
Teste de diagnósticos em RV215W 
Objetivo
 

O artigo explica como fazer o teste de diagnósticos em RV215W, cobrindo ferramentas da
rede e Espelhamento da porta. A página das ferramentas da rede permite que um usuário
faça algum Troubleshooting básico como o sibilo ou siga um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, execute uma consulta do Domain Name Server (DNS), ou
capture e siga pacotes. Isto é útil para pesquisar defeitos, como quando você tenta figurar
para fora se um determinado roteador está conectado ao rv, se pode ser alcançado, e para
verificar as configurações no roteador.
 
O Espelhamento da porta é um processo usado para monitorar o tráfego de rede. É usado
igualmente para debugar e analisar dados de rede ou erro de pacote para uma rede.
Monitora os pacotes de rede de uma das portas em um roteador e envia a uma
cópia daquele pacotes de rede a uma outra porta de onde a rede seja monitorada.
 
Nota: O teste de diagnósticos exige uma conexão com o Internet.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Ferramentas da rede
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, escolha o >Diagnostics da
administração > as ferramentas da rede. A página das ferramentas da rede abre:
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP desejado ou o Domain Name ao campo do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/Domain Name.
  

Teste de ping
 

O teste de ping é usado para testar a Conectividade entre o roteador e um outro dispositivo
na rede conectada a este roteador. O teste de ping envia pacotes de requisição de eco do



Internet Control Message Protocol (ICMP) do host ao host de destino. Os resultados do
teste incluem o estado, a perda recebida transmitida pacotes e o Round Trip Time.
 
Etapa 1. Sibilo do clique.
 

 
• O resultado do sibilo é indicado. Clique em Close.
  

Traceroute
 

Traceroute indica todo o Roteadores atual entre o endereço IP de destino e o dispositivo
ativo. Até 30" saltos” (roteadores intermediários) entre este roteador e o destino serão
indicados.
 
Etapa 1. Clique Traceroute.
 

 
• O resultado de Traceroute é indicado. Clique em Close.
  

Pesquisa de DNS
 

A consulta do nome de DNS é usada para recuperar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT para o nome de host dado.
 



 
Etapa 1. Incorpore o Domain Name para executar uma pesquisa de DNS no campo de
nome de Internet.
 
Etapa 2. O clique olha acima.
 

 
• O resultado DNS é indicado. Clique em Close.
  

Espelhamento de portas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, escolha o >Diagnostics da
administração > o Espelhamento da porta. A página do Espelhamento da porta abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a porta de origem desejada do espelho dos portos disponíveis. Esta é a
porta em que a porta de rede é monitorada.
 
Etapa 3. Escolha a porta desejada da lista de drop-down da porta do espelho. Esta é a porta
em que o tráfego de rede é analisado.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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