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Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang 

Windows Server 2008 

 
I. Giới Thiệu 

Với sự ra đời của Windows Server 2008 cùng với những tính năng cải thiện nổi bật 

cũng như các yếu tố liên quan đến bảo mật là một vấn đề tất yếu. Chính vì vậy trong 

bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước chuẩn bị và nâng cấp hệ thống AD 

hiện tại trong doanh nghiệp của bạn lên hệ thống AD mới vận hành trên nền MS 

Windows Server 2008 mà vẫn giữ nguyên được cấu trúc tổ chức hệ thống AD hiện tại 

trong doanh nghiệp của bạn. 

II. Mục Đích 

Chuyển đổi cấu trúc hệ thống AD hiện tại đang vận hành trên nền MS Windows Server 

2003 sang MS Windows Server 2008 

III. Mô Hình 

1. Trước khi nâng cấp 
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2. Sau khi nâng cấp 

 
IV. Yêu Cầu 

1. Yêu cầu hệ thống hiện tại 

OS: MS Windows Server 2003 SP2 

Domain functional level: Windows Server 2003 

 

2. Yêu cầu phần cứng 

 Minimum Recommended 

Processor 1.0Ghz 2.0Ghz or faster 

Memory 512MB 2.0GB or greater 

Hard disk 10GB 40GB or greater 

 

3. Yêu cầu phần mềm 

DVD: MS Windows Server 2008 cùng phiên bản với hệ thống hiện tại (Enterprise 

hoặc Standard) 
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V. Thực Hiện 

 

Trong bài lab này ta sẽ sử dụng 3 máy: 

- DC2003: máy DC đang chạy trên nền Windows Server Enterprise 2003 SP2 

- EX2003: máy Exchange Server 2003 chạy trên nền Windows Server Enterprise 

2003 SP2 

- DC2008: máy dùng cài đặt Windows Server Enterprise 2008 và sẽ làm Addition 

Domain Controller 

 

1. Join domain  

Server DC2008 Sau khi cài đặt cần phải được join vào domain 2003. 

Đăng nhập và server mới sau khi cài đặt với username: administrator và password: 

p@ssw0rd  mở Server Manager 

 
 

Click Change System Properties sẽ xuất hiện hộp thoại như hình dưới click change 
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Sau khi click change sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên dưới  chọn domain và nhập 

vào tên domain hiện tại của hệ thống của bạn. 

 
Click OK và sẽ xuất hiện hộp thoại hỏi thông tin của một user nào đó có quyền join 

domain. Ở đây chúng tôi sẽ nhập username: administrator và password: p@ssw0rd 
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Sau khi nhập thông tin xong và click OK thì sẽ xuất hiện hộp thoại chào mừng như bên 

dưới  click OK 2 lần  click close và hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại 

 
 

 



7 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

7 Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 | 
Microsoft Việt Nam  

   

3. Mở rộng schema và quyền hạn cần thiết cho forest và domain để có thể chạy 

trên nền windows server 2008 

Bỏ đĩa source của windows server 2008 vào DVD tray của server DC hiện tại và chạy 

lần lượt các lệnh bên dưới 

Start  CMD  chuyển tới ổ đĩa chứa source windows server 2008 và gõ lệnh 

Sources\adprep\adprep.exe /forestprep: mở rộng schema master cho forest  nhập 

c và nhấn enter để tiếp tục 

 
Chờ một khoảng thời gian để cho việc thực thi này và sẽ xuất hiện kết quả như bên 

dưới 
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Tại CMD tiếp tục gõ tiếp lệnh Sources\adprep\adprep.exe /domainprep /gpprep: lệnh 

này sẽ chỉnh sửa các đối tượng trên AD hiện tại cho phù hợp với cấu trúc AD của 

windows server 2008 

 
Tiếp tục gõ lệnh Sources\adprep\adprep.exe /rodcprep 

 
4. Sau khi đã chuẩn bị xong các bước trên ta tiến hành nâng cấp server windows 

server 2008 vừa cài thành một Additional Domain Controller trên hệ thống 

Start  gõ dcpromo enter và xuất hiện hộp thoại như hình bên dưới 
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Click next để tiếp tục 

 
Hộp thoại giới thiệu về DC của windows server 2008 xuất hiện  click next để tiếp tục 
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Click chọn existing forest  add a domain controller to an existing domain click next 
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Hộp thoại khai báo thông tin domain sẽ cài đặt DC mới và thông tin chứng thực để 

install DC mới. Để mặc định và click next 

 

 
Chọn domain mặc đinh và click next để tiếp tục 
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Chọn site mặc định và click next để tiếp tục 
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Trong yêu cầu của bài lab này sẽ dung server này để thay thế hệ thống DC hiện tại nên 

ta chọn 2 dịch vụ DNS Server và Global Catalog  click next để tiếp tục 

 
Để mặc định và click next 
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Nhập một mật khẩu dung để bảo vệ domain trong trường hợp cần phục hồi  click next 

 
Hộp thoại thông tin tổng quát của DC mới sẽ xuất hiện như hình bên dưới  click next 
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Sau khi click next thì quá trình cài đặt một Additional DC bắt đầu 

 
 

Chờ một khoảng thời gian để cài đặt thì server sẽ xuất hiện hộp thoại như hình bên 

dưới và click finish để hòan tất. Server sẽ yêu cầu khởi động lại. 
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5. Sau khi đã nâng cấp server mới thành Additional DC ta sẽ tiến hành di chuyển 

role từ server DC chính sang Additional DC 

 

Các role cần di chuyển là: 

- Schema master role 

- Domain name master role 

- RID master 

- PDC Emulator 

- Infrashtructure 

 

Tại máy DC 2003: 

 

a. Transfer Schema Master role 

Start  run  nhập regsrv32 schmmgmt.dll 

 
 

Start  run  mmc enter  chọn menu file  Add/remove snap-in… 
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Click Add  chọn Add Active Directory Schema  click Add  click close  OK 

 

 
 

Màn hình Active Directory Schema sẽ xuất hiện 
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Click phải lên Active Directory Schema chọn change domain controller 
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Hộp thoại change domain controller xuất hiện. Chọn specify name và nhập tên đầy đủ 

của server Additional DC  click OK 

 
Click phải lên Active Directory Schema  chọn Operation Master 
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Click change 

 
 

Click yes: đồng ý chuyển đổi 

 
 

Click OK: hoàn tất quá trình change 



22 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

22 Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 | 
Microsoft Việt Nam  

   

 
 

b. Transfer domain master role 

Click Start  Programs  Administrative Tools -> Active Directory and Trusts 
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Click phải lên Active Directory Domain and Trusts chọn connect to Domain 

Controller… 

 
Chọn DC2008.mshome.com  click OK 
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Click phải lên Active Directory Domain and Trusts chọn Operation Master...

 
Click change  click yes để xác nhận 

Click 

OK để hòan tất quá trình transfer. 
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c. Transfer RID, PDC Emulator, Infrastructure 

Click start  Programs  Active Directory User and Computers 

 
Click phải lên domain mshome.com click chọn connect to domain controller 
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Click chọn dc2008.mshome.com  click OK 

 
Click phải lên mshome.com chọn operation masters 



27 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

27 Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008 | 
Microsoft Việt Nam  

   

 
 

Tại tab RID lần lượt chọn change  yes  OK để hoàn tất quá trình change 
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Tương tự tại tab PDC và Infrastructure 

 
 

 
 

Đến đây coi như ta đã tiến hành chuyển đổi chức năng domain controller chính trong hệ 

thống sang server DC2008. Tuy nhiên do hệ thống còn tồn tại EX2003 nên ta tạm thời 

chưa remove server DC2003 ra khỏi hệ thống mà sẽ tiến hành các bước nâng cấp hệ 

thống EX2003 thành EX2010 trước rồi sau đó sẽ tiến hành remove sau. Phần này sẽ 

được trình bày trong các lab tiếp theo. 
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Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010 

 

I. Giới Thiệu 

Như trong bài lab trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn cách thức chuyển đổi 

một hệ thống AD đang vận hành trên nền windows server 2003 sang server 

windows 2008. Tiếp tục bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách 

chuyển đổi hệ thống exchange server 2003 của doanh nghiệp các bạn sang 

hệ thống exchange server 2010 với đầy đủ tính năng của một exchange 

server 2003 và bên cạnh đó là những tính năng mới nổi trội khác so với các 

phiên bản exchange 2000, exchange 2003 hoặc exchange 2007 

 

II. Mục Đích 

- Cài đặt exchange 2010 trong cùng một hệ thống với exchange 2003 

- Di chuyển cấu trúc mailbox, public folder và system folder của exchange 2003 

tới exchange 2010 

 

III. Mô Hình 

1. Trước khi transition 
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2. Sau khi transition 

 
 

IV. Yêu Cầu 

1. Yêu cầu hệ thống hiện tại 

Trong bài lab này sẽ tiếp tục với hệ thống bài lab trước nên cấu trúc hệ thống không 

thay đổi và bắt buộc phải giống cấu trúc hệ thống trước. 

Domain functional level windows server 2003 

Active Directory forest windows server 2003 

Exchange Server 2003 organization native mode, version SP2 

Link state trên exchange server 2003 disable 

OS Global catalog Servers windows server 2003 SP1 or later 

OS Active Directory Schema Master windows server 2003 SP1 or later 

 

Do kế tiếp bài lab trước nên ta sẽ kiểm tra các yếu tố còn lại 

Active Directory forest: Windows Server 2003 
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Exchange Server 2003 organization: Native Mode 

 
 

 

Disable link state: 

- Di chuyển tới 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters 
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- Tạo mới một registry DWORD Value với tên SuppressStateChanges 

 

- Và đặt cho giá trị này bằng 1 

 
2. Yêu cầu phần cứng 

 

CPU Support 64 bit 

Memory 
4GB nếu cài 3 role Hub Transport, Client Access, và Mailbox chung trên 
một server. 



33 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

33 Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010 | Microsoft Việt Nam  

   

2GB cho mỗi role Edge Transport, Hub Transport, Client Access, và 
Mailbox nếu cài riêng từng role. 
4GB cho role Unified Messaging role. Ngoài ra ta còn cần từ 2 đến 4MB 
cho mỗi mailbox. 

HDD 
ít nhất 1.7 GB (1.2 GB cho ổ đĩa cài Exchange Server 2010 và 500MB cho 
ổ đĩa hệ thống) 

File format NTFS 

 

3. Yêu cầu phần mềm 

- DVD source Microsoft Windows Server 2008 R2 64bit 

- DVD source exchange server 2010 

 

V. Thực Hiện 

1. Chuẩn bị 

Vì tính chất yêu cầu của exchange 2010 bắt buộc phải được cài đặt trên nền 

windows server 2008 64 bit nên bắt buộc chúng ta phải chuẩn bị một server 

đã cài đăt OS server windows server 2008 R2 64bit. Sau khi cài đặt thì ta sẽ 

tiến hành join domain này vào hệ thống hiện tại và đăng nhập vào server này 

với quyền domain admin. Để cài đặt windows server 2008 và join domain vui 

lòng xem lại bài lab trước. 

 

2. Cài đặt thành phần yêu cầu của exchange 2010 

Trước khi cài đặt exchange 2010 ta phải cài đặt các thành phần yêu cầu của 

exchange. Các thành phần yêu cầu của exchange như bên dưới 

 

a. Web Server 

o Security 

 Basic Authentication 

 Windows Authenticaton 

 Digest Authentication 

o Performance 

 Static content compression 

 Dynamic content compression 

o Management Tools 

 IIS Management console 

o IIS 6 Management Compatibility 

 IIS 6 metabase compatibility 

 IIS 6 WMI compatibility 
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 IIS 6 scripting tools 

 IIS 6 management console 

Để cài đặt web server và các module của web server ta vào start  Server 

Manager 

 

Click Add Roles  click Next 
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Chọn Web Server  click Next 2 lần 

 

Chọn các services như yêu cầu bên trên 
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Click Next  click install để bắt đầu cài đặt  click close để đóng cửa sổ add 

role. 
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b. Server Feature 

o Net Framework 3.5 SP1 

o HTTP activation 

o RPC Over HTTP Proxy 

o Remote server administration tools 

 AD DS and AD LDS Tools 

Tại server manager  click Features  click Add Features 

 
 

Chọn các features đã liệt kê ở trên click next 3 lần  click install  
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Click close và hệ thống sẽ yêu cầu khởi động lại  khởi động lại máy. 
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c. Net Tcp Port Sharing mode automatic 

 
3. Cài đặt exchange 2010 

a. Cài đặt exchange 2010 

Trước khi cài đặt exchange 2010 ta phải tiến hành chuẩn bị qua nhiều giai đoạn 

khác nhau và có lẽ đây là giai đoạn liền kề và cũng là cuối cùng trước khi tiến 

hành cài đặt một exchange 2010. Để cài đặt exchange 2010 ngòai các 

component yêu cầu ta phải chuẩn bị môi trường cho exchange. Môi trường ở 

đây được đề cập là gì ? Để chi tiết hơn ta hãy làm các bước tiếp theo của bài lab 

này. 

 

Mở CMD  chuyển tới thư mục chứa source exchange 2010 lần lượt gõ các 

lệnh sau: 

 

Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions : exchange 2003 sử dụng 

Receipient Update Service (RUS) để cập nhập danh sách địa chỉ và địa chỉ email 

trong AD nhưng trong exchange 2010 tính năng này được thay thế bởi Email 
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Address Policy. Tham số /PrepareLegacyExchangePermissions dùng để 

chuẩn bị cho 2 hệ thống exchange cùng có thể tồn tại trên cùng một AD. 

 

Setup.com /PrepareSchema : lệnh này dùng để mở rộng AD schema cho 

exchange 2010 
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Setup.com /PrepareAD : lệnh này sẽ update hệ thống exchange hiện tại và lưu 

thông tin cấu hình trên AD hỗ trợ exchange 2010. Trong exchange 2003 thông 

tin được lưu trong “First Administrative Group”. Và tương tự exchange 2010 sẽ 

tạo một Administrative Group với tên “Exchange Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)” để lưu thông tin của exchange 2010. Và phần này sẽ 

được hiển thị thông qua System Manager của exchange 2003. 
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Setup.com /PrepareDomain : đây là bước cuối cùng để tạo các nhóm cần thiết 

cho exchange 2010 trên Active Directory 

 

Tới đây ta có thể tiến hành cài đặt exchange 2010 trên hệ thống cùng với 

exchange 2003. 

Đưa DVD source exchange 2010 và DVD tray và double click trên file setup.exe 

 click choose exchange language option  click install only languages from the 

DVD 
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Click Install Microsoft Exchange 

 

Màn hình chào mừng xuất hiện click next 
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Click “I accept the term…”  click next 2 lần 
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Tại đây nếu cài đặt mặc định ta chọn Installation Type là Typical, tại đây ta 

không chọn Custom  click next 

 

Trong mô hình bài lab này ta chọn 3 role cần cài đặt là mailbox role, client 

access role và hub transport role  click next 
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Tại đây ta tick chọn “The Client Access server role will…” và nhập tên domain 

mà ta dùng phục vụ cho client truy cập check mail thông qua web. click next 

 

Tại Mail Flow settings ta nhấn chọn browse và chỉ ra server EX2003 click next 

 



48 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

48 Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010 | Microsoft Việt Nam  

   

Các thông số còn lại ta để mặc định cho tới quá trình cài đặt exchange 2010 
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Tới đây ta đã hoàn thành việc cài đặt exchange 2010 trong cùng một hệ thống 

với exchange 2003. 

 

Sau khi cài đặt xong exchange 2010 ta sẽ kiểm tra qua hệ thống xem có ảnh 

hưởng đến việc gửi/nhận mail của user không ? 

Login vào webmail của user sales01 và gửi 1 email cho nhóm sales 
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Đăng nhập vào user sales02 kiểm tra xem có nhận được email từ user sales01 

không ? 
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Kết quả từ user sales02: 

- Nhận được mail từ sales01 gửi cho nhóm sales. 

- Calendar meeting của user sales02 vẫn hoạt động. 

 

Quan sát kết quả và cho thấy tới đây việc gửi/nhận mail của các user có mailbox 

thuộc hệ thống cũ không có vấn đề gì. 

 

b. Cấu hình Hub Transport 

 Cấu hình Send Connectors để gửi email 

 

Để tạo mới send connectors ta mở Exchange Management Console  

Organization Configuration  Hub Transport  click Send Connectors tab  

click phải chọn New Send Connectors như hình bên dưới 
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Sau khi click sẽ xuất hiện cửa sổ New Send Connector wizard  nhập Internet 

tại phần Name  click Next 
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Trang tiếp theo sẽ xuất hiện phần address space click add  tại mục Address 

gõ dấu * và click OK 

 
Click Next 
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Sau khi click next thì các thông số còn lại để mặc định đến cuối cùng và nhấn 

New  finish 

 
 Cấu hình Receive Connectors để nhận email 

Cũng tại Exchange Management Console  di chuyển tới Server Configuration 

 Hub Transport  click phải lên Default receive connector (Default EX2010)  

chọn Properties 

 
Tab authentication bỏ chọn “Offer Basic authentication only after starting TLS” 
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Di chuyển qua tab Permission Groups  check Anonymous users  click OK
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4. Transition database từ exchange 2003 sang exchange 2010 

a. Moving public folders & system folders 

Trước khi bắt đầu phần này chúng tôi đặt ra một câu hỏi: trong hệ thống của bạn 

máy client có sử dụng MS Outlook 2003 hoặc các phiên bản cũ hơn không ?  

 

NOTE: Nếu client của bạn chỉ dùng MS Outlook 2007 hoặc các bản sau này thì 

bỏ qua bước này. Bởi vì trong các bộ office sau này đã được tích hợp dịch vụ 

“Auto Discover” đi kèm theo. 

 

Trong phần cài đặt trước có một thông báo sau khi cài đặt xong như bên dưới. 

Warning: 

If Microsoft Office 2003 is in use, you should replicate the free/busy folder on this 

server to every other free/busy server in the organization. This step should be 

performed once setup completes. 

 

Chính vì vậy ta phải thực hiện bước này trước tiên sau quá trình cài đặt hòan tất. 

 Replicate System Folders 

Mở Exchange System Manager  mở rộng Administrativ Groups  First 

Administrative Group  Folders  click phải lên Public Folders  chọn View 

System Folders 
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Sau khi chọn view system folders  di chuyển tới SCHEDULE + FREE BUSY  

click phải lên First Administrative Groups như hinh bên dưới  Properties 

 
Tại đây chọn tab Replication  click Add

 
Từ public store chọn public folder database của server Exchange 2010  click 

OK 
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Chỉnh replication interval và replication priority như hình bên dưới  click OK

 
 Replicate Public Folders 
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Tương tự như replicate system folder, đối với public folders ta cũng thực hiện 

tương tự. Trong trường hợp hệ thống của bạn không sử dụng public folder thì có 

thể bỏ qua bước này. 

 

Tại Exchange System Manager  mở rộng Administrative Groups  First 

Administrative Group  Folders  click phải lên Public Folders  chọn View 

Public Folders 

 
 

Sau khi chọn view public folder thì ta sẽ thấy các public folder hiện có trong hệ 

thống của chúng ta. Trong trường hợp bài lab này tôi lấy ví dụ đối với public 

folder Sales 

 

Click phải lên public folder Sales chọn  properties  
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Click chọn tab Replication  click Add 

 
Từ public store chọn public folder database của server Exchange 2010  click 

OK 
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Sau khi chọn public folder database ta chỉnh lại replication interval và replication 

priority như hình bên dưới  click OK

 
 

 

b. Moving mailbox database 
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Như vậy là ta đã cấu hình replicate public folder xong. Trong phần này chúng ta 

sẽ tìm hiểu về cách thức move một mailbox và cách thức move nhiều mailbox 

một lúc. 

 

- Move một mailbox riêng lẻ 

 

Để move một mailbox ta mở Exchange Management Console  Recipient 

Configuration Mailbox  Click phải lên mailbox cần move chọn New Local 

Move Request… 

 
 

Một cửa sổ New Local Move Request sẽ xuất hiện click browse 
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Sau khi click browse sẽ xuất hiện bảng lựa chọn Mailbox Database như hình bên 

dưới, tại đây ta chọn mailbox database của server EX2010 click OK 

 
Click Next  Next  New  Finish để hoàn thành việc move mailbox cho user. 
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Tại hình dưới ta có thể quan sát và thấy rằng nếu user thuộc mailbox của server 

EX2010 sẽ có Recipient Type là User Mailbox, ngược lại sẽ là Legacy Mailbox 

 
- Move đồng thời nhiều mailbox 
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Như hình trên ta thấy có 4 user: sales01, sales02, tech01 và tech02 thuộc 

mailbox của server EX2003. Trong phần này ta sẽ thực hiện move toàn bộ các 

user có mailbox trên server EX2003 qua server EX2010. 

 

Trước tiên ta cần xác định mailbox database của user sẽ được move tới. Trong 

exchange management console  Server Configuration  Mailbox: Tại đây ta 

có thể dễ dàng thấy được tên các mailbox hiện có trên server EX2010 

 
 

Để lấy tên đầy đủ của một mailbox ta click phải lên mailbox cần lấy tên và quét 

khối như hình bên dưới 
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Sau đó ta mở Exchange Management Shell và gõ dòng lệnh sau để tiến hành 

move mailbox cho hang loạt user: 
Get-Mailbox –RecipientTypeDetails legacyMailbox | New-MoveRequest  –TargetDatabase 

“Mailbox Database 1128590833” 

 
Dòng lệnh trên sẽ truy vấn tòan bộ trên exchange organization của EX2003 và 

sẽ gửi kết quả tớ lệnh New-MoveRequest. Lệnh này sẽ đưa vào hàng đợi và xử 
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lý trong chế độ ngầm. Sau một thời gian bạn có thể sử dụng lệnh Get-

MoveRequest để xem trạng thái của các jobs move mailbox ngầm trên hệ 

thống. 

 
Sau khi hoàn tất bạn có thể remove các request bằng lệnh Remove-

MoveRequest trong Exchange Management Shell 

 
c. Move Offline Address List 
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Để di chuyển offline address list trong exchange management console ta mở 

organization configuration  mailbox  tab Offline Address Book

 

Click phải lên Default Offline Address List  chọn Move 

 

Bảng Move Offline Address Book xuất hiện  click browse 
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Chọn Mailbox server EX2010  click OK 

 

Click move  click finish để hoàn tất quá trình move OAB. 
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d. Update Email Address Policy 
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Để update email address policy ta không thể dung exchange management 

console mà phải gõ lệnh trực tiếp trong exchange management shell. Mở 

exchange management shell và gõ lệnh sau: 

Get-EmailAddressPolicy | where {$_.RecipientFilterType –eq “Legacy”} | 

Set-EmailAddressPolicy –IncludedRecipients AllRecipients 

 
 

e. Update Address List 

Để update address list ta ngay tại shell ta gõ lần lượt 5 lệnh sau, trả lời Y khi 

được hỏi. 

Set-AddressList “All Users” –IncludedRecipients MailboxUsers 

 

Set-AddressList “All Groups” –IncludedRecipients Mailgroups 

 

Set-AddressList “All Contacts” –IncludedRecipients MailContacts 
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Set-AddressList "Public Folders" -RecipientFilter { RecipientType -eq 

'PublicFolder' } 

 

Set-GlobalAddressList "Default Global Address List" -RecipientFilter 

{(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq 'user' -or ObjectClass -eq 

'contact' -or ObjectClass -eq 'msExchSystemMailbox' -or ObjectClass -

eq 'msExchDynamicDistributionList' -or ObjectClass -eq 'group' -or 

ObjectClass -eq 'publicFolder'))} 
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Đến đây là ta đã tiến hành cài đặt và chuyển đổi các database từ exchange 2003 

qua exchange 2010. Việc cần làm tiếp theo là cấu hình lại các record DNS trong 

hệ thống cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. Trong suốt các bài lab tôi sẽ 

sử dụng record https://webmail.mshome.com/owa để phục vụ việc truy cập web 

cho client. 

  

https://webmail.mshome.com/owa


74 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

74 Module 3 Gỡ bỏ EXCHANGE 2003 và ACTIVE DIRECTORY 2003 ra khỏi hệ thống | Microsoft 
Việt Nam  

   

Module 3 Gỡ bỏ EXCHANGE 2003 và ACTIVE DIRECTORY 2003 ra khỏi hệ 

thống   
 

I. Giới Thiệu 

Trong 2 bài lab trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt cài đặt và 

chuyển đổi cấu trúc của một hệ thống AD trên nền Windows Server 2003 qua AD 

trên nền Windows Server 2008 và Exchange Server 2003 qua  Exchange Server 

2010. Tuy nhiên trong hệ thống vẫn tồn tại server AD 2003 và Exchange 2003. 

Trong bài lab này chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thức gỡ bỏ 2 

server này ra khỏi hệ thống hiện tại của chúng ta. 

 

II. Mục Đích 

- Gỡ bỏ server Exchange 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại 

- Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại 

- Kiểm tra các tính năng sau khi gỡ bỏ 2 server AD 2003 và Exchange 2003 

 

III. Mô Hình 

1. Trước khi remove 
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2. Sau khi remove 

 
 

IV. Yêu cầu 

- Đã thực hiện 2 bài lab 1 và lab 2 

- Mô hình lab sẽ bao gồm 4 máy: 

o DC2003: đóng vai trò server AD 2003 

o EX2003: đóng vai trò server Exchange 2003 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 

qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi 

các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

 

V. Thực Hiện 

1. Gỡ bỏ server exchange 2003 ra khỏi hệ thống 

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống. 

Trước khi thực hiện ta phải kiểm tra xem public folder và system folder đã sync 

hoàn tất chưa. 
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Tại system manager của exchange 2003 ta chọn view public folder và chọn 

folder đã cấu hình replicate trong phần lab trước  chuyển tới tab replicate và 

nếu thấy kết quả như hình bên dưới nghĩa là folder đang trong trạng thái sync 

data. 

 
 

Nếu như nhìn thấy replication status là “Local Modified” hoặc “Remote 

Modified” tức là đã replicate thành công.  
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Sau khi đã replicate xong ta kiểm tra tại EX2010 thông qua public folder 

management console xem đã có các public folder cũ của EX2003 chưa.

 
Hoặc ta cũng có thể kiểm tra bằng cách đăng nhập vào webmail với một user 

nào đó có quyền xem tại public folder để kiểm tra xem các chủ đề diễn ra tại đó 

có còn không ? 
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Đến đây ta có thể tiến hành gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống. 

 

a. Gỡ bỏ các component của exchange 2003 

 

Dùng exchange system manager  Administrative Groups  First 

Administrative Group  Folders click phải lên từng folder đã replicate trong 

các phần trước  chọn Properties  tab replication  chọn Public Folder 

Store của exchange 2003  click remove  click OK 
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Lặp lại các bước trên cho tất cả các  public folder và system folder. 

 

Remove kết nối của exchange 2003 và exchange 2010 
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Mặc dù exchange 2010 không dùng recipient update service nhưng ta cần khai 

báo trên exchange 2003 là exchange 2010 phụ trách công việc này. Bởi vì ta 

không thể remove exchange 2003 từ một server đang cung cấp dịch vụ này. 

Mở exchange system manager  recipients  recipient update services 

 

 
 

Click phải lên từng recipient services  chọn properties 
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Trong phần Exchange Server click browse  chọn server EX2010 và click OK 
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Bước tiếp theo ta cần dismount mailbox store của exchange 2003 ra khỏi hệ 

thống sau đó tiến hành delete mailbox store của EX2003. Để dismount và 

delete mailbox store ta làm theo các bước sau. 

 

 
 

Confirm yes 
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Sau khi dismount mailbox store thì delete mailbox store ra khỏi hệ thống hộp 

thoại thông báo nhắc nhở và yêu cầu xác nhận xuất hiện, click yes 2 lần để 

thực thi. 

 
 

b. Remove exchange 2003 

Đến đây ta có thể gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống của chúng ta. Để gỡ 

bỏ exchange 2003 mở start  setting  control panel 
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Click add or remove programs  Microsoft Exchange  click remove  chờ 

một lúc thì cửa sổ wizard remove exchange xuất hiện  click Next 

 
Chọn remove  click next 2 lần để remove exchange 2003 
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Click finish. Tới đây đã hoàn tất quá trình remove exchange 2003 ra khỏi hệ 

thống 
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2. Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống 

Tại server DC2003 vào menu start  run  gõ dcpromo 

 
 

Sauk hi gõ dcpromo thì chờ một lúc cửa sổ active directory wizard sẽ xuất hiện 

 click next 

 
 

Hộp thoại thông báo sẽ xuất hiện và click OK 
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Sau khi click OK  bảng thông báo mới xuất hiện, tại đây ta có 2 lựa chọn: 

- Nếu ta để mặc định, không chọn “This server is the last…” thì sẽ chuyển đổi 

server này thành một member server của hệ thống domain hiện tại. 

- Nếu chọn “This server is the last…” thì sẽ chuyển đổi server này thành một 

standalone server bình thường. 

Vì yêu cầu của bài lab này nên ta sẽ để mặc định và click next 

 

Bước tiếp theo sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu mới để gán cho tài khoản 

administrator click next 
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Hộp thoại thông báo kết quả tổng quát của các lựa chọn trước đó  click next 

 

Sau khi click next thì quá trình gỡ bỏ server DC2003 ra khỏi hệ thống sẽ bắt đầu 

và sau khi hoàn thành thì server sẽ yêu cầu khởi động lại. 
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Đến đây ta đã hoàn thành 2 việc chính: 

- Gỡ bỏ server exchange 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại. 
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- Gỡ bỏ server AD 2003 ra khỏi hệ thống hiện tại. 

 

3. Kiểm tra các chức năng của hệ thống sau khi gỡ bỏ 2 server DC2003 và 

EX2003 

 

Ta cần kiểm tra các task sau của hệ thống: 

- Việc gửi/nhận mail của user. 

- Việc trao đổi trong public folder. 

- Join thêm một máy bất kì vào hệ thống domain mshome.com hiện tại. 

 

a. Kiểm tra tính năng trao đổi mail của user 

Tại bất kì máy nào trong hệ thống mở webmail https://webmail.mshome.com/owa và 

truy cập với quyền của user sales01 và gửi 01 mail cho nhóm tech@mshome.com 

và CC cho nhóm sales@mshome.com   click send 

 
 

Sau khi send xong thì kiểm tra xem user sales01, sales02, tech01 và tech02 

có nhận được mail không. 

 

Sales 01: 

https://webmail.mshome.com/owa
mailto:tech@mshome.com
mailto:sales@mshome.com
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Sales 02: 

 
 

Tech 01: 
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Tech 02: 
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b. Kiểm tra tính năng trao đổi trong public folder 

Tại webmail của user sales02 tạo new post trong folder sales 

 
Dùng user sales01 kiểm tra xem có post của user sales02 không và reply lại 

post đó cho user sales02 

 
 

Post reply 
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Qua user sales02 và thấy có reply của user sales01 

 
 

c. Join máy PC01 vào domain mshome.com 

Đăng nhập vào máy PC01  click phải My Computer  properties  tab 

computer name  click change 
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Hộp thoại computer name changes xuất hiện, chọn domain và nhập vào 

mshome.com click OK 
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Sau khi click OK thì sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu username và password cho 

phép join domain  nhập thông tin và click OK 
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Sau khi click OK thì hộp thoại chào mừng bạn đã join domain mshome.com xuất 

hiện  click OK 3 lần và restart lại máy. 

 

Đến đây ta đã hoàn thành việc join domain cho máy PC01 vào domain 

mshome.com trên máy DC2008 

Kết luận: Như vậy ta đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống Exchange 2003 lên 

Exchange 2010 và Active Directory trên server DC2003 lên Active Directory trên 

server DC2008 mà vẫn giữ nguyên được cấu trúc hiện tại của hệ thống cũ, 

không gây ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại. 
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Module 4 Quản lý MAILBOX SERVERS 

I. Giới Thiệu 

Trong các bài lab trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt cài đặt, 

nâng cấp và gỡ bỏ exchange 2003 ra khỏi hệ thống. Trong bài lab này chúng ta 

sẽ tiếp tục tìm hiểu về công cụ quản lý của exchange, cách thức cấu hình 

mailbox servers role, cấu hình public folders. 

 

II. Mục Đích 

- Tìm hiểu về công cụ quản lý exchange management console và exchange 

management shell 

- Cấu hình mailbox server roles 

- Cấu hình public folders 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 3 máy: 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 

qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi 

các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 
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o EX2010-2: đóng vai trò server exchange thứ 2 trong hệ thống 

 

V. Thực Hiện 

1. Tìm hiểu công cụ quản lý exchange 

Công cụ exchange management console cung cấp cho bạn giao diện thân thiện 

hỗ trợ bạn quản lý exchange server 2010. Người quản lý chuyên nghiệp cần 

hiểu được các thành phần cấu hình của exchange server 2010 và cơ bản về 

exchange management shell. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các công 

cụ quản lý này 

a. Exchange management console 

Công cụ exchange management console dùng mô hình MMC bao gồm 4 cửa 

sổ. Trong đó thanh bên trái là phần quản lý chính, bao gồm 4 thành phần: 

Organization Configuration, Server Configuration, Recipient Configuration và 

Toolbox. Mỗi phần này có từng chức năng riêng biệt. 

 
 

 Organization Configuration 

Trong organization configuration chứa các thông số cấu hình của từng server 

role mà nó ảnh huởng lên từng hệ thống có liên quan đến nó. Trong phần này 
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cho phép bạn quản lý database, activesync policy, journal rules và transport 

rules, thống số định dạng email, quản lý email domain 

 

 Server Configuration 

Nơi lưu thông tin cấu hình cho mỗi exchange server trong toàn bộ hệ thống. 

Cấu hình mà bạn có thể quản lý ở đây như: cấu hình phân tích log hệ thống, 

quản lý license exchange server, quản lý cấu hình máy chủ phục vụ việc truy 

cập outlook web. 

 

 Recipient Configuration 

Tại recipient configuration dùng để quản lý mailbox, tạo mới mailbox, cấu 

hình distribution groups và contact. Bạn cũng có thể dùng để di chuyển hoặc 

tái tạo kết nối một mailbox tại đây. 

 

 Toolbox 

Trong toolbox chứa nhiều công cụ tại đây ta có thể theo dõi, xử lý và quản lý 

exchange server. Những công cụ này bao gồm như exchange best practices 

analyzer, public folder management console, messaging tracking, database 

recovery management 

 

b. Exchange management shell 

Exchange management shell và exchange management console chạy trên 

nền windows powershell 2.0. Chúng dùng cmdlet, đây là lệnh để chạy trên 

windows powershell. Mỗi cmdlet chứa một chức năng thực thi độc lập, bạn có 

thể kết hợp nhiều cmdlet để thực thi nhiều lệnh phức tạp. 
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Trong exchange management shell có khoảng 700 cmdlet thực thi các công 

việc quản lý của exchange. Exchange management shell giống như một giao 

diện dòng lệnh CMD của windows dùng để quản lý exchange server 2010. 

 

Exchange management shell là một shell quản lý hoàn thiện cung cấp một 

công cụ quản lý phức tạp, script engine, các biến và các chương trình giúp 

tạo ra các kịch bản quản lý được nhanh chóng và tiện lợi hơn.  

 

2. Cấu hình mailbox servers role 

a. Tạo database cho nhóm sales 

Để tạo mới một mailbox di chuyển tới organization configuration click new 

mailbox database như trong hình bên dưới 

 
Cửa sổ new mailbox database wizard xuất hiện  nhập sales trong mailbox 

database name. 
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Trong server name click browse chọn server EX2010  click next 

 
Sau khi click next thì hệ thống sẽ yêu cầu nhập đường dẫn lưu database file 

và log file, tại đây tôi lưu ở thư mục C:\MailBox  click next  click new để 

tiến hành tạo database 
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Sau khi đã tạo xong database sales thì ta quan sát thư mục mailbox sẽ có 

các file & folder như trong hình 

 
 

b. Cấu hình giới hạn mailbox sales 
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Mở exchange management console  organization configuration  mailbox 

 click phải lên mailbox sales vừa tạo chọn properties 

 
Tại sales properties  chọn tab limit khai báo các thông số sau: 

- Issue warning at (KB): 850000  thông báo user khi dung lượng mailbox 

của họ đạt tới 850MB 

- Prohibit send at (KB): 1024000  không cho gửi mail khi mailbox đat 

ngưỡng 1GB 

- Prohibit send and receive at (KB): 1024000  không cho gửi và nhận 

mail khi mailbox đạt ngưỡng 1GB 

- Warning message interval  chu kỳ đưa ra thông báo warning khi user 

đạt tới ngưỡng issue warning ở trên 

- Keep deleted item for (days)  giữ lại message trong deleted thư mục 

của từng cá nhân trong bao nhiêu ngày. 

- Keep deleted mailbox for (days) giữ lại mailbox trong bao nhiêu ngày 

sau khi delete. 

 

Click OK sau khi đã khai báo các thông số. 
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c. Di chuyển mailbox database tới một nơi lưu trữ khác 

Mở exchange management console  organization configuration  mailbox 

 chọn tab database management  click chuột phải lên database sales vừa 

tạo  chọn move database path 

 
Cửa sổ move database path sẽ xuất hiện  tại database path và log folder 

path nhập đường dẫn mới cho database sales và log của database sales  

click move 
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Sau khi click move thì sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo để move database 

sales phải ở trạng thái dismount, vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến việc truy cập 

của các user đang sở hữu mailbox tại database sales  click yes để đồng ý 

move. 

 
Click finish để hoàn tất quá trình move database sales qua nơi lưu trữ mới. 
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3. Cấu hình public folders 

a. Kiểm tra trạng thái public folder Sales 

Mở exchange management console  Toolbox  public folder management 

console 

 
Sau khoảng 1 lúc thì phần quản lý public folder sẽ mở ra  click chuột phải 

lên public folder như trong hình bên dưới  chọn connect to server 
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Click connect 

 
 

Click browse  chọn server EX2010  click connect 

 
 

 

Sau khi kết nối  mở rộng public folder  chọn default public folders  click 

phải lên folder sales như trong hình  chọn properties 
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Cửa sổ sales properties sẽ xuất hiện  tại tab General kiểm tra số lượng size 

và item có trong folder này. Đây là sẽ cơ sở để kiểm tra sau khi replicate 

thành công. 

 
Để nguyên public folder management console tại đó, trong mục C tiếp theo 

chúng ta sẽ làm tiếp. 
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b. Tạo public folder database trên server EX2010-2 

Tại EX2010-2 mở exchange management console  organization 

configuration  mailbox  click phải chọn new public folder database

 
Cửa sổ new public folder database xuất hiện  điền tên Pub_On_EX2010_2 

vào ô public folder database name click browse chọn server EX2010-2  

click OK 
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Click next  next  new  finish để tạo public folder trên server EX2010-2 

 

c. Tạo đồng bộ cho public folder Sales trên EX2010-2 

Mở lại cửa sổ public folder management console đã mở ở phần a trước đây 

 public folder  default public folder click phải lên sales folder  chọn 

properties  chọn tab replication  click Add 

 
Cửa sổ select public folder database xuất hiện  chọn Pub_On_EX2010_2 

 click OK 2 lần để hoàn tất bước cấu hình replicate. 
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Quá trình replicate có thể mất một khoảng thời gian phụ thuộc vào số lượng 

item và size trên folder ta thực hiện. 

 

d. Kiểm tra sau khi quá trình replication diễn ra 

 

Sau một khoảng thời gian thì quá trình replicate đã diễn ra, để biết được cấu 

trúc folder sales đã được replicate qua public folder mới này ta chưa sẽ phải 

kiểm tra lại một lần nữa. 

 

Để kiểm tra tại public folder management console  chọn public folder  

click connect to server  chọn server EX2010-2.mshome.com  click OK  

click connect 

 

Sau khi đã kết nối mở rộng public folder  default public folder  click phải 

lên sales folder chọn properties  tại tab general kiểm tra số lượng size và 

item có đúng với như sales folder trên EX2010 không ? Qua hình ta có thể 

thấy kết quả đúng với như sales folder trên EX2010. (Size = 1, Items = 3) 
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Như vậy cho đến đây là chúng ta đã nắm được các bước quản lý một mailbox 

database như thế nào? Quản lý public folder database ra làm sao ?  Làm thế 

nào để replicate public folder giữa nhiều server trong cùng hệ thống. Hy vọng 

qua bài lab này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. 
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Module 5 Quản lý RECIPIENT  

I. Giới Thiệu 

Trong bài lab này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và cách quản lý các loại mailbox, 

cấu hình email address policies, tạo address list trong hệ thống của mình 

 

II. Mục Đích 

- Quản lý các loại recipient 

- Cấu hình email address policies 

- Cấu hình address lists 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 4 máy: 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 

qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi 

các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o EX2010-2: đóng vai trò server exchange thứ 2 trong hệ thống 

o CLI01: đóng vai trò client trong hệ thống, máy này đã join domain 
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V. Thực Hiện 

 

1. Quản lý các loại recipient 

 

a. Tạo mới mailbox question 

Dùng exchange management console  recipient configuration  mailbox  

click phải chọn new mailbox 

 
 

Cửa sổ new mailbox wizard sẽ xuất hiện   chọn user mailbox  click next 
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Kiểm tra chắc chắn new user đã được chọn  click next 

 
Tại ô name, user logon name nhập question  nhập mật khẩu vào ô 

password và nhập lại mật khẩu lần nữa vào ô confirm password  click next 

 
Sau khi click next cửa sổ mailbox setting sẽ xuất hiện  click specify the 

mailbox database rather than….  click browse và chọn database trên server 

EX2010  click OK 
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Tại alias nhập tên question  click next 

 
 

Click next  click next  click finish để hoàn tất quá trình tạo mailbox cho 

user question 
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b. Tạo mới mailbox resource tên phonghop dành cho mục đích đặt phòng 

trước khi họp 

Dùng exchange management console  recipient configuration  mailbox  

click phải chọn new mailbox  chọn room mailbox  click next 

 
Click new user  click next 
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Điền thông tin: 

Name: phonghop 

User logon name: phonghop 

Password: p@ssw0rd 

Click next 
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Tại alias nhập thông tin phonghop  click chọn specify the mailbox database 

rather than using a database..  click browse và chọn database mailbox trên 

server EX2010  click OK  click next 

 
 

Click next  click new  sau đó click finish để hoàn tất quá trình tạo mailbox 

resource phonghop 

 

Sau khi tạo xong mailbox resource ta phải mở tính năng resource 

booking 

Tại mailbox chọn mailbox phonghop  click properties 
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Chọn tab resource general  chọn enable the resource booking 

attendant  click OK 

 
c. Tạo mail-enable contact cho user marketing01 

Tại recipient  chọn mail contact  click phải chọn new mail contact 
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Click new contact  click next   

 
Nhập các thông tin như sau: 

Name: marketing01 

Alias: marketing01 



124 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

124 Module 5 Quản lý RECIPIENT | Microsoft Việt Nam  

   

Click edit  nhập email address của user marketing01 là 

marketing01@yahoo.com  click OK 

Click next 

 
 

Click new  click finish để hoàn tất quá trình tạo mail contact cho user 

marketing01 

 

Note: user marketing01 không phải là nhân viên chính thức của công ty, chỉ 

là partner nên không dùng email chính thức trong công ty. Mọi liên lạc với 

nhân viên này đều thông qua email cá nhân của họ. 

 

 

 

 

d. Tạo mới nhóm cho các nhân viên thuộc văn phòng chính tại HCM và gán 

quyền quản lý nhóm cho user Director 

Tạo mới nhóm cho văn phòng HCM, trong nhóm này sẽ chưa các nhân viên 

sales01, sales02, tech01, tech02 và director. 

Tại recipient configuration  click phải chọn new distribution group 

mailto:marketing01@yahoo.com
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Kiểm tra new group đã được chọn  click next 

 
Sau khi click next khai báo các thông tin sau: 

Group type: Distribution 

Name: HCM 

Name (pre-windows 2000): HCM 

Alias: HCM 

Click next  
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Click next  click new  click finish để hoàn tất quá trình tạo nhóm 

 

Tại ngay Distribution Group  chọn nhóm HCM  click phải chọn 

properties 
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Cửa sổ HCM Properties xuất hiện  chọn tab member  click add 

 
Nhấn Ctrl và chọn lần lượt các user Director, sales01, sales02, tech01 và 

tech02  click OK 

 
Click Mail Flow Setting tab  chọn message moderation  chọn 

properties 
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Chọn message sent to this group have to be approved by a moderator  

trong specify group moderators  click add 
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Chọn Director  click OK 2 lần để hoàn tất phần lab này.

 
e. Kiểm tra sau các quá trình tạo bên trên 

 

- Đăng nhập vào máy CLI01 với user administrator 

- Mở Microsoft Outlook 2007 

- Click New  Meeting Request 
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- Click To  click chọn HCM  click required 

- Tương tự click phonghop  click resource 

- Click OK 

 
Nhập các nội dung như hình bên dưới và click send 

 
- Log off CLI01 

- Tại EX2010 mở Internet Explorer https://webmail.mshome.com/owa 

- Đăng nhập với username mshome\sales01 và password: p@ssw0rd 

https://webmail.mshome.com/owa
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Tại đây ta sẽ nhận được một invitation từ user administrator  nhấp đôi 

chuột lên email với subject hop toan cong ty  click accept  send the 

response now 

 

Tương tự đăng nhập vào user tech02 cũng sẽ nhận được thông báo nhắc 

nhở đi họp. 
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2. Cấu hình email address policies 

a. Tạo email address cho các user thuộc công ty MSHOME 

Tại máy EX2010 mở exchange management console  organization 

configuration  hub transport  click phải chọn new email address policy 
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Trong ô name nhập Format name  click browse  chọn OU Users như 

trong hình  chọn All recipient types  click next 

 
Chọn recipient is in a company   click specified  click next

 
Nhâp mshome  click add  click OK 
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Click next  chọn Add SMTP Address 

 
Click chọn first name.last name (john.smith)  chọn select the accepted 

domain for the e-mail address  click browse 
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Chọn mshome.com  click OK 

 
Các bước còn lại để mặc định, click next  next  new finish để hoàn tất 

quá trình tạo 
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b. Kiểm tra lại email address sau quá trình tạo policy 

Tại recipient configuration  click mailbox  double click trên user tech01 

 chọn email address tab và xem địa chỉ email hiện tại 

 
 

Chọn organization tab và nhập thông tin vào trường Company là MSHOME 

 click Apply 
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Click lại email address tab và ta sẽ thấy sự thay đổi theo policy mà ta vừa 

tạo ở trên. 

 
3. Cấu hình address lists 

 

a. Tạo một address list trống để chứa 2 bộ phận Sales Dept và Tech Dept 

Dùng exchange management console  organization  mailbox  chọn 

tab Address List  click phải chọn New Address List  

 

 
 

Cửa sổ New Address List xuất hiện và nhập các thông tin sau: 

Name: Companies 
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Display Name: Companies 

Click Next 

 
Chọn None  click Next 

 
Click New  click Finish để hoàn tất quá trình tạo danh sách chứa address 

list của 2 nhóm Sales Dept và Tech Dept 
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b. Tạo address list cho bộ phận Sales 

Trước khi tạo address list cho bộ phận Sales ta phải chỉ định cho các user 

sales có thuộc tính thuộc bộ phận Sales 

 

Dùng exchange management console  recipient configuration  

mailbox  click phải lên user Sales01 chọn Properties  chọn tab 

organization và nhập Sales vào ô Department  click OK 

 

Tương tự như vậy khai báo thông tin cho user Sales02 
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Tại exchange management console  di chuyển tới organization 

configuration  mailbox  chọn tab address list   click chọn New 

Address List  cửa sổ New Address List xuất hiện và khai báo các thông 

số sau: 

Name: Sales Dept 

Display Name: Sales Dept 

Container: click browse và chọn Companies đã tạo ở trên 

Click Next 
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Cửa sổ Filter Settings xuất hiện  chọn All recipient types  click Next 

 
Cửa sổ Conditions xuất hiện  chọn Recipient is in a Department  click 

specified 
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Nhập Sales và click Add  click OK 

 
Quay lại cửa sổ Conditions  click Next 
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Tại cửa sổ Schedule chọn Immediately  click Next 
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Click New  click Finish để hoàn tất quá trình tạo address list cho bộ phận 

Sales 

 

c. Tạo address list cho bộ phận Technical 

 

Tương tự các bước trên tạo address list cho bộ phận Technical 

 

Thêm thông tin Department cho user Tech01 

 
 

Tương tự cho user Tech02 
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Khai báo thông tin như trong hình bên dưới  click Next 

 
Chọn All recipient types  click Next 
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Chọn recipient is in a company  click Specified và nhập Technical  

click Next

 
Các giá trị còn lại để mặc định  click Next  Click New  click finish để 

hoàn tất quá trình tạo address cho bộ phận Technical 

 

d. Kiểm tra sau khi tạo address list 
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Tại máy CLI01 đăng nhập với user administrator mở Microsoft Outlook 

2007   vào menu Tools  chọn Address Book

Tại cửa sổ Address Book  click mũi tên trổ xuống ta sẽ thấy có danh sách 

Companies trong này và trong danh sách này sẽ chứa 2 address list là Sales 

Dept và Technical Dept 

 
Chọn address list Sales Dept ta sẽ thấy có 2 user là Sales01 và Sales02 
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Chọn address list Tech Dept ta sẽ thấy có 2 user là Tech01 và Tech02 

 



150 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

150 Module 5 Quản lý RECIPIENT | Microsoft Việt Nam  

   

e. Tạo Offline Address Book cho bộ phận Sales và Technical 

Trong exchange management console chọn organization configuration 

 mailbox  click phải chọn New Offline Address Book 

 
Cửa sổ New Offline Address Book xuất hiện  nhập Everybody vào ô 

Name  click Browse 

 
Chọn EX2010  click OK 
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Click chọn Include the following address lists  click Add 
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Cửa sổ Select Address List xuất hiện   chọn Companies  click OK  

click Next 

 
Tại Distribution Points chọn Enable Web-based distribution và Enable 

public folder distribution  click Add 

 
Chọn OAB (Default Web Site)  click OK 
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Click Next  click New  click Finish để hoàn tất quá trình tạo Offline 

Address Book 
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Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE 

I. Giới Thiệu 

Trong bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách quản lý, cấu hình các dịch vụ 

phục vụ cho mục đích  truy cập của người dung cuối. 

 

II. Mục Đích 

- Cấu hình Client Access Server 

- Cấu hình Outlook Anywhere 

- Cấu hình Outlook Web App 

- Cấu hình Exchange Activesyns 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 4 máy: 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 

qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi 

các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o EX2010-2: đóng vai trò server exchange thứ 2 trong hệ thống 

o CLI01: đóng vai trò client trong hệ thống, máy này đã join domain 
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V. Thực Hiện 

1. Cấu hình Client Access Server 

a. Cài đặt CA server để cung cấp certificate trong hệ thống 

 

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt server CA trong hệ thống để 

phục vụ cho việc cung cấp và request certificate trong hệ thống. Ta sẽ dùng 

server DC2008 để phục vụ cho việc này. Tại server DC2008 mở Server Role 

 Role  Add Role  cửa sổ Add Role Wizard sẽ xuất hiện  click Next 

 
 

Tại cửa sổ Select Server Roles chọn Active Directory Certificate Services 

 click Next  
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Trong cửa sổ Introduction to AD Certificate Services  click Next 

 
Trong cửa sổ Select Role Services chọn 3 dịch vụ Certification Authority, 

Certification Authority Web Enrollment, Online Responder  click Next 
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Tại cửa sổ Specify Setup Type chọn Enterprise  click Next 
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Các thông số còn lại để mặc định cho đến màn hình Confirm Installation 

Selections click Install để quá trình cài đặt bắt đầu. 

 
Sau khi cài đặt xong thì sẽ hiện ra màn hình Installation Results  click 

Close để đóng màn hình lại. 

 
Sau khi đã cài đặt xong CA ta cần enable CA server để cung cấp certificate với 

nhiều Subject Alternative Names  
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Click Start  trong search box gõ CMD enter  và gõ lần lượt các lệnh sau: 

certutil -setreg policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2 

 
 
Tại CMD tiếp tục gõ 2 lệnh sau: net stop certsvc & net start certsvc 
 

 
 

b. Cấu hình External Client Access Domain cho server EX2010-2 

Tại EX2010-2 mở Exchange Management Console  click Server 

Configuration  click Client Access  click phải chọn Configure External 

Client Access Domain 
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Tại màn hình Configure External Client Access Domain nhập 

mail.mshome.com  click Add 

 
Tại màn hình Select Client Access Server chọn server EX2010-2  click OK 
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Click Configure  click Yes  sau đó click Finish  
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Sau khi tạo xong  click chọn EX2010-2  click phải OWA (Default Web Site) 

 chọn Properties 

 
Tại tab General kiểm tra External URL đã thay đổi thành 

https://mail.mshome.com/owa --> click OK 

https://mail.mshome.com/owa
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c. Chuẩn bị certificate request trên server EX2010-2 

Trong Exchange Management Console  click phải EX2010-2  chọn New 

Exchange Certificate 

 
Cửa sổ New Exchange Certificate xuất hiện  nhập MSHOME Mail 

Certificate vào ô Enter a friendly name for the certificate  click Next 
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Tại Domain Scope kiểm tra check box Enable wildcard certificate đã được 

bỏ  click Next 

 
Trong trang Exchange Configuration mở rộng Client Access Server 

(Outlook Web App) và chọn Outlook Acces App is on the Intranet và 
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Outlook Acces App is on the Internet  kiểm tra mail.mshome.com đã có 

trong ô text thứ 2 

 
Mở rộng Client Access Server (Exchange ActiveSync)  chọn Exchange 

ActiveSync is enabled 
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Mở rộng Client Access server (Web Services, Outlook Anywhere, and 
Autodiscover  nhập mail.mshome.com tại External host name… 
 
Kiểm tra Autodiscover used on the Internet và Long URL đã được chọn 
 
Click Next 

 
 

Tại Certificate Domain  click Next 
 
Trong Organization and Location khai báo các thông tin sau: 
Organization: MSHOME 
Organization Unit: Messaging 
Country/region: Vietnam 
City/locality: HCM 
State/province: HCM 
Click Browse và chỉ đường dẫn vào thư mục C:\Cert với tên certrequest.req 
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Click Next 

 
Click Finish để hoàn tất quá trình chuẩn bị certificate trên server EX2010-2 

 
d. Tạo certificate từ server DC2008 

 

Mở My Computer  vào thư mục C:\Cert  click lên file certrequest.req vừa 

tạo ở trên  click phải lên certrequest.req  chọn Open 
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Chọn Select a program from a list of installed programs  click OK 

  
 

Trong màn hình Open with chọn Notepad  click OK 
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Trong cửa sổ notepad  nhấn Ctrl + A để chọn hết  nhấn Ctrl + C để copy 

toàn bộ vào clipboard  close notepad 

 

Dùng Internet Explorer mở trang web request CA 

http://dc2008.mshome.com/certsrv đăng nhập với username Administrator và 

mật khẩu P@ssw0rd 

 
Tại trang Welcome click Request a certificate  

http://dc2008.mshome.com/certsrv
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Tại trang Request a Certificate  click advance certificate request 

 
Tại trang Advance Certificate Request  click  Submit a certificate request  

by using a base-64-encoded CMC or PKCS#10 file, or submit a renewal  

request by using a base-64-encoded CMC or PKCS#7 file 
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Tại trang Submit a Certificate Request or Renewal Request  click Saved 

Request  nhấn Ctrl + V để dán đoạn đoạn mã vừa copy trước đó vào. 

 

Tại Certificate Template  chọn Web Server  click Submit  click Yes 

 
Tại trang Certificate Issued  click Download certificate chain 
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Trong hộp thoại File Download  click Save  trong hộp thoại Save As  

chỉ tới thư mục C:\Cert  click Save 

Tại hộp thoại Download Complete  click Open 

Tại hộp thoại Certificate chọn tab Details  click Subject Alternative  

Name  kiểm tra thông tin tại field này chứa nhiều Subject Alternative Names 

 Click OK 

 



173 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

173 Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE | Microsoft Việt Nam  

   

e. Import và assign certificate vào IIS Exchange Service  

Tại Exchange Management Console  chọn Server Configuration  Chọn 

server EX2010-2  nhìn xuống dưới và click phải lên MSHOME Mail 

Certificate  chọn Complete Pending Request 

 
Tại trang Complete Pending Request  click Browse 

 
Di chuyển tới thư mục C:\Cert và chọn file certnew đã download trong phần 

trước và click Open 
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Click Complete và click Finish để hoàn tất quá trình import certificate vào 

server exchange 
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Cũng tại màn hình đang làm viêc click phải lên MSHOME Mail Certificate chọn 

Assign Services to Certificate 

 
Tại trang Select Servers kiểm tra server EX2010-2 đã hiển thị tại đó  click 

Next 
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Tại trang Select Services chọn service Internet Information Services  click 

Next 

 
Click Assign và click Finish để hòan tất quá trình import certificate vào IIS tại 

server EX2010-2 
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2. Cấu hình Outlook Anywhere 

a. Cấu hình DNS record mail.mshome.com cho server EX2010-2 

Tại server DC2008  click Start  click Administrative Tools  click DNS 

 
Trong cửa sổ DNS Manager mở rộng Forward Lookup Zones  mở rộng 

zone mshome.com  click phải chọn New Host (A or AAAA) 

 
Trong hộp thoại New Host khai báo các thông tin sau: 
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Name: mail 

IP address: 192.168.1.114 

Sau đó click Add Host 

 
Click OK để đóng cửa sổ thông báo  click Done  close DNS Manager 

 

b. Cấu hình Outlook Anywhere trên server EX2010-2 

Tại server EX2010-2 click Start  Administrative Tools  chọn Server 

Manager 
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Click Features  trong Features Summary kiểm tra RPC Over HTTP Proxy 

đã được cài đăt. 

 
Tại server EX2010-2 mở Exchange Management Console  Server 

Configuration  Client Access  click phải lên server EX2010-2  chọn 

Enable Outlook Anywhere 

 
Trong cửa sổ Enable Outlook Anywhere  nhập mail.mshome.com vào ô 

External host name  chọn NTLM authentication  click Enable 
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Trong trang Completion  click Finish 

 
 

Tới đây đóng tất cả các cửa sổ lại và restart server EX2010-2 !!!!! 
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c. Cấu hình Outlook profile để dung Outlook Anywhere 

Tại máy CLI01 đăng nhập với user Tech02  click Start  Control Panel  

click phải Mail chọn Open 

 
 

Trong cửa sổ Mail Setup  chọn Email Accounts 

 
Trong cửa sổ Email Accounts  click chọn tech02@mshome.com  click 

Change 

mailto:tech02@mshome.com
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Trong trang Microsoft Exchange Settings  chọn More Settings 

 

Trong hộp thoại Microsoft Exchange  chọn Connection tab  chọn 

Connect to Microsoft Exchange using HTTP  click Exchange Proxy  

 

Settings 

Trong Microsoft Exchange Proxy Settings khai báo các thông số sau: 
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Use this URL: https://mail.mshome.com 

Connection using SSL only: enable 

On fast networks: enable 

On slow networks: enable 

Proxy authentication settings: NTLM Authentication 

Click OK 2 lần để đóng cửa sổ Microsoft Exchange lại 

 
 

Trong cửa sổ Microsoft Exchange Settings  click Next 

Trong trang Change E-mail Account  click Finish 

Trong trang E-mail Accounts  click Close 2 lần để đóng các cửa sổ hiện tại 

lại 

 

d. Kiểm tra kết nối sau khi cấu hình 

Kiểm tra server EX2010-2 đã boot vào tới màn hình Welcome sau đó đăng 

nhập vào EX2010-2 với username Administrator và mật khẩu P@ssw0rd 

Tại máy CLI01 mở Office Outlook 2007  nếu hộp thoại Outlook xuất hiện   

click No 

Kiểm tra dưới góc phải mà hình đã hiển thị dòng chữ Connect to Microsoft 

Exchange 

https://mail.mshome.com/
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Sau đó nhấn và giữ phím Ctrl lên icon Office Outlook dưới thanh taskbar và 

click phải chọn Connection Status 

 
Kiểm tra trạng thái kết nối tại cột Conn là HTTPS   click Close 
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Sau đó nhấn và giữ phím Ctrl lên icon Office Outlook dưới thanh taskbar và 

click phải chọn Test Email AutoConfiguration 
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Trong cửa sổ Test Email AutoConfiguration nhập mật khẩu của user Tech02 

 click Test 

 
Xem thông tin kết quả tại màn hình Results bên dưới 

 
Click tab Log để xem quá trình user hoàn thành quá trình Autodiscover như thế 

nào. 
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Như vậy là quá trình cấu hình Client Access Server và Outlook Anywhere đã 

thành công. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Outlook Web 

App và cấu hình Exchange ActiveSync 

 

3. Cấu hình Outlook Web App 

 

a. Cấu hình IIS để dùng CA certificate nội bộ 

Tại server EX2010-2 click  Start  Administrative Tools  Internet 

Information Service (IIS) Manager  
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Sau đó mở rộng EX2010-2  mở rộng Sites  Default Web Site  click chọn 

OWA  nhấp đôi chuột lên SSL Setting 

 
Kiểm tra Require SSL đã được chọn 
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Bên dưới Sites  click phải Default Web Site   chọn Bindings 
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Trong hộp thoại Site Bindings click chọn https  click Edit 

 
Trang Edit Site Binding sẽ xuất hiện  trong hộp thoại SSL certificate  

chọn MSHOME Mail Certificate  click OK  click close  sau đó đóng IIS 

lại. 

 
 

b. Cấu hình Outlook Web App cho tất cả user 

 

Tại server EX2010-2 mở Exchange Management Console  Server 

Configuration  Client Access  click chọn EX2010-2  nhìn xuống bên 

dưới ta sẽ thấy OWA (Default Web Site)  click phải lên OWA (Default Web 

Site) chọn Properties 
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Tại owa 

(Default Web Site) Properties  chọn tab Authentication kiểm tra Use 

forms-based authentication đã được chọn 

Dưới Logon format chọn User name only  click Browse chọn 

mshome.com và click OK 

 
Click tab Segmentation  click Tasks  chọn Disable  click Rules  chọn 

Disable  click OK 2 lần 
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Mở Exchange Management Shell và gõ lần lượt các câu lệnh bên dưới: 

set-owavirtualdirectory „owa (Default Web Site)‟ –ForceSaveFileTypes .doc 
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set-owavirtualdirectory „owa (Default Web Site)‟ –GzipLevel Off 

 
 
Set-OwaVirtualDirectory -identity “Owa (Default Web Site)” -
FilterWebBeaconsAndHtmlForms ForceFilter 

 
 

Tiếp tục gõ IISReset /noforce, nếu bạn nhận được thông báo IIS không thể 

start thì dùng trực tiếp IIS Manager để start lại service World Wide Web 

Publishing Service 

 
c. Cấu hình Outlook Web App mailbox policy cho các user ngoại trừ user 

question 
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Tại Exchange Management Console  click Organization Configuration  

Client Access  click phải chọn New Outlook Web App Mailbox Policy 

 
Tại New Outlook Web App Mailbox Policy nhập MSHOME Policy  chọn 

Change Password  click Disable 

 



196 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

196 Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE | Microsoft Việt Nam  

   

Click New  click Finish để hoàn tất quá trình tạo policy cho Outlook Web App 

service 

 
Sau khi hoàn tất trở lại màn hình làm việc của Exchange Management 

Console  click phải MSHOME Policy chọn Properties  

 
Tại tab Public Computer File Acccess bỏ chọn các check box 
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Tại tab Private Computer File Access bỏ chọn các check box  click OK 
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Tại Exchange Management Console  chọn Recipient Configuration  
chọn Mailbox  nhấn giữ phím Ctrl và click phải lên các user Administrator, 
Director, Sales01, Sales02, Tech01 và Tech01  chọn Properties 

 
Chọn tab Mailbox Features  chọn Outlook Web App  chọn Properties 

 
Tại hộp thoại Outlook Web App Properties  click chọn Outlook Web App 
mailbox policy  click Browse 
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Chọn MSHOME Policy  click OK 4 lần 

 
 

d. Kiểm tra sau khi cấu hình Outlook Web App 

Tại máy EX2010  mở Internet Explorer  truy cập trang web 

https://mail.mshome.com/owa 

 

Đăng nhập với user Question và mật khẩu p@ssw0rd  click Sign in 

 

https://mail.mshome.com/owa
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Kiểm tra Tasks Folder không hiển thị trong webmail của user Question 

 
 



201 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

201 Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE | Microsoft Việt Nam  

   

Trong Outlook Web App click Options  kiểm tra user Question không thể 

tạo rule thông qua webmail 

 
 

Tại webmail click Sign out  đăng nhập với user Tech01 
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Ta thấy Tasks Folder vẫn hiển thị trong webmail của user Tech01 

 
 

Trong webmail click Options  click Settings và kiểm tra là user Tech01 

không có lựa chọn thay đổi mật khẩu
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4. Cấu hình Exchange ActiveSync 

a. Disable SSL cho Exchange ActiveSync 
Tại EX2010-2 click start  Administrative Tools  click chọn Internet 
Information Services (IIS) Manager. 

 
Mở rộng EX2010-2  Sites  Default Web Site  Microsoft–Server-
ActiveSync  click SSL Settings 

 
Bỏ chọn Require SSL  click Apply 
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b. Kiểm tra cấu hình Virtual Directory của Exchange ActiveSync 

Tại EX2010-2 click Exchange Management Console  Server 

Configuration  Client Access  chọn EX2010-2  click phải Microsoft-

Server-ActiveSync chọn Properties 
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Chọn tab Authentication  kiểm tra check box Basic authentication đã 

được chọn  click OK 

 
 

c. Kết nối tới server dùng Exchange ActiveSync 

Tại máy CLI01 đăng nhập với tài khoản Administrator và mật khẩu 

P@ssw0rd 

 

Click Start  All Programs  click Windows Mobile 6 SDK Standalone 
Emulator Images  US English  WM 6.1.4 Professional 
 
Chờ cho chương trình ảo hóa mobile trên PC khởi động sau đó click File  
Configure 
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Chọn tab Network  chọn Enable NE2000 PCMIA network adapter and bind 
 click OK 

 
Trong Windows Mobile 6 Professional  click Start  Settings 
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Click tab Connection  double click lên icon Network Cards 
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Trong Configure Network Adapters phần My network card connects to: chọn 
The Internet  sau đó click chọn NE2000 Compatible Ethernet Driver 

 
 

Click chọn Use specify IP address và khai báo các thông tin sau: 
IP address: 192.168.1.115 
Subnet mask: 255.255.255.0 
Default gateway: 192.168.1.1 

 
Chọn tab Name Servers và khai báo IP server DNS vào ô DNS: 192.168.1.112 
Click OK 2 lần và đóng trang cấu hình lại. 
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Trong Windows Mobile 6 Professional click start  Programs 

 
Click ActiveSync 
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Trong cửa sổ ActiveSync  click set up your device to sync with it 
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Trong Email address nhập tech01@mshome.com  click Next 

 
Tại màn hình User Information khai báo các thông số sau: 
Username: tech01 
Password: P@ssw0rd 
Domain: mshome 
Sau khi khai báo xong thông tin click Next để chuyển qua bước tiếp theo 

 

mailto:tech01@mshome.com
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Tại Edit Server Settings  nhập ex2010-2.mshome.com vào ô Server 
address và bỏ chọn This server requires an encrypted (SSL) connection 

 
 
Một cửa sổ thông báo nhỏ sẽ xuất hiện  click OK  click Next 
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Tại phần Choose the data you want to synchronize  click chọn Calendar  
click Settings 

 
Dưới phần Synchronize only the past  chọn All  click OK 
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Trở lại trang Choose the data you want to synchronize  click chọn Email  
click Settings 

 
 
Trong phần Download the past  chọn All  click OK 
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Kiểm tra Contacts, Calendar, E-mail, và Tasks đã được chọn  click Finish 

 
 
Trong ActiveSync click OK  sau khi sync xong click dấu X trên góc phải đóng 
cửa sổ hiện tại lại. 
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Tại máy CLI01 mở Internet Explorer và đăng nhập với user Tech02  tạo một 
mail mới và gửi cho user Tech01

 
 
Quay lại màn hình giả lập Windows Mobile 6 Professional ta sẽ thấy thông báo 
có mail mới 
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Click Outlook Email  ta sẽ thấy email mà user Tech02 gửi tới 

 
 
Click Reply để trả lời email cho user Tech02   nhập nội dung Test reply from 
tech01 và click Send 

 
 
Qua webmail của user Tech02 thì ta thấy sẽ nhận được email từ Tech01 trả lời. 
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d. Tạo policy cho Exchange ActiveSync 

Tại Exchange Management Console  click Organization Configuration  

click Client Access  click phải vào vùng làm việc giữa màn hình chọn New 

Exchange ActiveSync Mailbox policy 
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Trong New Exchange ActiveSync Mailbox Policy nhập EAS Policy 1 vào ô 

Mailbox policy name 

Chọn Allow non-provisionable devices và Allow attachments to be 
downloaded to device 
 
Dưới mục Require password chọn Enable password recovery 
 
Click New để tạo Exchange ActiveSync Mailbox Policy 

 
 

Kiểm tra lại thông tin và click Finish 
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Sau khi đã tạo xong tại ngoài màn hình làm việc click phải lên EAS Policy 1 

chọn Properties 

 
Kiểm tra các tab giống như cấu hình trong các hình bên dưới 

Tab General 
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Tab Password 

 
Tab Device 
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Tab Other 

 
Click OK để đóng cửa trang EAS Policy 1 Properties 
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Trong Exchange Management Console  chọn Recipient Configuration  

Mailbox  click phải lên user Tech01 chọn Properties 

 
Chọn tab Mailbox Features  chọn Exchange ActiveSync  click 

Properties 

 
Trong Exchange ActiveSync Properties  click Browse chọn EAS Policy 1 

 click OK 2 lần để apply thông tin thay đổi. 
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e. Kiểm tra Exchange ActiveSync policy 

Tại CLI01 trong Windows Mobile 6 Professional  click Start  ActiveSync 

 
Click Sync 

 
Cửa sổ Update Required xuất hiện  click OK 
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Trong Password và Confirm Password nhập 12345  click OK 

 
 

f. Cài đặt Root CA trên mobile 
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Tại CLI01 mở Internet Explorer truy cập trang web 

http://dc2008.mshome.com/certsrv  

Trong trang Welcome  click Download a CA certificate, certificate change, 
or CRL 

 

 

Tại trang Download a CA certificate, certificate change, or CRL click 
Download CA certificate chain. 

 
 
Trong hộp thoại File Download  click Save  

http://dc2008.mshome.com/certsrv
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Trong hộp thoại Save As  click Save 

 
 
Sau đó đăng nhập với user Administrator và gửi certificate này cho user 
Tech01 
 
Trên thiết bị mobile của user Tech01 sẽ nhận thông báo có mail mới  
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Mở mail của Administrator gửi và double click lên file certificate để download về 
máy  
Trong hộp thoại Certificate Installer  click OK 
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Vào menu Start  Administrative Tools  Internet Information Services 

(IIS) Manager  mở rộng Sites  Default Web Site  Microsoft-Server-

ActiveSync  double click lên SSL Settings 

 
Chọn Require SSL  click Apply 

 
Tại màn hình Outlook Email của Windows Mobile 6 Professional  click 

Menu  click Tools  Options 
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Click Outlook Email 

 
Click chọn The server requires an encrypted (SSL) connection 
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Click Next 2 lần sau đó click Finish 
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Click Menu  click Send/Receive kiểm tra quá trình sync diễn ra với SSL 

thành công. 

  
 

g. Xóa dữ liệu trên mobile từ xa thong qua Exchange Control Panel 

Từ máy EX2010  mở Internet Explorer truy cập trang web 

https://ex2010.mshome.com/ecp đăng nhập với user Tech01  click Phone ta 

sẽ thấy thiết bị PocketPC hiển thị trong phần Device 

 

https://ex2010.mshome.com/ecp
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Tại Exchange Management Console  Recipient Configuration  Mailbox 

 click phải lên user Tech01 chọn Manage Mobile Phone  

 
Trong Manage Mobile Phone chọn Perform a remote wipe to clear mobile 

phone data  click Clear 

 
Tại cửa sổ cảnh báo của Microsoft Exchange click Yes 
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Sau đó click Finish 

 
 

Tại Windows Mobile 6 Professional tiến hành sync trở lại thông qua ActiveSync 

thì sẽ tiến hành thực thi xóa data trên mobile  sau khi xóa data xong thì máy 

sẽ yêu cầu reboot lại. 



235 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

235 Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE | Microsoft Việt Nam  

   

  
 

Vào kiểm tra lại email trên thiết bị mobile thì data đã xóa hoàn toàn. 
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Module 8 Quản lý MESSAGE TRANSPORT 

I. Giới Thiệu 

Trong bài lab này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách thức vận chuyển email 

trong Exchange 2010. Hiểu được các component đảm nhiệm trách  nhiệm vận 

chuyển email trong Exchange 2010. Triển khai các component này để hệ thống 

gửi và nhận email xuyên suốt.  

 

II. Mục Đích 

- Cấu hình Send Connector để gửi email 

- Cấu hình Receive Connector để nhận email 

- Mở tính năng Anti-Spam trên Hub Transport server 

- Kiểm tra sau khi cấu hình 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 3 máy: 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi các 

mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o CLI01: đóng vai trò client trong hệ thống, máy này đã join domain 
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V. Thực Hiện 

1. Cấu hình Send Connector 

Xem lại phần cấu hình Send Connector trong mục V.3.b tại bài lab số 2 

 

2. Cấu hình Receive Connector 

Tại server EX2010 mở Exchange Management Console  Server 

Configuration  Hub Transport  chọn server EX2010  di chuyển mouse 

xuống dưới và click phải chọn New Receive Connector 

 
 

Cửa sổ New Receive Connector xuất hiện  tại trang Introduction khai báo 

các thông số sau: 

 

Name: Internet Receive Connector 

Select the intended use for this Receive connector: Custom 

Click Next 
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Tại trang Local Network Settings  click Next 
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Tại trang Remote Network Settings click dấu X đỏ để xóa entry hiện tại  sau 

đó click Add 

 
Tại hộp thoại Add IP Addresses of Remote Servers  nhập range IP 

192.168.1.0/24  click OK 

 
Click Next  click New sau đó click Finish để hoàn tất bước tạo mới Receive 

Connector 
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Sau khi tạo xong Receive connector ta tiến hành cấu hình receive connector 

 tại exchange management console  click phải Internet Receive 

Connector  chọn Properties 

 
Tại tab General phần Protocol logging level chọn Verbose 

 
Click chọn tab Permission Groups  chọn Anonymous Users  click OK 
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3. Mở tính năng Anti-Spam trên Hub Transport server 

Tại exchange management console  chọn Server Configuration  Hub 

Transport  click chọn EX2010  tại bên dưới ta kiểm tra chỉ có duy nhất tab 

Receive Connector 
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Tại server EX2010 mở exchange management shell và chuyển đến thư mục  

cd “c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\v14\scripts” 

 
 

Tại màn hình command line nhập  .\install-AntispamAgents.ps1  nhấn 

Enter 

 
 

Tiếp tục gõ  Restart-Service MSExchangeTransport  nhấn Enter 
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Tại exchange management console  Server Configuration  Hub 

Transport  click phải chọn Refresh  click chọn server EX2010  kiểm tra 

lại ta sẽ thấy hiển thị tab Anti-Spam 

 
 

4. Kiểm tra sau khi cấu hình 

Tại máy CLI01  mở Internet Explorer truy cập web 

https://webmail.mshome.com/owa --> đăng nhập với user mshome\sales01 và 

mật khẩu P@ssw0rd  gửi một email tới địa chỉ info@internet.com với tiêu đề 

“Test mail to internet” 

Sau đó tại máy EX2010 mở exchange management console  Toolbox  

double click Queue Viewer

 

https://webmail.mshome.com/owa
mailto:info@internet.com
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Tại Queue Viewer  chọn tab Queues và kiểm tra Message Count thấy có 1 

message 

 
Quay trở lại máy DC2008  click Start  trong hộp tìm kiếm gõ CMD  Enter 

 

Tại CMD nhập telnet ex2010 smtp  nhấn Enter 

 
 

Tại màn hình CMD sau khi telnet vào gõ tiếp các lệnh sau: 

helo  nhấn enter 

mail from:info@internet.com  enter 

rcpt to:WeiYu@adatum.com  enter 
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data  enter 

Subject: Test from Internet enter  

Nhập nội dung test from internet  enter và sẽ nhận được thông báo 

message rejected as spam by Content Filtering 

 
 

Như vậy là ta đã cấu hình xong phần gửi và nhận mail trên exchange 2010. 

Bên cạnh phần gửi và nhận mail thì ta cũng đã mở thêm tính năng ngăn chặn 

spam mail trên exchange 2010. Tuy nhiên để triển khai sâu hơn về hệ thống 

ngăn chặn spam ta hãy xem qua bài lab tiếp theo. 
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Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY 

I. Giới Thiệu 

Trong bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức quản lý và cấu 

hình một Edge Transport server. Thực thi và cấu hình các cơ chế bảo mật trong 

hệ thống của mình  

 

II. Mục Đích 

- Cấu hình Edge Transport server 

- Cấu hình Forefront Protection 2010 cho Exchange Server 2010 

- Triển khai giải pháp chống spam trên Edge Transport server 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 3 máy: 

 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi các 

mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o SVR1: đóng vai trò server Edge Transport trong hệ thống 
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V. Thực Hiện 

 

1. Cấu hình Edge Transport server 

a. Cài đặt Edge Transport server role trên server SVR1 

Tại server SVR1  mở CMD  chuyển tới thư mục chứa source exchange 

2010 và gõ Setup /mode:install /role:EdgeTransport 

 
 

Sau khi cài đặt xong gõ Exit để tắt CMD và restart lại server SVR1 

 

Sau khi restart lại server thì đăng nhập vào với tài khoản Administrator và mật 

khẩu P@ssw0rd. 

 

Tại server SVR1  click start  All Programs  Microsoft Exchange 

Server 2010  Exchange Management Console 

 

Trong Exchange Management Console quan sát bên trái ta sẽ thấy có 

component Edge Transport như trong hình bên dưới 
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b. Cấu hình Edge Transport Synchronization 

Tại server SVR1  mở Exchange Management Shell và gõ lệnh sau: 

 

New-EdgeSubscription -FileName “c:\mshome-svr1.xml” 

 

Nhấn Enter  tại màn hình Confirm  nhập Y  nhấn Enter 

 
Click menu Start  trong hộp thoại tìm kiếm gõ \\EX2010\c$ 

file://EX2010/c$
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Sau đó copy file mshome-svr1.xml từ ổ C: của máy SVR1 qua ổ C: trên máy 

EX2010 

 



251 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

251 Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY | Microsoft Việt Nam  

   

Qua máy EX2010 mở Exchange Management Console  Organization 

Configuration  Hub Transport  click chọn tab Edge Subscription  click 

phải chọn New Edge Subscription 

 
Tại trang New Edge Subscription trong mục Active Directory Site  click 

Browse 

 
Trong cửa sổ Select Active Directory Site  click chọn Default First Site 

Name  click OK 
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Bên dưới Subscription file  click Browse và chỉ đến file mshome-svr1.xml 

trong ổ đĩa C:  click Open 

 
 

 

Sau đó click New 



253 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

253 Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY | Microsoft Việt Nam  

   

 
 

Tại trang Completion  click Finish 

s 
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c. Kiểm tra EdgeSync đã hoạt động và Active Directory Lightweight 

Directory Services có chứa thông tin của AD 

Tại server EX2010  click Start  All Programs  Microsoft Exchange 

Server 2010  Exchange Management Shell 

 

Tại Exchange Management Shell gõ lệnh Start-EdgeSynchronization  

Enter

 
Tại Exchange Management Shell tiếp tục gõ Test-EdgeSynchronization  

Enter 

 
Tại command promt gõ tiếp Get-User -Identity sales01 | ft Name, GUID 
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Ghi lại 8 ký tự đầu tiên trong cột GUID để bắt đầu kiểm tra. 

Chuyển tới server SVR1  mở CMD và gõ LDP  Enter 

 
 

Trong cửa sổ LDP  click Connection  click Connect 

 
 

Trong cửa sổ Connect khai báo các thông số sau: 

Server: svr1 



256 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

256 Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY | Microsoft Việt Nam  

   

Port: 50389 

Click OK 

 
Click Connection  click Bind 

Trong cửa sổ Bind  click chọn Bind as currently logged on user  click 

OK 

 
Trong của sổ LDP  click chọn View  Tree 
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Trong cửa sổ Tree View xóa hết các entry trong phần BaseDN  click OK 

 
 

Trong cửa sổ LDP double click OU=MSExchangeGateway để mở rộng ra 
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Double click CN=Recipients,OU=MSExchangeGateway để mở rộng mục này. 

 

Tại đây ta tìm phần CN=[GUID], GUID ở đây là 8 ký tự mà ta đã lấy được tại 

Exchange Management Shell trên server EX2010 lúc nãy. 

 

Double click lên recipient mà ta tìm được và quan sát thông tin của recipient 

này. Ta thấy đã lấy được thông tin từ hệ thống AD. 

 

Close LDP 

 
 

d. Kiểm tra quá trình gửi mail vẫn hoạt động bình thường sau khi cấu hình 

Edge Transport 

Tại server EX2010  mở Exchange Management Console  Organization  

Configuration  Hub Transport  click chọn tab Send Connectors  

double click EdgeSync - Default-First-Site-Name to Internet 
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Chọn tab Network và chọn Route mail through the following smart hosts  

click Add 
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Trong cửa sổ Add smart host  click chọn IP address  nhập IP của Edge 

Transport server 192.168.1.115  click OK 2 lần 

 
 

Mở Exchange Management Shell gõ Start-EdgeSynchronization  Enter 

 
 

Mở Internet Explorer và đăng nhập với tài khoản mshome\sales01 và mật 

khẩu P@ssw0rd  tiến hành gửi một email tới địa chỉ info@internet.com với 

tiêu đề “test gui mail ra ngoai internet”  click Send 

mailto:info@internet.com
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Chờ một lúc và kiểm tra trong Inbox của user sales01 chắc chắn rằng không 

nhận được email thông báo non-delivery report message 

 

2. Cấu hình  Forefront Protection 2010 cho server EX2010 

a. Cài đặt Forefront® Protection 2010 for Exchange Server 

Tại server SVR1 double click lên file cài đặt forefrontexchangesetup.exe 

 

Tại trang License Agreement  click chọn I agree to the terms of the 

license agreement and privacy statement  click Next 
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Trong cửa sổ Service Restart  click Next 

 
 

Tại cửa sổ Installation Folders  click Next 

 
 

Trong trang Proxy Information  click Next 
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Tại trang Antispam Configuration  click Enable antispam later  click 

Next 

 
 

Trong trang Microsoft Update  click chọn I don‟t want to use Microsoft 

Update  click Next 
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Trong trang Customer Experience Improvement Program  click Next 

 
 

Tại cửa sổ Confirm Settings click Next và chờ cho quá trình cài đặt bắt đầu. 

Quá trình cài đặt có thể diễn ra trong vòng 5 phút. 
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Tại cửa sổ Installation Results  click Finish 

 
 

b. Cấu hình Forefront Protection 2010 for Exchange Server 

Tại server SVR1  click Start  All Programs  Microsoft Forefront Server 

Protection  click Forefront Protection for Exchange Server Console. 
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Tại cửa sổ Evaluation License Notice  click OK 
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Trong cửa sổ Forefront Protection 2010 for Exchange Server Administrator 

Console  click chọn Policy Management  dưới Antimalware  click 

Edge Transport 

Trong trang Antimalware - Edge Transport  dưới phần Engines and 

Performance  click chọn Scan with all engines 

Trong phần Scan Actions chọn Delete trong phần Action đối với mục Virus 

Tại trang Antimalware - Edge Transport Click Save 

 
Tại trang Policy Management mở rộng Global Settings  click Advanced 

Options.Trong trang Global Settings - Advanced Options  phần Threshold 

Levels chỉnh sửa các giá trị cho các tham số sau: 

Maximum nested depth compressed files: 10 

Maximum nested attachments: 50 
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Dưới phần Intelligent Engine Management chọn Manual trong hộp lựa chọn Engine 

management 

 
Trong bảng Update scheduling  click Norman Virus Control  sau đó click 

Edit Selected Engines 



269 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

269 Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY | Microsoft Việt Nam  

   

 
Trong hộp thoại Edit Selected Engine phần Update frequently chọn Daily  

kiểm tra mục Check for updates every đã được chọn  nhập 01:00 trong 

trong mục bên dưới  click Apply and Close. 

 
Tại trang Global Settings - Advanced Options click save 
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3. Triển khai giải pháp chống spam trên Edge Transport server 

a. Cấu hình DNS cho việc vận chuyển email 

Tại server DC2008 click Start  Administrative Tools  click DNS. 

 

Tại DNS Manager mở rộng Forward Lookup Zones  mở rộng domain 

mshome.com  di chuyển qua vùng giữa màn hình click phải mouse chọn  

New Mail Exchanger (MX) 
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Tại cửa sổ New Resource Record nhập SVR1.mshome.com trong mục  

Fully qualified domain name (FQDN) of mail server 

Click OK và nhấn nút X trên góc phải để đóng DNS Manager 

 



272 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

272 Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY | Microsoft Việt Nam  

   

 

b. Cấu hình global SCL cho việc vận chuyển junk mail 

Tại server SVR1 mở Exchange Management Console  Edge Transport  click 

chọn server SVR1 chọn tab Anti-spam ở bên dưới  double click lên mục Content 

Filtering  

 
Trong cửa sổ Content Filtering Properties chọn tab Action  bỏ chọn  Reject 

messages that have an SCL rating greater than or equal to và click OK 
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Tại server EX2010 mở Exchange Management Shell  tại Exchange 

Management Shell gõ lệnh Set-OrganizationConfig -SCLJunkThreshold 6 

và nhấn Enter 

 

Sau đó đăng nhập vào user sales02 và gửi một email cho user sales01 với nội 
dung XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-
TEST-EMAIL*C.34X  
 
Sau khi gửi xong email thì logout và đăng nhập vào mailbox của user sales01 
thì ta sẽ thấy email của user sales02 vừa gửi bị liệt vào hộp Junk E-Mail 
 

c. Cấu hình Content Filtering để từ chối junk messages 
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Tại server SVR1 mở Exchange Management Console  Edge Transport  click 

chọn server SVR1 chọn tab Anti-spam ở bên dưới  double click lên mục Content 

Filtering 

 
Trong cửa sổ Content Filtering Properties chọn tab Action  chọn  Reject 

messages that have an SCL rating greater than or equal to và cấu hình cho mục 

này là 7  click OK 
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Sau đó đăng nhập vào user sales02 và gửi một email cho user sales01 với nội 
dung XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTUBE-STANDARD-ANTI-UBE-
TEST-EMAIL*C.34X  
 
Sau khi gửi xong email thì logout và đăng nhập vào mailbox của user sales01 
thì ta sẽ không thấy email của user sales02 vừa gửi bởi vì email này đã bị 
reject trong quá trình kiểm tra chống spam. 
 

d. Cấu hình IP Allow List 

Tại server SVR1 mở Exchange Management Console  Edge Transport  click 

chọn server SVR1 chọn tab Anti-spam ở bên dưới  double click lên mục IP Allow 

List 

 
Trong cửa sổ IP Allow List Properties  click chọn tab Allowed Addresses  click 

Add  trong cửa sổ Add Allowed IP Address nhập 192.168.1.0/24  click OK 2 lần 
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e. Cấu hình Block List Provider 

Tại server SVR1 mở Exchange Management Console  Edge Transport  click 

chọn server SVR1 chọn tab Anti-spam ở bên dưới  double click lên mục IP Block 

List Providers 
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Trong cửa sổ IP Block List Properties chọn tab Providers  click Add 

 
Tại cửa sổ Add IP Block List Provider khai báo các thong số sau: 

Provider name: Spamhaus 

Lookup domain: zen.spamhaus.org 

Click Ok 2 lần  

 
 

Đến đây ta đã hoàn tất cấu hình các giải pháp chống spam mail cho hệ thống 

của doanh nghiệp chúng ta. 
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Module 10 Triển khai HIGH AVAILABILITY 

I. Giới Thiệu 

Như chúng ta đã biết, kể từ phiên bản Microsoft Exchange server 2007, một tổ 
chức Exchange có thể có nhiều server vật lý và mỗi server vật lý có thể có một 
hoặc nhiều vai trò khác nhau đảm nhận công việc khác nhau, ta gọi đó là 
server role. Mailbox server role là một trong những server role có vai trò rất 
quan trọng trong việc quản lý mailbox database. Một khi mailbox server role có 
những sự cố đáng tiếc xảy ra không báo trước như đĩa cứng lưu trữ mailbox 
database bị hư, hoặc mailbox server role không hoạt động được ,.... các user 
không thể xem mail, hoặc gửi và nhận mail. Để tăng cường khả năng dự phòng 
của mailbox server role, tại phiên bản Microsoft Exchange server 2007 đã đưa 
ra các khái niệm LCR ( Local Continuous Replication), CCR (Cluster 
Continuous Replication) , SCC ( Single Copy Cluster), và SCR (Standby 
Continuous Replication - ở Microsoft Exchange Server 2007 SP1) 

Ở các phiên bản Exchange cũ, để tăng khả năng dự phòng trong Exchange, 
bạn phải xây dựng "cụm mailbox server role" (cluster mailbox server role) và 
cài đặt Microsoft Exchange với Windows failover cluster. Điều đó nghĩa là bạn 
phải cài đặt failover cluster trước, sau đó mới cài đặt Exchange. Trong trường 
hợp bạn đã cài Exchange trước trên 1 server không thuộc "cụm mailbox server 
role" (cluster mailbox server role) , sau đó mới cài đặt cluster mailbox server 
role, thì bạn cần phải cài đặt lại Exchange trên một máy server vật lý khác đã 
cài đặt failover cluster trước, sau đó move mailbox sang máy server vật lý đó 
hoặc bạn phải uninstall Exchange server hiện tại, cài đặt failover clustering , cài 
đặt lại Exchange server sau đó restore database lại từ bản backup. Quả thật là 
vất vả nếu không có kế hoạch trước trong việc xây dựng hệ thống Exchange 
server với độ sẵn sàng cao. 

Kiến trúc của Microsoft Exchange server 2010 có sự thay đổi nhằm tăng cường 
khả năng sẵn sàng của mailbox server role đảm bảo hệ thống mail hoạt động 
liên tục. Khái niệm "cluster mailbox server role" trong Exchange server 2010 
không còn nữa. Microsoft Exchange server 2010 tăng cường việc triển khai các 
tính năng cho phép bạn truy cập các dịch vu, dữ liệu của các mailbox server 
role ngay cả khi Exchange server đã được cài đặt trước.Một trong những tính 
năng mới bổ sung trong Exchange Server 2010 là Database Availability Groups 
(DAG) và Database Copies giúp bạn đạt được tính dự phòng của dịch vụ và dữ 
liệu. Bảng so sánh bên dưới cho thấy : 

- Exchange 2010 đã kết hợp CCR và SCR vào trong tính năng di động của 
database trong khi Exchange server 2007 là 2 tính năng riêng biệt. 
- Cơ chế bảo vệ tự động khi có sự cố được thực hiện trên từng mailbox 
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database trong khi Exchange server 2007 trên từng storage group. 
- Có thể triển khai cơ chế dự phòng dữ liệu trên 2 servers trong khi Exchange 
server 2007 ít nhất phải 4 server 
- Tăng cường tính sẵn sàng cao mà không cần cluster servers. 

 
 

II. Mục Đích 

- Triển khai một Database Availability Group 

- Deploying Highly Available Hub Transport and Client Access Servers 

- Kiểm tra sau khi cấu hình High Available 

 

III. Mô Hình 
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IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 4 máy: 

 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi các 

mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o EX2010-2: đóng vai trò một server Exchange 2010 trong domain mshome.com 

o EX2010-3: đóng vai trò một server Exchange 2010 trong domain mshome.com 

 

V. Thực Hiện 

1. Triển khai một Database Availability Group 

a. Tạo DAG tên DAG1 

Mở Exchange Management Shell (gọi tắt là EMS) và gõ lệnh sau 

New-DatabaseAvailabilityGroup –Name DAG1 –WitnessServer DC2008 -

WitnessDirectory C:\FSWDAG1 -DatabaseAvailabilityGroupIPAddress 

192.168.1.120  nhấn Enter 

 
 

Tại EMS gõ tiếp lệnh: Add-DatabaseAvailabilityGroupServer DAG1 –

MailboxServer EX2010 

 
 

Tại server EX2010 mở Exchange Management Console (gọi tắt là EMC)  di 

chuyển tới Organization Configuration  click Mailbox  chọn tab 

Database Availability Groups 
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Tại tab Database Availability Groups  ta sẽ thấy có DAG1  click phải lên 

DAG1 chọn Manage Database Availability Group Membership 

 
Tại cửa sổ Manage Database Availability Group Membership click Add 

 
Trong hộp thoại Select Mailbox Server  click chọn EX2010-2  click OK 
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Trong màn hình Manage Database Availability Group Membership click Manage 

 click Finish để hoàn tất quá trình

 
b. Tạo một mailbox database copy của database mailbox hiện tại 
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Mở EMC  Organization Configuration  Mailbox  chọn tab Database 

Management   click phải lên Mailbox DB On EX2010 chọn Add Mailbox 

Database Copy  

 
Tại trang Add Mailbox Database Copy  click Browse 

 
Trong cửa sổ Select Mailbox Server chọn EX2010-2  click OK 
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Tại trang Add Mailbox Database Copy  click Add để tạo bản copy của 

database Mailbox DB On EX2010 trên server EX2010-2 

 
 

Tại trang Completion xem lại kết quả và click Finish 

c. Kiểm tra sau khi tạo bản sao của mailbox database hiện tại 
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Tại EX2010 mở EMC  Organization Configuration  Mailbox chọn tab Database 

Management  click chọn database Mailbox DB On EX2010  nhìn xuống bên 

dưới và theo dõi cột Copy Status của mỗi database thì ta sẽ thấy database của 

mailbox trên server EX2010 là Mounted và database trên server EX2010-2 là Heathy 

 
Click phải lên database có copy status là Heathy chọn Properties  tại tab General 

xem lại các thông số: Status, Copy queue length, và Replay queue length 

 
d. Suspend mailbox database copy trên server EX2010-2 
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Tại tab Database Management click phải lên database Mailbox DB On 

EX2010 có status là Heathy chọn Suspend Database Copy 

 
Trong phần comment của hộp thoại Suspend Mailbox Database Copy nhập 

thông tin “Software Update being Applied”  click Yes 

 
Sau khi click Yes thì ta quan sát lại cột Copy Status ta sẽ thấy bản copy của 

database ta vừa copy trên server EX2010-2 có trạng thái là Suspended 
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2. Deploying Highly Available Hub Transport and Client Access Servers 

a. Tạo và cấu hình hình client access array cho newmail.mshome.com 

Tại server EX2010 mở EMS và gõ dòng lệnh sau: 

New-ClientAccessArray –FQDN newmail.mshome.com –Name 

“newmail.mshome.com” –Site Default-First-Site-Name  

 
 

Xem lại kết quả vừa tạo array: 

 
b. Gán client access array vừa tạo vào database 

Tại  EMS tiếp tục gõ lệnh Get-MailboxDatabase để xem các database hiện có 

 

Sau đó gõ tiếp lệnh Get-MailboxDatabase |Set-MailboxDatabase –

RpcClientAccessServer newmail.mshome.com 
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3. Kiểm tra sau khi cấu hình High Available 

a. Tạo một SMTP Connector kết hợp với EX2010 và EX2010-2 

Tại server EX2010-2 mở EMC  Organization Configuration  Hub Transport  

chọn tab Send Connectors  click phải chọn New Send Connector 

 
Trong trang New Send Connector nhập các thông tin sau: 

Name: Internet Mail 

Select the intended…: chọn Internet   

Click Next 

Tại trang Address Space click Add  trong cửa sổ SMTP Address Space khai báo 

* trong ô Address  click OK  click Next 



289 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

289 Module 10 Triển khai HIGH AVAILABILITY | Microsoft Việt Nam  

   

 

 
Tại trang Network Settings chọn Route mail through the following smart hosts  

click Add 

Trong hộp thoại Add smart host click  Fully qualified domain name  

(FQDN) 

Trong ô Fully qualified domain name (FQDN) nhập DC2008.mshome.com  click 

OK  click Next 
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Tại trang Configure smart host authenticates settings chọn None và click 

Next 

 
Tại trang Source server click Add 
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Tại cửa sổ Select Hub Transport or Subscribed Edge Transport Server 

nhấn giữ phím Ctrl và chọn 2 server EX2010 và EX2010-2  click OK 

 
Tại trang Source Server click Next 
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Click New để tạo mới connector và click Finish để hoàn tất quá trình tạo 

connector 

 

b. Stop SMTP Connector trên server DC2008 

Tại server DC2008 mở Server Manager  Configuration  Services  sau 

đó tìm Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  nhìn qua bên phải click 

More Actions  click Stop  
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c. Gửi một email ra ngòai internet 

Tại server EX2010 mở Internet Explorer truy cập trang web 

https://webmail.mshome.com/owa và đăng nhập với username mshome\sales01 và mật 

khẩu P@ssw0rd sau đó gửi một email ra ngoài Internet tới địa chỉ 

contact@trungnghia.info và sales@vnsolution.vn và tiêu đề Test sending email out

 

 

d. Dùng Queue Viewer để xem trạng thái message trong hàng đợi 

Tại server EX2010-2 mở EMC  Toolbox  Queue Viewer  

https://webmail.mshome.com/owa
mailto:contact@trungnghia.info
mailto:sales@vnsolution.vn
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Tại tab Queues click Connect to Server  trong hộp thoại Connect to Server click 

Browse 

 
Trong hộp thoại Select Exchange Server click chọn EX2010  click OK  click 

Connect 
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Trong tab Queues ta sẽ thấy có record dc2008.mshome.com tại cột Next Hop 

Domain 

 
Tại Queue Viewer  click Connect to Server click Browse 
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Tại cửa sổ Select Exchange Server chọn server EX2010-3  click OK  

click Connect 

 
Trong màn hình Queue Viewer click Create Filter  
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Trong hộp chọn đầu tiên chọn Delivery Type, hộp lựa chọn thứ hai chọn 

Equals và cuối cùng chọn Shadow Redundancy  click Apply Filter 

 
Sau đó quan sát queue Shadow Redundancy 

 

Click chọn tab Message  tại tab message chỉnh các thông số sau: 

Trong box lựa chọn đầu tiên chọn From Address, option box thứ 2 chọn 

Equals và option box cuối cùng nhập sales01@mshome.com  click Apply 

Filter và xem kết quả 

 
 

Double click lên email sales01@mshome.com trong queue và tham khảo thêm 

nội dung tại tab General  

mailto:sales01@mshome.com
mailto:sales01@mshome.com
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Click chọn tab Recipient Information và tham khảo thông tin  click OK để 

đóng cửa sổ Test sending email out Properties lại 

 
 

e. Start SMTP trên server DC2008 để cho phép gửi mail đi 

Tại server DC2008 mở Server Manager  Configuration  Services  sau 

đó tìm Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  click phải chọn Start 
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f. Kiểm tra messaga đã được remove khỏi shadow redundancy queue 

Sau khi start service SMTP trên server D2008 chờ một lúc và chuyển qua 

server EX2010-2  tại Queue Viewer chọn tab Queues và chắc rằng phần 

filter trong Shadow Redundancy vẫn còn  chờ một lúc và quan sát thì thấy 

rằng message của user sales01@mshome.com gửi ra ngoài sẽ không còn ở 

Shadow Redundancy nữa. 

mailto:sales01@mshome.com
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g. Kiểm tra lại trạng thái copy status của database trên 2 server và phục hồi 

tính năng database copy 

Qua server EX2010 mở EMC  Organization Configuration  Mailbox  

chọn Mailbox DB On EX2010  di chuyển xuống bên dưới và chọn Mailbox 

DB On EX2010 có status là Suspended  click phải và chọn Properties 

 
Tại tab General quan sát các thông số Status, Copy queue length, Replay 

queue length 
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Click chọn tab Status quan sát các thông số và click OK để quay trở về màn hình  

EMC 
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Click phải lên database có status là Suspended và chọn Resume Database Copy 

 
Hộp thoại Resume Mailbox Database Copy xuất hiện  click Yes 
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Chờ một lúc và refresh lại màn hình thì ta sẽ thấy database lúc nãy có status là 

Suspended chuyển qua trạng thái Heathy 

 
 

h. Switchover qua database trên server EX2010-2 

Tại tab Database Management trên server EX2010-2 click phải database có 

status là Heathy chọn Active Database Copy 
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Trong hộp thoại Activate Database Copy chọn None và click OK 

 
Sau đó quan sát lại status của database trên server EX2010-2 chuyển sang 

trạng thái là Mounted và database trên server EX2010 chuyển về trạng thái là 

Heathy 
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Sau đó ta đăng nhập vào webmail https://webmail.mshome.com/owa với user 

sales01@mshome.com  click New để gửi một email cho user 

sales02@mshome.com 

 
Ta khai báo các thông tin sau: 

To: sales02@mshome.com 

https://webmail.mshome.com/owa
mailto:sales01@mshome.com
mailto:sales02@mshome.com
mailto:sales02@mshome.com
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Subject: test gui mail truoc khi server EX2010-2 down 

Body: test gui mail truoc khi server EX2010-2 down 

Click Send 

 
Sau đó đăng nhập vào webmail với user sales02 kiểm tra thì thấy nhận được 

email từ user sales01 gửi tới  click X và click logout để thoát khỏi webmail 

 
 

 

 

i. Giả lập server EX2010 hư và theo dõi trạng thái hoạt động trên server 
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Ta tiến hành shutdown server EX2010-2 và quan sát một lúc thì sẽ thấy tại database 

tại tab Database Management trên server EX2010-2 chuyển qua trạng thái là 

ServiceDown 

 
Sau đó ta đăng nhập lại webmail với tài khoản mshome\sales02 thì ta thấy 

rằng mail của user sales01 gửi cho user sales02 vẫn tồn tại. 

 
Đến đây ta đã tiến hành xong các bước cấu hình và kiểm thử theo mục đích 

của bài lab đưa ra ban đầu. 
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Module 11 Triển khai  BACKUP và  RECOVERY 
 

I. Giới Thiệu 

Trong bài lab này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng tính năng 

backup và phục hồi trong Exchange Server 2010 khi xảy ra sự cố. 

 

II. Mục Đích 

- Backup Exchange Server 2010 

- Phục hồi data của Exchange Server 2010 

- Phục hồi Exchange Server 2010 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 3 máy: 

 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi các 

mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o SVR1: đóng vai trò standard alone server và sẽ dùng để phục hồi exchange server 

2010 
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V. Thực Hiện 

1. Backup Exchange Server 2010 

a. Gửi một email trước khi tiến hành backup 

Tại máy EX2010 mở Internet Explorer và đăng nhập với tài khoản 

mshome\tech01 sau đó gửi một email cho nhóm Tech với các thông tin bên 

dưới: 

To: tech@mshome.com 

Subject: test truoc khi backup 

Body: test truoc khi backup 

Click Send 

 
 

Sau đó tại mailbox của user tech01 ta sẽ nhận được chính email của user 

tech01 vừa gửi 

mailto:tech@mshome.com
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Tại chính server EX2010 mở EMS và gõ lệnh sau Restart-Service 

MSExchangeIS 

 
 

b. Tiến hành backup exchange server 2010 

Tại server EX2010 mở Server Manager click Features  Add Features 
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Trong cửa sổ Add Features Wizard mở rộng Windows Server Backup 

Features chọn Windows Server Backup và click Next 
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Trong hộp thoại Confirm Installation Selections click Install 

 
Tại màn hình Installation Results xem qua thông tin và click Close 

 
Click Start  click All Programs  click Administrative Tools  click  

Windows Server Backup 
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Tại Windows Server Backup click Backup Once 

 
Trong Backup Once Wizard trong trang Backup Options chọn Different  

Options và click Next 
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Tại trang Select Backup Configuration chọn Custom và click Next 

 
Tại trang Select Items for Backup click Add Items 
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Trong hộp thoại Select Items chọn mục Local disk (C: )  click OK 
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Tại trang Select Items for Backup click Advanced Settings 

 
Tại Advanced Settings chọn tab VSS Settings  chọn VSS full Backup  

click OK  sau đó click Next 

 
Tại trang Specify Destination Type chọn Remote shared folder và click Next 
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Tại trang Specify Remote Folder trong phần Location điền 

\\DC2008\c$\Backup   click Next 

 
Tại trang Confirmation click Backup 

file://DC2008/c$/Backup
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Sau khi click Backup thì quá trình backup sẽ diễn ra và ta có thể click Close để 

đóng cửa sổ Backup Progress lại vì quá trình này sẽ chạy ngầm trên server 
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c. Xóa email sau khi đã tiến hành backup 

Tại server EX2010 mở Internet Explorer và truy cập website 

https://webmail.mshome.com/owa. Đăng nhập với tài khoản mshome\tech02 

và xóa email mà user Tech01 đã gửi trước đó. Chọn email test truoc khi 

backup và click dấu X bên trên để xóa email này.  

Mailbox của user Tech02 trước khi xóa email 

 
Mailbox của user Tech02 sau khi xóa email: 

https://webmail.mshome.com/owa
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Di chuyển sang bên trái click phải lên Deleted Items và chọn Empty Deleted  

Items 

 
Hộp thoại Empty Deleted Items xuất hiện chọn Yes 
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Từ webmail logout khỏi user Tech02 và logon với user Tech01, tương tự 

delete email trong Inbox, Send Items và Deleted Items 
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2. Phục hồi data của Exchange Server 2010 

a. Restore database bằng Windows Backup 

Từ server EX2010 mở Windows Server Backup click Recover  

 
Trong Recovery Wizard tại trang Getting Started chọn This Server (EX2010) 

 click Next 



323 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

323 Module 11 Triển khai  BACKUP và  RECOVERY | Microsoft Việt Nam  

   

 
Tại trang Select Backup Date click Next 

 
 

Tại trang Select Recovery Type chọn Applications và click Next 
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Tại trang Select Application  click chọn Exchange sau đó click Next 

 
 

Tại trang Specify Recovery Options chọn Recover to another location và 

click Browse 
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Tại cửa sổ Browse For Folder mở rộng Computer  Local Disk (C:)  click 

Make New Folder tạo mới folder DBBackup tại ổ C: click OK 

 
Quay trở lại trang Specify Recovery Options click Next 
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Tại trang Confirmation click Recover 
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Tại trang Recovery Progress click Close để đóng lại. 

 
 

b. Tạo recovery database từ file backup 

Tại server EX2010 mở EMS và gõ lệnh sau: 

New-MailboxDatabase -Name “RecoverDB” -Server EX2010 -EDBFilePath 

“C:\DBBackup\C_\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\Mailbox Database 0069891456\Mailbox Database 

0069891456.edb” -Logfolderpath “C:\DBBackup\C_\Program 

Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\Mailbox Database 

0069891456”-Recovery 

 
 

Tại EMS tiếp tục gõ lệnh 

cd “C:\DBBackup\C_\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\Mailbox Database 0069891456” 

 
Sau đó tại EMS gõ lệnh eseutil /R E02 /i /d 
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Nếu gặp thông báo lỗi thì ta gõ tiếp lệnh bên dưới: 

eseutil /r E01 /l "C:\DBBackup\C_\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\Mailbox Database 0069891456" /d 

"C:\DBBackup\C_\Program Files\Microsoft\Exchange 

Server\V14\Mailbox\Mailbox Database 0069891456" /a 

 
Để mount database vừa phục hồi lên thì ta dùng lệnh Mount-Database 

“RecoverDB” 

 
 

Gõ lệnh Get-MailboxStatistics -Database “RecoverDB” để xem trạng thái 

của database vừa mount lên 

 
 

c. Phục hồi một mailbox từ recovery database 

Để phục hồi mailbox cho user Tech01 thì ta dùng lệnh sau 
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Restore-Mailbox -Identity tech01 -RecoveryDatabase RecoverDB –

BadItemLimit 1000 

Tại hộp thoại Confirm nhập A và enter 

 
Sau đó ta đăng nhập webmail với tài khoản mshome\tech01 thì ta thấy lại 

email mà ta đã xóa trước đó. 
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Double click lên tiêu đề email và kiểm tra lại nội dung email 

 
Để remove database vừa recover ra khỏi hệ thống tại EMS ta gõ lệnh Remove-

Mailboxdatabase -Identity RecoverDB 

Tại hộp thoại Confirm trả lời Y và nhấn Enter 

 
 

3. Phục hồi Exchange Server 2010 

a. Shutdown server EX2010 và reset computer account. 

Tại server EX2010 ta tiến hành shutdown server này. Sau đó chuyển qua 

server DC2008 mở Active Directory Users and Computers  click mở rộng 

mshome.com  Computers  click phải lên server EX2010 chọn Reset 

Account 
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Trong hộp thoại confirm click Yes  

  
Sau đó click OK 

  
Đóng Active Directory Users and Computers lại 

 

b. Chuẩn bị server SVR1 như server EX2010 

Đăng nhập vào server SVR1 với tài khoản administrator  click Start  click 

phải lên My Computer chọn Properties 

Trong cửa sổ System Properties tại tab Computer Name click Change 
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Trong cửa sổ Computer Name/Domain Changes nhập EX2010 trong ô 

Computer name sau đó click OK 

 
Sau khi click OK  click Close thì hệ thống sẽ yêu cầu restart lại máy click 

Restart Now để restart lại máy 

 

Sau khi server SVR1 khởi động lại đăng nhập vào với tài khoản administrator 

 click Start  click phải lên My Computer chọn Properties 

Tại tab Computer Name click Change, dưới Member Of chọn Domain và 

nhập mshome.com  click OK 
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Cửa sổ Windows Security xuất hiện nhập thông tin tài khoản administrator 

và click OK 

 
Hộp thoại Welcome xuất hiện click OK 2 lần 

 
Tại cửa sổ System Properties click OK  click Close  click Restart Now để 

restart lại server SVR1 

 

c. Cài đặt exchange server 2010 dưới dạng RecoverServer 

Tới đây server SVR1 đã được đổi tên thành EX2010  đăng nhập vào server 

EX2010 với tài khoản administrator và cài đặt các component cần chuẩn bị 

trước khi cài đặt server một server exchange 2010. Phần này xem lại bài lab số 

2. 

Tại server EX2010 mở CMD và chuyển tới thư mục chứa source exchange 

2010 sau đó gõ lệnh setup /m:RecoverServer để cài đặt exchange 2010 dưới 

mode RecoverServer 
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Quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong vòng khoảng 15 đến 20 phút, sau khi cài đặt 

thì sẽ hiện kết quả như bên dưới 

 
Tại server EX2010 mở EMC  Organization Configuration  Mailbox  

click phải lên database “Mailbox Database 0069891456” chọn Properties 



335 Quản trị Exchange server 2010 | Lưu hành nội bộ 

 

335 Module 11 Triển khai  BACKUP và  RECOVERY | Microsoft Việt Nam  

   

 
Tại cửa sổ Mailbox Database 0069891456 Properties  chọn tab 

Maintenance chọn This database can be overwritten by a restore  click 

OK 
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Làm tương tự cho các mailbox database còn lại và public folder còn lại trong 

trường hợp trên hệ thống của bạn nếu có. 

 

d. Phục hồi mailbox database từ bản backup 

Tại server EX2010 mở Windows Server Backup click Recover 

 
 

Trong Recovery Wizard tại trang Getting Started chọn A backup stored  

on another location và click Next 
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Tại trang Specify Location Type chọn Remote Shared Folder và click Next 

 
 

Trong trang Specify Remote Folder nhập \\DC2008\C$\Backup và click Next 

file://DC2008/C$/Backup
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Tại trang Select Backup Date click Next 

 
 

Tại trang Select Recovery Type chọn Applications sau đó click Next 
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Tại trang Select Application chọn Exchange và click Next 

 
Tại trang Specify Recovery Options chọn Recover to original location sau 

đó click Next 
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Trong trang Confirmation click Recover 

 
Trong trang Recovery Progress click Close 
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e. Kiểm tra sau khi phục hồi 

Tại server EX2010 mở EMC  Organization Configuration  Mailbox chọn 

tab Database Management thì ta sẽ thấy database Mailbox Database 

0069891456 đang ở trạng thái Dismounted 

 
Click phải lên database này và chọn Mount Database 
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Sau đó tại máy EX2010 ta mở Internet Explorer và truy cập với tài khoản 

mshome\tech01 

 
Sau khi kiểm tra lại thì ta thấy rằng user tech01 đã có thể truy cập được 

mailbox sau khi phục hồi server Exchange 2010 
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Module 12 Bảo vệ EXCHANGE SERVER 2010 

I. Giới Thiệu 

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu và thực hiện cách phân quyền cho các user 

trong hệ thống Exchange Server 2010 

 

II. Mục Đích 

- Phân quyền quản lý các cấu hình trên exchange server 2010 

- Phân quyền quản lý thông tin mailbox và distribution group 

 

III. Mô Hình 

 
IV. Yêu cầu 

Mô hình lab sẽ bao gồm 3 máy: 

o DC2008: đóng vai trò server AD2008 đã được chuyển đổi các role từ DC2003 

qua 

o EX2010: đóng vai trò server EX2010 trong hệ thống và đã được chuyển đổi 

các mailbox, public folder và system folder từ EX2003 qua. 

o EX2010-2: đóng vai trò server exchange thứ 2 trong hệ thống 

 

V. Thực Hiện 

1. Phân quyền quản lý server Exchange cho user Tech03 
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Tại server EX2010 mở Active Directory Users and Computers  click 

Microsoft Exchange Security Groups  click phải lên Server Management 

chọn Properties 

 
 

Tại hộp thoại Server Management Properties chọn tab Members  click 

Add 
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Trong hộp thoại Select Users, Contacts, Computers, Service Accounts, or 

Groups gõ tech03 dưới trong ô Enter the object names to 

select(examples)  click Check Names  click OK 

 
Tại cửa sổ Server Management Properties click OK để hoàn tất quá trình 

add user tech03 vào nhóm Server Management 

 
 

2. Cấu hình quyền quản lý mailbox, group cho user Tech01 và Tech02 

Tại server EX2010 mở Exchange Management Shell và gõ lệnh bên dưới 

New-RoleGroup –Name SupportDesk –roles “Mail Recipients”, “Mail 

Recipient Creation”, “Distribution Groups”  nhấn Enter 

 
Mở Exchange Management Console Tools Box  double click lên Role 

Based Access Control (RBAC) User Editor 
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Đăng nhập với tài khoản mshome\administrator chọn SupportDesk  click 

Details 

 
Dưới phần Members click Add 
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Tại hộp thoại xuất hiện chọn user Tech01 và Tech02 click Save 
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3. Kiểm tra sau khi cấu hình 

Tại server EX2010-2 đăng nhập với user Tech03 và mở Exchange 

Management Console  Organization Configuration  Mailbox  click 

phải lên database trên server EX2010 và chọn Properties 

 
Chọn tab Limits và bỏ chọn ô Issue warning at(KB) click OK thì ta thấy rằng 

user Tech03 có thể chỉnh sửa tính năng cấu hình trên Exchange Server 2010 
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Tại EMC click chọn Hub Transport dưới phần Organization Configuration. 

Tại tab Accepted Domains  click phải lên domain mshome.com chọn 

Properties 

 
Tại đây ta có thể thấy rằng user Tech03 không thể chỉnh sửa các thông tin 

cấu hình tại đây 

Click Cancel để thoát ra 

 
 

Tại EMC mở rộng phần Recipient Configuration  Mailbox  double click 

lên user Sales01 và thử chỉnh sửa một số thông số thì ta thấy rằng user 

Tech03 không thể chỉnh sửa thông tin của các mailbox tại đây. 

 

Click dấu X trên góc phải màn hình để đóng EMC lại và logout server 

EX2010-2 
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Tại server EX2010 mở Internet Explorer truy cập trang website 

https://webmail.mshome.com/ecp đăng nhập với tài khoản mshome\tech01 

trong phần Mailboxes click sales01 sau đó click Details 

 
Trong phần Organization nhập thông tin Sales Dept vào  ô Department  

click Save 

 
Click Public Groups chọn nhóm sales và click Details 

https://webmail.mshome.com/ecp
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Trong phần Description nhập Sales Dept  click Save 

 
 

Sau khi chỉnh sửa maibox và public groups thì ta thấy rằng quá trình chỉnh 

sửa thông tin không gặp lỗi bất kì lỗi nào. Đến đây ta có thể kết luận quá trình 

cấu hình và phân quyền cho các user đã phù hợp theo yêu cầu đưa ra. 


