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II.

Thông tin v mon

1.

Môtãrnônh9c

hQC

Mang may tInh là mon hQc thuc nhóm kin thrc ngành ctia chuang trInh dào to Dai hçc
ngành Cong ngh thông tin, Khoa h9c may tInh, H thtng Thông tin Quán l nhm cung cAp các kiên
thüc và k näng CG bàn v mng may tInh
2.

Mon hoc diêu kin
STT
1.

Mon hoc diu kiên

Ma mon hoc

Mon tiên quyt
Không

2.

MOnhoctrtxâc
Không

3.

Mônhçcsonghành
Không
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Mic tiêu mon hoc

3.

Sinh viên hçc xong mon h9c cO khã nang:
,.
Mota

CDR CTDT phân bô cho mon
hçc

Hiu và trinh bay di.rçxc các nguyen co bàn
ye rntng may tInh.
Hiêu và trInh bay dirçic nguyen i và hoat dng
cüa các lOp (layer) dira trén kiên trik Mng
May TInh theo chuân OSI kêt hçp vOi b giao
thi.rc TCP/IP bao gm các l&p Data Link,
MAC, Network, Transport, Application.
Bitt và mô tãdi.rc hot dng cüa nhung Mng
may tInh phô bién nhu Microsoft Networks,
TCP/IP.

PLO4.3

Muc tiêu
mon hoc

COI

Co khá nãng thit 1p mt h thng mng may
tInh ngang hang cUa các may tInh dung h diêu
hành Windows.
Trinh bay duçc chi.rc nang va thiet 1ap' su diing
ducic các djch vi chuân cüa mang TCP/IP:
DNS, TELNET, FTP, Mail, Web
Nhn thirc duçc vai trO quan trQng cia h
thông rnng
Biet su diing mng cho cac miic dich tich circ.
Co khá näng ti,r h9c, tir tham khão tài lieu

CO2

CO3

4.

PLO4.3

PLO 12.1
PLOI2.2

Chun dAu ra (CDR) mon hQc

H9c xong mon hc nay, sinh viên lam thrçxc (dat duc):
Muc tiêu mon hoc

CDR mon hoc
CLO 11

CO1

CO2

—

CLO 1 2

Mo tá CDR
TrInh bay duoc các khái nim quan trpng, cãc nguyen
co bàn ye mang may tInh
TrInh bay duçic chirc nãng và hoat dng cua các lOp
(layer) trong mô hinh OSI và TCP/IP vã giãi thich
duçic qua trmnh truyên dt lieu gia hai may tInh trén
mng.

CLO 1 .3

TrInh bay dtrc chrc näng và hoat dOpg cia mt so
giao thOc quan tr9ng trong qua trInh truyên thông trên
mng

CLO 2 1

Mo tã di.rçc chirc nãng và hoat dng ccia các thit bj
mang

CLO 2.2

Cài dt duçc may chCi Windows Server, thit 1p ducc
h thông mang ngang hang sO ding h dieu hành
Windows

CLO 2 3

Cài dat, cAu hmnh va sO dvng duc các djch vy chuân
nhu DNS, TELNET, FTP, Mail, Web
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Muc tiêu mon hoc

CDR mon hçc

Mo tã CDR

CLO 3.1

Trinh bay thrçc vai trO, trng diving, tam quan tr9ng cüa
mng may tInh dôi vi các 1mb vrc

CLO 3.2

Sr ding thrçic mng may tInh, Internet trong hçc tip,
nghien thu

CO3

Ma trtn tIch hcp giüa chuân dAu ra cüa mOn h9c và chun dâu ra cia chtiong trinh dào
tto
CLOs
CLO1.1

4

CLO1.2

4

CLO1.3

4

CLO2.1

3

CLO2.2

4

CLO 2.3

4

Hçc 1iu

a)

Giáo trInh

PLO13.2

PLOI3.3

CLO3.1

4

2

2

CLO3.1

4

2

2

1: Khong dáp t'mg
2:Itdápt'rng
3. Dáp &ng trung bmnh
5.

PLO4.3 PLO13.1

4. Dáp &ng nhku
5. Dáp thig rit nhku

[1] James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson,
2017
b)

Tài lieu tham kháo

[2] Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 2011
[3] Bruce Hallberg, Networking: A Beginner's Guide, McGraw-Hill. 2014
6.

Dánh giá mon h9c

Thành ph.n dánh giá

Bài dánh giá

Thai dim

CDR mon hçc

(1)

(2)

(3)

(4)

Kim tra trên may.
Co th kt hop các
hInh thtirc: lam bài
tp nâng caolbáo
cáo bài tap nhóm

Kt thüc mon
hoc

Al. Dánh giá gita
k

Tngcng

30%

Thi cui kS'

Kt thüc mon
hQc

Tngcng

70%

A2. Dánh giácuôi
kS'

CLO 2.1
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO i. 1
CLO 3.2

30%

30%
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO2.2
CLO 2.3

70%

70%
100%

Tngcng
7.

T' I %

Kê hotch giãng dy

Ly thuyêt
Tuan/buoi
hoc

,..
Noi dung
.

CDR
.
mon hoc

(1)

(2)
Chung 1: Gioi thiu
Mngmáy tInh
1.1. Tong quan.
1.1.1 Djnhnghia
MMT.
1.l.21fngdingcüa
MMT.
1.1.3 Các k thut
truyêndit 1iu
1.2 Phân crng mng
may tInh
1.2.1 PANs (Personal
Area Networks)
1.2.2 LAN (Local
Area Network)
1.2.3 MAN
(Metropolitan Area
Network)
1.2.4 WAN (Wide
Area Network)
1.2.5 Internet
1.3 Phân mêm mtng

(3)
CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 3.1

Buôi 1

Hoat dong day va
hoc

Bài
danh
gia

(4)
(5)
Giãng viên:
Al
+ Thuyêt giáng
A2
+ Dat câu hOi cho
sinhviên
Sinh viên:
+H9câkp:cht
nghe giáng, ghi
chép, trá li câu
hôi
+ H9c nhà: Xem
lai bài giãng, xem
truóc ni dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h thng
LMS: Lam bài tip,
tham gia tháo 1u.n
trén din dan

Tái lieu chInh
.
va tai lieu tham
khao
(6)
[1] Chapter 1
[2] Chapter 1
[3] Chapter 3

4115

Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon hoc

Hoat dong day va
hoc

Bài
danh
gia

Tài lieu chInh
va tal lieu tharn
khao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Buôi 2

Buôi 3

may tinh
1.3.1 Kiên trüc phãn
lap các giao thüc
1.3.2 Van dê thiêt kê
cho các iap
1.3.3 Djch vii không
kêt nôi và hrOng kêt nôi
1.3.4 Các djch vt
dixçc cung cap bâi h
diêu hành
1.3.4 Môi quan h cüa
.djch vi vâi các giao
thüc
1.4 Mo hInh MMT
1.4.1 Mo hInh OSI
1.4.2 Mo hInh TCP/IP
1.5 Môi truOng truyên
vat
1.4.1 Card mng
1.4.2 Cap mng
1.4.3 Các thiêt bj kêt
noi
Chirong 2: Lop lien
kt dfr lieu
2.1 Các van dê thiêt ké
lap Data Link 2.1.1
Nhim vçi lap Datalink
2.1.2Các djch vii
cung cap cho lOP
Network
2.1.3 Các phi.rcxng
pháp tao frame
2.1.4 Kiêm soát 16i
2.1.5 Kim soát lu'u
lucxng
2.2 Các giao thirc gai
nh.n frame tai lap Data
Link.
2.2.1 Giao thtrc don
giãn trên kênh d& Iiu
môt chiêu
2.2.2 Giao thirc stopand-wait trên kênh dU
1iu mt chiêu
2.2.3 Giao thac trên
kênh d 1iu môt chiêu

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 2.1
CLO 3.1
CLO 3.2

Giang viên:
Al
+ Thuyêt giáng
A2
+ Dt câu hôi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hçc a lap: chi
nghe giãng, ghi
chép, trá lai câu
hói
+ H9c a nba: Xem
lai bài giãng, xem
trithc ni dung bài
giãng cho buôi ké
tiêp
+Trên he thông
LMS: Lam bài tip,
tham gia thão luân
trên din dan

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1 .3
CLO 3.2

Al
Giáng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Dat câu hôi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hoc ô Rip: ch6 '
nghe giãng, ghi
chép, trá läi cãu
hói
+ Hoc ô nhã: Xem

[1] Chapter 1,5
[2] Chapter 1, 3
[3] Chapter 3

[1], Chapter 5
[2] Chapter 3

A-
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon hoc

Hoat dong day va
hoc

(1)

(2)

(3)

(4)
li bài giáng, xern
trixOc ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp
thng
+Trên h
LMS: Lam bài tp,
tham gia thão lun
trên din dan

thirc t
2.2.4 Các giao thüc
sliding window
2.3 Các k5' thuât kêt nôi
WAN
2.4 Giao thüc '''

Buii 4

Buôi 5

Chtrffng 3: L&p di1u
khiên truy cp môi
truông
3.1 Khái niêm lap
MAC.
3.2 Các van dê cap phát
kênh truyên.
3.2.1 Câpphát tinh
du&ng truyên.
3.2.2 Câpphát dng
dir&ng truyên.
3.3 Giao thirc
CSMA/CD.
3.4 GiOi thiêu các tiêu
chuân IEEE 802 cho
mng CVC bi.
3.4.1 Tiêu chuân
802.3, 802.3u, 802.3z
3.4.2 Tiêu chuân
802.5
3.4.3 Tiêu chutn
802.11
3.5 Thit bj chuyn
mach thuôc l&p
Datalink
2.5.1 Bridge
3.5.2 Switch
Chiroiig 4: Lop rnn
4.1 Các van dê thiêt kê
lOp Network.
4.1.1 Nhiêm vu lOp
Network.
4.1.2Các djch vii
cung cap cho lOp
Transport.
4.2 Djnh tuyên
4.2.1 Khái niêm ye
djnh tuyên

Bài
danh
gia

Tài lieu chInh
va tai lieu tharn
khao

(5)

(6)

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.2

Giãng viên:
Al
+ Thuyêt giãng
A2
+ Dt câu hôi cho
sinh vién
Sinh viên:
+ Hoc a lap: chii y'
nghe giãng, ghi
chép, trã Rn câu
hOi
+ Hçc n nhá: Xem
li bâi giáng, xem
truâc ni dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp
thng
+Trén h
LMS: Lam bãi tip,
tham gia thão lun
trên din dan

[1] Chapter 5
[2] Chapter 4
[3] Chapter 4

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 2.1
CLO 3.2

Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dt cãu hôi cho
sinh vien
Sirih viên:
+ Hoc 0 lOp: chii
nghe giáng, ghi
chép, trá 10i cau
hói
+ Hoc a nhà: Xem
li bài giàng, xem

[1] Chapter 4
[2] Chapter 5

Al
A-
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
..
mon hoc

Hoat dong day va
hoc

(1)

(2)
4.2.2 Djnh tuyn tinh
4.2.3 Djnh tuyên dng
4.3 Van dé liênmang.
4.3.1 Các thiêt bj lien
mng.
4.3.2 Khái niçm ye
Tunneling.
4.3.3 Khái niêm ye
Firewall.
4.3.4 Khái niêm v
VPN
4.4 Lop Network trên
mtng Internet.
4.4.1 Giao thirc Ipv4
4.4.2 Dja chi IP
4.4.3 Subnet
4.4.4 CIDR
4.4.3 Dja chi IPv6
4.4.4 Các giao thi.rc
diêu khiên Internet
4.4.5 Dinh tuyên trên
Internet

(3)

(4)
trirâc ni dung bãi
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên he thông
LMS: Lam bài tip,
tham gia thão lun
trén din dan

Buôi 6

Buôi 7

Chtrong 5: Lcrp giao
vn
5.1 Các khái nim ye
lOp Transport
5.1.1 Nhim vu lOp
Transport
5.1.2 Djch vi cüa lOp
Transport
5.2 Các giao thi:rc lOp
Transport trên mng
TCP/IP.
5.2.1 Giao thirc TCP.
5.2.2 Giao thtrc UDP.
5.3 GiOi thiu socket
APIs.

Bài
danh
gia

Tãi lieu chInh
va tat lieu tham
khao

(5)

(6)

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 3.2

Giáng viên:
Al
+ Thuyêt giãng
A2
+ Dtt câu hôi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ Hoc 0 lOp: chii
nghe giâng, ghi
chép, trá l0i câu
hói
+ Hoc a nba: Xem
1?i bài giãng, xem
truOc ni dung bãi
giãng cho buôi kê
tiêp
thng
+Trên h
LMS: Lam bài tip,
tham gia thão 1un
trên din dan

[1] Chapter 4
[2] Chapter 5

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 3.2

Giãng viên:
Al
+ Thuyêt giãng
+ Dt câu hôi cho
Asinh viên
Sinh viên:
+ H9c 0 lOp: chü '
nghe giâng, ghi
chép, trâ kyi cãu
hôi
+ Hc 0 nhà: Xem
li bài giáng, xem
truOc ni dung bãi
giãng cho buôi kê
tiêp
+Trên h
thông
LMS: Lam bài tip,

[1] Chapter 3
[2] Chapter 6
[3] Chapter 6
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Tuanlbuoi
hoc

.
Noi dung

CDR
mon hoc

Hoat dong day va
hoc

(1)

(2)

(3)

Buôi 8

Chirong 6: Lop üng
dyng
6.1 Kháiniêmvêlàp
irng diing.
6.2 Các nguyen cüa
üng diing mng
6.2 Domain Name
System - DNS.
6.2.1 Khái niêm.
6.2.2 Câu tthc k.hông
gian ten DNS
6.2.3 Quân 1 các
domain name.
6.3 Telnet
6.3.1 Khái nim
6.3.2 Hott dng

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 3.2

Buôi 9

6.3 File Transfer
Protocol - FTP
6.3.1 Khái niêm.
6.3.2 Mo hinh FTP
6.3.3 Môt so lênh và
ma hôi dáp trong FTP
6.4 E-Mail.
6.4.1 Khái nim.
6.4.2 Kiên tritc và
djch vi h thông Mail.
6.4.3 Mail Client
6.4.4 Khuôn dng
Mail.
6.4.4 Các giao thirc
truyên Mail.
6.4.5 Web Mail

CLO 1 .1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 3.2

(4)
tham gia thão lun
trên din dan
Giãng viên:
+ Thuyêt giãng
+Dtcãuhôicho
sinh viên
Sinh viên:
+ H9c ô kip: chi
nghe giãng, ghi
chép, trâ li câu
hôi
+ Hçc ô nhà: Xem
li bài giãng, xem
trtrOc ni dung bài
giáng cho buôi kê
tiêp
thng
+Trên h
LMS: Lam bài tip,
tham gia thão lun
trên diên dan
Giáng viên:
+ Thuyêt giãng
+ Dat câu hôi cho
sinh viên
Sinh viên:
+ H9c a 1óp: chti '
nghe giãng, ghi
chép, trã Ri câu
hôi
+ Hçc nhã: Xem
lti bài giáng, xem
trtthc ni dung bài
giãng cho buôi kê
tiêp
thng
+Trên h
LMS: Lam bài t.p,
tham gia thão lu.n
trên din dan

6.5 World Wide Web WWW.
6.5.1 Khái niêm.
6.5.2 Kiên trüc h
th6ng Web
- Hot dng phIa
client.

CLO 1.1
CLO 1.2
CLO 1.3
CLO 3.2

Buôi 10

Giáng viên:
+ Thuyêt giáng
+ Dat câu hói cho
sinh viên
± On tap, he thông
hóa kiên thüc, các
ni dung tr9ng tam

Bài
danh
gia

Tài lieu chInh
va tai lieu tham
khao

(5)

(6)

Al
A

[1] Chapter 2
[2] Chapter 7

Al

[1] Chapter 2
[2] Chapter 7

A-

Al
A2

[1] Chapter 2
[2] Chapter 7
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TuAnIbui
h9c
(1)

Ni dung
(2)
- Hoat dng phIa
server
- Ten trang Web
- Cookie
6.5.3 Web tinh
6.5.4 Web dng
6.5.5 Giao thirc
I-ITTP.
6.5.6 Web trén thit bj
di dng (Mobile Web)
6.5.7 Web tim kiêm
(Web Search)

CDR
mon hoc

Hoat dng dy va
hoc

(3)

(4)
Sinh viên:
+ Hoc lap: chi
nghe giáng, ghi
chép, ira ki câu
hôi
+ H9c a nhà: Xem
laj bài giáng, xem
trrOc ni dung bài
giáng cho buôi k
tip
+Trên h
thông
LMS: Lam bài tip,
tham gia thão lun
trên din dan

On tp

Bài
dánh
gia

Tài lieu chinh
vã tài lieu tham
kháo

(5)

(6)

Bài
dánh
giá
(5)
Al

Tãi lieu chjnh
vâ tài lieu tham
kháo
(6)
[3] Chapter 14,
15

Thurc hãnh (10 buôi x 3 tiêt)
Tu.nIbuM
hoc
(1)
Bui 1

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hoc

(2)
- Sir ding Phân mêm
VMWare
- Cài H diêu hành
Windows Server
- TIm hiêu cách sCr ding
may ão và các thành
phân trên Windows
server
- Kêt nôi mng sCr dung
IP dng
- Tao user, phân quyên
NTFS permission

(3)
CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

(4)
Giáng viên:
+Huang dn
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trinh thirc hin
cüa sinh viên Va
huOng dan khi
sinh viên có yêu
câu
Sinh viên:
+ Hoc O lap: tir
lam bài, hOi giáng
vién nêu can
+ I-bc a nhà: Cài
phân mêm
VMWare, cài h
diêu hành
Windows Sever,
xem và lam theo
huang dn video
clip huang dn
+Trên h thông
LMS: Chup giao

9 15

Tu.nIbui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy va
hoc

()

(2)

(3)

- SCr diing các may ão
Windows Server và
Windows khác
- Kêt nOi mng sCr dvng
IP dng
- To user, group, phân
quyênNTFS
permission, Share
permission

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

(4)
diên man hInh dâ
lam np bài trong
môi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
hi.râng dan, lam
và np bài tip,
tham gia tháo
luân trén din
dan.
Giãng viên:
+Huâng dn
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trinh thi.rc hin
cCiasinh viên và
huâng dn khi
sinh viên có yêu
cau

Buii 2

Buôi 3

- Kêt nOi mng, sr dvng
IP tinh
- Cài dat, câu hInh DNS
- Két nôi vOi may that
- Telnet, Remote
Desktop

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Sinh viên:
+HocO'l&p:ti.r
lam bai, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc y nhà: Lam
lai các bài thuc
hành
+Trên h thông
LMS: Chvp giao
diên man hInh dä
lam np bài trong
môi buôi thi.rc
hành, xem và lam
theo video clip
ht.ràng dan, tham
gia thão 1utn trên
dindàn.
Giáng viên:
+Hucng dn
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thçrc hin
cüa sinh viën vâ
hithng dan khi
sinh viên cO yêu

Bài
dánh
giá
(5)

Tài lieu chinh
vã tài lieu tham
khão
(6)

Al

[3] Chapter 15

Al

[3] Chapter 15.
17

101 1 5

Tu.nfbui
hçc

Ni dung

CDR
mon h9c

(1)

(2)

(3)

Hot dng dy và
h9c
(4)

Bài
dánh
giá
(5)

Tãi lieu chInh
và tài 1iu tham
kháo
(6)

cau

Bui 4

- Cài dat, cu hInh DNS
- FTP (not isolate user)
vâi thu miic mc djnh
- Telnet, SMTP Server

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Sinh viên:
+ Hoc i lap: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+Hocynhâ:Làrn
lai các bài thrc
hành
+Trên h thng
LMS: Chçip giao
diên man hInh dã
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
hiiâng dn, tham
gia thão lun trén
diên dan.
Giáng viên:
+Huàng dn
bang thao tác trrc
quan trên may
+TheodOiquá
trinh thuc hiên
cia sinh viên và
huâng dan khi
sinh viên có yêu
câu
Sinh viên:
+ Hoc a lap: nr
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
lai các bài thuc
hành
+Trên h thông
LMS: Chiip giao
diên man hInh dã
lam np bài trong
môi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
huang din, tham
gia thão 1un trén
din dan.
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Tun!bui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hoc

(1)

(2)

(3)

(4)

- Djnh tuyn
- Cài dat, câu hInh DNS
- FTP (not isolate user)
vri this mçic tüy chçn,
- Web Server vâi thu
muc mac dinh

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giàng viên:
+HuOng dan
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cüa sinh viên va
huâng dn khi
sinh viên cO yêu
câu

Bui 5

Bái
dárih
giá
(5)

lieu chInh
và tài lieu tharn
kháo
(6)
TãI

Al
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17

Sinh viên:
+ Hoc ô kp: ttr
lam bài, hOi giãng
viên nêu can
+ Hoc y nhã: Lam
lai các bài thLrc
hãnh
+Trên h thông
LMS: Chvp giao
diên man hInh dâ
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
huOng dan, tham
gia thão lun trén
diêndàn.
Buôi 6

- Djnh tuyn
- Cài dat, câu hInh DNS
- FTP (isolate user),
kiêm tra vOi giao din
dOng lnh
- WebServer vOi thu
muc tüy chon

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giàng viên:
+Huóng dn
bang thao tác trirc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
ciia sinh viên vâ
huâng dn khi
sinh viên có yêu
cau
Sinh viên:
+ Hoc cY lop: tir
lam bai, hói gidng
viën nêu can
+Hocânhà: Lam
lai các bài thuc

1211 5

Tun/buôi
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hot dng dy và
hoc

(1)

(2)

(3)

(4)
hành
+Trên h thông
LMS: Chçip giao
diên man hInh dã
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
huâng dan, tham
gia thão 1un trén
dindãn.

- Djnh tuyn
- Cài dat, câu hmnh DNS
- WebServer kiêm tra
vài giao din dông lnh
- Cài dat, câu hInh Mail
Daemon

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giãng viên:
+Huing d.n
bang thao tác tnrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thuc hiên
cüa sinh viên và
hurng dan khi
sinh viên có yêu
cau

Bui 7

Bãi
dánh
giá
(5)

Tài lieu chinh
và tài lieu tham
khäo
(6)

Al
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Sinh viên:
+ Hoc x lap: tir
lam bài, hôi giãng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
lai các bài thçrc
hành
+Trên h thông
LMS: Chiip giao
diên man hinh d
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem vâ lam
theo video clip
huing dan, tham
gia thao lun trên
din dan.
Bui 8

- Djnh tuyén
- Cài dat, cau hinh DNS
- FTP (isolate user),
kim tra vai giao din
dO h9a
- Cài dat, câu hinh Mail

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giãng viên:
+Hxâng dn
bang thao tác trrc
quan trën may
+ Theo dOi qua
trinh thuc hin

1311 5

Tuânlbuôi
hoc
(1)

Nôi dung

(2)
Daemon, si:r ditng Web
mail

CDR
mon hoc
(3)

Hoat dng dy và
hoc
(4)
cCia sinhviên va
huóng dn khi
sinh viên cO yêu
cau

Bài
dánh
giá

Tài lieu chinh
vâ tài lieu tham
kháo

(5)

(6)

Sinh vién:
+Hocâlâp:tu
lam bài, hôi giâng
viên nêu can
+ Hoc i nhà: Lam
lai các bài thtxc
hành
+Trên h thông
LMS: Chiip giao
diên man hmnh dã
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem vã lam
theo video clip
huâng dan, tham
gia tháo lun trén
dindãn.
Bui 9

- Djnh tuyn
- Cài dat, câu hInh DNS
- FTP (isolate user)
- WebServer vâi thu
miic tUy chçn
- Cài dat, câu hInh Mail
Daemon, truy cp mail
bang POP3

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giãng viên:
+Huâng dan
bang thao tác trçrc
quan trên may
+ Theo dOi qua
trInh thirc hin
cia sinh viên vâ
huàng dn khi
sinh viên có yêu
câu

Al
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17

Sinh viên:
+ Hoc Rip: tir
lam bài, hôi giáng
viên nêu can
+ Hoc a nhà: Lam
lai các bài thuc
hành
+Trên h thông
LMS: Chiip giao
diên man hinh dã
lam flOp bâi trong
mi buôi thuc
hãnh, xem và lam
theo video clip
14 15

TunIbui
hoc

Ni dung

CDR
mon hoc

Hoat dng dy và
hoc

(1)

(2)

(3)

(4)
hung dan, tham
gia thão lun trên
din dan.

Bài on ttp:
- Djnh tuyên
- Cài dat, câu hInh DNS
- FTP (isolate user),
kiêm tra vOi giao din
dOng 1nh và do h9a
- WebServer vOi thu
muc tüy chon
- Cài dat, câu hinh Mail
Daemon, sü diving Web
mail, POP3

CLO 2.2
CLO 2.3
CLO 3.2

Giãng viên:
+ Theo döi qua
trInh thirc hin
cua sinh viên vâ
huàng dn khi
sinh viên cO yêu
câu

Buôi 10

Bài
dánh
giá
(5)

Al

Tài lieu chInh
vá tãi lieu tham
kháo
(6)

[3] Chapter 15,
17

Sinh viên:
+ Hçc lap: tçr
lam bài, hói giãng
viên nêu can
+ Hoc a nba: Lam
lai tat cã các bài
thuc hành
+Trên h thông
LMS: Chvp giao
diên man hInh dà
lam np bài trong
mi buôi thuc
hành, xem và lam
theo video clip
huàng dan, tham
gia thão lun trên
dindàn.

8.

Quy djnh cüa mon hçc

-

Di hçc dy dci, lam dy dü bài tp thc hành

-

Sinh viên không tharn gia din dan trên LMS khong có dim qua trInh

TRU'ONG KHOA/BANIBQ MON
(Kj và ghi rô • ten)

GIANG VIEN BIEN SOiN
(K và ghi rO hQ ten)
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ThS. Nguyn Thj Mai Trang
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