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 المحتویات

 3 الصغیرة الشركات مبدالت من Cisco Business مبدالت استخدام إلى االنتقال فوائد

 Small Business Switches 4 محوالت من التجاریة Cisco محوالت إلى االنتقال مزایا

 6 النموذجیة الخرائط رسم
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 شبكة بسیطة ومرنة وآمنة للشركات الصغیرة—Cisco Businessنقدم مبّدل األعمال من 

"الطاقة عبر اإلیثرنت"،  Power over Ethernet (PoE)مع عوامل النموذج المضغوط، والقدرة الحقیقیة على التكدیس، ومجموعة كبیرة من المنافذ وتركیبات 
 Zero عبارة عن محفظة جدیدة من المبدالت بأسعار معقولة توفر أساًسا موثوًقا ألي شبكة للشركات الصغیرة. یعمل النشر Cisco® Businessفإن المبدل من 

touch  بدون لمس" على تبسیط وتسریع إعداد الشبكة بشكل كبیر. تعمل توجیھات"IPv6 لثة على تحسین عرض النطاق الترددي للشبكة لتسریع التطویر  و الطبقة الثا
 الرقمي. یعمل األمان المتقدم على حمایة المعلومات المھمة لألعمال.

 Cisco ، والموجھات، ونقاط الوصول الالسلكیة. تعمل لوحة معلوماتCisco Businessأداة إلدارة الشبكة لمبدالت  Cisco Businessُتعد لوحة معلومات 
Business .على تبسیط التحدیات التقلیدیة في نشر وإدارة شبكات الشركات أثناء أتمتة النشر والمراقبة وإدارة دورة حیاة الشبكة 

الحالیة.  350وسلسلة المبدالت الُمدارة  110/95وسلسلة المبدالت غیر المدارة  250الجدیدة سلسلة المبدالت الذكیة  Cisco Businessتستبدل سلسلة مبدالت 
 Cisco أیًضا التفكیر في الترقیة إلى مبدل 100/90و 200و 300"للشركات الصغیرة"  Cisco Small Businessیجب على مستخدمي مبدالت سلسلة 

Business .للحصول على أداء أفضل وإدارة أسھل والحصول على األمان المحّسن 

 من مبدالت الشركات الصغیرة  Cisco Businessخدام مبدالت فوائد االنتقال إلى است

 الفائدة Cisco Businessمبدل  مبدل للشركات الصغیرة المیزة الفئة

SG95/ 
SG110 

SG250/ 
SG250X 

SG350/ 
SG350X 

CBS110 CBS250 CBS350 

األداء والقابلیة 
 للتوسع

نطاق أوسع من  35 20 7 30 14 12 عدد الطرز
المنافذ تركیبات 

والطاقة عبر 
 )PoEاإلیثرنت (

االرتباطات 
 ألعلى

 × 2ال شيء أو 
SFP  وحدة"

توصیل صغیرة 
 الحجم" مشتركة

المجموعة أو ×  2
النحاس + ×  2

2 × (SFP)+ 

المجموعة أو ×  2
المجموعة + ×  2

2 × SFP  أو
المجموعة + ×  2

2 × SFP+ 

 × 2ال شيء أو 
SFP مشترك 

المجموعة ×  2
 SFP × 4أو 
 × 4 أو

SFP+ 

2 x  مجموعة
 x SFP 4أو 
أو 

4 x SFP+ 

 Small المزید من
Form-Factor 

Pluggable 
"فتحات وحدات 

التوصیل صغیرة 
 / (SFP) الحجم"

SFP+  لعرض
النطاق الترددي 
األعلى للوصلة 

 الصاعدة

PoE  ما یصل إلى
وات لـ  32
وات  64منافذ  8
منفًذا  16لـ 

وات لـ  100
 منفًذا 24

یصل إلى ما 
منافذ  8وات لـ  60

 24وات لـ  185
وات لـ  370منفًذا 

 منفًذا 48

ما یصل إلى 
وات لـ  120

وات  370منافذ  8
منفًذا  24لـ 

وات لـ  740
 منفًذا 48

ما یصل إلى 
وات لـ  32

منافذ  8
وات لـ  64
منفًذا  16

وات لـ  100
 منفًذا 24

ما یصل إلى 
وات لـ  120

منافذ  8
وات لـ  370
منفًذا  24

وات لـ  370
 منفًذا 48

ما یصل إلى 
 وات لـ  120

منافذ  8
وات لـ  370
منفًذا  24

وات لـ  740
 منفًذا 48

 PoEأعلى میزانیة 
لدعم المزید من 

 .PoEأجھزة 

 أسود ورمادي تصمیم المنتجات تجربة المستخدم

المعدن / 
 البالستیك

أوسلو بیاض  أسود ورمادي أسود ورمادي
 الثلج

 المعدن

أوسلو بیاض 
 الثلج

أوسلو بیاض 
 الثلج

تصمیم أنیق وسھل 
االستخدام یالئم أي 

 مساحة عمل.

أفضل تجربة فریدة  نعم نعم نعم ال ال ال تعبئة منتج جدید
 من نوعھا

مستند معاد 
 تصمیمھ

دلیل البدء السریع  نعم نعم نعم ال ال ال
)QSG سھل الفھم (

 القائم على الرسومات
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 الفائدة Cisco Businessمبدل  مبدل للشركات الصغیرة المیزة الفئة

SG95/ 
SG110 

SG250/ 
SG250X 

SG350/ 
SG350X 

CBS110 CBS250 CBS350 

واجھة مستخدم  إدارة الشبكة
 ویب حدیثة جدیدة

واجھة مستخدم  نعم نعم – ال ال –
حدیثة جدیدة ذات 

 مظھر ُمجدد

 اكتشاف الحلقة إدارة الشبكة

كابالت 
 التشخیص

FindIT 
Network 

Manager  مع
 مجس مضمن

FindIT 
Network 

Manager  مع
 مجس مضمن

 اكتشاف الحلقة

كابالت 
 التشخیص

لوحة معلومات 
Cisco 

Business 
مع مجس 

 مضمن

لوحة معلومات 
Cisco 

Business 
مع مجس 

 مضمن

إدارة مجموعة كاملة 
ُمبسطة ومتعددة 

المواقع باستخدام 
لوحة معلومات 

Cisco 

-Zeroنشر 
Touch  بدون"

 لمس"

برنامج الترشیح   –
" PnPاإلقلیمي "

 Ciscoلشبكة 

برنامج الترشیح 
" PnPاإلقلیمي "

 Ciscoلشبكة 

الترشیح  برنامج –
اإلقلیمي 

"PnP لشبكة "
Cisco 

برنامج 
الترشیح 
اإلقلیمي 

"PnP لشبكة "
Cisco 

عملیة بسیطة وآمنة 
لنشر األجھزة 

 وتحدیثھا

التبدیل من الطبقة  میزات متقدمة
3 

– IPv4/ IPv6 IPv4/ IPv6 – IPv4/ IPv6 IPv4/ IPv6  إدارة حركة مرور
مجموعة العمل 

 بكفاءة

رؤیة الحركة  نعم – – نعم – – العینات تدفق
 المروریة والتطبیقات

ما یصل إلى  – – التجمیع
وحدات  4
)350X( 

ما یصل إلى  – –
وحدات  4

(نماذج 
االرتباط 

 )10G العلوي

خیارات التكدیس 
للنمو وحمایة 

 االستثمار

  Small Business Switchesالتجاریة من محوالت  Ciscoمزایا االنتقال إلى محوالت 

 الفائدة Cisco Businessمبدل  مبدل الشركات الصغیرة القدیم المیزة الفئة

SG90/SG100 SG200 SG300 CBS110 CBS250 CBS350 

األداء والقابلیة 
 للتوسع

نطاق أوسع من  35 20 7 12 810  810  عدد الطرز
تركیبات المنافذ 

والطاقة عبر 
 )PoEاإلیثرنت (

االرتباطات 
 ألعلى

 × 2ال شيء أو 
SFP  وحدة"

توصیل صغیرة 
 الحجم" مشتركة

2 x المجموعة ×  2 المجموعة
×  2أو 

المجموعة + 
 النحاس×  2

 × 2ال شيء أو 
SFP مشترك 

المجموعة ×  2
 SFP × 4 أو
 × 4 أو

SFP+ 

المجموعة ×  2
 SFP × 4أو 
 × 4 أو

SFP+ 

 Smallالمزید من 
Form-Factor 

Pluggable 
"فتحات وحدات 

صیل صغیرة التو
 / (SFP)الحجم"

SFP+  لعرض
النطاق الترددي 
األعلى الرتباط 

 علوي
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 الفائدة Cisco Businessمبدل  مبدل الشركات الصغیرة القدیم المیزة الفئة

SG90/SG100 SG200 SG300 CBS110 CBS250 CBS350 

PoE  ما یصل إلى
 منافذ 8وات لـ  32

ما یصل إلى 
منافذ  8وات لـ  60

واط لمدة  180
واط  370منفذ  24

 منفذ 48لمدة 

ما یصل إلى 
وات لـ  120

منافذ  8
وات لـ  370
منفًذا  24

وات لـ  740
 منفًذا 48

إلى ما یصل 
وات لـ  32
منافذ  8

وات لـ  64
منفًذا  16

وات لـ  100
 منفًذا 24

ما یصل إلى 
وات لـ  120

منافذ  8
وات لـ  370
منفًذا  24

وات لـ  370
 منفًذا 48

ما یصل إلى 
وات لـ  120

منافذ  8
وات لـ  370
منفًذا  24

وات لـ  740
 منفًذا 48

 PoEأعلى میزانیة 
لدعم المزید من 

 .PoEأجھزة 

 أسود ورمادي تصمیم المنتجات المستخدم تجربة

 المعدن / البالستیك

أوسلو بیاض  أسود ورمادي أسود ورمادي
 الثلج

 المعدن

أوسلو بیاض 
 الثلج

أوسلو بیاض 
 الثلج

تصمیم أنیق وسھل 
االستخدام یالئم أي 

 مساحة عمل.

أفضل تجربة فریدة  نعم نعم ال ال ال ال تعبئة منتج جدید
 من نوعھا

معاد مستند 
 تصمیمھ

دلیل البدء السریع  نعم نعم ال ال ال ال
)QSG سھل الفھم (

القائم على 
 الرسومات

واجھة مستخدم  إدارة الشبكة
 ویب حدیثة جدیدة

واجھة مستخدم  نعم نعم – ال ال –
حدیثة جدیدة ذات 

 مظھر ُمجدد

إدارة شبكة  FindITإدارة شبكة  – إدارة الشبكة
FindIT 

 اكتشاف الحلقة

كابالت 
 التشخیص

لوحة معلومات 
Cisco 

Business 
مع المجس 

 المضمن

لوحة معلومات 
Cisco 

Business 
مع المجس 

 المضمن

إدارة مجموعة كاملة 
ُمبسطة ومتعددة 

المواقع باستخدام 
لوحة معلومات 

Cisco 

-Zeroنشر  
Touch  بدون"

 لمس"

بروتوكول التھیئة  –
اآللیة للمضیفین 

)DHCP التثبیت _
 التلقائي

تثبیت 
بروتوكول 

التھیئة اآللیة 
للمضیفین 

"DHCP "
 تلقائًیا

برنامج الترشیح  –
اإلقلیمي 

"PnP لشبكة "
Cisco 

برنامج الترشیح 
اإلقلیمي 

"PnP لشبكة "
Cisco 

عملیة بسیطة وآمنة 
لنشر األجھزة 

 وتحدیثھا

التبدیل من الطبقة  میزات متقدمة
3 

– – IPv4 فقط – IPv4/ IPv6 IPv4/ IPv6  إدارة حركة مرور
مجموعة العمل 

 بكفاءة

 العینات تدفق
"sFlow" 

رؤیة الحركة  نعم – – – – –
المروریة 
 والتطبیقات

ما یصل إلى  – – – – – التكدیس
وحدات  4

(مودیالت 
الوصلة 

الصاعدة 
10G( 

خیارات التكدیس 
لحمایة االستثمار 

 والنمو

 



 

 ©2020 Cisco .9من  6صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

 رسم الخرائط النموذجیة
 الحالیة. Cisco Small Businessالذي یجب اختیاره بالنسبة لكل من طرز مبدالت  Cisco Businessارجع إلى الجدول التالي للتعرف على نموذج مبدالت 

 النموذج الجدید السلسلة الجدیدة النموذج الحالي السلسلة الحالیة

350 SG350-10 

SG355-10P 

SG350-10P 

– 

SG350-10MP 

SG350-20 

– 

– 

– 

– 

SG350-28 

SG350-28P 

SG350-28MP 

SG350-52 

SG350-52P 

SG350-52MP 

CBS350 CBS350-8T-E-2G 

CBS350-8P-2G 

CBS350-8P-E-2G 

CBS350-8FP-2G 

CBS350-8FP-E-2G 

CBS350-16T-2G 

CBS350-16T-E-2G 

CBS350-16P-2G 

CBS350-16P-E-2G 

CBS350-16FP-2G 

CBS350-24T-4G 

CBS350-24P-4G 

CBS350-24FP-4G 

CBS350-48T-4G 

CBS350-48P-4G 

CBS350-48FP-4G 

350X SG350X-24 

SG350X-24P 

SG350X-24MP 

SG350X-48 

SG350X-48P 

SG350X-48MP 

 CBS350-24T-4X 

CBS350-24P-4X 

CBS350-24FP-4X 

CBS350-48T-4X 

CBS350-48P-4X 

CBS350-48FP-4X 

250 – 

– 

SG250-10P 

– 

SG250-18 

– 

SG250-26 

SG250-26HP 

SG250-26P 

– 

SG250-50 

SG250-50HP 

CBS250 CBS250-8T-E-2G 

CBS250-8PP-E-2G 

CBS250-8P-E-2G 

CBS250-8FP-E-2G 

CBS250-16T-2G 

CBS250-16P-2G 

CBS250-24T-4G 

CBS250-24PP-4G 

CBS250-24P-4G 

CBS250-24FP-4G 

CBS250-48T-4G 

CBS250-48PP-4G 
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 النموذج الجدید السلسلة الجدیدة النموذج الحالي السلسلة الحالیة

SG250-50P 

SG250X-24 

SG250X-24P 

– 

SG250X-48 

SG250X-48P 

CBS250-48P-4G 

CBS250-24T-4X 

CBS250-24P-4X 

CBS250-24FP-4X 

CBS250-48T-4X 

CBS250-48P-4X 

110 SG110D-05 

SG110D-08 

SG110D-08HP 

SG110-16 

SG110-16HP 

SG110-24 

SG112-24 

SG110-24HP 

CBS110 CBS110-5T-D 

CBS110-8T-D 

CBS110-8PP-D 

CBS110-16T 

CBS110-16PP 

CBS110-24T 

CBS110-24T 

CBS110-24PP 

95 SG95D-05 

SG95D-08 

– 

SG95-16 

– 

SG95-24 

– 

 CBS110-5T-D 

CBS110-8T-D 

CBS110-8PP-D 

CBS110-16T 

CBS110-16PP 

CBS110-24T 

CBS110-24PP 

 القدیمة. Cisco Small Businessالتي ترید اختیاره لكل من نماذج المبدالت  Cisco Businessارجع إلى الجدول التالي للتعرف على نموذج مبدالت 

 النموذج الجدید السلسلة الجدیدة النموذج القدیم السلسلة القدیمة

300 – 

– 

– 

– 

– 

– 

SG300-10 (SRW2008) 

– 

SG300-10PP 

– 

SG300-10MPP 

SG300-20 (SRW2016) 

CBS350 CBS350-24T-4X 

CBS350-24P-4X 

CBS350-24FP-4X 

CBS350-48T-4X 

CBS350-48P-4X 

CBS350-48FP-4X 

CBS350-8T-E-2G 

CBS350-8P-2G 

CBS350-8P-E-2G 

CBS350-8FP-2G 

CBS350-8FP-E-2G 

CBS350-16T-2G 
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 النموذج الجدید السلسلة الجدیدة النموذج القدیم السلسلة القدیمة

– 

– 

– 

– 

SG300-28 (SRW2024) 

SG300-28PP 

SG300-28MP 

SG300-52 (SRW2048) 

SG300-52P 

SG300-52MP 

CBS350-16T-E-2G 

CBS350-16P-2G 

CBS350-16P-E-2G 

CBS350-16FP-2G 

CBS350-24T-4G 

CBS350-24P-4G 

CBS350-24FP-4G 

CBS350-48T-4G 

CBS350-48P-4G 

CBS350-48FP-4G 

200 – 

– 

SG200-10FP 

– 

SG200-18 (SLM2016T) 

– 

SG200-26 (SLM2024T) 

SG200-26P (SLM2024PT) 

SG200-26FP 

– 

SG200-50 (SLM2048T) 

SG200-50P (SLM2048PT) 

SG200-50FP 

– 

– 

– 

– 

– 

CBS250 CBS250-8T-E-2G 

CBS250-8PP-E-2G 

CBS250-8P-E-2G 

CBS250-8FP-E-2G 

CBS250-16T-2G 

CBS250-16P-2G 

CBS250-24T-4G 

CBS250-24PP-4G 

CBS250-24P-4G 

CBS250-24FP-4G 

CBS250-48T-4G 

CBS250-48PP-4G 

CBS250-48P-4G 

CBS250-24T-4X 

CBS250-24P-4X 

CBS250-24FP-4X 

CBS250-48T-4X 

CBS250-48P-4X 

100 SG100D-05 

SG100D-08 

SG100D-08P 

SG100-16 

– 

SG100-24 

SG102-24 

– 

CBS110 CBS110-5T-D 

CBS110-8T-D 

CBS110-8PP-D 

CBS110-16T 

CBS110-16PP 

CBS110-24T 

CBS110-24T 

CBS110-24PP 
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 النموذج الجدید السلسلة الجدیدة النموذج القدیم السلسلة القدیمة

90 SG90D-05 

SG90D-08 

– 

SG92-16 

– 

SG92-24 

– 

 CBS110-5T-D 

CBS110-8T-D 

CBS110-8PP-D 

CBS110-16T 

CBS110-16PP 

CBS110-24T 

CBS110-24PP 

والمبدالت غیر المدارة  Cisco Business 250والمبدالت الذكیة من السلسلة  Cisco Business 350لمزید من المعلومات حول المبدالت المدارة من سلسلة 
 ، تفضل بزیارةCisco Business 110من سلسلة 

switches/index.html-managed-series-350-https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business 

switches/index.html-smart-series-250-o.com/c/en/us/products/switches/businesshttps://www.cisc 

switches/index.html-unmanaged-iesser-110-https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business 

 

 C07-743763-01 09/20 مطبوع في الوالیات المتحدة األمریكیة

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-350-series-managed-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-350-series-managed-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-250-series-smart-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-250-series-smart-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-110-series-unmanaged-switches/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/business-110-series-unmanaged-switches/index.html

