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ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

هنمااین مورد در  را

ت  16سریع اترنت سوئیچ خرید بابت   10/100سرعت با خودکار مذاکره با  DES-1016Dپور
ی قابلیت دستگاه این گوییم. می تبریک ثانیه بر مگابیت  بر مگابیت  100سریع اترنت شبکه ها

کند.می ادغام پذیر انعطاف بسیار بسته یک در را ثانیه بر مگابیت  10اترنت شبکه و ثانیه 

هدف

استفادهشرایط/

ی  ی این بر مرور هنما کاربررا

هنما، این در  ت را ت  16سریع اترنت سوئیچ به اول) حرف اول "hctiwS" (حروف عبار با  DES-1016Dپور
ی سوئیچ دیگر به کوچک) حرف اول "سوئیچ" (حروف و دارد، اشاره ثانیه بر مگابیت  10/100سرعت  ها
ت  دارد.اشاره اترن

ی ویژگی و سوئیچ معرفی.  هد.می توضیح را آن ها د

ی بسته کردن باز  کنید.شروع سوئیچ اولیه نصب با تا کند می کمک شما به نصب. و بند

ت  ت فنی. مشخصا ی) و محیطی فیزیکی، (عمومی، فنی مشخصا کند.می فهرست را سوییچ عملکرد

ی شناسایی  ی و عقب پانل جلو، پانل خارجی اجزا ها هد.می توضیح را سوئیچ  LEDنشانگر د
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هنما این  هد.می قرار بحث مورد را  DES-1016Dنصب نحوه را د



ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

معرفی

ت  ی استاندارد ثانیه بر مگابیت  100سریع اترن شده مشخص  LAN 802.3 IEEEکمیته توسط که است جدید
 100سرعت با داده دریافت و انتقال قابلیت با ثانیه در مگابیت  10اترنت استاندارد توسعه یک این است. 

ت که آنجایی از کند. می حفظ را /CD CSMAاترنت پروتکل که حالی در است، ثانیه در مگابیت   100سریع اترن
ی محیط سایر با ثانیه در مگابیت  ت ها ی است، سازگار ثانیه در مگابیت  10اترن ی ساده ارتقا می ارائه را ا

هد  ی سرمایه از و د ش و افزار نرم افزار، سخت در موجود گذار برد.می بهره پرسنل آموز

ی فصل این  ها ت برخی و  DES-1016Dویژگی سزمینه اطالعا ی مورد در پ ت اترنت/سوئیچینگ فناور اترن
هد.توضیح را سریع  مید

ی  ی از تعداد ها ی ی پرسرعت  LANفناور ی ارائه برا هی زمان بهبود و بیشتر باند پهنا ی/پاسخد سرور مشتر
ت -T 100BASEآنها، میان در شدهاند. پیشنهاد  ی از روان و اختالل بدون تکامل یک سریع) (اترن  Tفعلی فناور
10BASE- هد. می ارائه هیت د ی حل راه عمال بازار، بالقوه پایگاه و روان، و اختالل بدون تکامل ما ت ها اترن

ی سال در را باال کارایی با و صرفه به مقرون سریع  کند.می تضمین آینده ها
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همیت  ی روزافزون ا ها ی روزافزون پیچیدگی و محلی شبکه ها ی، محاسباتی برنامه ی به نیاز رومیز ها با شبکه
میکند.تشدید را باال کارایی 

ی  ت فناور سریعاترن



ی بخش بین باال سرعت با انتخابی پل یک عنوان به سوئیچ  با تداخل بدون سوئیچ، کند. می عمل جداگانه ها
ی، بخش هیچ  کند.می هدایت برود، دیگر بخش به بخش یک از باید که را ترافیکی خودکار طور به دیگر

ی دیگر رویکرد  ی محدودیت از رفتن فراتر برا ی ها ت، فناور ی توسعه اترن سوئیچ یک است. سوئیچینگ فناور
ی بسته  ت ها ی بخش بین و کند می پل اترنت پروتکل  MACآدرس سطح در را اترن ت ها شبکه یا متصل اترن
کند.می ارسال  LANسریع اترنت 

ی  ی پل قبلی نسل به نسبت توجه قابل پیشرفت یک  LANسوئیچینگ فناور باالتر تأخیر با که است شبکه ها
شدند.می مشخص 

ی  ی برا ها هی سوئیچ سریع، اترنت شبکه ی مؤثر را ت بردن بین از برا ی مشکال ب زنجیرها «دو حد از فراتر ها
ی سوئیچ یک از میتوان است. تکرار»  ی به شبکه از بخشهایی تقسیم برا ها کرد استفاده مختلف برخورد حوزه

هم را امکان این و  ی  205شبکه قطر حد از فراتر را خود سریع اترنت شبکه که میکند فرا ی متر ی برا ها شبکه
TX 100BASE- ش هید. گستر ت از که هایی سوئیچ د ت و ثانیه بر مگابیت  10سنتی اترن  100سریع اترن

ی نیز کنند می پشتیبانی ثانیه در مگابیت  ی شبکه بین زدن پل برا ی شبکه و موجود ثانیه در مگابیت  10ها ها
هستند.آل ایده جدید ثانیه بر مگابیت  100
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ت و شبکه کشی کابل همان همچنان که حالی در شود، می برابر چند شبکه کل ظرفیت کار، این انجام با  کار
ی  شود.می حفظ آداپتور ها

ی صرفه به مقرون راه یک سوئیچینگ  محلی شبکه یک در کاربران دسترس در شبکه کل ظرفیت افزایش برا
ی بخش به محلی شبکه یک تقسیم با سوئیچ یک است.  هد می افزایش را ظرفیت مختلف، ها ی و د بارگذار
هش را شبکه  هد، می کا ی که د کنند.نمی رقابت یکدیگر با شبکه انتقال ظرفیت برا

ها  ی همچنین روتر ی برا ی بخشبند ها ی روتر، یک هزینه اما شدهاند، استفاده محلی شبکه ی و راهانداز نگهدار
ها نیاز، مورد  ی آل ایده حل راه یک ها سوئیچ امروزه میسازد. غیرعملی نسبتاً را روتر ی برا مناطق از بسیار
هستندمحلی 

ی  سوئیچینگفناور

ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را



ت امکانا

ی IEEE  x3.208جریان کنترل  9 ستمام برا دوبلک

ی برگشتی فشار جریان کنترل  9 سنیمه برا دوبلک

ی -X MDI-MDI/Autoاز  9 ت هر برا کندمی پشتیبانی پور

ی کیلوبایتی  160رم از  9 کندمی پشتیبانی داده بافر برا

انتقالو دریافت سیم سرعت  9

ی ال  9 ی ا جلوپنل تشخیصی د

ت  16اترنت سوئیچ  9 ی با  10/100BASEپور ها RJ-45کانکتور

ش  9 ارسالو ذخیره سوئیچینگ رو

ی موتور  9 کندمی پشتیبانی  8Kمطلق  MACاز یکپارچه، آدرس جستجو

پخشطوفان برابر در حفاظت  9

ت خودکار مذاکره از  9 ی حال ی دورو و سرعت ها ت هر برا کندمی پشتیبانی پور

ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

ت  شبکهتراکم مشکال

DES-1016D  ی یابد، می افزایش مداوم طور به کاربران تعداد و شبکه ترافیک که محیطی در باال کارایی و آسان نصب برا
است.شده طراحی 

هاآدرس 
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ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

ی بسته کردن باز  یراه و بند انداز

ی این  9 هنما کاربررا

نصببراکت دو و پیچ  9

ت  16سریع اترنت سوئیچ یک  9  10/100MbpsDES-1016Dپور

ی  9 هنما سریعنصب را

ی الستیکی پایه چهار  9 ضربهبه زدن ضربه برا

ی مناسب  ،ACبرق سیم یک  9 شمامنطقه برق برا

کند.تحمل کیلوگرم  5حداقل باید سطح  .1
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ت فصل این  ی بسته کردن باز اطالعا ی راه و بند هد.می ارائه را  DES-1016Dانداز د

بگیرید:نظر در را زیر موارد سوئیچ تنظیم هنگام لطفاً 

هنده اتصال  برق.د

ی باید کارتن  باشد:زیر موارد حاو

ت به را برق سیم  .3 ی کامل طور به که ببینید و کنید بررسی چشمی صور استشده محکم  ACرو

ی لطفاً است، دیده آسیب یا شده گم کاالیی اگر  بگیرید.تماس خود محلی فروشنده با تعویض برا

ت و کنید باز را سوئیچ نقل و حمل کارتن  کنید.باز دقت با را آن محتویا

ت اتصاال

ت)  6)متر  1.42در باید برق پریز  .2 باشد.دستگاه فو

یبسته کردن باز  بند

برپایی



قفسهنصب 

پنصب  دسکتا

ی سریع اترنت سوئیچ  پ رو استشده نصب قفسه یا دسکتا

ی سوئیچ نصب هنگام  پ، رو ی پایه باید ابتدا دسکتا ی پایه این شوند. وصل دستگاه همراه الستیکی ها ها
ی آن اطراف اشیاء و دستگاه بین کنید. وصل دستگاه گوشه هر در پایین در را بالشتک  کافی تهویه فضا
بگذارید.

ت اتالف که کنید حاصل اطمینان  .4 سنگین اجسام دارد. وجود سوئیچ اطراف در کافی تهویه و مناسب حرار
ی را  هید.قرار سوئیچ رو ند

DES-1016D  استاندارد اندازه با اینچی  19قفسه یک در توان می راEIA  با همراه تواند می که کرد نصب
ت  ی براکت گیرد. قرار کشی سیم کمد یک در دیگر تجهیزا هر در (یکی سوئیچ جلویی پانل در را نصب ها
ی پیچ با را آنها و کنید وصل طرف)  کنید.محکم شده ارائه ها

ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

6



س،  ی پیچ از سپ ت قفسه همراه به شده ارائه ها ی تجهیزا کنید.استفاده قفسه در سوئیچ هر نصب برا
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ی براکت اتصال  سوئیچبه نصب ها

تقفسه در سوئیچ نصب  تجهیزا

ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را



ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

ی شناسایی  خارجیاجزا

ی تمام بخش این  کند.می مشخص را  DES-1016Dخارجی اصلی اجزا

ت این غیر در شود. می سبز نشانگر این است، برق دریافت حال در سوئیچ که هنگامی  ش صور استخامو

Collision)Duplex/(Full-Col FDX / 

ی پانل زیر شکل  هد.می نشان را  DES-1016Dجلویی ها د

LEDنشانگر پنل  .1

ت یک که زمانی  LEDنشانگر این  ت در مربوطه پور س تمام حال شود.می سبز باشد  (FDX)دوبلک

فعالیت)(پیوند/عمل پیوند / 
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ت به  ی از یک هر مورد در دقیق اطالعا ها کنید.مراجعه  DES-1016D LEDنشانگر

ت که هنگامی  چراغ اگر شود. می روشن نشانگر این شود، می متصل اترنت دستگاه یا سریع اترنت یک به پور
هد می نشان زند، می چشمک  هستند.دریافت یا ارسال حال در ها داده که د

ت قدر

ت  16سریع اترنت سوئیچ  ثانیهبر مگابیت  10/100پور



ثانیهبر مگابیت  100

ت  .2 ی پور خوردهپیچ جفت ها

ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

ت این  ی خودکار مذاکره از ها پور ی سرعت برا ت و  100Mیا  10Mها ی حال س نیمه یا کامل عملکرد ها کنند. می پشتیبانی دوبلک
ی -MDIX MDI/Autoمتقاطع تشخیص عملکرد از همچنین آنها  می پشتیبانی واقعی  play" and "plugقابلیت یک ارائه برا

ت  NICیک پایانی گره که کند نمی فرقی کنید. وصل سوئیچ به مستقیماً را شبکه کابل فقط کنند.  یا سوئیچ یک شبکه)، رابط (کار
ب یک  باشد.ها

ی. حالت  ت، این غیر در کاربر ت در برخورد که هنگامی صور ت در مربوطه پور هد، می رخ دوطرفه نیمه عملکرد حال می چشمک د
زند.

ت که هنگامی  ت ایستگاه یک به پور در شود. می روشن سبز  LEDنشانگر این شود، می متصل ثانیه بر مگابیت  100سریع اترن
ت، این غیر  ت که هنگامی صور ش  LEDشود، می متصل ثانیه بر مگابیت  10اترنت دستگاه یک به پور شود.می خامو
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ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

ت  فنیمشخصا

محیطیزیست و فیزیکی 
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عمومی

هرتز 60یا  VAC، 240 50تا  100داخلی جهانی تغذیه منبع 

ایمنی

(H) 44 × (D) 180 × (W) 280  مترمیلی

دادهانتقال نرخ 
ت  دورو)(فول ثانیه در مگابیت  200دوطرفه)، (نیمه ثانیه در مگابیت  100سریع: اترن

ی  ی ورود ACها

ی: ذخیره  ٪10 ~ ،٪90عملکرد:   ٪5 ~٪90ساز

ستاره

تدرجه  حرار

FCC  کالسMark CE A،  کالسVCCI A،  کالسA

ASS

ی توپولوژ

ت.  6مصرفی توان  (حداکثر)وا

پروتکل

ی کابل  شبکهها

ت تعداد  هاپور

ابعاد

T 10BASE-802.3 IEEE  ت  EthernetFast TXاترن
100BASE-802.3u IEEE 

ها استاندارد

2 T: 10BASE- 568 100جفت TIA- EIA/3,4,5, Cat. UTP  هم  .TIA-568 EIA/5، Cat 100ا
UTP pair 2-TX: 100BASE-STP  هم STPا

ت:  س)(فول ثانیه در مگابیت  20دوطرفه)، (نیمه ثانیه در مگابیت  10اترن دوبلک

رطوبت

ی: ذخیره  C، ° 40 ~ ° 0عملکرد:   C° 70 ~ ° -10ساز

CDCSMA / 

ثانیهدر مگابیت  10/100سرعت با  MDIخودکار درگاه  16

EMI:



آدرس:جدول 
کردنفیلتر 

خودکاررسانی روز به 

هدمی انتقال  د

کردنفیلتر کردن/فیلتر 

بسته

:RAMبافر 

/pps148800ثانیه: بر مگابیت  100سریع اترنت 

ت  /pps14880ثانیه: در مگابیت  10اترن

ش:ارسالو ذخیره  رو

دینگ:نرخ 

8K  ی دستگاههر در ورود

ی: یادگیر

دستگاههر در کیلوبایت  160

مکآدرس 
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ی  هنما ManualsBase.comدر بیشتر کاربر را

کارایی


