
●

●

●

●

Como usar a característica do dispositivo da
localização no interruptor com o CLI 

Objetivo
 

O dispositivo da localização é uma característica que permita que você encontre facilmente
um interruptor específico em sua rede fisicamente, único ou empilhado. Esta característica
permite o piscamento de todo o diodo emissor de luz da porta de rede em um interruptor
específico ou em uns interruptores elevador da pilha que seja útil para encontrar um
dispositivo dentro de uma sala com muitos dispositivos interconectados. Quando esta
característica for ativada, todo o diodo emissor de luz da porta de rede no flash do
dispositivo para uma quantidade configurada de tempo. Em um dispositivo empilhado,
unidade específica ou todas as unidades na pilha podem ser especificadas.
 
Este artigo fornece instruções em como encontrar um dispositivo ou uns dispositivos
específicos em sua rede através do comando line interface(cli) do interruptor.
 
Nota: Para instruções em como usar a característica do dispositivo da localização em seu
interruptor com a utilidade com base na Web ou o aplicativo de rede esperto (SNA), clique 
aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Como usar o dispositivo de rede da localização
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam 
aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. No contexto privilegiado EXEC do interruptor, inscreva o comando seguinte
iluminar acima o diodo emissor de luz da porta de rede de uma unidade específica em uma
pilha:

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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As opções são:
 

unidade-identificação — Especifique o número de unidade ou se a placa deixada, toda
se iluminará acima.
segundos da duração — O número de segundos que o diodo emissor de luz iluminará
acima. A escala pode ser cinco a 300 segundos. Se não especificado, o diodo emissor
de luz iluminar-se-á acima por 60 segundos.
parada — Pare o diodo emissor de luz do piscamento.
 

 
No exemplo abaixo, o 2 Switch da unidade pode facilmente ser identificado enquanto todos
os diodos emissores de luz estão piscando que duram pelos segundos 10.
 

 
Etapa 3. (opcional) no contexto privilegiado EXEC do interruptor, inscreve o comando
seguinte iluminar acima os interruptores elevador da pilha diodo emissor de luz da porta de
rede:
 

 

 
No exemplo abaixo, o Switches empilhado SG350X é ambos que piscam que duram por 30
segundos.
 



 
Etapa 4. (opcional) uma vez que você encontrou o dispositivo que você está tentando
encontrar, você pode parar o diodo emissor de luz do piscamento entrando no seguinte:
 

 

 
Você deve agora com sucesso ter encontrado um interruptor ou uma pilha específica de
Switches em sua rede com o CLI do interruptor.
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