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Gebruik de optie Apparaat lokaliseren op de
switch via de CLI 

Doel
 

Het lokale apparaat is een functie die u in staat stelt om gemakkelijk een specifieke
schakelaar op uw netwerk fysiek, of enig of gestapeld, te plaatsen. Deze functie maakt het
knipperen van alle netwerkpoort-LEDs op een specifieke schakelaar of gestapelde switches
mogelijk die handig zijn om een apparaat in een kamer met veel onderling verbonden
apparaten te lokaliseren. Wanneer deze functie is geactiveerd, alle netwerkpoort-LEDs op
het apparaat knipperen voor een geconfigureerde hoeveelheid tijd. In een gestapeld
apparaat kan een specifieke eenheid of alle eenheden in de stapel worden gespecificeerd.
 
Dit artikel bevat instructies hoe u een specifiek apparaat of apparaat op uw netwerk kunt
vinden via de Opdrachtlijn Interface (CLI) van de schakelaar.
 
Opmerking: Voor instructies hoe u de lokatie-optie kunt gebruiken op uw switch via het
webgebaseerde hulpprogramma of de Smart Network Application (SNA), klikt u hier.
  

Toepasselijke apparaten
 

Sx350 Series
SG350X Series
Sx550X Series
  

Softwareversie
 

2.3.0.130
  

Gebruik het lokale netwerkapparaat
 

Stap 1. Meld u aan bij de switch-console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en
wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft
geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.
 
Opmerking: Om te leren hoe te om tot een schakelaar CLI van Cisco van MKB door SSH of
telnet toegang te hebben, klik hier.
 

 
Opmerking: Afhankelijk van het exacte model van de switch kunnen de opdrachten variëren.
In dit voorbeeld wordt de SG350X-switch benaderd via Telnet.
 
Stap 2. In de bevoorrechte EXEC-context van de switch voert u de volgende opdracht in om
de netwerkpoort op LEDs van een specifieke eenheid in een stapel aan te steken:
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5716
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982
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De opties zijn:
 

unit-id — Specificeer het eenheidsnummer of indien leeg dit item wordt weergegeven.
duur seconden: het aantal seconden dat de LEDs zal branden. Het bereik kan van 5 tot
300 seconden zijn. Als dit niet is aangegeven, gaan de LEDs gedurende 60 seconden
branden.
Stop - Stop de LEDs om te knipperen.
 

 
In het onderstaande voorbeeld kan de schakelaar Unit 2 gemakkelijk worden geïdentificeerd
aangezien alle LEDs knipperen die 10 seconden aanhouden.
 

 
Stap 3. (Optioneel) In de bevoorrechte EXEC-context van de switch voert u de volgende
opdracht in om de gestapelde switches van de netwerkpoort van LEDs aan te steken:
 

 

 
In het onderstaande voorbeeld knipperen de gestapelde SG350X-switches allebei
gedurende 30 seconden.
 



 
Stap 4. (Optioneel) Hebt u het apparaat gevonden dat u probeert te vinden, dan kunt u de
LEDs stoppen met knipperen door het volgende in te voeren:
 

 

 
U zou nu met succes een specifieke schakelaar of stapel van switches op uw netwerk door
CLI van de schakelaar moeten hebben gelokaliseerd.
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