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 هختلف ٍ هتٌَػی ٍجَد دارد کِ تا تَجِ تِ هاّیات ػولیااتی   یّا دعت اُدر ؽثکِ  طَرهؼوَل تِ

 ّاا  آىتاِ   تاَاى  یهکِ  ییافشارّا عخت اسجولِ. دٌّذ یهیک عزی ػولیات خاؿ را اًجام  خَد،
ُ کزد  در ایي فقل لقذ دارین  .اعت ّا کٌٌذُ یتتمٍَ  ّا ّاب، ّا یچعَئاس رٍتزّا،  اًذ ػثارتاؽار

عَئیچ ٍ رٍتز آؽٌا ؽَیذ. یافشارّا عختتا تا جشئیات تیؾتز اس 
 

 (Switches) َا یچسًئ

هتقل  یّا دعت اُ تیيالیِ دٍم تَدُ ٍ  ّای ینفزّغتٌذ کِ لادر تِ پزداسػ  ییّا دعت اُّا عَئیچ
ِ  تَاًاذ  یهایي ارتثاط  .ذکٌ یهایجاد  1تِ  1ؽذُ تِ عَئیچ یک ارتثاط  یاا   Full-Duplex فاَرت  تا

Half-Duplex  .یّاا  کاسط در  ّاا  یچعاَئ لذرت پزداسػ ٍ اًتماال فازین،    اسلحاظفَرت تپذیزد 
ِ  تِ همزٍىکِ تغتِ تِ ًَع ًیاس تایذ عَئیچی اًتخاب ؽَد تا ػسٍُ تز  گیزًذ یههتفاٍتی لزار   فازف
 ٍرد.یاس در ؽثکِ را فزاّن آهَردًتَدى کارآیی 

 سًئیچ یَا کالس

 

افزار سوئیچ  سخت  
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 َای یچسًئ Access عَئیچ تاَدُ ٍ تازای هتقال     یّا کسطردُ اس  تزیي ییيپادر  ّا یچعَئ: ایي

عیغکَ  یِال عِعاختار  عاسی یادُپ. در ٌّ ام گیزد یهتِ ؽثکِ هَرد اعتفادُ لزار  ّا یٌتکسکزدى 
 .گیزًذ یهلزار  Accessدر الیِ  ّا یچعَئایي کسط اس 

 در ایي کسط: Access ّای یچعَئعزی 
 Cisco Catalyst 2960-Xعزی  -

 Cisco Catalyst 3650عزی  -

 Cisco Catalyst 3850 Seriesعزی  -

 
 1 -2ؽکل

 

 

 َای یچسًئ Distribution : ّاای  یچعاَئ جْت هتقال کازدى    ّا یچعَئایي دعتِ اس Access   ِتا

 Accessکاسط   ّاای  یچعَئتَاى پزداسؽی تِ ًغثت  لحاظاسٍ  گیزد یهلزار  هَرداعتفادُ یکذی ز
 Distributionّغتٌذ. در عاختار عِ الیاِ عیغاکَ اس ایاي کاسط در الیاِ       تز گزاىٍ  تز پزعزػت
 .ؽَد یهاعتفادُ 

 در ایي کسط: Distribution ّای یچعَئعزی 
 Cisco Catalyst 4500-Xعزی  -

 Cisco Catalyst 3850 Fiberعزی  -

 
 2 -2ؽکل
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 َای یچسًئ Core : پزعزػت ٍ گزاى ّغتٌذ ٍ در للة ؽاثکِ   الؼادُ فَق ّا یچعَئایي کسط اس
 .ؽَد یهاعتفادُ  Distributionالیِ  ّای یچعَئتزای هتقل کزدى  ّا یچعَئ. اس ایي ؽَد یهاعتفادُ 

 در ایي کسط: Core ّای یچعَئعزی 
 Cisco Nexus 7000عزی  -

 Cisco Catalyst 6800عزی  -

 Cisco Catalyst 6500عزی  -

 
 3 -2ؽکل

 

 َای یچسًئ Data Center : طزاحی  ّایی یطهحاختقافی تزای  فَرت تِ ّا یچعَئایي دعتِ اس
عازٍرّا  ایاي  هتقل ّغتٌذ.  لذرتوٌذ ییعزٍرّاتِ  یزهغتمینغهغتمین ٍ یا  فَرت تِکِ  اًذ ؽذُ
هؼواَلی   ّای یٌتکس کِ تِ ًغثت دٌّذ یه، پزداسػ اتزی ٍ ... را ارائِ عاسی یهجاس ّای یظعزٍ
 .کٌٌذ یههتفاٍتی اعتفادُ  ّای یهؼواراس 

 :در ایي کسط Datacenter ّای یچعَئعزی 
 Cisco Nexus 9000عزی  -

 Cisco Nexus 7000عزی  -

 Cisco Nexus 6000عزی  -

 Cisco Nexus 5000عزی  -
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 4 -2ؽکل

  در الیِ  ایي لاتلیت را دارًذ تا تز یؾزفتِپ ّای یچعَئاها  کٌٌذ یهکار  2در الیِ  ّا یچعَئتیؾتز
 .دٌّذ یهکار رٍتز را ًیش اًجام  ّا یچعَئایي  درٍالغٌذ ٍ ٌک ػولًیش  3

 

 

ٍ  افسار سخت  َا دستگاٌي بذو

ّغتٌذ، آؽٌایی تاا ایاي هاَارد اس     لاتل تؼَیل یّا لغوتٍ رٍتزّا دارای  ّا یچعَئ کِ ییاسآًجا
در  تَاى یه ّا لغوتاّویت تاالیی تزخَردار اعت چزاکِ تا اماف ٍ یا جذا کزدى ّز یک اس ایي 

ُ تغییز ایجاد کزد.  ِ تِ تزرعی رًٍذ کاری دعت ا  پزداسین یهعیغکَ  یّا دعت اُ افشار عختدر اداه
را تزرعای   چٌاذ هاذل اس عاَئیچ ٍ رٍتاز     اتٌْ عیغکَ یّا دعت اُتِ دلیل تٌَع تغیار سیاد در  ٍ

 خَاّین کزد.

 Switch سًئیچ

در ایٌجاا  اعات ٍ   2922عازی   ّاای  یچعاَئ  ًام تازد  تَاى یهی کِ پزکارتزد ّای یچعَئیکی اس 
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ؽاذُ   2822 ٍ 1922ایي هذل جای شیي دٍ هذل . کٌین یهاس ایي عزی را تزرعی  2962عَئیچ 
 دادُ ؽذُ اعت.آى ًؾاى  یّا هذلاًَاع  1 -2جذٍل  اعت کِ در 

Dual-
Purpose GE 

 یّا پَرت
10/100/1000 

 یّا پَرت
10/100 

 ًام ٍ هذل عَئیچ

 WS-C2960-8TC-L 8 ًذارد 1

2 2 24 WS-C2960-24TT-L 
2 2 48 WS-C2960-48TT-L 
 WS-C2960-24TC-L 24 ًذارد 2

 WS-C2960-48TC-L 48 ًذارد 2

 WS-C2960G-8TC-L ًذارد 7 1

 WS-C2960G-24TC-L ًذارد 22 4

 WS-C2960G-48TC-L ًذارد 44 4

 1 -2جذٍل

 Dual-Purpose GE یا پًرت ديمىظًرٌ

 یثاًیپؾترا  هاصٍل فیثز ٍ اتزًتگی اتیت اعت کِ 1یک اعست تزای هاصٍل اتزًت تا عزػت 
دٍ  تَاى یه ٍاحذ درآىاعت کِ یک ایٌتزفیظ  Dual-Purpose GEتَجِ داؽتِ تاؽیذ کِ  .کٌذ یه

 .گیزدلزار هی اعتفادُهَرد  ّا کاتلیکی اس  تٌْا ٍاحذ درآىکاتل را تِ آى هتقل کزد اها 
  تِ هاصٍل فیثزSFP  تِ هاصٍل اتزًت گی اتیت ٍGBIC گَیٌذ یه. 
 
 
 

ِ عَئیچ سیز ًحَُ ٍارد ک در ؽکل  .یٌیذت یهرا  2962زدى هاصٍل فیثز ت

 
 5 -2ؽکل

 را هتقل کٌیذ. فیثزًَریعَکت  تَاًیذ یهپظ اس لزار دادى هاصٍل فیثز حاال 



RootLan.co
m

 محلی شبکه در یچینگسوئ 5
 

 

 
 6 -2ؽکل

 :کٌٌذ یهرا پؾتیثاًی  SPFسیز هاصٍل  یّا هذل
Catalyst 2960PD-8TT-L 
Catalyst 2960-24LT-L 
Catalyst 2960-24-S 
Catalyst 2960-24TT-L 
Catalyst 2960-48TT-L 
Catalyst 2960-48TT-S 

 .کٌیذ یهرا هؾاّذُ  ّا عَئیچدر اداهِ ؽکل چٌذ ًوًَِ اس 
Catalyst 2960-Plus 24TC-L and 2960-24TC-L Switch 

 
 7 -2ؽکل

 122/12پَرت  24 .1

 Dual- Purpose یا دٍهٌظَرُپَرت دٍ  .2
 

Catalyst 2960-Plus 48TC-L and 2960-48TC-L Switch 

 
 8 -2ؽکل

 122/12پَرت  48 .1

 Dual- Purpose یا دٍهٌظَرُپَرت دٍ  .2
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Catalyst 2960-24TT-L Switch 

 
 9 -2ؽکل

 122/12پَرت  24 .1

 1222/122/12دٍ پَرت  .2

Catalyst 2960-24LT-L Switch 

 
 12 -2ؽکل

 ّن ّغتٌذ POEکِ  122/12پَرت  8 .1

 122/12پَرت  12 .2

 1222/122/12دٍ پَرت  .3
Catalyst 2960-Plus 48PST-S and 2960-48PST-S Switch 

 
 11 -2ؽکل

 POE یتتالاتل 122/12پَرت  48 .1

 POE  48-2960تٌْا در عَئیچPST-S عَئیچ ٍ ُ فالذ  Plus 48PST-S-2960 در دعتزط تَد
POE .اعت 

 1222/122/12دٍ پَرت  .2

 SFPدٍ اعست هاصٍل  .3

 0692شاسی 
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 12 -2ؽکل

RJ45 Console Port:  تاار  ؽاَد  یها عَئیچ اعتفادُ در کارّای هذیزیتی اًجام تزای اس ایي پَرت .
ِ عَئیچ اػوال  . ًخَاّذ داؽت یزتأثاًذ تزافیک کارتزاى در پٌْای ت کٌذ یهتزافیکی کِ ایي پَرت ت

ِ تاؽیذ کِ اس  تزای کارّای هذیزیتی اعتفادُ کزد اها  تَاى یهپَرت دی ز عَئیچ ًیش  24تَجِ داؽت
 .کٌذ یهپٌْای تاًذ کل عَئیچ اعتفادُ تزای کارّای هذیزیتی اس  ؽذُ یلتحوتزافیک 
تایذ اس  کزد Resetکِ تتَاى عَئیچ را ایٌ تزایتزای خاهَػ ٍ رٍؽي کزدى ًذارد،  یا دکوِعَئیچ 
 ٍفل کزد.دٍتارُ تزق عَئیچ را لطغ ٍ ایٌکِ یا  ٍ اعتفادُ کزد CLIدر  Reload دعتَر

 کٌیذ. ّز پَرت دلتّای تاالی MODE  ٍLEDتِ دکوِ  12 -2ؽکلتاتَجِ تِ 
 لزار ت یزد: حالت سیز عِ در یکی اس تَاًذ یهاعت  ؽذُ هؾخـکِ در ػکظ  Modeدکوِ 

 STAT 
 DUPLX 
 SPEED 

ّغاتٌذ   LEDدارای یک  ّا حالتّز یک اس  اعتفادُ کزد. Modeدکوِ تایذ اس  ّا حالت تغییزتزای 
ی کِ تااالی ّاز پاَرت لازار دارد دارای     ّایLEDدر ّز حالت  .لزار دارًذ Modeتاالی دکوِ کِ 

 ن داد.در اداهِ تیؾتز تَمیح خَاّی کِ تَدُ هؼٌای خافی
 ِحالت  در عَئیچ فزك یؼپ فَرت تSTAT  ِدکوِ فؾار دادىتا لزار دارد ک Mode  اس حالت

STAT  ِتUTIL  چزخِ تغییز حالت  .کٌذ یهتغییزMode  فؾزدى  ّز تارتِ ایي فَرت اعت کِ تا
ِ  STATتِ تزتیة اس  ّا حالت Modeدکوِ   STATتاِ   SPEED  ٍSPEEDتاِ   DUPLX ،DUPLX تا

 .کٌذ یها تغییز پیذ
 جش تِعَئیچ در حالتی  کِ درفَرتی STAT  دٍتارُ تِ  عَئیچ هذتیگذؽت پظ اس لزار ت یزد

 .دّذ یهتغییز حالت  STATحالت 
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 Modeدکمٍ  یَا حالتبررسی 

 STATحالت 
. اعات آى پاَرت   ٍمؼیت ًؾاى دٌّذُلزار دارد  پَرتّز تاالی  ی کِ درّایLED در ایي حالت

 .ؽاهل یکی اس هَارد سیز تاؽذ تَاًذ یه ّاLEDرًگ عت فؼال ا STATسهاًی کِ 

 تَمیح رًگ

ِ دعت اّی تِ پَرت هتقل ًیغت. اعت یيا دٌّذُ ًؾاى خاهَػ  ک

 اتقال دعت اُ تِ پَرت اعت. دٌّذُ ًؾاىعثش

عثش ٍ ًارًجی 
 سى چؾوک
 

 .ٍجَد یک هؾکل ػولیاتی در پَرت اعت دٌّذُ ًؾاى
َاى تِ جَد دارد ٍ یا هؾکل اتقال خطا ٍ ّا تغتِدر  هثال ػٌ

 ٍجَد دارد.

 ًارًجی

ؽذُ  (Disable)دعتی تَعط هذیز غیزفؼال  فَرت تِپَرت 
َاًذ یهپَرت  یعاس فؼال یزغاعت کِ دلیل  هغائل اهٌیتی  ت

 تاؽذ.
 2 -2جذٍل

 DUPLXحالت 
 Fullاعت کِ پَرت در حالت  ّای تاالی ّز پَرت عثش تاؽذ تِ ایي هؼٌیLEDدر ایي حالت اگز 

Duplex  لزار دارد ٍ اگز خاهَػ تاؽذ یؼٌی پَرت در حالتHalf Duplex .اعت 
ِ لزار داؽتِ تاؽذ پظ اس یک دلیماِ   DUPLXٍ یا  UTLدر حالت  Mode کِ درفَرتی  فاَرت  تا

 .گزدد یتزه STATاتَهاتیک تِ حالت 
 
 
 

 Speedحالت 
ِ تاؽذ تا اًتخاب ایي  1000ٍ  100، 10 یّا زػتعدر  تَاًذ یه 2962عَئیچ  کِ ییاسآًجا لزار داؽت
 ّای ّز پَرت عزػت پَرت را تؾخیـ داد.LEDًَع رًگ اس  تَاى یهحالت 

 َاLEDروگ 

 زن چشمکسبس  سبس خامًش

10Mbps 100Mbps 1 Gbps 

 3 -2جذٍل
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  POE حالت

 POE. دارًاذ  POEلاتلیت  ّا آى یّا پَرتکِ  Catalyst 2960-Plus 48PST-Sهاًٌذ  ّا یچعَئتزخی 
تَاًٌاذ تازق    ّایی کِ ایي ٍیضگای را دارًاذ های    پَرتتاؽذ  هی Power Over Ethernetهخفف کلوِ 

ّاا   ؽًَذ را اس طزیك ّواى اتقال ؽثکِ تاهیي کٌٌاذ ٍ دعات اُ   ّا هتقل هی ّایی کِ تِ آى دعت اُ
 دی ز ًیاس تِ آداتتَر ًخَاٌّذ داؽت.

ٍ تاا   ددار POEتزای ًؾااى دادى ٍماؼیت    LEDیک  تاؽٌذ هی POEی کِ دارای لاتلیت ّا رتپَ
ُ اس  تا ؽوارُ  LEDایي  13 -2ؽکلدر  را اًتخاب کٌیذ. POEحالت  تَاًیذ یه MODEدکوِ اعتفاد

 هؾخـ ؽذُ اعت. 6

 
 13 -2ؽکل

 
 
 
 
 
 

ٍمؼیت تزق آى ًؾاى دٌّذُ  پَرت راتاالی ّز ّای LEDتاؽذ،  POEحالت  درَئیچ ع کِ سهاًی
 :کٌیذ یهرا هؾاّذُ  ّاLEDهختلف  یّا حالت 4-2جذٍل  در .پَرت اعت

 تَمیح رًگ

 خاهَػ
POE اعت ٍ تزق دعت اّی کِ تِ ایي پَرت اعت تَعط  یزفؼالغ
 .ؽَد یه یيتأه ACتزق 

 .ؽَد یه یيتأهتزق تَعط ایي پَرت تزای دعت اُ هتقل تِ آى  عثش

عثش ٍ 
 ًارًجی

 .کٌذ یهتَلیذ دعت اُ تیؾتز اس تزلی اعت کِ پَرت  یاسهَردًتزق 
 Plus 24PC-L، 2960 24PC-L، 2960-2960 هاًٌذ ّایی یچعَئ
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 سى چؾوک
 

40PST-L  ... ٍکٌٌذٍات تزق تَلیذ ٍ ارعال  372 تَاًٌذ یه. 
 هتفاٍت اعت. ؽَد یهذل عَئیچ هیشاى تزلی کِ تَلیذ تغتِ تِ ه

 ًارًجی
 سى چؾوک

POE  کٌذ یًودر ایي پَرت تِ ػلت هؾکل کار. 

 ًارًجی
POE ؽذُ اعت. یزفؼالغاعت. تا دعتَر  یزفؼالغ 
  تَجِ داؽتِ تاؽیذPOE ِفؼال اعت. فزك یؼپ فَرت ت 

 4 -2جذٍل

 System Status LEDيضعیت 

دٌّاذُ ٍماؼیت کال عیغاتن      هؾخـ ؽذُ اعت کِ ًؾاى 1تا ؽوارُ  13 -2ؽکلدر  LEDایي 
 تاؽذ. عَئیچ هی

 تَمیح رًگ
 .کٌذ یهػول  یدرعت تِعیغتن رٍؽي اعت ٍ  عثش

 .کٌذ یًوعیغتن دارای هؾکل اعت ٍ تِ درعت ػول  ًارًجی

 عیغتن خاهَػ اعت. خاهَػ

 5 -2جذٍل

 RPS LED َای یتيضع

ّاا ٍ   کاِ در جاذٍل سیاز رًاگ     تاؽاذ.  ًؾاى دٌّذُ ٍمؼیت هٌثاغ تغذیاِ عاَئیچ های     LEDایي 
 اعت. ّای هختلف را تزرعی ؽذُ ٍمؼیت

 تَمیح رًگ

ُ هتقل  عَئیچتِ  RPS عثش تزق را  تَاًذ یهدر فَرت ًیاس  ٍتَد
 کٌذ. یيتأه

ُ ٍ تَ هتقل RPS ًارًجی را چک  RPSدچار هؾکل ؽذُ اعت. د
 .اطویٌاى حافل کٌیذ ٍ اس عالن تَدى آى دُکز

ًارًجی 
 سى چؾوک

تزق  RPSّز دٍ هتقل ّغتٌذ اها  RPSهٌثغ تغذیِ داخلی ٍ 
 .کٌذ یه یيتأهرا  عَئیچ

 .هتقل ًیغت ٍ یا خاهَػ اعت RPS خاهَػ

حال تغذیِ  کِ درچزاهتقل اعت اها در دعتزط ًیغت  RPS سى چؾوک عثش

 دی زی اعت. یچعَئتزق 
 6 -2جذٍل

 Dual-Purpose ديمىظًرٌپًرت  َایLEDيضعیت 

 کٌیذ. ّا ٍجَد دارد کِ در ؽکل سیز هؾاّذُ هیLEDتزرٍی ایي هاصٍل ًیش 
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 RJ-45پَرت  .1

 .( اعتRJ-45زًت )فؼال تَدى اتقال ات دٌّذُ ًؾاى LEDایي  .2

 .( اعتSFPفؼال تَدى اتقال فیثز ) دٌّذُ ًؾاى LEDایي  .3

 SFPپَرت  .4

  فؼال تاؽٌذ. تَاًٌذ یهفمط یکی اس ایي دٍ اتقال  ّزلحظِدر 

 سًئیچ شذن پريسٍ بًت

کاِ تاِ آى    پاذیزد  یهفَرت  افشار عختخطایاتی  یک پزٍعِ ؽَد یه یاًذاس راُکِ دعت اُ سهاًی
POST (Power-on Self-Test ِگفت )ؽَد یه. 

 ٍعثش ّغاتٌذ   ّا پَرتتاالی  یّاLEDدر اتتذا توام  ؽَد یهعَئیچ رٍؽي  کِ یسهاً هثال ػٌَاى تِ
ؽاهل هزاحل هختلفی اعت کِ تا تکویل ّز یک  POSTاعت.  POSTهزاحل ایي ًؾاى دٌّذُ آغاس 
 .ؽَد یهّا خاهَػ LEDاس ایي هزاحل یکی اس 

ٍ  کٌاذ  یها تاالی پَرت تِ رًگ ًارًجی تغییز  LEDؽذ  خطا هَاجِخافی اس تغت تا  اگز هزحلِ
ّاا تایاذ در   LEDهزاحل تغت تا هَفمیات اًجاام ؽاذ    تواهی  کِ یدرفَرت .ؽَد یًوعَئیچ تَت 

فازك   ٍ پظ اس تاال آهذى در حالت پایؼ  اس هذتی رٍؽي ؽًَذ ٍ پظحالت عثش چؾوک تشًٌذ 
 اعت. STATعَئیچ در حالت 

 
 .دّذ یهچِ خطایی را ًؾاى  LEDذُ اعت کِ ّز هؾخـ ؽ 7-2جذٍل در 

 

 تستوًع  LEDشمارٌ 
تست با  کٍ درصًرتی

 خطا مًاجٍ شًد

16 ECU RAM  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت

12 Forwarding Engine ASIC  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت
11 Forwarding Engine Memory  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت

12 RAM  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت

9 ISL ASIC ت عَئ  ؽَد یًویچ َت

8 Port Control and Status  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت
7 System Timer Interrupt  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت
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 تستوًع  LEDشمارٌ 
تست با  کٍ درصًرتی

 خطا مًاجٍ شًد

6 Port Address Table RAM  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت

5 Real Time Clock  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت

4 Console Port  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت
3 Port Address Table  ت  َدؽ یًوعَئیچ َت
2 Switches Mac address  ت  ؽَد یًوعَئیچ َت
1 Port Loopback Test  کٌذ یًوکار  یدرعت ِتپَرت 

 7 -2جذٍل

 َا چراغشذن ي  پريسٍ بًت

 System LEDدر اتتاذا   .گازدد  یها آغاس  POSTػولیات  ؽَد یه یاًذاس راُ 2962کِ عَئیچ سهاًی
 System LED ؽاًَذ  یهٍ ّوِ اجشا تا هَفمیت تغت  ؽَد یهِ تغت کاهل ٍ سهاًی ک تَدُخاهَػ 

ٍ عاَئیچ   آهاذُ  یؼپًارًجی تاؽذ در تغت هؾکلی  System LED. اگز کٌذ یهتِ رًگ عثش تغییز 
 .ؽَد یًوتَت 

 َا یىترفیسا

 اعت. تازای  2ّویؾِ تَاًی اس  ّا آىایٌتزفیظ ًمطِ اتقال رعاًِ اًتمال تا عَئیچ اعت کِ تؼذاد 
 .اعتفادُ کٌیاذ  ؽوارُ ایٌتزفیظدعتزعی داؽتِ تاؽیذ تایذ اس  عَئیچ ّای یٌتزفیظا تِ ایٌکِ تتَاى

اتتاذا تایاذ ًاَع ایٌتازفیظ      ّاا  آىدارای اًَاع هختلفی اعت ٍ در ٌّ ام دعتزعی تِ  ّا یٌتزفیظا
(Ethernet ،Fast Ethernet ،Gigabit Ethernet ،)... ٍ  ُرا هؾاخـ   ظایٌتازفی ؽوارُ اعست ٍ ؽوار

 .کٌیذ
Type slot_#/port_# 

ع ایىترفیس )  تاؽذ.ٍ ...  Ethernet ،Fast Ethernet، Gigabit تَاًذ یهًَع ایٌتزفیظ  :Type) ًو
 لازار دارد ثاتات   فاَرت  تِ ّای یچعَئکِ در  ّای یٌتزفیظا تواهی: تزای (#_slotاسالت ) شمارٌ

 اعست ؽوارُ هاصٍالر امافِ ؽًَذ فَرت تِ ّا ایٌتزفیظ اگز ففز اعت ٍؽوارُ اعست تزاتز تا 
 .ؽَد هیؽزٍع  1اس 
 تًجٍ کىیذ: 3560E-12SDسًئیچ مذل ٍب ادامٍ در 
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Catalyst 3560E-12SD Switch 

 
 15 -2ؽکل

 .تَجِ کٌیذ ّا ؽوارُتِ  16 -2ؽکل در
  اتیتیگی 11 ّای هاصٍلاعست تزای عِ  .2

 (SFP) فیثزًَری ّای هاصٍلاعست تزای  .3
گی ااتیتی   12کِ دارای عِ اعست  ؽَد هیعوت چپ ؽزٍع  اس ّاؽوارُ اعستعَئیچ در ایي 
 کٌیاذ  هیکِ در ؽکل سیز هؾاّذُ  طَر ّواى .ؽَد هیهاصٍلی هاًٌذ سیز در ّز اعست ٍارد  ٍاعت 

 پَرت اعت. 4ّز هاصٍل دارای 

 
 16 -2ؽکل

اس یک  ّا پَرت ؽوارُتؼذادی پَرت داؽتِ تاؽذ کِ  تَاًذ هیّز اعست  :((#_Portپًرت  شمارٌ

 .ؽَد هیؽزٍع 
اتتذا تایذ ًام اعاست ٍ در اداهاِ ؽاوارُ     پَرت اعت کِ 4دارای  1اعست ؽوارُ  درًتیجِپظ 

 هاًٌذ: پَرت رٍی آى اعست را تٌَیغیذ
GigabitEthernet 1/1 

ِ تایذ  تاؽذ FastEthernet ًَع اس ثاتت ٍ فَرت تِچ یگز ایٌتزفیغی تزرٍی ؽاعی عَئا  فاَرت  تا
 هاًٌذ: یذکٌ اؽارُسیز تِ آى 

FastEthernet 0/1 

  ُؽًَذ یهدر عَئیچ اس یک ؽزٍع  ّا پَرتؽوار. 

 اوًاع کابل
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. ًاَع  ؽاًَذ  یها ل فیشیکی تِ یکذی ز هتق یّا رعاًِتا اعتفادُ اس  ّا یٌتکسؽثکِ ٍ  یّا دعت اُ
 یّاا  دعت اُاعت کِ ًیاس تِ تزلزاری تؼاهل دارًذ.  ییّا دعت اُکاتل اعتفادُ ؽذُ هتٌاعة تا ًَع 

 .ؽًَذ یهتمغین  DTE  ٍDCEهؼوَل تِ دٍ دعتِ  فَرت تِؽثکِ 
DCE (Data Communication Equipment)       تِ تجْیاشات هیااًی ؽاثکِ هاًٌاذ عاَئیچ ٍ ّااب :

 ؽَد. یهگفتِ  DCE افطسحاً
DTE (Data Terminal Equipment) ِّاا هاًٌاذ رٍتاز،     یٌاال تزهی اًتْایی ؽثکِ یا ّواى ّا گزُ: ت

 ؽَد. یهگفتِ  DTEکاهپیَتز ٍ عزٍر 
ٍ یاا   ٍ یا عزٍر تِ رٍتز، کاهپیَتز هاًٌذ ّاب DTE ٍ DCE یّا دعت اُتیي  اتقال جْت تزلزاری
 .ؽَد یهاعتفادُ  Straight یّا کاتلاس  عَئیچ تِ رٍتز

  کاتلStraight  ُدر دٍ عزکاتل یکغاى ّغتٌذ. ّای یيپکاتلی اعت کِ رًگ ٍ ؽوار ُ ُ ؽذ  اعتفاد

 
 17 -2ؽکل

 یّاا  کاتال ( اس DCEتاِ   DCEٍ یاا   DTEتِ  DTEیکغاى ) یّا دعت اُجْت تزلزاری اتقال تیي 
Cross  ُیَتزکاهپعَئیچ تِ عَئیچ، ّاب تِ عَئیچ، ّاب تِ ّاب،  هثال ػٌَاى تِؽَد.  یهاعتفاد  ِ  تا

 کٌٌذ. یهکاهپیَتز، رٍتز تِ رٍتز ٍ رٍتز تِ کاهپیَتز اس ایي ًَع کاتل تزای اتقال تا یکذی ز اعتفادُ 
  در کاتلCross 6 ٍ 3ؽوارُ  ّای یيپدر یکغز کاتل تِ  2ٍ  1ؽوارُ  ّای یيپٍ ؽوارُ  ّا رًگ 

 .ؽًَذ یهدر عز دی ز هتقل 
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 وحًٌ برقراری اتصال با سًئیچ
تزای ایٌکِ تتَاًیذ تا عَئیچ ارتثاط تزلزار کٌیذ اتتذا تایذ ًحَُ اتقال تا عَئیچ را هؾخـ کٌیذ. 

 تا عَئیچ تزلزار کزد ؽاهل: تَاى یهکِ  ییّا اتقالاًَاع 
 In Band ّوچٌیي اًجام کارّای هذیزیتی در : اس ایي ًَع اتقال تزای تثادل اطسػات کارتزاى ٍ

 .ؽَد یهاعتفادُ  Straightیا  Crossتزای ایي ًَع اتقال اس کاتل  عَئیچ اعتفادُ کزد.
 Out Of Band ُگزدد یه: اس ایي ًَع اتقال تٌْا تزای اًجام کارّای هذیزیتی در عَئیچ اعتفاد. 
 ایجاد کزد. Out of Band اس ًَع یاتقال تَاى یه Rolloverکاتل تا اعتفادُ اس  هثال ػٌَاى تِ
 

  کاتلRollover   ِکااهسً  عازکاتل دٍ  ّاای  یيپا هحقَلی اختقافی اس ؽزکت عیغکَ اعت کا 
 تزػکظ اعت.

 
 19 -2ؽکل

 Rollover یَا کابلاوًاع 

 Rollover DB9-to-RJ45 ایي ًَع اس کاتل :Rollover ز ٍ اس تِ پَرت عزیال کاهپیَت طزف یکاس
ُ هتقل   .ؽَد یهطزف دی ز تِ دعت ا



RootLan.co
m

16 سوئیچسخت افزار    
 

 

 
 22 -2ؽکل

 Rollover RJ45-to-RJ45 :ًتاؽذ تایذ اس ایي ًَع کاتل  یدرسها ِ کِ کاهپیَتز پَرت عزیال ًذاؽت
ُ کزد کِ در ّز دٍ  ُ اعت. عزکاتلاعتفاد ُ ؽذ ِ اعتفاد  اس پَرت ؽثک

 
 21 -2ؽکل

 1 -0یهتمر
 در ایي هثال ؽوا تا ؽیَُ اتقال تِ عَئیچ یا رٍتز اس طزیك کٌغَل آؽٌا خَاّیذ ؽذ.

ُ را تِ کاهپیَتز هتقل کٌیذ. .1  دعت ا

 
 22 -2ؽکل
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ِ  تَاًیذ یه CLIتزای تزلزاری ارتثاط تا هحیط  .2 ُ  PUTTYٍ یا  Hyper Terminalاس تزًاه اعتفاد
 کٌیذ.

 CLI  در اختیار کارتز لزار ُ اس آى تزای پیکزتٌذی  تَاى یهٍ  دّذ یههحیطی اعت دعت ا
ُ کزد. ُ اعتفاد  تٌظیوات دعت ا

 ًظز فزف Hyper Terminalتیؾتزی اعت اس تَمیح  ّای یتلاتلدارای  PUTTY کِ ییاسآًجا
 خَاّین کزد.

ٍ اس لغوت  PUTTY افشار ًزم .3  ُ  کلیک کٌیذ. Serial یتزرٍعوت چپ را اجزا کزد

 اًجام دّیذ. 23 -2ؽکلتٌظیوات را هطاتك تا 
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ُ سیز هَاجِ ؽَیذ. یا پٌجزُکلیک کٌیذ تا تا  Open یتزرٍ یتدرًْا .4  هؾاتِ تا پٌجز

 ُ ِ  تَاًیذ یهدر ایي پٌجز تؼذ  یّا فقلکِ در  عَئیچ را اجزا کٌیذ هلػا یغتنعدعتَرات هزتَط ت
ُ کارکزدى تا ایي هحیط آؽٌا خَاّیذ ؽذ.  تا ؽیَ

 
 24 -2ؽکل

 





