
Informações de interface no SPA100 Series 
Objetivo
 

Este artigo explica as informações de Interface do dispositivo SPA100 Series. A página 
Interface Information informa informações sobre que tipo de conexão o dispositivo da série
SPA100 usa atualmente (por exemplo, se um servidor DHCP é usado ou se um endereço IP
é atribuído manualmente), assim como a conectividade LAN (SPA122 Only) e WAN. O
administrador pode visualizar informações sobre a conectividade do dispositivo e usá-las
para ajudar na solução de problemas.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA100 Series
  

Versão de software
 

•v1.1.0
  

Informações da interface
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Informações da
interface. A página Informações da Interface é aberta:
 

 
A página Informações da Interface mostra os seguintes campos:
 

Lista de interface
 

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN
configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.
 
- Tipo de conexão — Exibe o protocolo em uso pela interface.
 
- Endereço IP — Exibe o endereço IP configurado da interface.
 
- Máscara de sub-rede — Exibe a máscara de sub-rede da interface.
 
- Endereço MAC - Exibe o endereço MAC da interface.
 

Lista de portas
 

- Interface — Exibe a lista de todas as interfaces de LAN (somente SPA122) e WAN



configuradas atualmente às quais o dispositivo está conectado.
 
- TX (pkts) — Exibe o número de pacotes transmitidos dessa porta.
 
- RX (pkts) — Exibe o número de pacotes recebidos por esta porta.
 
- Status — Exibe o status da porta, se ela está conectada a um dispositivo ou
desconectada.
 

Etapa 2. (Opcional) Clique no botão Clear TX & RX para redefinir a contagem de pacotes
TX e RX para 0.
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