
Domain Name System dinâmico (DDNS) em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

Um Domain Name System (DNS) traça um Domain Name tal como www.domainname.com
a um IP address que os anfitriões se usem para comunicar. Um Domain Name System
dinâmico (DDNS) é um sistema que trace um Domain Name a um endereço IP dinâmico.
Esta característica é muito útil se seu provedor de serviço do Internet (ISP) não lhe forneceu
um endereço IP estático. Pode igualmente haver uns IP address múltiplos esses mapas a
um único Domain Name. Você precisa de estabelecer uma conta com o fornecedor DDNS
tal como DynDNS.com para configurar esta característica.
 
Este artigo explica como configurar ajustes DDNS nos dispositivos da segurança integrada
do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração DDNS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha trabalhos em rede >
WAN > DDNS. A página dos DN Dinâmicos abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela dos serviços DDNS, o clique adiciona. O serviço DDNS - Adicionar/edite
a página aparece:
 



 
Etapa 3. Da lista de drop-down do serviço, escolha um provedor de serviços DDNS com
quem você estabeleceu a conta DDNS.
 
Etapa 4. Verifique o Active na caixa de verificação Startup para permitir que o serviço DDNS
ative quando o dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series carreg acima.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da interface WAN, escolha uma porta MACILENTO usar-se
para o serviço DDNS.
 

 
Note: Se você verificou a auto caixa de verificação do Failover (etapa 11), esta opção é
esmaecida para fora. O dispositivo moverá todo o tráfego à porta MACILENTO ativa em
caso do Failover
 
Etapa 6. No campo de nome de usuário, incorpore o username que você configurou para o
serviço DDNS com os fornecedores DDNS.
 



 
Etapa 7. No campo de senha, incorpore a senha você configurou para a conta DDNS com o
fornecedor.
 
Etapa 8. No campo de senha da confirmação, incorpore a senha outra vez para o serviço
DDNS. 
 

 
Etapa 9. No campo do host e do Domain Name, incorpore o nome e o Domain Name
completos de host para o server DDNS.
 



 
Etapa 10. Para ter seus subdomínios DDNS compartilhe do mesmo endereço IP público que
o nome de host, verifica a caixa de verificação dos convites.
 
Etapa 11. Para comutar sobre o WAN secundário em caso de toda a falha de rede, verifique
a auto caixa de verificação do Failover.
 
Etapa 12. Para verificar para ver se há atualizações para o host cada semana, verifique a
caixa de verificação da atualização.
 
Etapa 13. Clique em OK. A tela original aparece.
 
Etapa 14. Click Save.
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