
Configurar o Domain Name Server dinâmico na
série do VPN Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

O Domain Name System dinâmico (DDNS) é um serviço de rede que permita um dispositivo
em rede usando protocolos de comunicação (por exemplo, um roteador) para deixar o
Domain Name System (DNS) saber que precisa de mudar sua Configuração de DNS ativa.
Permite que o Roteadores com endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
diferentes seja ficado situado pelo mesmo Domain Name do Internet. O benefício de usar o
DDNS é que atribui host e Domain Name fixos a um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT dinâmico do Internet. O DDNS é útil se você quer hospedar um Web site, o
servidor FTP, ou o outro server atrás do roteador.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar os serviços DDNS, que são
oferecidos pelos provedores de serviços DynDNS.org e 3322.org DDNS.
 
Nota: Antes que você use qualqueras um características, é necessário assinar acima para
serviços DDNS em DynDNS.org ou em 3322.org. O roteador notifica mudanças no
endereço IP de WAN aos servidores DNS dinâmicos assim que todos os serviços públicos
na rede podem alcançá-la com o Domain Name estático.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Configurar o Domain Name Server dinâmico
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > os DN
Dinâmicos. A página dos DN Dinâmicos abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão Appropriate Radio Button na tabela dos DN Dinâmicos para



escolher a relação para que você quer configurar o DDNS.
 

 
Etapa 3. O clique edita para configurar a relação. 

 
A página dos DN Dinâmicos reabre com os campos novos disponíveis.
 

' 
Nota: O campo da relação mostra à relação que os DN Dinâmicos estarão configurados
para.
 
Etapa 4. Escolha o serviço apropriado da lista de drop-down do serviço.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Deficiente — Representa o serviço inativo.
 
• DynDNS.org — Representa o serviço dos DN Dinâmicos. Os DN Dinâmicos são uma
infraestrutura como um provedor de serviços de computação da nuvem do serviço (IaaS)
usado para proporcionar serviços DNS aos usuários comerciais e privados.
 
• 3322.org — Representa o serviço 3322. 3322 são usados para proporcionar serviços
DNS aos usuários comerciais e privados de China.
 

Etapa 5. Incorpore o username da conta ao campo de nome de usuário.
 

 
Nota: Para assinar acima para os DN Dinâmicos ou 3322 explicam, clicam o registro.
 
Etapa 6. Incorpore a senha da conta ao campo de senha. 
 



 
Etapa 7. Incorpore um nome de host ou um Domain Name ao campo de nome de host 
baseado no serviço que você escolheu. Se você escolheu DynDNS.org, dê entrada com o
domínio ou o nome de host no primeiro campo, “dyndns” no segundo campo, e no “org” no
último campo. Se você escolheu 3322.org como seu serviço, incorpore o domínio ou o nome
de host ao primeiro campo, o "3322" no segundo campo, e o “org” no último campo. 
 

 
 
Nota: O campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Internet mostra
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de WAN para a relação específica.
O campo de estado mostra o estado do serviço que você escolhe. Certifique-se fornecer a
informação precisa para evitar o estado incorreto. 
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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