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GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CDN

I.

CDN (Content Delivery Network) là mạng lưới gồm nhiều máy chủ lưu trữ đặt tại nhiều vị trí địa
lý khác nhau, cùng làm việc chung để phân phối nội dung, truyền tải hình ảnh, CSS, Javascript,
VOD, Real-time media streaming, File download đến người dùng cuối.
Cơ chế hoạt động của CDN giúp cho khách hàng truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần họ
nhất thay vì phải truy cập vào dữ liệu máy chủ web tại trung tâm dữ liệu.
Hiện tại CDN của EXA hỗ trợ 03 giao thức chính:
-

HTTP / HTTPS
VOD (Video on Demand)
Live Streaming

II.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TẠO DỊCH VỤ CDN

1. Đăng ký Tài khoản mới
-

Đăng ký tài khoản mới tại địa chỉ: http://cdn.com.vn/account/signup.

-

Điền thông tin cá nhân và tài khoản đăng nhập. Hệ thống sẽ tự động gửi mail kích hoạt tài
khoản để hoàn tất quá trình đăng ký.

2. Tạo gói Dịch vụ mới
-

Sau khi khởi tạo, Khách hàng đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ:
http://cdn.com.vn/account/login

-

Tại giao diện quản lý, chọn (+) Tạo dịch vụ mới

-

Điền các thông tin tài khoản, nhập mã nạp tiền để hoàn thành đăng ký.

-

Sau khi tạo xong gói dịch vụ, đăng nhập trang quản lý tại địa chỉ http://cp.cdn.com.vn

III.

THIẾT LẬP DỊCH VỤ HTTP

1. Tạo CDN Resources
-

Đăng nhập tài khoản quản lý tại địa chỉ http://cp.cdn.com.vn

-

Click chọn CDN Resources -> New CDN Resources.

-

Chọn phương thức CDN HTTP

-

Khai báo thông số CDN Resource:




CDN hostname: cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng, ví dụ:
cdn.vnexpress.net
Origins: tên gốc của website. Ví dụ: vnexpress.net
Content Origin: chọn phương thức PULL hoặc PUSH

PULL: là các file media vẫn nằm trên server hosting của khách hàng. Sau thiết lập thành
công vào website Khách hàng, hệ thống CDN sẽ tự động kéo file về caching và cung cấp đến
người dùng cuối khi có yêu cầu.
PUSH: Khách hàng chủ động upload các file media lên hệ thống CDN bằng tài khoản FTP
được thiết lập. Hệ thống CDN sẽ tự động cung cấp đến người dùng cuối khi có yêu cầu.

-

Chọn khu vực bạn muốn triển khai POP của CDN. Sau đó chọn Create CDN Resource để
hoàn tất cài đặt.

2. Tạo CDN Resources HTTPS
Trong quá trình tạo Resource, Chọn Enable SSL để tạo dịch vụ chạy trên giao thức HTTPS
- Share SSL : miễn phí với đường dẫn truy cập qua CDN dạng tên_tự_đặt.r.worldssl.net

- Custom SSL: truy cập với dạng sub.domain.com khi đã có xác thực cho domain này.

Với dạng Custom SSL, khách hàng cần Import Certificate vào trước tại link
http://cp.cdn.com.vn/cdn_ssl_certificates/new

3.
hiết
lập
DNS
- C
lick
chọn
vào

T

tên CDN vừa tạo xong

-

Xem chi tiết thông tin CDN và copy giá trị CNAME trong phần DNS Settings lại.

-

Mở trình quản lý domain của bạn và paste giá trị CNAME từ Control Panel CDN vào

4. Chạy CDN trên Website gốc
4.1 Dành cho Wordpress
-

Đăng nhập Wordpress Admin Panel.

-

Di chuyển đến trang Plugin chọn Add New.

-

Nhập W3 Total Cache vào ô tìm kiếm.

-

Cài đặt và kích hoạt W3 Total Cache .

-

Mở trang Settings vào CDN plugin.

-

Trong trang General Settings , kéo đến CDN Delivery Network, chọn enable và loại CDN là
Mirror. Lưu lại.

-

Lựa chọn thiết lập Content Delivery Network (CDN) từ trang cửa sổ Viewing.

-

Thay thế bằng đường dẫn hostname cdn của bạn. Lưu thay đổi.

-

Kích hoạt thay đổi trong trang General Settings.

4.2 Dành cho Drupal
-

Tải phiên bản mới nhất cho Drupal CDN tại đây http://drupal.org/project/cdn.

-

Giải nén ra thư mục Drupal module.

-

Duy chuyển đến Site Configuration > CDN Integtration.

-

Dưới tab Settings:

-

Trạng thái: Enabled

-

Mode: Basic

-

Hiển thị thống kê cho trang: Disabled. Lưu lại.

-

Dưới Basic Modetab: Nhập đường dẫn CDN URL vào.

-

Chọn Submit.

4.3 Dành cho Joomla
-

Tải phiên bản mới nhất cho Joomla CDN plugin tại đây
http://www.nonumber.nl/extensions/cdnforjoomla?tab=download

-

Đăng nhập vào Joomla Admin Panel.

-

Duy chuyển đến Extensions > Install/Uninstall.

-

Tải file plugin lên thông qua Browse.

-

Duy chuyển đến Extensions > Plugin Manager.

-

Chọn System - CDN plugin for Joomla.

-

Chọn Enable plugin và nhập đường dẫn CDN URL vào CDN URL Domain.

4.4 Dành cho Magento
-

Đăng nhập vào Magento Admin Panel.

-

Duy chuyển đến Magento Admin > Configuration > Web > Unsecure.

-

Cập nhật những phần sau với CDN URL(ví dụ cdn.magento.com):

-

Base Media URL: cdn.yourmagento.com/media/

-

Base Javascript URL: cdn.yourmagento.com/js/

-

Chọn Lưu lại để cập nhật thay đổi.

-

Sau đó duy chuyển đến Magento Admin > Configuration > Current Configuration Scope:
Main Website > Web > Unsecure > Base Skin URL.

-

Bỏ chọn Use Default for the Base Skin URL

-

Cập nhật Base Skin URL:

-

Base Skin URL: cdn.yourmagento.com/skin/

-

Chọn Lưu lại để cập nhật thay đổi.

4.5 Dành cho Normal Website
-

Tạo htaccess với đoạn code bên dưới và cho vào website của bạn: RewriteCond
%{HTTP:Via} !\.worldcdn\.net RewriteCond %{HTTP_HOST} yourwebsite.com [NC]
RewriteCond $1 !^.swf$ [NC]

-

RewriteCond $1 "\.(jpe?g|gif|bmp|png|ico|pdf|docx?|xlsx?|pptx?|rar|zip|tar|gz|tgz|bz2|flv|a
vi|mov|wmv|mp3|wav|xml|txt)$" [NC]

-

RewriteRule ^(.*) http://cdn.yourwebsite.com/$1 [R,L]

-

Trong đó:
yourwebsite.com: tên gốc website của bạn. cdn.yourwebsite.com: tên cdn của website mà bạn
đang dùng. Khi không muốn dùng CDN thì chỉ cần bỏ đoạn code htaccess trên đi mà không
cần phải thay đổi source code website.

IV.

THIẾT LẬP DỊCH VỤ VOD

1. Khởi tạo VOD Resource
-

Đăng nhập tài khoản quản lý tại địa chỉ http://cp.cdn.com.vn

-

Click chọn CDN Resources -> New CDN Resources.

-

Chọn phương thức CDN VOD

-

Khai báo thông số CDN Resource:




CDN hostname: cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng
Origins: tên gốc của website.
Content Origin: chọn phương thức PULL hoặc PUSH

PULL: là file video vẫn nằm trên server hosting của khách hàng khi có yêu cầu gọi file video
hệ thống VIETNAM CDN sẽ kéo file về caching và cung cấp đến người dùng cuối.
PUSH: Khách hàng chủ động upload các file video lên hệ thống CDN bằng tài khoản FTP
được thiết lập ở mục này. Hệ thống CDN sẽ tự động cung cấp đến người dùng cuối khi có yêu
cầu.

-

Chọn khu vực bạn muốn triển khai POP của CDN.

-

Chọn Advanced Settings để thiết lập các tùy chọn

-

Access Policy: cho phép chỉ phát từ quốc gia quy định
Hotlink Policy: cho phép chỉ phát từ domain quy định nhằm phòng tránh ăn cắp file
Enable Secure Wowza: Tạo 1 đoạn mã Token để xác thực giữa hệ thống CDN và server
Wowza.
2. Sử dụng VOD

-

Sau khi khởi tạo CDN Resources xong, Khách hàng click chọn vào VOD vừa tạo

-

Vào mục Instructions -> Copy đoạn mã HTML:

-

Copy đoạn mã vào trang web mà bạn muốn hiển thị. Khi người dùng cuối truy cập vào trang
đó, hệ thống CDN sẽ tự động cung cấp nội dung mà người dùng yêu cầu.

V.

THIẾT LẬP DỊCH VỤ LIVE STREAMING

1. Khởi tạo Live Streaming Resource
-

Đăng nhập tài khoản quản lý tại địa chỉ http://cp.cdn.com.vn

-

Click chọn CDN Resources -> New CDN Resources

-

Chọn phương thức CDN Live Streaming

-

CDN hostname: cung cấp tên CDN mà website bạn muốn dùng.

-

Publishing point: Có 2 tùy chọn: Internal và External
o Internal: là kết nối trực tiếp từ hệ thống của khách đến VIETNAM CDN
o External: khách hàng cần trang bị server Wowza Streaming để gửi tín hiệu stream
đến VIETNAM CDN.

-

Chọn khu vực bạn muốn triển khai POP của CDN.

-

Internal/ Failover publishing location: chọn điểm POP phát streaming chính và điểm POP
chứa đường phát dự phòng khi đường chính bị gián đoạn.

-

Chọn Advanced Settings để thiết lập các tùy chọn
o Access Policy: cho phép chỉ phát từ quốc gia quy định
o Hotlink Policy: cho phép chỉ phát từ domain quy định nhằm phòng tránh ăn cắp file
o Enable Secure Wowza: Tạo 1 đoạn mã Token để xác thực giữa hệ thống CDN và
server Wowza.
2. Sử dụng Live Streaming

-

Sau khi khởi tạo xong Resources, Khách hàng click chọn vào Live Streaming vừa tạo

-

Vào phần Instructions và làm theo hướng dẫn:
A. Tạo nguồn phát Live Streaming
o Cài đặt Adobe Live Encoder
o Điền các thông số FMS URL, Backup URL, Stream theo thông tin ở phần Instructions
và chọn Connect
o Nhập tài khoản đăng nhập theo thông tin ở phần Instructions và chọn Start

B. Cấu hình phát Live Streaming
o Copy đoạn script HTML để nhúng vào website và phát trực tiếp lên đó
o Trong trường hợp cần tích hợp vào các trình phát của Apple hoặc Adobe, làm theo
các hướng dẫn ở phần Publishing Instructions

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

