
Informação de sistema da vista em adaptadores
do telefone SPA112 e SPA122 

Objetivos
 

A informação de sistema de um dispositivo é muito útil para um administrador porque ajuda
a analisar a configuração e os valores básicos que um dispositivo tem. Esta informação
pode ser usada para aumentar e controlar as características do dispositivo assim como ser
usada para a referência. Este documento descreve como ver a informação do desempenho
de sistema em um SPA112 e em um SPA122.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versão de software
 

• 1.3.2 (014)
  

Informação de sistema da vista
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha o estado > a 
informação de sistema. A página da informação de sistema abre:
 

 
 
A informação seguinte sobre o dispositivo é indicada na tabela da informação de sistema.
 

• Modelo — Indica o número de modelo e a descrição do produto.
 
• Versão de hardware — Indica o número de versão de hardware.
 
• Versão da bota — Indica o número de versão de firmware da bota. A versão da bota
indica que versão de firmware que o sistema usará caso que aquele o sistema será



reiniciado e para finalidades da recuperação. Fornece a eliminação de erros para o
software.
 
• Versão de firmware — Indica a versão do firmware atual. O firmware é software que está
instalado no dispositivo que permite que o administrador configure o dispositivo que
concorda com as requisições de usuário.
 
• Firmware da recuperação — Indica o número de versão do firmware da recuperação. O
firmware da recuperação está usado para ligar o hardware quando precisa de ser
recuperado.
 
• MAC address MACILENTO — Indica o MAC address da interface WAN.
 
• Nome de host — Indica o nome de host do dispositivo. O nome de host é o nome que
está atribuído ao dispositivo quando é conectado a uma rede para a identificar.
 
• Domain Name — Indica o Domain Name do dispositivo. O Domain Name é a
identificação que é atribuída por uma corda para um protocolo IP.
 
• Número de série — Indica o número de série do dispositivo.
 
• Horas atual — Indica o tempo que é ajustado no dispositivo.
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