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Bài thực hành 6: Quản trị từ xa máy chủ internet 

BÀI 6. QUẢN TRỊ TỪ XA MÁY CHỦ INTERNET 

 

 

 

LƯU Ý: TẤT CẢ SINH VIÊN THỰC HIỆN TRÊN FILE IMAGE CỦA HỆ ĐIỀU  

HÀNH CENTOS 7 ĐÃ CÀI TỪ CÁC BUỔI THỰC HÀNH TRƯỚC TẠI THƯ 

MỤC ĐÃ TẠO TẠI Ổ SINHVIEN  

 

 

 

PHẦN 1: MỞ FILE IMAGE CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH CENTOS 7  

 

 Bước 1: Khởi động phần mềm máy ảo VMware 

 

- Sau khi khởi động VMware như hình sau 
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 Bước 2: Mở file image của hệ điều hành CentOS 7 đã cài 

 

Trên màn hình chính VMware chọn File ->Open… 

Chọn đến file image VMX của CentOS 7 

 

 

 

 

 

 

 Bước 3: Khởi động vào máy ảo CentOS 7 

 

Chuột phải vào máy ảo chọn Power -> Power On 
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PHẦN 2: CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐĂNG NHẬP TỪ XA 

Kiểm tra IP của server CentOS bằng gõ lệnh: 

ip addr 

 

 

Bước 1: Cài đặt telnet-server và khởi động telnet 

Gõ lệnh sau để cài đặt telnet-server 

yum install telnet-server 

Khởi động telnet 
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Gõ lệnh sau: 

systemctl start telnet.socket 

Kiểm tra telnet server đã chạy chưa gõ lệnh sau: 

systemctl status telnet.socket 

 

Bước 2: Thực hiện telnet 

Tạo 1 user tên là : test 

Gõ lệnh sau: useradd  test 

Đặt mật khẩu cho user test là 1234 bằng lệnh: passwd test 

Download phần mềm PuttY ở đường dẫn sau về máy tính: 

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 

Chạy phần mềm PuttY lên và nhập như hình dưới 

 

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
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Đăng nhập bằng user test vừa tạo 

 

 

PHẦN 3: CÀI ĐẶT CÔNG CỤ QUẢN TRỊ VỚI GIAO DIỆN WEB (RCP) 

Tiến hành đăng nhập vào server bằng user root để cài đặt 

Thực hiện tắt tường lửa trước: Chạy 3 lệnh sau 

 
firewall-cmd   --permanent    --zone=public    --add-service=http 

firewall-cmd   --permanent    --zone=public    --add-service=https 

firewall-cmd   --reload 
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Bài 1: Cài đặt Webmin 

Bước 1: Thêm repo vào yum  

Tạo file và thêm nội dung như theo các lệnh sau: 

 

 

vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo 

Thêm nội dung như bên dưới 

[Webmin] 

name=Webmin Distribution Neutral 

#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum 

mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist 

enabled=1 

 

 

 

Bước 2:Thêm webmin GPG key:  

rpm   --import  http://www.webmin.com/jcameron-key.asc 

 

Bước 3: Cập nhật repo: 

yum check-update 

 

http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
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Bước 4: Cài đặt webmin: 

yum install webmin -y 

Bước 5:Thiết lập tự động chạy: 

chkconfig webmin on 

Bước 7: Chạy webmin service: 

service webmin start 

service webmin status 

 

Bước 8: Bỏ firewall cổng 10000 (cổng mặc định của webmin): 

firewall-cmd --add-port=10000/tcp  
 

 

Bước 9: Chạy Webmin 

systemctl start httpd.service 

 

Kiểm tra IP máy ảo CentOS 

ip addr 

 

Lấy IP máy ảo CentOS: 192.168.146.135 

Mở trình duyệt google chrome gõ vào địa chỉ 

https://192.168.146.135:10000 

https://192.168.146.135:10000/
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Hoặc http://192.168.146.135:10000 

Xuất hiện màn hình đăng nhập 

 

Đăng nhập bằng user root sau đó xuất hiện phần mềm quản lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.146.135:10000/
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Bài 2: Cài đặt Sentora 

Để cài đặt Sentora cần cài đặt trên 1 hệ điều hành CentOS hoàn toàn sạch ( Hệ điều 

hành CentOS vừa mới cài đặt  hoặc hệ điều hành phải được gỡ bỏ hoàn toàn 

LAMP) 

Gỡ bỏ bằng lệnh:  

yum –y remove httpd 

yum –y remove mariadb-server 

yum –y remove mariadb 

yum –y remove *mysql 

Bước 1: Download và chạy script cài đặt 

Chạy lệnh sau: 

bash  <(curl -L -Ss http://sentora.org/install) 

 

 

Bước 2: Cài đặt các thông số 

Chọn 5 
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Chọn 49 

 

 

Chọn 1 

 

Nhập IP : 192.168.146.136 ( IP lấy bằng lệnh ip addr) 

 

Xác nhận bằng y và Enter cài đặt 

Sau khi cài đặt thành công như sau: Lưu lại thông tin đăng nhập và nhấn y để 

restart 
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Bước 3: Mở trình duyệt web ở máy thật và gõ địa chỉ IP của máy CentOS vào: 

http://192.168.146.136 

Kiểm tra ip bằng lệnh : ip addr để biết IP máy CentOS 

 

 

http://192.168.146.136/
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Sau khi đăng nhập xong sẽ hiện ra như sau: 

 


