Thông tin mã hóa và bo mt0

(1): Tùy chn bt/tt HTTPS vi giao thc mc nh là HTTP/2, Chc nng này ch có hiu lc vi domain ã c nhp ti mc CNAME, mc nh h thng CDN h tr giao thc HTTPS
thông qua domain ca CDN
(2): nh ngha TLS Version thp nht mà website có th s dng, mc nh là TLS 1.2 s giúp end-user truy cp website ca bn an toàn hn

Token là phng thc mã hóa ni dung theo CDN, ngi dùng có th s dng loi token (Type) c h tr bao gm các chun: Akamai, SBD và VNG.
Vi loi token là SBD hoc VNG s có tùy chn "Include IP" mã hóa thêm Client IP vào token.
(Tham kho phng thc thc hin token ti: https://docs.vngcloud.vn/display/ONVINA/Secure+Token+VoD)

Access Filter s là b lc truy cp da vào IP Client, Referer domain hoc v trí a lý (quc gia) vi 02 tùy chn là Allow (Ch phép truy cp t các IP, referer domain hoc
country code ch nh) và Block (Chn truy cp t các IP, referer domain hoc country code ch nh)

CORS là mt c ch cho phép nhiu tài nguyên khác nhau (fonts, Javascript, v.v…) ca mt trang web có th c truy vn t domain khác vi domain ca trang ó. CORS
là vit tt ca t Cross-origin resource sharing.
Cu hình CORS gm Simple (ch hin th filed cu hình Allow Origin) hoc Advance (hin th tt c tùy chn)
Allow Origin: Ch cho phép các domain c khai báo c phép ti resource. Có th dùng * allow toàn b domain.
Allow Header: Ch cho phép các request có header tng ng c phép ti resource.
Allow Method: Ch cho phép các method c ch nh c phép ti resource.
Expose Header: CORS ch có th truy xut mt s header ph bin bng function getResponseHeader(). Nu cn thêm các header khác thì cn khai báo vào
ây.

