دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ

Kurulum Kılavuzu

Rackmount Switches

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻟﺗرﻛﯾب
اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﺗب
ﻹﻋداد وﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﻣﻛﺗب ،اﻟرﺟﺎء اﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
.1

ﺿﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻣﺳﺗ ٍو وﻗوى ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗﺣﻣل ﻛﺎﻣل وزن
اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز.

.2

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ أوراق اﻟدﻋم اﻟﻣﻠﺻﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟل اﻟﻣطﺎطﯾﺔ.

.3

ﻗم ﺑﺗدوﯾر اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ أﻋﻠﻰ وﻗم ﺑوﺿﻊ اﻷرﺟل اﻟﻣطﺎطﯾﺔ اﻟﻣزودة ﻣﻊ
اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺟوﻓﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻔل وﻓﻰ ﻛل رﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز .

اﻗدام
اﻟﺟزء اﻻﺳﻔل ﻣن
ﺣﺎﻓﺔ

1
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اﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻰ رف
ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﮭﺎز ﻋﻠﻰ رف ،إﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺻوﻓﺔ أدﻧﺎه:
.1

ﻗم ﺑﺗﻔﺣص أﺳﺎس وﺗﺛﺑﯾت اﻟرف .

.2

ﺛﺑت ﺣواﻣل اﻟرف اﻟﻣزودة ﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺟﮭﺎز
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻏﻰ اﻟﻣزودة ﻣﻌﮫ .

ﺗﺛﺑت ﺣواﻣل اﻟرف
ﺑرﻏﻰ

.3

ﺑﻌد ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺣواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز ،ﻗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻏﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻏﯾر ﻣزودة
ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز ( وذﻟك ﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﺣواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرف .

رف
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اﻻﺗﺻﺎل
ﻣﻧﻔذ اﯾﺛرﻧت
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﻣﻧﻔذ اﻻﯾﺛرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﯾﺗش اﻟﻰ ﺟﮭﺎز ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﺎﺑل RJ45
ﻛﻣﺎ ﻣوﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﺷﻛل ادﻧﺎه .

ﻛﺎﺑل RJ45

 SFPﻣﻧﻔذ
اﻟﺳوﯾﺗﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓذ  ، SFPﯾﻣﻛﻧك ﺗوﺻﯾل ﻣﻧﻔذ  SFPاﻟﻰ وﺣدة . SFP
اذا ﺗم ﺗرﻛﯾب ﺟﮭﺎز ارﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل  SFPﻓﻰ اﻟﻔﺗﺣﺔ وﻛﺎن ﻟﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﻔذ
،اﻟﻣﻧﻔذ  RJ45اﻟﻣﺗﺻل ﺳﯾﺗم ﺗﻌطﯾﻠﮫ وﻟن ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ .
 SFPﻣﻧﻔذ
 SFPوﺣدة
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ﻣﻧﻔذ وﺣده اﻟﺗﺣﻛم
ﻟﻠﺴﻮﯾﺘﺶ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻮﺣﮫ ﺗﺤﻜﻢ,ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻣﻨﻔﺬ وﺣﺪه اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ
اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.ﺛﻢ ﺣﻤﻞ ﺳﻄﺮ اﻻواﻣﺮ ﻷداره اﻟﺴﻮﯾﺘﺶ.

ﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺔ
ﻗم ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻘﺑس )اﻻﻧﺛﻰ( ﻟﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺑس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻠﺟﮭﺎز  ،واﻟﻣﻘﺑس اﻟذﻛر ﻓﻰ ﻗﺎﺑس اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط .
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اﻻﻋدادات
)ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺳوﯾﺗﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﻻﺗﺣﺗﺎج ﻻدارة(
ﻗم ﺑﺈﻋداد اﻟﺳوﯾﺗش ﺑﺎﺳﺗﺧدام واﺟﮭﺔ ﺗداﺧل اﻟﻣﺳﺗﺧدم
.1

GUI

ﻗم ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻋﻧوان  IPﻟﺟﮭﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎص ﺑك وﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﻌﻧوان ﻓﻰ
ﻧﻔس اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳوﯾﺗش .ﻋﻧوان  IPھو  x) 192.168.0.xھﻰ اى رﻗم
ﻣن  2اﻟﻰ  ، (254ﻗﻧﺎع اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ھو . 255.255.255.0

.2

اﻓﺗﺢ ﻣﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧت واﻛﺗب اﻟﻌﻧوان اﻻﻓﺗراﺿﻰ ﻟﺻﻔﺣﺔ اﻻدارة
 http://192.168.0.1وذﻟك ﻓﻰ ﺣﻘل اﻟﻌﻧوان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ  ،ﺛم ﻗم ﺑﺎﻟﺿﻐط
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺗﺎح اﻻدﺧﺎل .

.3

ﻗم ﺑﺈدﺧﺎل ﻛل ﻣن اﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور اﻻﻓﺗراﺿﯾﺎن ) (adminﻛﻠﻣﺔ
اﻟﻣرور واﺳم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣرف  ،اﻟرﺟﺎء اﻟﺗﺎﻛد ﻣن اﻹدﺧﺎل
ﺑﺎﻷﺣرف اﻟﺻﻐﯾرة .

.4

ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول ﺑﻧﺟﺎح  ،ﯾﻣﻛﻧك إﻋداد وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳوﯾﺗش ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻻدارة .

ﺗﮭﯾﺋﺔ واﻋداد اﻟﺳوﯾﺗش ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳطر اﻷواﻣر
ﻟﻠﺳوﯾﺗﺷﺎت اﻟذﻛﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﻋدادھﺎ وإدارﺗﮭﺎ (.

CLI

) ﻓﻘط

ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﺳوﯾﺗش واﻟدﺧول إﻟﻰ ﺳطر ﻣﺣرك اﻷواﻣر ﻹدارة
اﻟﺳوﯾﺗش .ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل ذﻟك ،اﻟرﺟﺎء اﻟرﺟوع إﻟﻰ دﻟﯾل
ﺳطر اﻷواﻣر .CLI

إﻋداد اﻟﺳوﯾﺗش ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات )ﻓﻘط ﻟﻠﺳوﯾﺗﺷﺎت اﻟﺳﮭﻠﺔ
اﻟذﻛﯾﺔ(.
ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﺧدام أدوات اﻹﻋدادات اﻟﺳﮭﻠﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻰ إدارة اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وذﻟك
ﻟﻠﺳوﯾﺗﺷﺎت اﻟﺳﮭﻠﺔ اﻟذﻛﯾﺔ  .ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل ذﻟك ،اﻟرﺟﺎء اﻟرﺟوع
إﻟﻰ دﻟﯾل أدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدم .
5

Türkçe

Yapılandırma

(Yönetilmeyen Switch'ler için böyle bir kullanım bulunmuyor)

Switch'i GUI kullanarak Yapılandırma

1. Bilgisayarınızın IP adresini switch ile aynı alt ağda
olacak şekilde belirleyin. IP adresi 192.168.0.x'dir. (x

değeri 2 ila 254 arasında herhangi bir sayıdır.); Alt Ağ
Maskesi 255.255.255.0 'dır.

2. Bir web tarayıcısı açın ve tarayıcının adres alanına
varsayılan yönetim adresi olan http://192.168.0.1'i yazın
ve Enter tuşuna basın.

3. Varsayılan User Name (Kullanıcı Adı) ve Password

(Şifre)'si için admin kelimesini girin. Kullanıcı Adı ve
Şifre'nin

tamamı

küçük

harflerden

oluşmaktadır.

Sonrasında Login (Oturum Aç) butonuna tıklayın veya
Enter tuşuna basın.

4. Arayüze başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra,
yönetim sayfasından switch'i yapılandırabilirsiniz.

Switch'i CLI Arayüzü Üzerinden Yapılandırma

(Sadece Akıllı Switch'ler ve Yönetilebilir Switch'ler İçindir)

Switch üzerinde oturum açabilir ve switch'i yönetmek için

CLI arayüzüne erişebilirsiniz. Nasıl yapacağınıza dair daha
detaylı bilgi için lütfen CLI Kılavuzuna bakınız.

Switch'i Yardımcı Yazılım İle Yapılandırma
(Sadece Kolay Akıllı Switch'ler içindir.)

Easy Smart Switch'lerin bütün ağlarını merkezi olarak
yönetmek

için

Easy

Smart

Yapılandırma

Yardımcı

Uygulamasını kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağınıza dair daha

detaylı bilgi için lütfen Yardımcı Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna
bakınız.
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Konsol Portu
Konsol

portuna

sahip

switch’lerde,

konsol

kablosu

kullanarak bilgisayarınız ile konsol portuna bağlanabilirsiniz.
Ardından.

switch’i

erişebilirsiniz.

yönetmek

için

CLI

arayüzüne

Cihazı Çalıştırma
Ürünle birlikte gelen güç kablosunu kullanarak cihaza enerji
sağlayınız.
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Bağlantı
Ethernet Portu
Switch'in Ethernet portunu RJ45 kablosu ile bilgisayara
aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın.

RJ45 Kablo

SFP Portu
SFP portlu switch'ler için, SFP portunu SFP modülüne

bağlayabilirsiniz. Eğer switch'te SFP alıcı-verici bir modül
takılıysa ve port üzerinde bir bağlantı varsa, ilgili RJ45
portu devre dışı kalacaktır ve kullanılamayacaktır.

SFP Portu
SFP Modülü
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Raf Kurulumu
Cihazı rafa monte etmek için aşağıda tanımlanan talimatları
izleyin:

1. Rafın temelini ve sabitliğini kontrol edin.
2. Sağlanan vidalar ile cihazın her bir tarafına raf montajını
sağlamlaştırın.

Raf Montajı Desteği
Vida

3. Destekler cihaza takıldıktan sonra, rafa sabitlemek için
uygun vidalar (beraberinde gelen vidalar değil) kullanın.

Raf
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Kurulum
Masaüstü Kurulumu
Cihazı masaüstüne kurmak için lütfen aşağıdaki adımları
izleyin:
1. Cihazı, bütün parçalarıyla birlikte cihazın bütün ağırlığını
taşıyabilecek kadar sabit ve düz bir zemin üzerine
yerleştirin.

2. Lastik ayaklardan yapışkanlı koruyucu kağıtları çıkarın.
3. Cihazı çevirin ve cihazın her bir köşesinin altındaki
girintili alanlara size sağlanan lastik ayakları takın.

Ayaklar
Cihazın altı
Çentik
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