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Sweex 5 poort Gigabit switch

Voordelen
Uitbreiding van het netwerk met 5 poorten - verbindt 5 gebruikers, zoals PC’s, printservers en routers, met het netwerk. Eenvoudig door te lussen naar
meerdere HUB’s of switches.
Store and forward switching - biedt de mogelijkheid dat alle aanwezige ‘error packets’ gefilterd worden, zelfs wanneer de belasting van het netwerk
zeer hoog is. 
Elke poort kan als Uplink poort gebruikt worden - voor uitbreiding van het netwerk kunt u gebruik maken van een UTP-kabel.

Belangrijkste eigenschappen
• Voldoet aan de IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet en IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet standaard (‘Gigabit over copper’)
• Alle poorten ondersteunen Auto-Negotiation en Auto-MDI/MDIX functies
• Supports flow control: Back pressure voor Half-duplex en IEEE 802.3x voor Full-duplex mode 

Specificaties
• Standaard: IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX en IEEE802.3ab 1000BaseT ‘copper over Ethernet’
• Aantal poorten: 5 10/100/1000Mbps auto-sensing Fast Ethernet/Gigabit Ethernet poorten
• Media Interface: 5 x RJ-45
• Forwarding Methode: Store-and-Forward
• MAC Address: 8K
• Buffer geheugen: 256KBytes
• Werktemperatuur : 50~131(10C~55C)
• Luchtvochtigheid: 10~95% 
• FCC Class A, CE, C-Tick

LED aanduidingen:
• PWR: Power
• LNK/ACT: Link / Activity
• SPEED
• Snelheid: 10/100/1000Mbps
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Aansluiting voor Netadapter

Op de voorzijde

UTP 1- UTP 5 - De connectoren voor het aansluiten van de werkstations die deel gaan nemen van het netwerk.

De LED aanduidingen
1. Powerled: deze LED licht ‘groen’ op wanneer de switch ingeschakeld.
2. Link/Act: deze LED licht  ‘groen’ op wanneer een werkstation op correcte wijze is aangesloten, deze LED knippert als er sprake is van activiteit,

bijv. bij transfer van data.
3. Speed:

• Als deze LED ‘Uit’ is de datatransfer van de netwerkkaart ingesteld op 10 Mbps.
• Als deze LED ‘geel’ oplicht is de datatransfer van de netwerkkaart ingesteld op 100 Mbps.
• Als deze LED ‘groen’ oplicht is de datatransfer van de netwerkkaart ingesteld op 1000 Mbps.

Het installeren van de switch
Nadat de switch uit de verpakking is gehaald en op zijn plaats is bevestigd kan de voeding van de switch worden aangesloten. Direct hierna zal het
groene lampje oplichten. Vervolgens kunnen de computer worden aangesloten die deel gaan nemen aan het netwerk. De switch vormt hierbij het hart
van het netwerk. Het aansluiten van de switch gebeurt met de CAT 6 twisted pair kabel (UTP). Het is niet noodzakelijk om met dit type kabel te 
werken, wel verdient het aanbeveling zodat u van de optimale performance geniet.

Wat is het verschil tussen een HUB en een switch? 
Een switch biedt alle gebruikers van het netwerk evenveel performance, bij een HUB wordt de snelheid over de deelnemende gebruikers verdeeld. 
In praktijk zal dit betekenen dat een gebruiker niet hoeft te wachten wanneer andere gebruikers van dezelfde hoeveelheid data gebruik maken. 
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Verder heeft een switch de volgende features:
• Pakketten filteren en broadcast control
• Meerdere snelheden binnen  een netwerk op elkaar aan laten sluiten
• Pakketten controleren op fouten
• Meerdere datapaden tegelijk aanleggen (een 24 poorts Switchs kan theoretisch 80 MB/s data doorvoeren. Een hub kan 10 MB/s data doorvoer aan
• Het netwerk beveiligen
• Meerdere poorten koppelen (Trunking) dit om meer bandbreedte te realiseren
• Redundant data paden aanlegen

Uitleg van gebruikte Termen 
10 Base-T – Een implementatie van IEEE 802.3 ethernet standaard op unshielded twisted pair (UTP) kabel met een snelheid van 10 MB/s.

802.3 – Aantal standaarden gedefinieerd door de IEEE. Deze standaarden omschrijven het CMSA/CD toegangsprotocol voor ethernet netwerken.

ATM – Asynchronous Transfer Mode. Een LAN/WAN geschakelde communicatie technologie die zorgt voor een universele transport methode voor
spraak, data en video (multimedia) over private en publieke netwerken.

CRC – ( Cyclic Redundancy Check) Een methode om fouten ten gevolge van data-overdracht te herkennen d.m.v een aantal controle bits. De controle
bits, in de vorm van een CRC karakter, bevatten informatie over het aantal verzonden bits. De verzonden bits worden vergeleken met het aantal 
ontvangen bits, en op deze wijze wordt bepaald of tijdens de overdracht successvol is verlopen.

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision detection. Ethernet toegangsmethode waarbij er door ieder werkstation in het netwerk voortdurend
“geluisterd” wordt of er data wordt verzonden. Is dat niet het geval en men wil data verzenden, dan het werkstation op eigen initiatief de data gaan
verzenden. Indien twee werkstations tegelijk gaan zenden dan zal er een botsing(coillision) ontstaan, beide werkstations wachten dan een willekeurige
tijd en proberen het nogmaals.

Fast Ethernet – Zolang ATM tot aan de desktop nog net geheel uitgefaseerd is zal 100 Mbps fast ethernet een goede invulling vormen voor gebruikers
die meer snelheid op hun desktop willen hebben voor bijvoorbeeld applicaties die een grote bandbreedte vereisen.  

Flow Control – Dit is een mechanisme (hardware/software matige) dat dienst doet als een buffer indien het ontvangende station de data niet op tijd
kan verwerken.

MAC – Medium Access Control. De onderste helft van OSI laag 2. Hierin wordt toegang naar het transmissiemedium geregeld, bijvoorbeeld naar 
coaxkabel of UTP.

OSI model - Open Systems Interconnection model. Zeven lagen referentiemodel voor datacommunicatie op een netwerk gedefinieerd door het ISO
(International Standaard Organisation).

Store and Forward – Datatransmissiemethode waarbij de data tijdelijk op tussenstationswordt opgeslagen en vervolgens wordt doorgegeven. 
Een store-and-forward switch zal eerst het volledige pakket opnemen en verifieren of er geen fout in het pakket is geslopen, dit wordt gedaan aan de
hand van het CRC( Cyclic Redundancy Check). Hierna wordt aan de hand van het bestemmingsadres bepaald naar welk laag dit moet worden gestuurd,
en dan zal de switch pakket gaan doorsturen (Forwarden). 

Transparant Layer – Laag 4 van het OSI referentiemodel waarin het gaat om de structuur van de informatie-uitwisseling en de netwerk error controle
mogelijkheid.

Trunking – Poort trunking wordt gebruikt om de bandbreedte bij backbones te verkleinen en zo de netwerk performance te verhogen. 

VLAN - Een van de mogelijkheden die VLAN biedt is om logische groeperingen aan gebruikers en netwerk device’s samen te combineren, zodat een
gebruikers en servers in hetzelfde netwerk lijken te zijn, ongeacht de fysieke locatie waar deze servers en/of gebruikers zich bevinden. Dit biedt de
mogelijkheid voor organisaties om op een flexibele wijze werkgroepen te maken via een netwerkmanagement tool. 
De koppeling tussen VLAN en logische werkgroepen worden bewerkstelligd door een router.




