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Introdução

Este documento descreve como fazer o acesso de console aos dispositivos da série da sala do
WebEx e à câmera do quadrilátero.

Contribuído por Seeta Rama Raju K, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de dispositivos da série da sala do WebEx e de
câmera do quadrilátero.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Portátil/Dektop de Windows.●

Direcionadores para tomar a conexão serial do USB.
(http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)

●

Aplicativo da massa de vidraceiro●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Procedimento

Etapa 1. Conecte o USB ao micro cabo USB entre o valor-limite/a câmera e sistema Windows do
quadrilátero.

Etapa 2. Abra o aplicativo da massa de vidraceiro. A janela de configuração da massa de
vidraceiro abre segundo as indicações da imagem.

http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers


Etapa 3. Sob o campo do tipo de conexão, botão do selectSerialradio segundo as indicações da
imagem.
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Etapa 4. No campo theCategory da navegação, selectSerial segundo as indicações da imagem.
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O serial local de TheOptions que controla linhas página abre como na imagem.
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Etapa 5. Na linha de série a conectar para colocar, entre na porta COM que seu dispositivo está
conectado a (por exemplo, você pode entrar na porta COM do padrão é COM1).
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Etapa 6. No campo theSpeed (da baud), incorpore a velocidade da transmissão digital que é
compatível com o interruptor segundo as indicações da imagem. Para a maioria dos valores-
limite, a velocidade pode ser to115200 ajustado.
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Passo 7. Nos bit de dados coloque, incorpore o número de bit de dados usados para cada caráter
segundo as indicações da imagem. O valor recomendado is8.
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Etapa 8. No theStop os bit colocam, incorporam o número de bit a ser enviados na extremidade
de cada caráter segundo as indicações da imagem. O bit de interrupção informa a máquina que
alcançou a extremidade de um byte. O valor recomendado is1.
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Etapa 9. No menu suspenso da paridade, selecione o método a fim detectar erros na transmissão
segundo as indicações da imagem. O método recomendada a fim detectar erros no isNone da
transmissão.
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Etapa 10. No menu suspenso do controle de fluxo, selecione o método a fim impedir o excesso
dos dados segundo as indicações da imagem. O método recomendada a fim impedir o isNone do
excesso dos dados.
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Etapa 11. (opcional) a fim salvar para uso futuro as configurações de conexão, navega à placa do
theCategorynavigation, e ao selectSession. Se você não deseja salvar as configurações de
conexão, salte a etapa 14.
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Etapa 12. Sob theSaves que as sessões colocam, dão entrada com um nome para que os ajustes
sido salvar como.
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Etapa 13. SelectSave segundo as indicações da imagem.
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Etapa 14. SelectOpen.
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TheCOM1 – A janela de console da massa de vidraceiro abre.

Etapa 15. HitEnteron o teclado a fim ativar o comando line interface(cli). A alerta de login é
indicada:
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Etapa 16. Dê entrada com o nome de usuário. O nome de usuário padrão é admin.

Etapa 14. Digite a senha. O iscisco da senha padrão.
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