
Diagnostische tools voor RV220W en RV120W 
Doel
 

Dit document beschrijft de verschillende diagnostische tools die beschikbaar zijn op
RV220W en RV120W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV220W 
・ RV120W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Diagnostische tools
 

Om toegang tot de diagnostische tools te krijgen, kiest u Beheer > Diagnostiek >
Netwerktools.
  

Ping gebruiken
 

Deze voorziening kan worden gebruikt om de connectiviteit tussen deze router en een ander
apparaat op het netwerk te testen dat op deze router wordt aangesloten. Voer een IP-adres
in en klik op Ping. Er wordt een pop-upvenster geopend, waarin de status van de ICMP-
echo-aanvraag wordt aangegeven. Controleer het vakje om door de VPN-tunnel te pingelen.
  

Traceroute gebruiken
 

Deze voorziening geeft alle routers weer die aanwezig zijn tussen het IP-adres van de
bestemming en de RV220W. Toont tot 30 "sprongen" (tussentijdse routers) tussen deze
router en de bestemming. Voer een IP-adres in en klik op Traceroute.
  

DNS-verwijdering uitvoeren
 

Als u het IP-adres van een web-, FTP-, e-mail- of andere server op het internet wilt ophalen,
typt u de internetnaam in het tekstvak en vervolgens klikt u op Upload. Als de host of het
domein bestaat, wordt er een reactie op het IP-adres weergegeven. Een bericht met de 
"Onbekende Host" geeft aan dat de opgegeven internetnaam niet bestaat.
  

Packets opnemen en overtrekken
 

Capture Packets waarmee u alle pakketten kunt opnemen die door de geselecteerde
interface (LAN, toegewijd WAN of optioneel WAN) gaan. Om pakketten op te nemen, klik op 
Packet Trace en er verschijnt een nieuw venster. Selecteer de interface en klik op Start. Klik
op Stop om de pakketvastlegging te stoppen. Klik op Download om een exemplaar van de
pakketvastlegging indien nodig op te slaan. Het pakkettransport is beperkt tot 1 MB aan
gegevens per opnamesessie. Wanneer de grootte van het opnamebestand groter is dan 1



MB, wordt het automatisch verwijderd en wordt er een nieuw opnamebestand gemaakt.
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