
Usando o sibilo e o Traceroute no SG550XG e
no SG350XG 

Objetivo
 

O SG550XG e o SG350XG incluem as ferramentas incorporados do sibilo e do traceroute,
que podem ser usadas para testar as comunicações de rede do interruptor. O sibilo usa
pacotes de eco ICMP (protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP)) para
testar o reachability de um host na rede, e retorna a informação tal como o Round-Trip Time
e o estado do pacote. Traceroute indica a rota e cronometra tomadas de um pacote ao
viajar a um host de rede.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como usar o sibilo e o traceroute no SG550XG e no
SG350XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG550XG
 
• SG350XG
  

Versão de software
 

• v2.0.0.73
  

Usando o sibilo e as ferramentas de Traceroute
 
Ping
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o sibilo. A
página do sibilo abre.
 



 
Etapa 2. No campo de definição do host, selecione um botão de rádio para especificar como
o host remoto será identificado. Selecione pelo IP address para designar o host por seu IP
address. Selecione por nome para designar o host por seu hostname. Se você está no
modo de exibição básico, salte para pisar 7 (o modo de exibição pode ser mudado com a
lista de drop-down no canto superior direito do utilitário de configuração da Web).
 



 
Etapa 3. Se você está vendo a página do sibilo em modo de exibição avançado, diversos
mais campos estão disponíveis. No campo da versão IP, selecione um botão de rádio para
escolher que versão IP o interruptor usará ao sibilar. Selecione a versão 4 para usar IPv4, e
a versão 6 para usar o IPv6.
 

 
Etapa 4. Na lista de drop-down IP da fonte, selecione o IP address de que o interruptor
enviará o sibilo. O padrão é auto, que diz o interruptor para computar o endereço de origem
baseado no endereço de destino. Se você selecionou a versão 6 no campo da versão IP,
continue a pisar 5; se não, salte para pisar 7.
 



 
Etapa 5. No campo do tipo de endereço do IPv6 do destino, selecione um botão de rádio
para indicar o tipo do endereço do IPv6 do destino.
 

 
As opções são:
 

• Local da relação – O IP address identifica excepcionalmente anfitriões em uma relação
de rede única. Um endereço local de link tem um prefixo de FE80, não é roteável, e pode
somente ser usado para uma comunicação na rede local. Se um endereço local de link
existe na relação, esta entrada substitui o endereço na configuração.
 
• Global – O endereço é um endereço do IPv6 do unicast global que seja visível e
alcançável de outras redes. Se você seleciona esta opção, salte para pisar 7.
 

Etapa 6. Se você selecionou a relação local do campo do tipo de endereço do IPv6 do
destino, escolha uma interface local da relação da lista de drop-down da interface local da
relação.
 



 
Etapa 7. No endereço IP de destino/campo de nome, entre no endereço IP ou nome do host
do host remoto, segundo sua seleção no campo de definição do host. Se você está no modo
de exibição básico, salte para pisar 10.
 

 
Etapa 8. No campo do intervalo do sibilo, escolha um botão de rádio especificar o intervalo
de tempo que o interruptor espera entre a emissão de pacotes. Selecione o padrão do uso 
para usar a configuração padrão (Senhora 2000), ou definido pelo utilizador para entrar em
um intervalo de tempo feito sob encomenda (a escala é 0-65535).
 



 
Etapa 9. No número de sibilos coloque, escolha um botão de rádio especificar o número de
sibilos que o interruptor enviará ao destino. Selecione o padrão do uso para usar a
configuração padrão (4 sibilos), ou definido pelo utilizador para incorporar um número feito
sob encomenda (a escala é 0-65535).
 

 
Etapa 10. O clique ativa o sibilo para começar o sibilo, ou o cancelamento do clique
cancelar os ajustes.
 



 
Etapa 11. Quando o sibilo processar, uma barra de carga aparecerá. Clique o botão do 
sibilo da parada debaixo desta barra para cancelar o sibilo.
 

 
Etapa 12. Quando o sibilo termina, diversos campos na página atualizarão com informação.
 



 
Os campos são:
 

• Número de pacotes Sent – Mostra o número total de pacotes de requisição de eco ICMP
enviados ao host remoto.
 
• Número de pacotes recebidos – Mostra o número total de pacotes de resposta eco ICMP
recebidos do host remoto.
 
• Pacote perdido – Mostra a porcentagem dos pacotes de requisição de eco que nunca
receberam um pacote de resposta de eco correspondente.
 
• Round Trip Time mínimo – Mostra o Round-Trip Time o mais rápido do pacote fora de
todos os pacotes enviados.
 
• Round Trip Time máximo – Mostra o Round-Trip Time o mais lento do pacote fora de
todos os pacotes enviados.
 
• Round Trip Time médio – Mostra o Round-Trip Time médio fora de todos os pacotes
enviados.
 
• Estado – Mostra o estado do retorno do sibilo.
  

Traceroute
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > Traceroute.
A página de Traceroute abre.
 



 
Etapa 2. No campo de definição do host, selecione um botão de rádio para especificar como
o host remoto será identificado. Selecione pelo IP address para designar o host por seu
endereço IPv4. Selecione por nome para designar o host por seu hostname. Se você está
no modo de exibição básico, salte para pisar 5. Se você selecionou por nome neste campo,
e reage de modo de exibição avançado, salte a etapa 4.
 

 
Etapa 3. Se você está vendo a página de Traceroute em modo de exibição avançado,
diversos mais campos estão disponíveis (o modo de exibição pode ser mudado com a lista
de drop-down no canto superior direito do utilitário de configuração da Web). No campo da 
versão IP, selecione um botão de rádio para escolher que versão IP o interruptor usará ao
executar o traceroute. Selecione a versão 4 para usar IPv4, e a versão 6 para usar o IPv6.
 

 
Etapa 4. Na lista de drop-down IP da fonte, selecione o IP address que o interruptor enviará
o traceroute de. O padrão é auto, que diz o interruptor para computar o endereço de origem
baseado no endereço de destino.
 



 
Etapa 5. No IP address/campo de nome do host, entre no endereço IP ou nome do host do
host remoto, segundo sua seleção no campo de definição do host. Se você está no modo de
exibição básico, salte a etapa 8.
 

 
Etapa 6. No campo TTL, escolha um botão de rádio especificar o número máximo de salto
que o traceroute permitirá. A característica TTL (tempo ao vivo) é usada para impedir que o
pacote esteja colado em um loop infinito; se um pacote excede seu valor TTL, o roteador
seguinte chega na gota da vontade ele e envia um pacote excedido tempo ICMP de volta ao
interruptor. Padrão seleto do uso para usar a configuração padrão (30), ou definido pelo
utilizador para incorporar um número feito sob encomenda (a escala é 1-255).
 



 
Etapa 7. No campo do intervalo, escolha um botão de rádio especificar a quantidade de
tempo que o interruptor esperará um pacote de informação de retorno antes do declarar
perdeu e de se mover sobre para o próximo pacote. Selecione o padrão do uso para usar a
configuração padrão (Senhora 3), ou definido pelo utilizador para incorporar um número
feito sob encomenda (a escala é 1-60).
 

 
Etapa 8. O clique ativa Traceroute para começar o traceroute, ou cancelamento do clique
cancelar os ajustes.
 

 



Etapa 9. Quando o traceroute processar, uma barra de carga aparecerá. Clique o botão de 
Traceroute da parada debaixo desta barra para cancelar o traceroute.
 

 
Etapa 10. Quando o traceroute termina, a tabela de Traceroute aparece, que mantém toda a
informação retornada. Traceroute envia três pacotes ao host remoto, e a informação
individual de cada pacote está sob cada campo do round trip 1-3.
 

 
Os campos são:
 

• Deslocamento predeterminado – Mostra o número do lúpulo.
 
• Host – Mostra o IP address de uma parada na rota.
 
• Round trip 1-3 – Mostra a cada um a informação do traceroute do pacote.
 

– Tempo (Senhora) – Mostra o Round-Trip Time à parada.
 
– Estado – Mostra se o pacote alcançou com sucesso a parada.
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