
SX300 Series-switches gebruiken door CLI 
Doel
 

Switches kunnen op veel manieren worden benaderd en ingesteld, maar als u een
schakelaar via een Opdrachtlijn Interface (CLI) benadert, worden er gebruikersreferenties
hersteld zoals het beheerderwachtwoord voor het apparaat.
 
Dit document legt uit hoe u toegang hebt tot de Sx300 Series-switches via CLI met behulp
van een hyperterminal.
 
Opmerking: Dit artikel gaat ervan uit dat de gebruiker Windows XP gebruikt.
 
 
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SG300 Series 
・ SF300 Series
  

Softwareversie
 

・ v1.2.7.76
  

Procedure voor toegang tot CLI
 

Dit document gebruikt Windows XP-besturingssysteem; u kunt echter elke terminalemulator
(Seriële communicatieprogramma) gebruiken met het aanwezige besturingssysteem. De
COM poorteigenschappen blijven constant voor de gekozen derde terminal emulator.
 
Stap 1. Klik op Start > Alle programma's > Accessoires > Communicatie > Hyper-terminal.
Het venster Hyper Terminal wordt geopend.
 
Stap 2. Voer de verbindingsnaam in het veld Naam in.
 



 
Stap 3. Kies een pictogram van de gegeven pictogrammen in het veld ICON.
 

 
Stap 4. Klik op OK. Het venster Connect To venster wordt geopend.
 
Stap 5. Kies COM1 in de vervolgkeuzelijst in de Connect met het veld. We hoeven geen
locatiegegevens te configureren, omdat we COM-poort gebruiken.
 



 
Stap 6. Klik op OK. Het venster COM1 Properties wordt geopend.
 
Stap 7. Kies het basistarief in de bits per seconde vervolgkeuzelijst. De standaardwaarde is
115200; dit kan zowel van de GUI als van de CLI worden gewijzigd.
 

 
Stap 8. Kies 8 uit de vervolgkeuzelijst in het veld Data bits.
 



 
Stap 9. Kies Geen van de vervolgkeuzelijst in het veld Parity.
 

 
Stap 10. Kies 1 van de vervolgkeuzelijst in het veld Stop bits.
 



 
Stap 1. Kies Geen van de vervolgkeuzelijst in het veld Flow Control.
 

 
Opmerking: De eigenschappen van de COM poort kunnen worden gewijzigd nadat u hebt
aangemeld bij het apparaat.
 
Stap 12. Klik op OK.
 
Stap 13. Klik op ENTER op het toetsenbord en specificeer de inlogreferenties.
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