
Sibilo, Traceroute, e pesquisa de DNS no RV160
e no RV260 
Objetivo
 

Este artigo destaca métodos impactful de verificar a conectividade de rede - sibilo,
traceroute, e pesquisa de DNS no Roteadores RV160 e de RV260 Series.
  

Introdução
 

Seu dispositivo fornece diversas ferramentas de diagnóstico para ajudá-lo com questões de
rede do Troubleshooting. Se você está procurando uma aproximação mais estruturada do
que utiliza ferramentas a revisão, verifique para fora este grande original: Troubleshooting
no Roteadores RV160 e RV260. Este documento de Troubleshooting cobrirá algumas das
áreas para analisar ao pesquisar defeitos a Conectividade.
  

Método #1 - Sibilo
 

Primeiro é sibilo. O comando ping é um método comum usado ao pesquisar defeitos a
acessibilidade dos dispositivos. O sibilo é usado tão frequentemente porque suas
simplicidade e velocidade em determinar uma Conectividade entre dois pontos em uma
rede. Usa mensagens de eco do Internet Control Message Protocol (ICMP) para determinar
se o host remoto é ativo ou inativo. Pode igualmente dizer-lhe o retardo round trip na
comunicação com o host e a perda de pacotes. Primeiramente, a fonte enviaria um pacote
de requisição de eco a um endereço e a uma espera para uma resposta. Se a requisição de
eco obtém ao destino e o destino pode enviar uma resposta de eco de volta à fonte antes
que o intervalo ocorra, a seguir o sibilo é bem sucedido.
  

Método #2 - Traceroute
 

A segunda ferramenta de diagnóstico é Traceroute. Traceroute é usado para encontrar as
rotas que os pacotes tomam realmente ao viajar a seu destino. A finalidade atrás desta é
usar cada Time Exceeded Message ICMP para encontrar o trajeto que o pacote tomou para
alcançar o destino. O roteador mandaria uma sequência de datagramas do User Datagram
Protocol (UDP) a um endereço de porta inválida no host remoto. Três datagramas são
enviadas com um conjunto de valor de campo do tempo ao vivo (TTL) a 1, o valor TTL de 1
causarão a datagrama ao “intervalo” assim que bater o primeiro roteador no trajeto. O
primeiro roteador responderá então com um Time Exceeded Message ICMP que indica que
a datagrama expirou. Após isso, outros três mensagens UDP são enviados ao roteador
seguinte e o valor TTL é aumentado por 1. O valor TTL é ajustado agora a 2, que faz com
que o segundo roteador retorne o Time Exceeded Message ICMP. Este processo continuará
até que os pacotes alcancem o destino. Uma vez que a datagrama alcança o host de
destino e o tenta alcançar uma porta inválida, o mensagem Unreachable da porta ICMP
(porta inalcançável) está retornado, dizendo ao traceroute que alcançou seu destino e o
para lá.
  

Método #3 - Pesquisa de DNS
 

A terceira ferramenta de diagnóstico é pesquisa de DNS. O Domain Name System (DNS) é
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um base de dados distribuído em que você pode traçar nomes de host aos IP address com
o protocolo DNS de um servidor DNS. Cada endereço IP exclusivo pode ter um hostname
associado. A pesquisa de DNS é uma ferramenta de diagnóstico que ajude registros DNS
do achado de um Domain Name. Pode ajudar a encontrar o IP address do Domain Name e
a fazer igualmente uma busca reversa para encontrar o Domain Name associado com o IP
address.
 
Está aqui uma conversa técnica 2-minute rápida sobre o sibilo, o traceroute, e a pesquisa de
DNS:  
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
RV160
 
 
RV260
 
  

Versão de software
 

 
1.0.00.15
 
  

Sibilo, Traceroute, e pesquisa de DNS
 

Etapa 1. Início de uma sessão à página de configuração da Web de seu roteador.
 

 
Etapa 2. Navegue à administração > ao diagnóstico.
 



 
Etapa 3. No sibilo ou no traço na seção do IP address, incorpore o IP address ou o Domain
Name que você quer sibilar. Clique o botão do sibilo.
 
Neste exemplo, 8.8.8.8 foi entrado dentro. 8.8.8.8 é o servidor DNS público em Google.
 

 
Nota: Você pode igualmente sibilar endereços IP privados em sua rede.
 

 
Etapa 4. Para encontrar a rota ao destino, incorpore o IP address ou o Domain Name que
você quer seguir, e clique então Traceroute. Você deve poder ver o trajeto que os pacotes
tomam ao viajar a google.com.



Nota: Os endereços IP públicos ao destino foram borrados.
 

 
Etapa 5. Na execução uma seção da pesquisa de DNS, incorpora o IP address ou o 
Domain Name que você quer encontrar a informação sobre. Consulta do clique para
começar o processo de consulta.
 
Neste exemplo, nós entramos em google.com.
 

 
Nota: Você pode igualmente executar uma pesquisa de DNS reversa incorporando um IP
address em vez de um Domain Name.
 

  
Conclusão
 

Você deve agora saber usar o sibilo, o traceroute, e a pesquisa de DNS no Roteadores
RV160 e de RV260 Series.
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