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 BÀI TẬP 

1./ Địa chỉ IP là gì? 
2./ Hệ thống tên miền DNS là gì? 
3./ Trình bày một số thành phần trên Internet 
4./ Trình bày các dịch vụ thông dụng trên internet 
5./ Cho biết sự khác nhau của Webpage và Website 
6./ Cho biết sự khác nhau của giao thức http và giao thức https 
7./ Trình bầy một số dấu hiệu để nhận ra một website an toàn 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 

8./ Arpanet là? 

a. Tiền thân của Internet 

b. Một chuẩn mạng cục bộ (LAN) 

c. Một chuẩn mạng diện rộng (WAN) 

d. Một mô hình phân tầng 

9./ Dịch vụ nào cho phép người dùng truy cập các Web site bằng cách sử dụng tên miền thay vì địa chỉ IP? 

a. DNS 

b. APIPA 

c. DSL 

d. DHCP 

10./ Định nghĩa nào phù hợp với World Wide Web? 

a. Là một tập hợp các trang web liên quan, hình ảnh, hoặc video, được đánh địa chỉ với một tên miền thông 
thường 

b. Là một hệ thống các tài liệu đa phương tiện kết nối với nhau sử dụng quy tắc duyệt Internet 

c. Là một ứng dụng được sử dụng để đọc và hiển thị các trang thông tin trực tuyến 

d. Là một mạng riêng sử dụng giao thức Internet để chia sẻ an toàn bất cứ phần nào của thông tin của một tổ 
chức 

11./ Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản có viết tắt là? 

a. HTTP 

b. FPT 

c. WWW 

d. HTML 

12./ Trang web là ? 

a. Là trang văn bản thông thường 

b. Là trang văn bản chứa các liên kết cơ sở dữ liệu ở bên trong nó 

c. Là trang siêu văn bản phối hợp giữa các văn bản thông thường với hình ảnh âm thanh, video và cả các mối 
liên kết đến các trang siêu văn bản khác 

d. Là trang văn bản chứa văn bản , hình ảnh 

 
 
 
 
 
 
 


