
  
 

MỤC TIÊU CỦA KỲ THI 
COMPTIA NETWORK+ CERTIFICATION 

MÃ KỲ THI: N10-007 

GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI: 

Chứng chỉ “CompTIA Network+” là một chứng chỉ kỹ thuật được quốc tế công nhận. Chứng chỉ này cung cấp cho học 
viên những kiến thức nền tảng về mạng CNTT. 

Chứng chỉ “CompTIA Network+” yêu cầu thí sinh có các kĩ năng và kiến thức chuyên môn như sau: 

 

 

 

 

 

Khắc phục sự cố, thiết lập cấu hình và quản lý các thiết bị mạng phổ biến 

Xây dựng mạng kết nối căn bản 

Hiểu và duy trì tài liệu mạng 

Xác định các hạn chế và điểm yếu của mạng 

Thực hiện mạng bảo mật, tiêu chuẩn và giao thức. 

Thí sinh sẽ có những kiến thức căn bản về các công nghệ trong doanh nghiệp, bao gồm điện toán đám mây và công 
nghệ ảo hóa. 

Thi sinh thi tham dự kỳ thi “CompTIA Nerwork+” phải đáp ứng những điều kiện sau đây: 

 

 

Chứng chỉ CompTIA A+ hoặc kiến thức tương đương 

Kinh nghiệm ít nhất từ 9 đến 12 tháng trong mạng CNTT 

THÔNG TIN KỲ THI 

Kỳ thi bắt buộc 

Số lượng câu hỏi 

Loại câu hỏi 

N10-007 

Tối đa 90 

Trắc nghiệm và thực hành 

Thời gian thi 90 phút 
Chứng chỉ CompTIA A+ hoặc kiến thức tương đương 
Kinh nghiệm ít nhất từ 9 tháng trong lĩnh vực hỗ trợ và quản trị mạng hoặc khóa đào 
tạo chuyên ngành. 

Kinh nghiệm đề xuất 

Điểm đậu 720 (trên thang điểm 900) 

MỤC TIÊU KỲ THI (LĨNH VỰC) 

Bảng dưới đây liệt kê các lĩnh vực được đánh giá trong kỳ thi này và mức độ kiến thức. 

LĨNH VỰC TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦA BÀI THI 
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.0 Khái niệm về Mạng 23% 

18% 

17% 

20% 

22% 

100% 

.0 Cơ sở hạ tầng 

.0 Vận hành Mạng 

.0 Bảo mật Mạng 

.0 Khắc phục sự cố Mạng và công cụ 

Tổng cộng 


