HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NAT và Dynamic DNS DSL-2730E
-

I.

B1: Mở trình duyệt web vào địa chỉ: 192.168.1.1
B2: Đăng nhập và trang cấu hình với thông tin user/pass: admin

Cấu hình NAT
Vào ADVANCED -> Port Fowarding

Usual Service Name: Modem tích
hợp sẵn 1 số dịch vụ, chỉ cần chọn
dịch vụ mình cần thì tự động
modem đưa port tương ứng cần
NAT
User-defined Serive: Nhập dịch
vụ cần NAT
Protocol: nhập giao thức cần NAT
WAN Setting: Chọn Interface
WAN Interface: Chọn pppoe1
WAN Port: Nhập cổng cần NAT
LAN Port: Nhập cổng của thiết bị
cần NAT
LAN Ip Address: Nhập địa chỉ IP
của thiết bị cần NAT
Chọn Apply Change đển lưu cấu
hình
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II.
Cấu hình dịch vụ Dynamic DNS của D-Link
1. Đăng ký dịch vụ Dynamic DNS của D-Link
Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ: http://www/dlinkddns.com

Nhập
các
thông
tin
Username,
Password,
Confirm, Email (cần có địa
chỉ email thật để kích hoạt
dịch vụ)
Sau đó check chọn I agree và
Create Account để tạo tài
khoản mới
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Đăng nhập vào tài khoản mới vừa tạo.

Hostname: Nhập tên host cần
tạo.VD: testdsl2750e
New IP Address: nhập địa chỉ IP
trên thanh Browser IP Address
Chọn Save để lưu lại cấu hình

Thông tin host mới vừa tạo

2. Cấu hình Dynamic DNS trên DSL-2750E
Đăng nhập vào trang cấu hình của DSL-2750E
Vào ADVANCED -> Dynamic DNS
1 provider: chọn dlinkddns.com
Hostname: nhập tên host mới vừa tạo
Interface: chọn PVC kết nối internet
Username: nhập địa chỉ mail đăng ký
Dlink DDNS
Password: nhập mật khẩu đăng nhập
Dlink DDNS
Chọn Add để lưu lại cấu hình
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III.

Lưu và khởi động lại DSL-2730E

Vào MAINTENANCE -> System -> Chọn Save and reboot để lưu lại cấu hình và khởi động lại
router
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