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Để truy cập NAS từ internet chúng ta cần mở PORT, dưới đây là cá bước để mở port:
1. Đặt IP tĩnh cho NAS Synology
Để trỏ được cổng về NAS thì NAS cần có IP LAN cố định.
Hãy làm theo từng bước như hình dưới:
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Mở Control Panel vào tab > Network vào tab > Network Interface. Click Edit và chọn, Use
manual configuration
Nhập địa chỉ IP (IP address) và mặt nạ mạng con (subnet mash) theo mạng hiện tại của
bạn. Nếu máy chủ DNS hoặc Getway không có, hãy để trống trường này.
2. Mở port tại tưởng lửa – Open port trên Firewall DSM
Mở [0] Control Panel vào tab> [1] Security vào tab> [2] Firewall
Để mở port theo các app và service mặc định và đã cài trên DSM, Hãy làm theo từng
bước như hình dưới:
Nhấn [3] Edit rules -> Chọn dòng rule hiện tại [4] rồi nhấn [5] Edit (nếu chưa có hãy nhấn
Create)
Trong cửa sổ Edit firewall rules chọn [6] Select form a list rồi nhấn [7] Select
Tiếp đánh dấu [8] Selected trên dòng đầu tiên để chọn nhanh tất cả các dịch vụ
Xong nhấn [9] OK – > [10] OK > [11] OK -> [12] OK -> [13] OK

Để mở port tuỳ ý hãy làm theo hình dưới đây:
Nhấn [3] Edit rules -> Nhấn [4] Create
Trong cửa sổ Edit firewall rules chọn [5] Select form a list rồi nhấn [6] Custom
Tiếp chọn [7] Protocol TCP/UPD… tất cả thì chọn ALL
Tiếp chọn [8] Port rồi nhập danh sách các port cần mở cách nhau bằng dấu phẩy trong ô
[9]
Xong nhấn OK [10] -> OK [11] -> OK [12] -> Apply
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3. Mở port tại modem nhà mạng.
Tuỳ từng loại modem khác nhau thì cách thức mở port cũng khác nhau
Nhưng các từ khoá tương đối tương đồng như: Open port, Port forwarding, Forward Rules,
DMZ Configuration, Port Mapping Configuration
Vậy lên các bạn hãy tìm các menu có các chữ trên ở gateway modem nhà bạn. và thực hiện
mở port:
Trỏ DMZ về ip tĩnh của NAS đã đặt theo mục 1.
Tiếp tục mở từng port có trong danh sách firewall ở mục 2 như 80, 443, 5000,5001, 6690,
137, 138,139,445,…. về ip về ip tĩnh của NAS đã đặt theo mục 1.
Sau bước trên thì coi như hoàn thành bước mở cổng.
Tiếp đến dùng 1 trang web như canyouseeme.org hay bất kỳ các trang web tương tự kiểm tra
xem cổng đã thông hay chưa.
Hay đơn giản là sử dụng trình duyệt trên điện thoại di động bằng mạng wifi khác hay sử dụng
dữ liệu di động thông qua ip hiện tại.
NẾU CHƯA THÌ 99% nhà mạng chưa mở port cho bạn, hãy gọi lên tổng đài thông báo và yêu
cầu mở port để sử dụng máy chủ web.
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