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Introdução

O Sistema de nomes de domínio (DNS) dividido permite que consultas de DNS de certos nomes
de domínio sejam resolvidas para servidores DNS internos pelo túnel VPN, enquanto que todas
as outras consultas de DNS são resolvidas para os servidores DNS do Provedor de serviços de
Internet (ISP). Uma lista de nomes de domínio é “extraída” ao VPN Client durante a negociação
de túnel inicial. O Cliente de VPN determina se as consultas DNS devem ser enviadas pelo túnel
criptografado ou se devem ser enviadas não criptografadas para o ISP. A divisão do DNS é usada
apenas em ambientes de túneis divididos, pois o tráfego é enviado para a Internet tanto pelo túnel
criptografado como pelo túnel não criptografado.

O DDNS (DNS Dinâmico) permite o registro automático dos nomes de host do Cliente VPN em
um servidor DNS após a negociação bem sucedida da conexão VPN. Quando um VPN Client
inicia uma conexão, o nome do host local é enviado ao concentrador, que, por sua vez,
encaminha-o ao concentrador Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) centralmente
localizado para alocação de endereços. Se o servidor DHCP suportar DDNS, o endereço alocado
e o nome do host serão inseridos automaticamente. A alocação de endereço DHCP é um
requisito para que o DDNS funcione, mas não funcione com conjuntos de endereço local.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.



Componentes Utilizados

Ambas as divisões DNS e DDNS foram introduzidas na versão 3.6 do Concentrator e do código
de cliente. No mínimo, você deve executar essas versões para ativar e configurar este recurso.
Todas as configurações neste documento foram desenvolvidas e utilização testada esta versão
de software e hardware.

Concentrador Cisco VPN 3000, Versão 3.6.7.A●

Cisco VPN Client Versão 3.6.1●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Configurando DNS e DDNS divididos

DNS dividido

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste
documento. Os parâmetros DNS divididos são configurados nos parâmetros de grupo do Cisco
VPN 3000 Concentrator. Portanto, não é necessária qualquer configuração no cliente.

Na seção User Management > Groups (Gerenciamento de usuários > Grupos) do GUI,1.
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selecione o grupo adequado e selecione Modify Group (Modificar Grupo).
Na guia Geral, insira até dois servidores de DNS internos a serem passados para o

cliente.

2.

Na guia Client Config, configure o tunelamento por divisão, o nome de domínio padrão e a
lista de domínios DNS

3.
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