
Configuração do Dynamic Domain Name System
(DDNS) no RV120W e RV220W 

Objetivos
 

O DDNS (Dynamic Domain Name System) é um serviço de Internet que permite a
localização de roteadores com endereços IP públicos que usam nomes de domínio da
Internet. Para usar o DDNS nos roteadores Cisco RV120W e RV220W, é primeiro
necessário configurar uma conta com um provedor de DDNS. Alguns exemplos de
provedores de DDNS são DynDNS.com e TZO.com. O firewall do roteador notificará os
servidores DDNS de alterações no endereço IP da WAN para que qualquer serviço público
na sua rede possa ser acessado pelo uso de um nome de domínio. 
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar o DDNS no RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV120W 
RV220W
  

Versão de software
 

•v1.0.4.17
  

Configuração DNS dinâmica
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > Dynamic
DNS (Rede > DNS dinâmico). A página DNS dinâmico é aberta:
 



 
Etapa 2. Escolha o serviço DDNS em uso na lista suspensa Serviço DNS dinâmico. Escolha
 Nenhum para desativar o serviço.
 
Note: Você deve ter uma conta DDNS em DynDNS.com ou TZO.com para configurar o
DDNS em seu roteador. Visite um dos sites da Web para criar uma conta.
 

 
Etapa 3. Insira o nome do host e do domínio do serviço DDNS no campo Host e Domain
Name. 
 
Etapa 4. Digite o nome de usuário da conta DynDNS no campo Nome de usuário. 
 
Etapa 5. Digite a senha para a conta DynDNS no campo Senha.
 



 
Etapa 6. Marque a caixa Usar curingas para ativar o recurso curingas para DDNS. O
recurso de curingas permite que todos os subdomínios do Nome do host DynDNS
compartilhem o mesmo endereço IP que o Nome do host.
 
Passo 7. Insira o número de horas antes que o roteador atualize as informações do host em
DynDNS.com no campo Período de atualização. O padrão é 360 horas.
 

 
Etapa 8. Clique em Salvar para aplicar as configurações.
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