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Với đa số gói mạng internet cá nhân sẽ không có ip tĩnh, vậy lên để dễ dàng truy cập vào NAS
tại bất cứ đâu thì việc thiết lập 1 tên miền là điều hiển nhiên.
Dưới đây mình sẽ hướng dẫn thiết lập với nhà cũng cấp DDNS miễn phí mình sử dụng và cảm
thấy tốt nhất
Hướng dẫn thiết lập ddns ở DynuDNS (Dynu.com) vào Synology NAS DSM
Synology NAS (Network Attached Storage) không có Dynu trong danh sách nhà cung cấp dịch
vụ DNS động mặc định của nó.
Nhưng bạn có thể thêm Dynu vào danh sách với các bước rất đơn giản.
1. Trước tiên là phải đăng ký 1 tài khoản tại trang web Dynu.com và Thêm 1 tên miền
miễn phí trong Dynamic DNS Service
2. Truy cập vào Control Panel của NAS và thiết lập
Thêm nhà cung cấp DDNS tùy chỉnh bằng cách đi tới: Control Panel > External Access >
DDNS > Customize và nhập như sau:
Service Provider: Dynu.com
Query URL: https://api.dynu.com/nic/update?
hostname=__HOSTNAME__&username=__USERNAME__&myip=__MYIP__&password
=__PASSWORD__
hoặc sử dụng SSH vào NAS và chỉnh sửa tệp /etc.defaults/ddns_provider.conf. Thêm mục
nhập sau vào tệp và lưu nó
[Dynu.com]
modulepath=DynuDNS
queryurl=api.dynu.com/nic/update?
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hostname=__HOSTNAME__&username=__USERNAME__&myip=__MYIP__&password=__P
ASSWORD__

Sau khi đã thêm nhà cung cấp DDNS tuỳ chỉnh xong thì ta thêm cấu hình DDNS
1. Đi tới Control Panel > External Access > DDNS
2. Nhấp vào ADD .
3. Một hộp thoại xuất hiện nhắc bạn chỉnh sửa các cài đặt sau:
Service provider: Chọn một nhà cung cấp dịch vụ. hãy chọn *Dynu.com từ menu
thả xuống.
Hostname: Nhập domain DDNS đã đăng ký, chẳng hạn như xyz.ddns.net .
Username/Email : Nhập tên người dùng / email cho nhà cung cấp DDNS của bạn.
Password/Key: Nhập mật khẩu / khóa cho nhà cung cấp DDNS của bạn.
External address: KHÔNG CẦN ĐIỀN, đây là địa chỉ IP bên ngoài của NAS
Synology sẽ được phát hiện tự động.
Sau khi nhập xong, Để kiểm tra các thông số có chính xác không. Nhấn test connection. Hiện
Normal là thành công và có thể nhấn OK.
Như vậy là xong bước thiết lập domain ddns.
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Sau khi đã có domain ddns rồi thì ta có thể thiết lập tên miền tuỳ chỉnh dễ nhớ hơn.
Đầu tiên ta cần trỏ bản ghi CNAME ở nhà cung cấp tên miền hoặc nơi bạn trỏ bản ghi NS về
nhà cung cấp và quản lý DNS trung gian như Cloudflare. Ví dụ bạn có tên miền mydomain.com
thì ta tiền hành thêm bản ghi CNAME là files.mydomain.com và trỏ về tên miền ddns ta vừa
thiết lập ở trên là xnxhthn.ddns.com và tiếp theo tiến hành thiết lập tại Control Panel DSM 7
như hình dưới:
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Chỗ này không phải chỗ thay đổi port truy cập DSM
Để thay đổi port truy cập DSM làm như hình dưới:

khi thay đổi port thì cũng phải thiết lập lại firewall và thêm các port này vào danh sách cho
phép.
Nếu chưa biết mở port, hãy xem bài viết này: https://trong.live/huong-dan-mo-port-nas-dsmsynology-112/
Sau khi thiết lập xong ta tiến hành tạo chứng chỉ SSL để tắt thông báo không bảo mật khi sử
dụng https:
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Vậy là đã hoàn thành, từ bây giờ bạn đã có thể truy cập NAS dễ dàng từ bất kỳ đâu với tên
miền tuỳ chỉnh.
CHÚ Ý: ĐỂ TRUY CẬP TÊN MIỀN TUỲ CHỈNH TRONG MẠNG NỘI BỘ TA CẦN ĐIỀU
HƯỚNG TÊN MIỀN VỀ LAN IP CỦA NAS TẠI FILE hosts nằm tại
C:\Windows\System32\drivers\etc
Để sửa file host ta cần chạy Notepad với quyền Administrator bằng cách nhấn chuột phải vào
Notepad và chọn Run As Administrator
Rồi từ Menu File > Open tìm đến đường dẫn bên trên để mửo file hosts
ví dụ LAN IP của NAS là 192.168.1.254 và tên miền là files.mydomain.com thì ta thêm 1 dòng
mới ở files hosts là
192.168.1.254 files.mydomain.com
và lưu lại
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Nếu MODEM của bạn hỗ trợ Hairpin NAT thì không cần làm điều này để điều hướng, thử thì
chỉ cần truy cập thử vào bằng tên miền tuỳ chỉnh ở mạng LAN mà không được thì sẽ biết là hệ
thống đó không hỗ trợ Hairpin NAT.
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