
Configuração de sistema e configurações
variadas no SPA3102 

Objetivo
 

Este artigo explica como alterar as configurações de sistema e as configurações variadas
para o SPA3102. Inclui a limitação do acesso aos domínios, limitação do usuário e o acesso
admin, e a configuração dos server do log do syslog e debug. Os dois logs podem ser
usados para analisar o fluxo de dados com o SPA3102 e podem ser relatados ao
administrador de sistema.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA3102
  

Configuração de sistema
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o início de uma sessão
Admin > avançou > Voz > sistema. A página do sistema abre.
 

 
 
Etapa 2. No acesso restrito os domínios colocam, incorporam até cinco dos Domain Name
com que você deseja acesso limitado do SPA3102. Os Domain Name devem ser separados
por uma vírgula.
 



 
 
Etapa 3. Do admin da Web da possibilidade alcance a lista de drop-down, escolha-a sim ou 
não. Sua opção permitirá ou desabilitará o acesso local ao servidor de Web admin. A opção
padrão é yes.
 

 
 
Etapa 4. No campo da senha Admin, incorpore a senha desejada para o acesso às
operações de administração do utilitário de configuração da Web. O padrão não é nenhuma
senha.
 



 
 
Etapa 5. No campo de senha do usuário, incorpore a senha desejada para o acesso às
operações de usuário do utilitário de configuração da Web. O padrão não é nenhuma senha.
 

 
 
Etapa 6. O clique submete todas as mudanças para atualizar configurações.
  

Configurações diversas
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o início de uma sessão
Admin > avançou > Voz > sistema. A página do sistema abre.
 



 
 
Etapa 2. No campo do servidor de SYSLOG, dê entrada com o nome do servidor de
SYSLOG. Esta característica identifica o server que registra seus dispositivos informação de
sistema e eventos principais.
 

 
 
Etapa 3. Debugar separe o campo, dão entrada com o nome do server debugar. Esta
característica identifica o server que registra seus dispositivos debuga a informação.
 



 
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do nível de debug, selecione o nível preferido. Mais alto o
nível de debug, mais alto o nível de detalhe gerado do server debugar. Um valor de 0 não
gerará nenhuma informação. Para registrar mensagens do SORVO, o nível de debug deve
ser pelo menos 2. O valor padrão é 0. 
 

 
 
Nota: Se seu dispositivo não tem a versão de firmware 5.1.10 ou instalada mais nova, a
seguir salte para pisar 6.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da opção debugar, não escolha nenhuns ou Dbg_aud_dump
. Se você escolhe Dbg_aud_dump, o dispositivo enviará dados audio ao log de sistema e
criará arquivos do .DAT em seu diretório. Se você não escolhe nenhuns, a seguir o
dispositivo não enviará dados audio e continuará como o normal.
 



 
 
Etapa 6. O clique submete todas as mudanças para atualizar a configuração.
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