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 : User Log Inتنظیمات - 1

.اػت ٍاسد هی کٌین ػَییچ  سا کِ تِ كَست پیؾ فشم  192.168.2.1  IP    ،پغ اص تاص کشدى هشٍسگش  

Log in 
ID: admin 
Password: admin 

 

 

 

 

 . تاص هی ؿَدMAIN PAGEكفحِ اكلی تٌظیوات ػَییچ   ،OKتا کلیک سٍی دکوِ 

 

 

 . سا اؿتثاُ ٍاسد کٌین  ایي پیغام ًوایؾ دادُ هی ؿَد IDیاPassword اگش
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2 -Administrator 

 Authentication تٌظیوات هشتَط تِ

 .ساخذیذ تؼشیف کٌذPassword ,Usernameتَاًذ دس ایي كفحِ کاستش هی

 

 سوییچ IPتنظیمات  2-1- 

 .سا ًوایؾ هی دّذ IP ,Sub-net Mask,gateway هغاتق تلَیش صیش پیکشتٌذی ػَییچ ؿاهلایي كفحِ 

 

 

 

 .سا تِ كَست دػتی اًدام دّذ IP,Sub-net Mask,gatewayتَاًذ تٌغیوات هشتَط تِ کاستش هی
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.اػت ػَییچ  تِ كَست پیؾ فشم  192.168.2.1  IP 

 update“ ٍ پغ اص هـاّذُ پیغام  Updateتا کلیک تش سٍی  دکوِ ,IP پغ اص اًدام تغییشات 

successfully”ػَییچ سا  Rebootُتِ كَست اتَهاتیک ٍاسد كفحِ کشد ٍ user login  هی ؿَیذ. 

System Status -2-2:  

ٍسطى ػَییچ  ًوایؾ دادُ هی  ٍ  ، تؼذاد پَست ّاMAC address ، دس ایي كفحِ هـخلات ػَییچ ؿاهل 

سا ... هَقؼیت ػَییچ ٍ,اعالػات تواع , کاساکتش تَضیحات 15تَاًذ تا  کاستش هیComment دس قؼوت . ؿَد

 .پشکٌذ

 

 

MAC Address :  ُآدسع ػخت افضاسی هٌحلش تِ فشدی کِ تَػظ ػاصًذُ ػَییچ تِ آى اختلاف داد

 (Default).ؿذُ اػت

Number of Ports:  ًـاى دٌّذُ تؼذاد پَست ّای ػَییچ اػت. 

System Version:   ٍسطىfirmwareػَییچ سا ًوایؾ هی دّذ . 

Idle Time Security:  تا تٌظین, TimeSecurity صهاًی  کِ تا دس تاصُ هـخق کٌذ  کاستش هی تَاًذ 

 .  ؿَد یا تِ آخشیي كفحِ ًوایؾ تشگشدد Logoutًشم افضاس تِ كَست اتَهاتیک ,کاهپیَتش  کاس ًوی کٌذ

 . کلیک کٌیذupdateپغ اص اًدام تٌغیوات سٍی دکوِ 
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Load Default Setting -2-3:  

 

 .ػَییچ تِ تٌظیوات اكلی تشهی گشددLoad تا کلیک سٍی دکوِ  

 

تِ حالت پیؾ فشم ,تٌغین ؿذُ دػتگاُ   IP, Username, Passwordتَخِ داؿتِ تاؿیذ  کِ دس ایي حالت 

 ,IPتٌظیوات , Reset  ػخت افضاسی تا فـشدى دکوResetِکاستش هی تَاًذ تشای . کاسخاًِ تش ًوی گشدد

Username, Password تِ حالت پیؾ فشم کاسخاًِ تش گشداًذ سا . 

 

  :تِ ؿشح صیش اػت(تِ كَست ػخت افضاسی  ) Load Default Setting عشیقِ 

ّا ؿشٍع تِ چـوک صدى کٌٌذ LED  ثاًیِ ٍ تا ٌّگاهی کِ 3تِ هذت  Resetکاستش  تا ًگِ داؿتي دکوِ

,Reset  ػَییچ سا Reset سیؼت پغ اص کاهل ؿذى ػولیات .  هی کٌذ ، IP, Username، Password ،    

 .تِ حالت پیؾ فشم کاسخاًِ تش هی گشدد,تٌغین ؿذُ دػتگاُ 

. 

 

Firmware Update -2-4  

 

 ػَئیچ ّای َّؿوٌذ حافظِ .سا ٍاسد کٌذ Password  هشتثِ 2کاستش تایؼتی  ,UPGRADE قثل اص ؿشٍع 

آى سا ػالن ٍ تذٍى تغییش  Boot Loader   دس ،حفاظت اص خَد یک هکاًیؼن  ٍخَد .د کشدىخَاُ پاک سا فلؾ
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 کذ , Boot loaderقغغ ؿَد  firmware استقااگش پاٍس ػَییچ یا لیٌک کاتل دس عی اًدام   حتی .ًگِ هی داسد

 .رخیشُ هی کٌذfirmware update سا تشٍی  كفحِ 

 

 

 

خذیذ  سا اًتخاب  image قذیوی پاک هی ؿَدٍکاستش هی تَاًذ فایل  firmwareکذ  ,Updateتا کلیک سٍی 

 .هَسد ًظش کٌذfirmware ؿشٍع تِ  استقا  Updateکٌذ ٍ تا کلیک سٍی دکوِ 

 

Reboot Device -2-5 

 . هی ؿَد rebootایي قؼوت ػَییچ تِ كَست ًشم افضاسی تا کلیک سٍی 
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3 -Port Management 

 

کٌتشل پٌْای  (Port Mirroring)هؼکَع کشدى پَس,(Port Configuration)تٌظیوات پَست ؿاهلایي قؼوت 

 .اػتBroadcast Storm ٍ  POE ٍکٌتشلBandwidth Control))تاًذ 

Port Configuration: تٌظیوات  ٍ پیکشتٌذی پَست ّا سا اًدام دّذٍ  ًحَُ ػولکشد ّش  تَاًذ کاستش هی

 .پَست  سا هـاّذُ کٌذ

 

Auto-Negotiation:  گضیٌِ فؼال ٍ غیش فؼال اػت2ایي قؼوت ؿاهل . 

 Duplex modethe Speed, , Pause, Backpressure, TX Capabilityكَست اًتخاب  حالت فؼالدس 

and Address Learning ٍلی دس كَست اًتخاب حالت .اػتدس حال استثاط ٍ هزاکشُ اتَهاتیک   تِ كَست  

 .غیش فؼال  ،کلیِ ایي هَاسد تِ كَست دػتی قاتل تٌظین هی تاؿذ

Speed :  دس كَستی کِ ػتَىAuto-Negotiation سٍی حالت  Enable کاستش هی تَاًذ ػشػت  . تاؿذ

 .استثاط پَست ّای تیک صدُ ؿذُ سا تٌظین کٌذ
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Duplex: ِػتَى دس كَستی ک Auto-Negotiation   سٍی حالتEnable کاستش هی تَاًذ  حالت  . تاؿذ

 .سا تِ پَست ّای تیک صدُ ؿذُ اختلاف دّذ(full) یا دٍ عشفِ (half) استثاط یک عشفِ

Pause: 10/100 کٌتشل سًٍذ استثاعات دسػشػتMbps دس حالت half modeهی تاؿذ . 

Backpressure:   10/100کٌتشل سًٍذ استثاعات دس ػشػتMbps دس حالت Full modeهی تاؿذ. 

TX/RX Capability : ِػتَى دس كَستی کAuto-Negotiation   سٍی حالتEnable کاستش تایذ  . تاؿذ

 .تٌظین کٌذDisable  یا  Enable سا دسحالت TX/RX Capabilityػتَى 

Addr.Learning:  ِػتَى  دس كَستی کAuto-Negotiationسٍی حالت  Enable کاستش تایذ  . تاؿذ

 . تٌظین کٌذ Disable یا Enable سا دسحالت Addr. Learningػتَى 

Select Port No: پَست هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ. 

 . کلیک کٌیذ تا پیکشتٌذی ٍ تٌظیوات  اًدام ؿذُ اػوال  ؿَدUpdateػپغ سٍی دکوِ 

Current Status:  ٍضؼیت فؼلی پَست سا ًوایؾ هی دّذ. 

Setting Status: سٍی دکوِ  . فؼلی ػَییچ ساًوایؾ هی دّذٍضؼیتUpdate کلیک کٌیذ تا پیکشتٌذی 

 .ٍ تٌظیوات  اًدام ؿذُ اػوال ؿَد

Port Mirroring -3-1:  

 .هاًیتَسهی ؿَد تشافیکِ  پَست تَػظ پَست دیگشی .ؿثکِ ػَیچپیٌگ اػت,سٍؿی تشای ًظاست تشافیک دس 

 .تشٍی پَست هقلذ تکشاس هی ؿَد(پَست هثذا )تذیي هؼٌا کِ  تشافیک ٍسٍدی یا خشٍخی پَست ِهاًیتَس ؿذُ 
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Destination port:تشافیک  اسػال ؿذُ یا دسیافت ؿذُ یا ّش ًَع تشافیکی  ایي پَست تشای هاًیتَسکشدى

هتلل .Netxray یا  LAN analyzer  سا تِ mirroring portتَاًٌذ  کاستشاى هی.اػت کِ  اص پَست هثذاهی آیذ 

 .کٌٌذ

Monitored Packets:  کاستشهی تَاًذ ًَعpacketکِ هی خَاّذ هـاّذُ کٌذ سا اًتخاب کٌذ . 

Sorce Port:تَاًذ تواهی تشافیک ّای رکشؿذُ دس تاال سا دس پَست پَستی اػت کِ کاستش هی mirroring 

((desتَاًذ تا اًتخاب پَست ّای هَسد ًظش هاًیتَسیٌگ سا اًدام دّذ کاستش هی .تکشاسکٌذ. 

 . کلیک کٌیذ تا پیکشتٌذی ٍ تٌظیوات  اًدام ؿذُ اػوال  ؿَدUpdateٍ ػپغ سٍی دکوِ 

Bandwidth Control 

ًشخ دسیافت ٍ  .ایي كفحِ  تِ ؿوا اخاصُ هی دّذ تٌظیوات هشتَط تِ پٌْای تاًذ ّشپَست سا اًدام دّیذ

  , تشای دسیافت پٌْای تاًذ ٍاقؼی .  پش ؿَد1-255تَاًذ دس هحذٍدُ سًح اػذاد     ّش پَست هی(RX,TX)اسػال

 .ضشب گشدد ایي هقذاس تایذ دس پٌْای تاًذ ِ سصٍلَؿي
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Broadcast Storm Control: 

 ؿواسُ ی پَست ،اگش تؼذاد تا هـخق کشدى  . سا اًدام هی دّذbroadcast stormهکاًیضم کٌتشل  ,ػَییچ 

ؿشٍع تِ دٍس اًذاختي تؼتِ دسیافت ؿذُ دس پَست تِ آػتاًِ تؼشیف ؿذُ سػیذُ تاؿذ broadcast تؼتِ ّای 

هی تَاًذ تِ عَس خذاگاًِ تشای ّش پَست  broadcast storm ػول حفاظتی . اضافی هی کٌذ broadcast ّای 

 .تا هـخق کشدى ؿواسُ پَست فؼال  ؿَد

 

 دسٍاحذ broadcastهـخق کشدى ؿواسُ پَست ٍؿواسؽ  تؼذادتؼتِ ّا ی تٌْا تا  broadcast تؼتِ ّای

 تشاتش 100Mbps ٍ تشای ػشػت us 500 تشاتش 10Mbpsّش ٍاحذ صهاًی تشای ػشػت . صهاى کٌتشل هی ؿًَذ

5msتؼتِ ّای .  اػتbroadcastتشای تؼتِ ّای   . دٍس اًذاختِ هی ؿًَذ (اضافی) تیؾ اص هقذاس هداص

broadcast ػَییچ تِ كَست تشافیک . پَست ّاٍاسد هی ؿًَذ ػایشکِ اصNormalػول هی کٌذ . 

 Threshold: Threshold ُیک  ،هاکضیون تایت ّایی سا کِ ّش پَست هی تَاًذ دس1-63 دس هحذٍد

 . هحذٍد هی کٌذ ,اسػال یا دسیافت کٌذ تاصُ صهاًی



11 
 

 Enable Port : تِ هقذاس تؼییي  صهاًی کِ تؼذاد تایت ّای دسیافتی یا اسػالی, تا فؼال کشدى آى

 . هتَقف هی ؿَد data تشػذ  ،اسػال ٍ دسیافت thresholdؿذُ 

 . کلیک کٌیذتا پیکشتٌذی ٍ تٌظیوات  اًدام ؿذُ اػوال ؿَد Updateسٍی 

PoE 

 .هغاتق تا تلَیش صیش، فؼال یا غیش فؼال کٌذ  ّش پَستسا تشایPoEتَاًذ ٍضؼیت  کاستش هی

 

VLAN Setting 

 هحذٍد هی  سا,broadcast domainکِ  گشٍّی اص ؿثکِ ّای هٌغقیVLAN) ) هداصیLANؿثکِ هداصی یا 

هـاتِ تشافیک   VLAN  اص VLANاػضای یک تٌاتشایي تٌْا.سا فشاّن هی کٌذ کٌذ ٍ هدضا کشدى تشافیک ؿثکِ

 دس یک ػَییچ هؼادل اتلال گشٍّی اص دػتگاّای تحت ؿثکِ تِ ػَییچ VLANایداد یک . دسیافت هی کٌٌذ

 . دیگشی اػت کِ اص ًظش فیضیکی ّوِ ی دػتگاّا تش سٍی یک ػَییچ هتلل ّؼتٌذ2الیِ

VLAN Mode 

Port-based VLAN  : ّیچ تثادل اعالػاتی تیي ایي .تشای خذا کشدى تشافیک تٌْا دس یک ػَییچ اػت

VLANتا  VLAN ػَییچ دیگشی ٍخَد ًذاسد. 

 Tag Based VLAN:  ؿَد اػتفادُ  هیتشای تثادل دیتا تیي دٍػَییچ. 
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 ػَییچ Port-based VLANتِ حالت Tag Based VLAN  اصحالتؿوا هی تَاًیذ  vlan mode دس

 .اػت حالت پیؾ فشم Port-based VLANحالت .کٌیذ

تَاًیذ پَست ّای  ؿوا هیدس ایي كفحِ . كفحِ ًوایؾ تغییش هی کٌذ Tag -based VLANپغ اص اًتخاب 

uplink/downlinkایي هَسد صهاًی کِ استثاط تیي ػَییچ ّا دس ؿثکِ تِ ٍخَد هی .  سا تؼشیف ٍ پیکشتٌذی کٌیذ

 .حایض اّویت هی ؿَد,آیذ

 

 

 

 

   (tag) ّای خشٍخی اص پَست اًتخاب ؿذُ تشچؼة  packet تِ هؼٌای ایي اػت کِ تش سٍی tagافضٍدى

802.1Q ایي تٌظیوات  سا تشای پَستْای  .هٌذسج هی ؿَدuplink ٍ downlink  دسؿثکِ ّایVLAN  تشچؼة

 . هی تَاى اػتفادُ کشدTagged))خَسدُ 

Don’t Care"" ِتؼتِ ّای خشٍخی اص پَست اًتخاب ؿذُ تا تؼتِ ّای اكلی دسیافت ؿذُ تِ ایي هفَْم اػت ک 

 .تِ كَست  پیؾ فشم اػتVLAN  دس ؿشٍع پیکشتٌذی"   "Don’t careحالت .اػت یکی  sourceاص پَست 

 . سا اًتخاب کٌیذ remove یا addحالت ؿوا هی تَاًیذ 

Remove tag802.1 تِ هؼٌای ایي اػت کِ تشچؼةQ ِپَست ّای اًتخاب ؿذُ اسػال  اصتؼتِ ّای خشٍخی

تؼتِ  ّا تٌْا تِ پَست ّایی کِ  .خَد اًدام دّیذPCایي تٌظیوات سا تشای اتلاالت  ؿثکِ تِ . ًخَاّذ ؿذ

 . ّؼتٌذ، اسػال هی ؿَدVLANػضَ
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VLAN Member 

 . هی تاؿٌذ VLAN قشاس هی گیشًذ ،اػضای یک VLAN پَست ّایی کِ دس یک

VLAN Member in Port Based Mode: 

 

تِ ػادگی دس تاالی كفحِ  پَست ّایی  سا کِ هی خَاّیذ . پَست هی تیٌیذ8دس ایي حالت ؿوا هاتشیؼی اص 

 .اًتخاب کٌیذ,  قشاس داسًذ VLANپَست ّایی کِ دس یک , Read تا کلیک تشسٍی,پیکشتٌذی کٌیذ اًتخاب کٌیذ

 .ًوی تاؿذ VLANgroups   ٍ  VLAN IDsًیاصی تِ تؼشیفPort Based ِ  دس پیکشتٌذی

VLAN Member in Tag Based Mode:  

استثاط تا ػَیچ ّای  اص آى خایی  کِ. کٌیذ   تؼشیف ٍ پیکشُ تٌذی VLANGroupدس ایي حالت ؿوا تایؼتی 

دس تقیِ ػَییچ ّا . تایؼتی تا تقیِ ؿثکِ هـاتِ ٍ یکی تاؿذ VLAN IDدیگش تِ ساحتی هی تاؿذ ،ؿواسُ ی ّوِ 

 .ایي ًام گزاسی ّا تٌْا هشخغ  ؿواػت ٍ فقظ ؿواسُ ّا اّویت داسًذ.ؿوا هی تَاًیذ ًام آًْا ساتغییش دّیذ 

 ّا اص ؿواسُ  ID.) تا ؿواسُ ثاتت ٍ هٌحلشتِ فشد دسؿثکِ هـخق کٌیذ(سا اضافِ کٌیذ VLAN groupاتتذا 

 سا تِ 4095یا 4096 ٍ تشخی دیگش1دس ًظش داؿتِ تاؿیذ تشخی اص ػَییچ ّا . تِ تاال ؿواسُ گزاسی کٌیذ100

 . ػٌَاى پیؾ فشم دس ًظش هی گیشًذ



14 
 

 سا اًتخاب کٌیذٍ VLAN ٍاسد کٌیذ ػپغ پَست ّای ػضَ  VID سا دس قؼوت ػوت ساػت تٌظیوات 100ػذد 

گشٍُ .کلیک کٌیذ addػپغ سٍی .  تایذ ػضَ ّوِ ی گشٍُ ّای هَخَدتاؿٌذ uplink , downlinkپَست ّای 

 .خذیذ تا تٌظیوات  آى دس پاییي كفحِ ًوایؾ دادُ هی ؿَد

 دس ًظش تگیشیذتشای هثال  . تؼلق داسدVLAN هـخق هی کٌیذ کِ تشافیک ٍسٍدی تِ کذام PVID تا تٌظیوات 

port1 ٍُ1تِ پَست  .  اػت101ٍ 100ػضَ  گش،  PCدس كَستی کِ .هتلل اػت PCاعالػات(Data) ساخاسج 

 . اػت101 یا 100تشای  گشٍُ  اسػالی هـخق هی ؿَد کِ اعالػاتPVIDکٌذ،تا تؼشیف

 

 

 

 

Multi to 1 Setting 
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 Multi to1 VLANدسCPE(Ethernet to home  ) تٌظیوات ػتفادُ هی ؿَد ٍهٌحلش تِ فشد تِا VLAN  دس

 Multi to1  اًدام هی ؿَد ،  member VLANٍقتی کِ تٌظیوات .اػت VLANMember تٌظیوات

settingتٌظیوات پَست غیشفؼال تِ  پَستی گفتِ هی ؿَد کِ دس ایي.اص دسخِ اػتثاس ػاقظ ٍ هؼکَع  هی ؿَد 

 . قشاس داسًذVLAN Groupّوِ ی ایي پَست ّا  دس یک  . اػتفادُ ًوی ؿَد

 .، ًیاص تِ پیکشتٌذی  ًخَاّذ تَدTag Based VLANدس حالت 

 

QoS Setting 

 .ا پیکشتٌذی کٌیذسCoS(Class of Service)ٍ الَیتْای آى ٍ  تٌظیوات QoS  ؿوا هی تَاًیذ دس ایي قؼوت

 QoSکٌذ تا اؿاسُ تِ هکاًیضهی دس ًشم افضاس ؿثکِ ، اٍلَیت ٍاقؼی تؼتِ ّا دس ؿثکِ سا هـخق هی.CoS ُاؿاس 

 کِ تِ کاستشاى تش اػاع ػیاػت ّای ؿشکت  گروهی از سرویس ها داردیا ٍ ،  ٍیظگی ّا ای اصهدوَػِتِ 

 دس QoSپایاى هی یاتذ ٍ دس قالة ػاختاس CoSتاؿذ، ؿاهل اٍلَیتِ اًتقال ّا اگش ٍیظگی.  ؿَداختلاف دادُ هی

تا   اص تشافیک اٍلَیت تیـتش تا تشافیکCoS, ,دس ؿثکِ ّای حشفِ ای.سٍتشّا ٍ ػَییچْا دس ؿثکِ اخشا هی ؿَد

 .اٍلَیت کوتش هتفاٍت اػت

tagگًَِ تضویٌی تشای سػیذى   اها ّیچ . ّا تِ تؼتِ ّا تشای ؿٌاػایی چٌیي  کالع ّایی چؼثیذُ ؿذُ اًذ

 . تؼتِ ّای اسػالی دس عَل ؿثکِ گاساًتی هی ؿًَذQosکِ  دس  دس حالی.تؼتِ ّا ًوی تاؿذ

Priority Mode 

 : ػشٍیغ ؿذُ دس ؿثکِ ٍخَد داسد تؼتِ ّای هـخق کشدى اٍلَیتتشای  ػِ حالت
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 First-In-First-Out:   تؼتِ ّا دس كف ػشٍیغ قشاس هی گیشًذ ٍ تِ تشتیة ای کِ قشاس گشفتِ اًذ

 .ػشٍیغ هی ؿًَذ

 All-high-before-low(Strict priority):  ّوِ تؼتِ ّا دس یکی اص دٍكف  اٍلَیت تاال

(Queue2) یا پاییي  (Queue1)تؼتِ ّای دس كف اٍلَیت پاییي تا صهاًی کِ كف .قشاس هی گیشًذ

 .اٍلَیت تاال خالی گشدد ،فشػتادُ ًخَاٌّذ ؿذ

  (Weighted-and-round-robin) WRR mode : كف اٍلَیت تشای چْاسWRR ٍخَد 

صهاًی کِ ایي حالت اًتخاب هی ؿَد، تشافیک تا تَخِ تِ ؿواسُ ّای تٌظین ؿذُ  دس ّش كف .  داسد

 .فشػتادُ هی ؿَد

Port, 802.1p, IP/DS based 
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Security 
MAC Address Binding 

 

 

 Port No:   ؿواسُ پَست اختلاف دادُ ؿذُ تِ ّشMAC address سا ًوایؾ هی دّذ . 

 MAC Address :  3کاستش هی تَاًذ تا MAC address , تِ ّش پَست اختلاف دّذ  . 

 Read:   ِؿواسُ پَست سا اًتخاب کٌیذ ٍ سٍی دکوRead  کلیک کشدُ تشای ًوایؾ حذٍد MAC    

Addresses ٍیاتغییشدادى آى . 

 Select Port:  اًتخاب یک ؿواسُ پَست تشای اًدام تٌظیوات آى پَست. 

 Binding:   فؼال یا غیش فؼال کشدىBinding.  

 .سا اًتخاب کٌیذ تا تٌظیوات اػوال ؿَدUpdateدکوِ 

TCP/UDP Filter 
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Trunking 

PortTrunk چٌذ ،Link  سا تا ّن یکی هی کٌذ ٍ هاًٌذ یک  لیٌک ٍاحذ اص ًظش فیضیکی تاػث افضایؾ تَاى

ٍ افضًٍگی لیٌک ّای دسٍى ؿثکِ ای هی  ,Load Balancingایي پَست هٌدش تِ. ػولیاتی ػَییچ هیگشدد 

 ایي لیٌک تِ كَست ًشهال پٌْای تاًذ ی هؼادل هدوَع پٌْای تاًذِ تک تک اخضای تـکیل ,دس ٍاقغ . گشدد 

 دس عَل یک لیٌک هدضا تَصیغ هی ؿَد کِ تِ آى الگَسیتن Trunkتشافیک دس پَست. دٌّذُ ی آى سا ًذاسد

Hashالگَسیتن  . هی گَیٌذ Hashتیي کل پَست ّای تشاًک تِ كَست اتَهاتیک Load Balancing  سا تشقشاس

 . یک پَست خغا دس گشٍُ تشاًک هَخة هی ؿَد تشافیک ؿثکِ اص پَست ّای  تاقی هاًذُ ػثَس کٌٌذ.هی کٌذ

ػَییچ .اػتفادُ هی ؿَد Load Balancing اص دػت تشٍد یا تِ ػشٍیغ تشگشدد اص  صهاى کِ یِ لیٌک دستشاًک

تشای ,یا تشکیثی اص ّش دٍ  هقلذ آدسع فیضیکی پَست,یپَست هثذا آدسع فیضیک ,هوکي اػت اص ؿواسُ پَست

الگَی تشافیک تایذ تِ دقت قثل اص تِ کاسگیشی آى دس ًظش گشفتِ  . اػتفادُ کٌذ Trunk Hash اًتخاب الگَسیتن

ایي ػَییچ  .   هٌاػة تشافیک تِ كَست سًذٍم دس عَل پَست تشاًک ػثَس کٌذHashتا اًتخاب الگَسیتن . ؿَد

 هی Hash الگَسیتن  .پَست اػت 4~2  ؿاهل trunk ّش. دًٍَع گشٍُ تشاًک سا پـتیثاًی هی کٌذ,هذیشیت ؿذُ 

 .تَاًذ هغاتق تش اػاع چْاس سٍؽ هختلف اًتخاب ؿَد

 

 


