
Switches de acesso do Sx300 Series com o CLI 
Objetivo
 

O Switches pode ser alcançado e configurado de várias maneiras, mas alcançando um
interruptor com as ajudas de um comando line interface(cli) em recuperar credenciais do
usuário tais como a senha de administrador para o dispositivo.
 
Este documento explica como alcançar o Switches do Sx300 Series com o CLI com a ajuda
de um hyper terminal.
 
Nota: Este artigo supõe que o usuário está usando Windows XP.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG300 Series 
• SF300 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Procedimento para alcançar o CLI
 

Este documento usa o sistema operacional de Windows XP; contudo, você pode usar todo o
terminal emulator (programa de comunicação serial) com o presente do sistema
operacional. As propriedades da porta COM permanecerão constantes para todo o terminal
emulator da terceira parte escolhido.
 
Etapa 1. Começo do clique > todo o Programas > Acessórios > comunicação > hyper
terminal. A janela do Hyperterminal abre.
 
Etapa 2. Dê entrada com o nome de conexão no campo de nome.
 



 
Etapa 3. Escolha um ícone dos ícones dados no campo do ícone.
 

 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique. A conexão ao indicador abre.
 
Etapa 5. Escolha o COM1 da lista de drop-down na conexão usando o campo. Nós não
precisamos de configurar detalhes do lugar, porque nós estamos usando a porta COM.
 



 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique. A janela de propriedades COM1 abre.
 
Etapa 7. Escolha a taxa de baud da lista de drop-down dos bit por segundo. O valor padrão
é 115200; isto pode ser mudado do GUI e do CLI.
 

 
Etapa 8. Escolha 8 da lista de drop-down no campo dos bit de dados.
 



 
Etapa 9. Não escolha nenhuns da lista de drop-down no campo da paridade.
 

 
Etapa 10. Escolha 1 da lista de drop-down no campo dos bit de interrupção.
 



 
Etapa 11. Não escolha nenhuns da lista de drop-down no campo de controle de fluxo.
 

 
Nota: As propriedades da porta COM podem ser mudadas depois que você entra ao
dispositivo.
 
Etapa 12. Clique em OK.
 
Etapa 13. Clique entram no teclado e fornecem as credenciais do início de uma sessão.
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