
Utilidades diagnósticas no VPN Router RV315W 
Objetivo
 

A página diagnóstica das utilidades permite que você faça algum Troubleshooting básico
como o sibilo, siga um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, execute uma
pergunta do Domain Name Server (DNS), ou capture e siga pacotes. Isto é útil para
pesquisar defeitos, porque ajuda o administrador a monitorar e controlar a rede.
 
Este artigo explica como usar as utilidades diagnósticas em RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Utilidades diagnósticas
 

• Sibilo — O sibilo é útil se você quer pesquisar defeitos a conectividade de rede ou a
largura de banda.
 
• Traceroute — A página de Traceroute permite que o usuário ver cada salto entre o
roteador e o host de destino assim como o Round-Trip Time a cada parada.
 
• O HTTP obtém — O HTTP diagnóstico é usado para fazer um diagnóstico sobre um
página da web específico.
 
• Pergunta DNS — A página da pergunta DNS permite que o usuário ver a informação
sobre um host conectado com o DNS.
 

  
Sibilo diagnóstico
 

O sibilo é uma técnica que esteja usada para testar se um host pode ser alcançado. O sibilo
é usado igualmente para medir o tempo de desengate total. O RV315W envia cinco 32
pacotes de bytes ao destino para avaliar a conexão entre o dispositivo e o host. O sibilo é
útil se você quer pesquisar defeitos a conectividade de rede ou a largura de banda.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
utilidades > sibilo diagnósticos. A página do sibilo abre:
 



 
Etapa 2. Entre no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou no hostname do
dispositivo para sibilar no campo do endereço IP de destino ou do hostname.
 
Etapa 3. Começo do clique para começar o sibilo.
 
Após alguns minutos, o estado do sibilo é indicado no campo sumário.
 

• icmp_seq — A sequência do pacote que o IS-IS enviou durante o sibilo.
 
• ttl — O Time to Live (ttl) indica quantos saltos o pacote de ping pode viajar antes que
esteja deixado cair.
 
• tempo — O tempo onde toma para que o pacote alcance o destino e o alcance de volta
ao RV315W.
 

  
Traceroute diagnóstico
 

Traceroute descobre as rotas IP ao longo de que os pacotes são enviados. Traceroute envia
pacotes aos anfitriões entre o host de origem e o host de destino para descobrir os pacotes
IP do trajeto toma.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
utilidades diagnósticas > Tracaroute. A página de Traceroute abre:
 



 
Etapa 2. Entre no endereço IP ou nome do host do dispositivo que você gostaria de
distribuir no campo de Traceroute.
 
Etapa 3. Começo do clique a começar.
 
Após alguns minutos, o estado do traceroute é indicado no campo de resultados. Os
resultados mostram os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT diferentes
que o RV315W usado para distribuir os pacotes ao destino.
 

  
O HTTP diagnóstico obtém
 

O HTTP diagnóstico é usado para fazer um diagnóstico sobre um página da web específico.
O administrador com a informação pode então determinar se o página da web for permitido
ou negado.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
utilidades diagnósticas > HTTP obtêm. O HTTP obtém a página abre:
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço de url da página que você gostaria de diagnosticar no campo
URL.
 
Etapa 3. Começo do clique a começar.
 
Após alguns minutos, o estado da URL é indicado no campo sumário. Os indicadores do



sumário se o server pode alcançar a página e se a página é um página da web seguro.
 

  
Pergunta diagnóstica DNS
 

A pergunta DNS é uma técnica quando um dispositivo que apoie o IP pede um servidor
DNS o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT associado com um Domain
Name. O servidor DNS deve perguntar o IP associado com esse Domain Name.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
utilidades diagnósticas > pergunta DNS. A página da pergunta DNS abre:
 

 
Etapa 2. Incorpore o Domain Name para executar sobre uma pergunta DNS, no campo do
Domain Name.
 
Etapa 3. Começo do clique a começar.
 
Após alguns minutos, o estado da pergunta é indicado no campo sumário. O sumário indica
o nome do servidor no campo do server e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do server no campo do endereço1. O nome do host será indicado no campo de
nome e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host será indicado no
segundo campo do endereço1.
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