HÆ°á»›ng dáº«n trá»• domain vá»• trang cÃ¡ nhÃ¢n Blogspot.
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Ä•á»ƒ có thá»ƒ trá»• domain vá»• blogspot cá nhân cá»§a mình, các báº¡n làm theo các bÆ°á»›c sau:

1. Ä•iá»•u chá»‰nh Blog Address.
- Trong trang quáº£n lí blog, các báº¡n chá»•n má»¥c Cài Ä‘áº·t (Settings) rá»“i click Thiáº¿t láº-p URL cá»§a
bên thá»© 3 cho blog cá»§a báº¡n ( Setup a 3rd party URL for your blog).
- Nháº-p tên miá»•n muá»‘n sá»- dá»¥ng vào ô Cài Ä‘áº·t miá»•n cá»§a bên thá»© ba (Third party domain
settings) rá»“i nháº¥n LÆ°u (Save).

Sau khi nháº¥n lÆ°u, láº-p tá»©c sáº½ có 1 dòng báo lá»—i nhÆ° sau: Chúng tôi Ä‘ã không thá»ƒ xác minh
tháº©m quyá»•n cá»§a báº¡n cho miá»•n này. Lá»—i 12 (We have not been able to verify your authority to
this domain. Error 12 ). Chúng ta táº¡m bá»• qua lá»—i Ä‘ó.
Tuy nhiên chúng ta sáº½ Ä‘Æ°á»£c nhá»¯ng giá trá»‹ nhÆ° hình sau:

Ä•ây là nhá»¯ng thông tin cáº§n thiáº¿t Ä‘á»ƒ trá»• domain vá»• Blogspot, báº¡n cáº§n sá»- dá»¥ng á»Ÿ các
bÆ°á»›c tiáº¿p theo. Tùy tá»«ng domain mà các thông tin này khác nhau.
Ä•á»ƒ trá»• cho các báº£n ghi A, các báº¡n sá»- dá»¥ng 4 dãy IP cá»‘ Ä‘á»‹nh sau:
•
•
•
•

216.239.32.21
216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21

2. Táº¡o báº£n ghi CNAME và báº£n ghi A.
- Máº·c Ä‘á»‹nh khi các báº¡n sá»- dá»¥ng dá»‹ch vá»¥ cá»§a vData, cáº·p nameserver cá»§a các báº¡n
sáº½ là ns1.visiondns.net và ns2.visiondns.net nên các báº¡n có thá»ƒ bá»• qua bÆ°á»›c chá»•n
nameserver. Náº¿u các báº¡n sá»- dá»¥ng tá»« nhà cung cáº¥p khác thì các báº¡n sá»- dá»¥ng cáº·p
nameserver cá»§a nhà cung cáº¥p Ä‘ó.
- Các báº¡n Ä‘Äƒng nháº-p vào trang quáº£n trá»‹ tên miá»•n vdns.vn, vào pháº§n quáº£n lí domain muá»‘n
trá»• và thêm các giá trá»‹ sau:
• Xóa các báº£n ghi A hiá»‡n táº¡i và thêm các báº£n ghi @ vá»›i 4 Ä‘á»‹a chá»‰ IP cá»‘ Ä‘á»‹nh:

216.239.32.21
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216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21

•

Sá»-a giá trá»‹ CNAME www thành ghs.google.com
Thêm record CNAME g5j5zo3keijv vá»›i giá trá»‹ gv-dibvkfm567r2h3.dv.googlehosted.com **

** LÆ°u ý: Các giá trá»‹ này Ä‘Æ°á»£c Google cung cáº¥p và sáº½ thay Ä‘á»•i theo các domain khác
nhau.

3. Hoàn táº¥t trá»• domain vá»• Blogspot.
Sau khi trá»• các báº£n ghi hoàn táº¥t, các báº¡n Ä‘á»£i khoáº£ng 15 phút Ä‘á»ƒ há»‡ thá»‘ng DNS
Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t. Sau Ä‘ó các báº¡n quay vá»• trang Blogspot và nháº¥n LÆ°u (Save) má»™t láº§n
ná»¯a, dòng báo lá»—i sáº½ biáº¿n máº¥t, Ä‘iá»•u Ä‘ó có nghÄ©a ráº±ng các báº¡n Ä‘ã trá»• thành công
domain vá»• Blogspot.

Chúc các báº¡n thành công!
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