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Introdução
Isto documenta descreve como costume-fazer o cabo do console do Cisco IP Phone que é usado
para recolher logs do telefone diretamente da porta de Console.

Informações de Apoio
O telefone debuga logs é recolhido usando três métodos diferentes:
●

Logs do console do acesso à Web

●

Debugar o modo com o acesso do Shell Seguro (ssh)

Porta de Console do telefone
Use métodos um e dois somente, quando o telefone é alcançável sobre um IP. Às vezes, o
acesso à Web ou o acesso SSH não são disponível devido à segurança de rede, por exemplo
políticas de firewall.
●

O método três é útil nos scenarios de Troubleshooting, em que os logs precisam de ser recolhidos
durante a inicialização do telefone ou antes que o IP do telefone esteja alcançável, como:
Pesquisando defeitos questões de DHCP do telefone
Edição VPN
Alcançabilidade ou questões de segurança do telefone.
Um cabo do console é usado nestas situações.
●

●

●

Tipos de portas de Console
Dois tipos de portas de Console estão disponíveis em Ciscos phone, segundo o modelo.
●

A porta de Console USB no telefone modela 99XX e 8961

●

O porto auxiliar de seis pinos em telefones modela 79XX e 78XX
Nota: O telefone 88XX modelo tem o USB e os portos auxiliares.

Como fazer o cabo do console
Os dois tipos de cabos do console são:
1. Cabo da porta de Console USB
2. Seis cabos do porto auxiliar do pino

Cabo da porta de Console USB
A fim fazer o cabo da porta de Console USB, você exige:
●

Dois USB de série (DB9) cabografam segundo as indicações desta imagem:

●

Um cabo serial com porta fêmea DB9 em cada lado segundo as indicações desta imagem:

As portas serial da necessidade de três cabos de ser interconectado para terminar o cabo
segundo as indicações desta imagem:

Quando o cabo da porta de Console USB é conectado ao telefone, uma mensagem instantânea
aparece no telefone: cabo do console USB-de série detectado.

Seis cabos da porta de Console auxiliares do pino
A fim fazer seis cabos que do porto auxiliar do pino você exige:
●

Um cabo USB serial(DB9) segundo as indicações desta imagem:

●

Um seis cabos do pino RJ11 e uma porta DB9 (fêmea) segundo as indicações desta imagem:

Na porta DB9, os números são mencionados minusculamente para cada porta. Para a porta
RJ11, o número do cabo é contado da esquerda quando o grampo enfrentar para baixo.
Torça os cabos da utilização RJ11 e DB9:
DB9 RJ11
2
2
3
4
5
3
A porta das mostras RJ11 da imagem e porta DB9 fêmea remendadas junto.

O cabo de controle do porto auxiliar de seis pinos é mostrado nesta imagem.

Etapas para usar o cabo da porta de Console
1. Conecte o cabo do console apropriado à porta de Console AUX ou USB do telefone,
segundo o modelo do telefone.
2. Para a porta de Console USB, certifique-se de que o porta usb está permitido no telefone da
página do dispositivo do telefone no gerenciador de chamada.
3. Após ter obstruído o cabo ao computador, encontre o número de porta COM para esta
conexão, navegando ao gerenciador de dispositivo.
Nota: Se o cabo não é detectado no gerenciador de dispositivo, assegure-se de por favor
que os direcionadores (eventualmente) do cabo serial USB estejam instalados.

4. Na máquina dos indicadores, alcance a porta serial usando a sessão da massa de vidraceiro
com taxa de baud 115200.
5. A fim permitir o específico debuga inicialmente, configuram através do telefone debugam o
modo tomando um acesso SSH.

Esta imagem ilustra debuga a abertura na tela de console.

