáp


