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Configuração dinâmica do Domain Name
System (DDNS) de DynDNS.com, de TZO.com e
de 3322.org no Roteadores RV180 e RV180W 
Objetivo
 
O Domain Name System dinâmico (DDNS) é um serviço de rede que permita a um dispositivo em
rede neste caso um roteador que esteja usando protocolos de comunicação para informar o
Domain Name System (DNS) para mudar sua Configuração de DNS ativa. Permite que o
Roteadores com IP address de variação seja ficado situado pelos Domain Name do Internet. As
vantagens principal do DDNS são que facilitam para atribuir host e Domain Name fixos a um IP
address dinâmico do Internet. DDNS é bom no caso ao hospedar um Web site, o servidor FTP ou
o outro server atrás do roteador. Este original explica a página para os serviços DDNS que são
oferecidos pelos provedores de serviços DynDNS.com, TZO.com e 3322.org DDNS.
 
Nota: Antes de usar qualqueras um características, é necessário assinar acima para serviços
DDNS em DynDNS.com, em TZO.com ou no provedor de serviços de 3322.org. O roteador
notificará as mudanças no endereço IP de WAN aos servidores DNS dinâmicos qual ajuda todos
os serviços públicos na rede à alcançar que usa o Domain Name.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV120W | 1.0.5.4 (transferência o mais tarde)
RV220W | 1.4.2.1 (transferência o mais tarde)
  

Configuração dos DN Dinâmicos
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher trabalhos em rede > roteamento > DN
Dinâmicos. A página dos DN Dinâmicos abre.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/rv180-vpn-router/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/rv220w-wireless-network-security-firewall/model.html#~tab-downloads
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(Internet) (estado DDNS) a área MACILENTO consiste nos seguintes ajustes:
 

Selecione o serviço dos DN Dinâmicos — Não escolha nenhuns desabilitar este serviço ou
escolher DynDns.com permitir os DN Dinâmicos ou escolher TZO.com permitir TZO ou
escolher 3322.org permitir 3322. Os campos diferentes seriam destacados basearam nos
serviços escolhidos.
 

 
• Host e Domain Name — Incorpore o host e o Domain Name segundo o serviço que é escolhido.
Se DynDNS.com é escolhido então incorpore o host e o Domain Name como 
yourname.dydns.com.
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Os campos a entrar se DynDNS.com ou o serviço de 3322.org são escolhidos são:
 

 
Username — DynDNS ou username de 3322 contas.
Senha — DynDNS ou senha de conta 3322.
Confirme a senha — Reenter a mesma senha para a confirmação.
 

Os campos a entrar se o serviço de TZO.com é escolhido são:
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Endereço email do usuário — Endereço email associado com a conta de TZO.com.
Chave do usuário — Chave do usuário para a conta de TZO.com.
Convites do uso — Verifique este campo para permitir a característica do convite que permite
todos os domínios secundários do nome de host de DynDNS compartilhar do mesmo IP do
público que o nome de host. A opção pode ser permitida aqui se não é feita no site de
DynDNS.
Período da atualização — Incorpore o valor para o período da atualização (nas horas) para
configurar o roteador para atualizar a informação de host no serviço dos DN Dinâmicos e
para manter a assinatura ativa após o período da atualização. 360 horas são o padrão para
todo o serviço.
 

Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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