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W KOMPONENTY AKTYWNE – PODSTAWY

W TYPY PRZEŁĄCZNIKÓW I ICH WŁAŚCIWOŚCI

Przełączniki niezarządzalne

• Przełączniki tego typu są niekonfigurowalne

• Plug and play

• Idealne dla małych i średnich sieci (do 200 użytkowników) bez administratora IT

Przełączniki zarządzalne

• Przełącznik konfigurowalny

• Plug and Play

• Konfigurowanie nie jest konieczne

• Idealny do średnich i dużych sieci (powyżej 200 użytkowników) z administratorem IT

• Ustawienia zabezpieczające mogą być konfigurowane, np. VLAN, itd.

• Funkcja monitorowania przełącznika może pomóc przy analizie i wykrywaniu usterek w sieci, jak również problemów

związanych z szybkością działania

• Funkcje zarządzające zależą od producenta i wymagają podstawowej wiedzy o technologii sieciowej i oprogramowaniu

• Przełączniki zarządzalne posiadają agenta SNMP, który przez specjalne oprogramowanie umożliwia zarządzanie

• Rejestracja inicjacyjna przez port RS232

• Po przydzieleniu adresu IP do przełącznika, może on zostać skonfigurowany również przez Internet

• Przełączniki zarządzalne umożliwiają skonfigurowanie:

- prędkości transmisji portu

- rodzaju transmisji - half/full dupleks na port

- funkcji spanning tree

- funkcji port mirroring

- funkcji port trunking

- funkcji port security

- sieci VLAN

• Przełączniki zarządzalne umożliwiają dodatkowo przygotowanie bieżącej statystyki zdarzeń

• Przewidywanie trendów w rozbudowie szerokości pasma

• Naprawę pojedynczych błędów

• Prowadzenie statystyki błędów dla każdego portu

Przełączniki centralne

• Przełączniki centralne posiadają kilka portów o dużej szybkości (Gigabit), do których można podłączyć serwery,

jak również porty światłowodowe lub porty dedykowane modułom SFP, które umożliwiają podłączenie przełączników

piętrowych.

Przełączniki piętrowe

• Wyposażone są w przynajmniej 1 port Gigabit i zazwyczaj 24 porty 100 Mbit/s.

•  Komputery PC są podłączone do portów standardowych 100 Mbit/s, natomiast do sieci szkieletowej przełącznik jest

podłączony poprzez port Gigabit.

•  Wskazane jest zastosowanie co najmniej 1 portu światłowodowego typu "uplink".
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W ŁĄCZENIE PRZEŁĄCZNIKÓW (KASKADOWE I STAKOWANE)

Kaskadowe łączenie przełączników

• Łączenie dwóch lub więcej przełączników kablem krosowym poprzez standardowy port RJ45 lub port światłowodowy

• Do kaskadowego łączenia używane są standardowe porty przełącznika w celu uniezależnienia się od standardów 

narzucanych przez producentów urządzeń aktywnych

• Można połączyć w kaskadę przełączniki różnych rodzajów i różnych producentów

• Prędkości portów muszą być zgodne

• Teoretycznie ilość kaskadowanych przełączników nie jest limitowana

• Z uwagi na czas transmisji zalecamy kaskadowanie maksymalnie 4 przełączników, 

• W kaskadowym łączeniu przełączników występuje spadek prędkości (osiągów) w wąskim gardle w połączeniu

przełącznik - przełącznik. Rozwiązaniem jest kaskadowanie poprzez porty typu “uplink” wysokiej szybkości transmisji

(Gigabit)

Stakowanie przełączników

• Łączenie dwóch lub więcej przełączników poprzez specjalne porty typu "stack" o wysokiej prędkości (zapewniają one

wielogigabitową przepustowość danych)

• Dwa lub więcej połączone przez port "stack" przełączniki działają jak jedno urządzenie i uzyskują optymalne osiągi

• Port typu "stack" jest zależny od producenta, brak jest standardu na tego rodzaju rozwiązanie.

• Port typu "stack" gwarantuje wysoką prędkość transmisji

• Przełączniki tego samego producenta umożliwiają łatwą rozbudowę ze względu na identyczność portów

• Zwykle można połączyć do 6 przełączników za pomocą portów typu "stack"

• Przełączniki z portami typu „stack” gwarantują wyższe osiągi, ale należy liczyć się z większymi kosztami

W OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE

• Każdy przełącznik zarządzalny może być konfigurowany za pomocą portu szeregowego lub sieci LAN (Telnet), lub

poprzez Internet (poprzez przeglądarkę internetową).

• Wygodniejszą wersją jest zarządzanie poprzez oprogramowanie, oparte na usłudze SNMP, które może być zakupione

osobno. Programy te oferują łatwy w użyciu interfejs graficzny dla użytkowników.

• SNMP: Simple Network Management Protocol (Protokół Prostego Zarządzania Siecią). Jest to powszechnie 

wykorzystywany standard do zarządzania przełącznikami. Najczęściej używanym programem przeznaczonym do 

średniej i dużej sieci komputerowej jest SNMPc8 firmy Castle Rock Computing.

W AUTOSENSE – AUTOROZPOZNAWANIE

Port przełącznika automatycznie rozpoznaje przy jakiej maksymalnej prędkości może pracować przyłączone urządzenie i

łączy się z urządzeniem korzystając właśnie z tej prędkości. Oznacza to optymalne (maksymalne) osiągi transmisyjne bez

konieczności konfigurowania przełącznika.

W AUTOCROSSING 

Port przełącznika rozpoznaje czy komputer lub inny przełącznik jest podłączony oraz rozpoznaje za pomocą jakiego kabla

krosowego (1:1 lub z przekrosem). Jeżeli kabel krosowy jest nieprawidłowo przyporządkowany, port przełącznika 

automatycznie wybiera prawidłowe przyporządkowanie par przy złączu RJ45.
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W ZABEZPIECZENIE PORTU PRZEŁĄCZNIKA

• Należy podłączyć wszystkie urządzenia sieciowe do przełącznika

•  Przełącznik uczy się wszystkich podłączonych do niego adresów MAC

•  Następnie za pomocą oprogramowania do zarządzania korzystamy z funkcji "zablokuj" porty z bieżącymi adresami MAC

•  Jeżeli do przypisanego portu podłączymy komputer lub urządzenie z innym adresem MAC, to połączenie nie nastąpi

•  Bezpieczeństwo oparte na porcie przełącznika jest możliwe jedynie przy przełącznikach zarządzalnych i musi zostać

odpowiednio skonfigurowane

W DLACZEGO SIECI VLAN?

• W sieci firmowej przesyłanie danych może być tak wzmożone, że może zaistnieć konieczność rozdzielenia działów,

departamentów itp. w celu zmniejszenia ilości transferowanych danych. Takie wirtualne tworzenie podsieci sprzyja

wyższej przepustowości w całej sieci

•  Ze względu na bezpieczeństwo, użytkownik ma dostęp jedynie do tej części sieci, do której został przypisany. Istotne

dane mogą zostać umieszczone w wydzielonych obszarach, do których dostęp mają jedynie autoryzowani użytkownicy. 

W ZASADY SIECI VLAN:

• Parametry ustawione dla warstwy 2 danych (Layer 2) nie mogą się zmieniać pomiędzy sieciami VLAN

• Dany port może istnieć w jednym lub w kilku sieciach VLAN. Dla kilku sieci VLAN kojarzenie pakietów danych z 

odpowiednim VLAN’em dokonuje się przez tzw. "tagging" - znakowanie pakietu należącego do danego VLAN’u

•  Konfigurowanie sieci VLAN jest możliwe jedynie dla przełączników zarzadzalnych

W VLAN (SIEĆ WIRTUALNA)

Brak kolizji przepływu danych pomiędzy dwoma działami dzięki VLAN

piętro 1

piętro 2

Tagowanie

2 sieci VLAN 
widziane są w 
sieci jak 2 karty 
sieciowe

Link "tagowany"
przenosi obie 
sieci VLAN

VLAN 1 & 2 VLAN 1 
Dział 
sprzedaży

VLAN 2 
Księgowość
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W PROTOKÓŁ SPANNING TREE

W PORT MIRRORING

• W celu zwiększenia wydajności całej sieci, zainstalowane jest połączenie pomiędzy przełącznikiem 1 i przełącznikiem 2

•  Jeżeli protokół spanning tree nie jest skonfigurowany, w sieci pojawiają się przypadkowe pętle powodujące zaburzenia 

transmisji i paraliżujące działanie sieci

•  Protokół Spanning tree ustala, które połączenie ma być zablokowane, korzystając z ustawionych przez administratora IT

priorytetów 

Spanning Tree umożliwia konfigurację przełączników w sposób zapobiegający powstawaniu pętli. Protokół ten tworzy graf

bez pętli (drzewo) i ustala zapasowe łącza, w trakcie normalnej pracy sieci blokuje je tak, by nie przekazywały one żadnych

danych, wykorzystywana jest tylko jedna ścieżka, po której może odbywać się komunikacja. Na szczycie grafu znajduje się

główny przełącznik tzw. korzeń (ang. root), zarządzający siecią. Korzeniem zostaje przełącznik na podstawie identyfikatora.

W momencie, gdy STP wykryje problem, np. zerwany link, to rekonfiguruje sieć uaktywniając łącze zapasowe, w ciągu ok. 30

do 60 sekund.

Protokół Spanning Tree występuje tylko w przełącznikach zarządzalnych w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI.

Zawsze wymaga też wstępnego skonfigurowania przez administratora.

• Port mirroring czyli odbicie lustrzane polega na tym, że pakiety danych poza miejscem docelowym są dodatkowo 

kierowane do portu lustrzanego w celu monitorowania przesyłu danych w sieci

•  Port mirroring pozwala administratorowi sieci podłączyć aplikacje typu “sniffer”

• W celu znalezienia błędów, administrator może monitorować każdy przepływ danych do użytkownika na porcie 

lustrzanym i wyciągać odpowiednie wnioski

•  Port mirroring jest jedynie możliwy w przypadku przełączników zarządzalnych i musi zostać odpowiednio skonfigurowany

Stacja robocza

Połączenie 1
Połączenie 2
Pętla

Stacja robocza Stacja robocza

Stacja robocza

Serwer 

Administrator sieci lub oprogramowanie monitorujące

Serwer 

Serwer 
Użytkownik
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• Mediakonwertery zamieniają (transformują) sygnał przesyłany jednym rodzajem przewodnika na sygnał odpowiedni do drugiego

rodzaju przewodnika, ale nie powodują regeneracji lub wzmocnienia sygnału

•  Dwa mediakonwertery mogą być podłączone szeregowo, a po nich należy zastosować przełącznik

• Przełącznik podłączony jest do mediakonwertera kablem krosowym RJ45 lub światłowodowym kablem krosowym. Zaleca się

używanie kabli o maksymalnej długości 3m

• Należy używać zawsze mediakonwerterów pracujących w tej samej szybkości. Zalecane jest używanie takich samych typów 

mediakonwerterów

•  Kanał światłowodowy musi być przekrosowany

• Jako kanał światłowodowy może służyć światłowodowy kabel krosowy, kabel z zarobionymi wtykami lub pospawana linia

światłowodowa

• Zaleca się aby linię światłowodową zakończyć na panelu krosowym i dopiero za pomocą kabla krosowego światłowodowego

podłączyć mediakonwerter

• Światłowodowe kable krosowe do mediakonwerterów mogą mieć różne wtyki z obu końców (np. SC, ST, LC, MTRJ)

• Mediakonwertery i panele krosowe mogą mieć także różne złącza (adaptery), a zatem należy zwracać uwagę przy dobieraniu

odpowiednich kabli krosowych

• Mediakonwerter, światłowodowy kabel krosowy oraz światłowodowy kabel instalacyjny muszą być kompatybilne pod względem włókien

•  Włókno 50/125µm -> konwerter wielomodowy (mulimodowy)

•  Włókno 62,5/125µm -> konwerter wielomodowy (mulimodowy)

•  Włókno 9/125µm -> konwerter jednomodowy

•  Długości transmisji dla światłowodów:

wielomodowy 50/125µm: 2km przy 10Mbps, 2km przy 100Mbps, 550m przy 1Gbps

wielomodowy 62,5/125µm: 2km przy 10Mbps, 2km przy 100Mbps, 275m przy 1Gbps

jednomodowy 9/125µm: do 100km przy 10Mbps, 100Mbps i 1Gbps

Powyższe długości są zależne od parametrów optycznych nadajników i odbiorników

W MEDIAKONWERTERY − PODSTAWOWE INFORMACJE

W PORT TRUNKING – IEEE 802.3AD

• W celu stworzenia szybszego, wspólnego połączenia, dwa lub cztery porty mogą być konfigurowane jako port wspólny "trunk"

•  Tablica adresów MAC jest dzielona na dwa porty

•  Porty wspólne “trunk” umożliwiają proste zwiększanie szerokości pasma dla ważnych połączeń

•  Porty wspólne “trunk” zmniejszają efekt "wąskiego gardła"

•  Porty wspólne “trunk” to niedroga alternatywa zwiększenia prędkości połączenia przełączników

•  Porty wspólne “trunk” mogą być tworzone za pomocą portów typu 10/100, 1000BaseT lub portów GBIC

•  Niektóre przełączniki pozwalają połączyć 4 porty w jeden port wspólny "trunk"

•  Niektóre serwery również korzystają z funkcji portu wspólnego zgodnie z 802.1ad Port Trunking

• Port Trunking jest możliwy jedynie przy wykorzystaniu przełączników zarządzalnych, które muszą być odpowiednio skonfigurowane

3. Piętro

2. Piętro

1. Piętro

Serwerownia
Gigabit
Ethernet

Przełączanie 10/100 MbE

Gigabit
Ethernet Światłowód

Światłowód

Światłowód

Przełączanie 10/100 MbE

Przełączanie 10/100 MbE


