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Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos o problema que ocorre quando o cliente final
não consulta o Internet através da interface do discador que tem um IP do ISP.

Requisitos

Pré-requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de um roteador DSL que tenha um IP do ISP e e
da máquina do cliente final.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Pesquise defeitos a metodologia

Etapa 1. Os sibilos do PC a 4.2.2.2 trabalham? Se os sibilos do PC não vão completamente, siga
isto:

a. Faça um traceroute de Windows com o comando tracert 4.2.2.2.

Se o roteador é alcançável, a tentativa B., se não, a seguir verifica a Conectividade do roteador
com o portátil.

b. Se o comando tracert mostra que o roteador pode alcançável mas não ir além dela, execute o
comando debug ip nat no roteador. Após isto, verifique dentro debuga nos transations
NAT falham e verificam para ver se há o NAT: (a) falhado tradução, pacote deixando cair.



Se você observa que estes messagaes estão lá, verifique sua configuração de NAT e configurar-
la para permitir que os IP sejam NATed. Verifique as traduções NAT com a ajuda da tradução nat
da mostra IP do commnad. Isto mostra se o NAT trabalha corretamente.

Etapa 2. Se os sibilos do PC são bem sucedidos mas a consultação falha, siga isto:

a. Verifique a configuração de roteador para encontrar se https/https é negado explicitamente por
qualquer Access Control List configurado (ACL).

b. Se nenhum ACL é configurado, verifique o valor do MTU que é configurado no discador.

c. Mude o valor a 1492 com o uso do ip mtu 1492 do commnad na interface do discador. Verifique
a consultação.

d. Se consultar ainda falha, tente ajustar o valor dos mss com o comando ip tcp adjust-mss 1400.

Nota: A característica do ajuste TCP MSS permite a configuração do Maximum Segment
Size (MSS) para os pacotes transientes que atravessam um roteador, especificamente
segmentos TCP no jogo do bit SYN, quando o Point-to-Point Protocol sobre Ethernet
(PPPoE) é usado na rede. O PPPoE trunca a unidade de transmissão máxima dos Ethernet
(MTU) 1492, e se o MTU eficaz nos anfitriões (PC) não é mudado, o roteador entre o host e
o server podem terminar as sessões de TCP. O comando ip tcp adjust-mss especifica o
valor MSS no roteador intermediário dos pacotes SYN para evitar o truncamento.
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