
Sumário do sistema da vista em RV220W e em
RV120W 

Objetivo
 

O sumário do sistema no dispositivo fornece uma maneira rápida para que uma olhe toda a
informação relacionada essencial do sistema. O sumário do sistema é a placa do detalhe
que indica a informação geral sobre seu computador e seu sistema operacional. Um usuário
pode ver a informação sobre o nome, a versão, o fabricante, e a localização de diretório do
sistema operacional. Você pode igualmente verificar a versão do BIOS ou o EFI, o tipo de
processamento, e informação de memória. Esta página é usada frequentemente para
propósitos de Troubleshooting a fim verificar endereços IP e MAC, LAN e detalhes das
conexões de WAN, e igualmente do servidor DHCP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Sumário do sistema
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o sumário do estado > do
sistema. A página de sumário do sistema abre:
 



 
Etapa 2. O clique edita se disponível, ao lado dos campos para fazer mudanças como
desejadas.
 
A informação seguinte é indicada sob a área sumária do sistema:
 

• Nome de host — Indica o nome de host atribuído ao dispositivo. 
 
• Versão de software — Indica o software release as corridas do dispositivo atualmente.
 
• Soma de verificação do firmware MD5 — Indica a soma da verificação da mensagem
Digest5 (MD5) do firmware atual. Esta soma de verificação é o valor de hash que é criado
depois que a upgrade de firmware termina. Isto é criado para verificar com o valor de hash
da soma de verificação fornecido pelo Web site de que o firmware foi transferido. Se os
valores de hash combinam, significa que o firmware esteve transferido com sucesso.  
 
• O PID VID- indica o identificador do produto (PID) e o identificador de versão (VID) do
Access point.
 
• Número de série — Indica o número de série do Access point.
 

Nota: O número MD5 é usado para verificar a integridade do firmware.
 
A informação seguinte é indicada sob a área de informação LAN (rede de área local):
 

• MAC address — Indica o endereço do hardware do dispositivo.
 
• Endereço do IPv4 — Indica o endereço e a máscara de sub-rede do dispositivo.
 
• Endereço do IPv6 — Indica o endereço e a máscara de sub-rede do dispositivo
(mostrado somente se o IPv6 é permitido).
 
• Servidor DHCP — Indica se o servidor DHCP está permitido ou não. Se permitidas, as
máquinas DHCP Client conectadas à porta de LAN recebem seu IP



address dinamicamente.
 
• Transmissão de DHCP — Indica se o dispositivo atua como uma transmissão de
DHCP (a retransmissão DHCP deve ser permitida para que esta trabalhe).
 
• Server DHCPv6 — O whehter dos indicadores o server DHCPv6 é permitido ou
desabilitado. Se permitidas, as máquinas cliente DHCPv6 conectadas à porta de LAN
recebem seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dinamicamente.
 

A área da informação de licença de ProtectLink contém a informação licenciando para a
Web de Cisco ProtectLink.
 
Etapa 3. Para permitir Cisco ProtectLink use a utilidade da navegação para escolher a Web
de Cisco ProtectLink > a proteção da Web > a reputação da Web. A página da reputação da
Web abre:
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da reputação da Web para permitir a reputação da
Web.
 
Nota: Cisco ProtectLink é uns recursos licenciado, consequentemente a reputação da Web
precisa de ser girada sobre antes que Cisco ProtectLink esteja permitido.
 
Etapa 5. Depois que a Web de Cisco ProtectLink é permitida, escolha o sumário do estado >
do sistema a ir para trás à página de sumário. A página de sumário do sistema abre:
 



 
A área de informação MACILENTO fornece o status atual de interfaces WAN diferentes.
Fornece detalhes e igualmente fornece as ações que podem ser tomadas em uma interface
WAN específica. A informação seguinte é indicada sob a área MACILENTO da informação
(do Internet) (IPv4):
 

• MAC address — Indica o endereço do hardware da porta MACILENTO.
 
• Tempo de conexão — Indica o alcance de tempo para que a conexão fica acima.
 
• Tipo de conexão — Indica se o endereço MACILENTO do IPv4 está obtido
dinamicamente através de um servidor DHCP, atribuído estaticamente pelo usuário, ou
obtido através de uma conexão do provedor de serviço do Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
• Estado de conexão — Indica se a porta MACILENTO está conectada ao (ISP).
 
• Servidor DHCP — Indica se o servidor DHCP está permitido ou não. Se permitidas, as
máquinas DHCP Client conectadas à porta de LAN recebem seu IP
address dinamicamente.
 
• Aluguer obtido — Indica o tempo em que o aluguer é obtido do servidor DHCP.
 
• Duração de aluguel — Indica a duração para que permanecerá ativo.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Indica o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da porta MACILENTO.
 
• Máscara de sub-rede — Indica a máscara de sub-rede para a porta MACILENTO.
 
• Gateway — Indica o IP address do gateway da porta MACILENTO.
 
• Servidor de DNS principal — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do servidor de DNS principal da porta MACILENTO.
 
• Servidor de DNS secundário — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do servidor de DNS secundário da porta MACILENTO.
 
• NAT (modo do IPv4 somente) — Indicadores que se a ferramenta de segurança é



permitida que reage do modo ou o modo de roteamento do Network Address Translation
(NAT) (desabilitado).
 

Etapa 6. O clique conecta para aplicar as mudanças feitas.
 
Nota: Clique renovam para liberar o IP address running e para obter uma liberação do novo
ou do clique para liberar o IP address running somente. Estes precisam de ser configurados
antes que o usuário possa clicar conectar para salvar mudanças.
 

 
A informação seguinte é indicada sob a área MACILENTO da informação (do Internet)
(IPv6):
 

• Tempo de conexão — Indica o alcance de tempo para que a conexão fica acima.
 
• Tipo de conexão — Indicadores que se o endereço MACILENTO do IPv4 é obtido
dinamicamente através de um servidor DHCP, atribuído estaticamente pelo usuário ou
obtido através de uma conexão do provedor de serviço do Internet (ISP) PPPoE/L2TP.
 
• Estado de conexão — Indicadores se a porta MACILENTO é conectada ao (ISP).
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Indica o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da porta MACILENTO.
 
• Gateway — Indica o IP address do gateway da porta MACILENTO.
 
• Servidores DNS — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
servidor DNS da porta MACILENTO.
 

Etapa 7. O clique conecta para aplicar as mudanças feitas.
 
Nota: Clique renovam para liberar o IP address running e para obter uma liberação do novo
ou do clique para liberar o IP address running somente. Estes precisam de ser configurados
antes do usuário e podem clicar conectam em seguida para salvar mudanças.



A informação seguinte é indicada sob a área de informação wireless:
 

• Frequência da operação — Indica a banda de frequência operacional para o rádio
wireless.
 
• Modo de rede Wireless — Indica o modo do Wi-fi do rádio (por exemplo, N ou N/G).
 
• Canal — Indica o canal atual no uso pelo rádio.
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