
Các giao thức cập nhật DDNS của dịch vụ DYN NET CCTV? 
Tên miền DYN NET CCTV có thể cập nhật DDNS theo 04 cách sau 
với thứ tự ưu tiên như dưới đây: 
1, Sử dụng DynDns/ NoIP protocol với Server của DYN NET 
CCTV  là : 
 update.dynnetcctv.com 
Đây là hình thức thông dụng và tối ưu nhất, trong đó người dùng sẽ 
thực hiện khai báo tài khoản và  máy chủ trên thiết bị. 
Giao thức: Dyndns hoặc NoIP 
Server: update.dynnetcctv.com  
Username/password: là account đăng ký trên 
http://dynnetcctv.com 

 
 
Với cách thức này thì cần thiết bị hỗ trợ khai báo  Server  máy chủ vì 
thực tế có nhiều loại modem đã fix cứng địa chỉ máy chủ. Khi đó để 



khai báo ddns cần chuyển sang cách thức thứ 2 (khai báo DNS  của 
thiết bị). 
2, Sử dụng DynDns/ NoIP Trên thiết bị camera hoặc Router k 
cho thay đổi Server update DNS 
Lúc này bạn phải khai báo DNS Server về thông số như : 
DNS 1: 123.31.20.85 
DNS 2: 8.8.8.8 
• Lưu ý: Ưu tiên config trên camera, để hạn chế tối đa lỗi mạng internet của 

các thiết bị khác trong mạng LAN (Chỉ cần config 1 trong 2 nơi) 
Cấu hình trên camera 

 
 
Cấu hình trên router 

 
Trong trường hợp này, các thiết bị modem đã fix cứng IP của dịch vụ 
Dyndns và NoIP. Do vậy, người dùng cần cấu hình thay đổi DNS 
Server của thiết bị để trỏ thẳng về máy chủ của chúng tôi. 



3. Sử dụng thiết bị hỗ trợ cập nhật của chúng tôi, hoạt động độc 
lập trong mạng wifi của bạn, tự động kết nối lên máy chủ và cập 
nhật IP nhanh chóng, không quan tâm bạn đang sử dụng hệ 
thống nào. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4, Sử dụng Tool cập nhật trên hệ điều hành windows: 
 

 


