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Alcance o CLI através da massa de vidraceiro
usando uma conexão de console no Switches
controlado 300 e 500 Series 
Objetivo
 
O Switches pode ser alcançado e configurado através do comando line interface(cli). Alcançar o
CLI permite que os comandos sejam incorporados a um indicador baseado terminal. Para um
usuário que tenha mais experiência com comandos terminal, esta pode ser uma alternativa mais
fácil a navegar o utilitário de configuração da Web. Determinadas tarefas tais como a recuperação
de uma senha de administrador podem somente ser executadas com o CLI. A fim alcançar o CLI
você deve usar um cliente SSH. A massa de vidraceiro é um cliente SSH padrão e pode ser
encontrada aqui. Este original supõe que você está conectando ao interruptor usando a massa de
vidraceiro.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como alcançar o comando line interface(cli) de um
interruptor e de um cliente do Shell Seguro (ssh).
 
Nota: O Switches controlado empresa de pequeno porte do Cisco 200 Series não apoia o CLI.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx300 Series | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
  

Alcançando o CLI através da massa de vidraceiro com uma
conexão de console
 
Etapa 1. Conecte o interruptor ao computador usando um cabo serial do padrão 9-pin.
 
Cisco DB9 ao cabo do console RJ45 igualmente apoia conexões de console, mas somente se o
interruptor tem uma porta de Console RJ45. Uma porta de Console RJ45 assemelha-se a uma
porta Ethernet e é etiquetada CONSOLE na parte de trás do interruptor.
 
Uns portáteis mais novos não têm portas serial nelas, tão neste caso você têm que usar um USB
ao adaptador de série. Ao obstruir isso em um computador atribui-lhe um número de porta COM
que não é COM1. Se este é o caso para você, você precisa de saber onde olhar para encontrar o
número de porta COM correto ao estabelecer a conexão com a massa de vidraceiro. o Direito-
clique no logotipo/menu de início de Windows e clica sobre o gerenciador de dispositivo para abri-
lo.
 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


No gerenciador de dispositivo, você olharia para ver que porta COM é dada ao adaptador USB.
Neste caso você precisaria de usar o COM4 para que a linha de série faça a conexão.
 



Etapa 2. Abra o aplicativo da massa de vidraceiro. A janela de configuração da massa de
vidraceiro abre:
 



Etapa 3. Sob o campo do tipo de conexão, clique o botão de rádio de série.
 

Etapa 4. No campo da navegação da categoria, escolha a série.
 



As opções que controlam linhas página do serial local abrem:
 

Etapa 5. Na linha de série a conectar para colocar, entre na porta COM que seu dispositivo está
conectado a. A porta COM do padrão é COM1.
 



Etapa 6. No campo da velocidade (baud), incorpore a velocidade da transmissão digital que é
compatível com o interruptor. Para o 300 e 500 Series o Switches controlado, a velocidade deve
ser ajustado a 115200.
 

Passo 7. Nos bit de dados coloque, incorpore o número de bit de dados usados para cada
caráter. O valor recomendado é 8.
 



Etapa 8. Nos bit de interrupção coloque, incorpore o número de bit a ser enviados na extremidade
de cada caráter. O bit de interrupção informa a máquina que alcançou a extremidade de um byte.
O valor recomendado é 1.
 

Etapa 9. No menu suspenso da paridade, selecione o método de detectar erros na transmissão.
O método recomendada para detectar erros na transmissão não é nenhum.
 



Etapa 10. No menu suspenso do controle de fluxo, selecione o método de impedir o excesso dos
dados. O método recomendada para impedir o excesso dos dados não é nenhum.
 

Etapa 11. (opcional) a fim salvar para uso futuro as configurações de conexão, vai ao painel de
navegação da categoria e escolhe a sessão. Se você não deseja salvar as configurações de
conexão, salte a etapa 14.
 



 
Etapa 12. Sob salvar sessões colocam, dão entrada com um nome para que os ajustes sido
salvar como.
 

 
Etapa 13. Click Save.
 



 
Etapa 14. Clique aberto.
 

O COM1 – A janela de console da massa de vidraceiro abre.
 
Etapa 15. A batida entra no teclado para ativar o comando line interface(cli). A alerta de login é
indicada:
 



Etapa 16. Dê entrada com o nome de usuário. O nome de usuário padrão é Cisco.
 

Etapa 14. Digite a senha. A senha padrão é Cisco.
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