
●

Ajustes dos DN Dinâmicos em RV110W 
Objetivo
 

O Domain Name System dinâmico (DN Dinâmicos) é um serviço de Internet que conecte o
Roteadores com os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de variação aos
Domain Name do Internet. Para utilizar os DN Dinâmicos, uma conta deve ser criada com
um fornecedor dos DN Dinâmicos tal como DynDNS.com, TZO.com, 3322.org, ou noip.com.
Este artigo explica como configurar os DN Dinâmicos no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher trabalhos em rede > DN
Dinâmicos.
  

Desabilite os DN Dinâmicos
 

 
Etapa1. Do menu suspenso dos DN Dinâmicos, escolha o desabilitação.
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Ajustes de TZO.com
 



 
Etapa1. Do menu suspenso dos DN Dinâmicos, escolha TZO.com.
 
Etapa 2. No campo do endereço email, incorpore o endereço email para a conta de
TZO.com.
 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore a senha para a conta de TZO.com.
 
Etapa 4. No campo de senha da verificação, incorpore a senha outra vez para verificá-la.
 
Etapa 5. No campo do Domain Name, incorpore o Domain Name para a conta de TZO.com.
 

 
Configuração (opcional) do teste do clique de etapa 6. para testar ajustes.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  



Ajustes de DynDNS.com
 

 
Etapa1. Do menu suspenso dos DN Dinâmicos, escolha DynDNS.com.
 
Etapa 2. No campo do endereço email, incorpore o endereço email para a conta de
DynDNS.com.
 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore a senha para a conta de DynDNS.com.
 
Etapa 4. No campo de senha da verificação, incorpore a senha outra vez para verificá-la.
 
Etapa 5. No campo de nome de host, incorpore o Domain Name para a conta de
DynDNS.com.
 
Configuração (opcional) do teste do clique de etapa 6. para testar ajustes.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

ajustes de 3322.org
 



 
Etapa1. Do menu suspenso dos DN Dinâmicos, escolha 3322.org.
 
Etapa 2. No campo de nome de usuário, incorpore o username para a conta de 3322.org.
 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore a senha para a conta de 3322.org.
 
Etapa 4. No campo de nome de host, incorpore o Domain Name para a conta de 3322.org.
 
Configuração (opcional) do teste do clique de etapa 5. para testar ajustes.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

ajustes de noip.com
 

 
Etapa1. Do menu suspenso dos DN Dinâmicos, escolha noip.com.
 
Etapa 2. No campo do endereço email, incorpore o endereço email para a conta de



noip.com.
 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore a senha para a conta de noip.com.
 
Etapa 4. No campo de senha da verificação, incorpore a senha outra vez para verificá-la.
 
Etapa 5. No campo de nome de host, incorpore o Domain Name para a conta de noip.com.
 
Configuração (opcional) do teste do clique de etapa 6. para testar ajustes.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
 


	Ajustes dos DN Dinâmicos em RV110W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Etapas do procedimento
	Desabilite os DN Dinâmicos
	Ajustes de TZO.com
	Ajustes de DynDNS.com
	ajustes de 3322.org
	ajustes de noip.com



