
 

 ©2020 Cisco .24من  1صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

 

 Cisco Business مبّدالت سلسلة
 الذكیة 250

 ورقة البیانات
 Ciscoمعلومات عامة من شركة 

  



 

 ©2020 Cisco .24من  2صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

 المحتویات

 3 مناسب وبسعر االستخدام وسھلة موثوقة الصغیرة للشركات شبكة إنشاء

 3 األعمال تطبیق

 4 والفوائد المیزات

 5 المنتح مواصفات

 22 الطلب معلومات

 23 األساسیة األعمال لشبكة قوي أساس

 Cisco 23 بـ الخاصة البیئیة االستدامة

Cisco Capital 24 

 24 المعلومات من المزید على للحصول

 



 

 ©2020 Cisco .24من  3صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

 إنشاء شبكة للشركات الصغیرة موثوقة وسھلة االستخدام وبسعر مناسب
شدید االرتباطات. ومع ذلك، فإنك تحتاج أیًضا إلى االستثمار بحكمة للحفاظ على ُیعد الوصول الموثوق إلى موارد الشبكة أمًرا ضرورًیا في جمیع األعمال في عالم الیوم 

لبنیة التحتیة لشبكة قدرتك التنافسیة، ومعرفة كیفیة فصل األساسیات عن األشیاء الغریبة والحصول على أقصى قیمة مقابل دوالرك. في حین أن بناء أساس متین ل
 ال یعني أنك تحتاج إلى مجموعة المیزات األكثر تقدًما في السوق. أعمالك ُیعد أمًرا ضرورًیا، إال أن ھذا

اًرا ممتاًزا. ومع ذلك، فإنھا تأتي عادًة بالنسبة للشركات التي تتطلب األداء العالي واألمان المتقدم وسھولة اإلدارة الغنیة من الشبكة، تمثل المبدالت الُمدارة بالكامل اختی
المبدالت الذكیة المستوى المناسب من میزات وإمكانیات الشبكة للشركات المتنامیة بسعر معقول، لذا سیكون لدیك المزید من الدوالرات  ببطاقات سعر غالیة الثمن. توفر

 لتستخدمھا في تطویر شركتك.

)، یمكنك تحقیق أداء وأمان على مستوى المؤسسة من دون دفع تكالیف میزات الشبكة المتقدمة 1الشكل  Cisco® Business 250مع المبدالت الذكیة من سلسلة 
ة، توفر المبدالت الذكیة التي لن تستخدمھا. عندما تحتاج إلى حل موثوق لمشاركة الموارد عبر اإلنترنت وتوصیل أجھزة الكمبیوتر والھواتف ونقاط الوصول الالسلكی

 الحل المثالي بسعر مناسب. Cisco Business 250من سلسلة 

 

. 1 الشكل  
 الذكیة Cisco Business 250مبّدالت سلسلة 

الجیل التالي من المبدالت الذكیة ذات التكلفة المعقولة التي تجمع بین األداء القوي للشبكة والموثوقیة مع مجموعة كاملة من  Cisco Business 250ُتعد سلسلة 
" القویة ھذه، مع ارتباطات ألعلى جیجابت أو Gigabit Ethernetحصول على شبكة أعمال قویة. توفر مبدالت جیجابت إیثرنت "میزات الشبكة التي تحتاجھا لل

التي تفوق بمراحل تلك  3) المحّسنة ومیزات التوجیھ الثابت للطبقة QoSجیجابت إیثرنت، خیارات إدارة متعددة وقدرات أمان متطورة ومیزات جودة الخدمة ( 10
 Power over Ethernet خاصة بالمبدل غیر الُمدار أو من فئة المستھلك، بتكلفة أقل من المبدالت الُمدارة بالكامل. ومن خالل واجھة مستخدم سھلة االستخدام وال

Plus ) "إمكانیة زیادة الطاقة عبر اإلیثرنت"PoE+.یمكنك نشر شبكة أعمال كاملة وتكوینھا في دقائق ،( 

 تطبیق األعمال
 Cisco فإن مبدالت سلسلةسواء أكنت بحاجة إلى اتصال أساسي عالي السرعة ألجھزة الكمبیوتر والخوادم أو إلى حل شامل للصوت والبیانات والتكنولوجیا الالسلكیة، 

Business 250 :یمكنھا تلبیة احتیاجات شركتك. تتضمن سیناریوھات النشر المحتملة 

أساًسا مثالًیا للشبكات على مستوى  Cisco Business 250االستخدامات والسعر المناسب لمجموعة مبدالت سلسلة یوفر تعدد  شبكات المكاتب الصغیرة: ●
 المؤسسات للشركات الصغیرة ذات الدعم والمیزانیة المحدودتین في مجال تكنولوجیا المعلومات

صیل الموظفین العاملین في المكاتب الصغیرة ببعضھم البعض تو Cisco Business 250تستطیع مبدالت سلسلة  اتصال سطح المكتب عالي السرعة: ●
 ومعالجة الملفات نقل عملیات تسریع على بھ الموثوق واالتصال العالي األداء یساعدوبجمیع الطابعات والخوادم وأجھزة الشبكات األخرى بسرعة وأمان. 

 .موظفیك إنتاجیة على والحفاظ الشبكة، تشغیل وقت وتحسین البیانات،

والحلول الالسلكیة من الجھات الخارجیة لزیادة الوصول إلى شبكتك. مع  Ciscoمع  Cisco Business 250تعمل مبدالت سلسلة  اتصال السلكي مرن: ●
)، ُتعد QoS)، وجودة الخدمة (VLAN)، وشبكة المنطقة المحلیة الظاھریة (PoE"الطاقة عبر اإلیثرنت" ( Power over Ethernetمیزات األمان، 

وات من الطاقة لكل منفذ عبر  30ھذه المبدالت األساس المثالي إلضافة حلول السلكیة على مستوى المؤسسات إلى الشبكة. توفر إمكانیة توفیر ما یصل إلى 
 جة.الالسلكیة المبتكرة لزیادة إنتاجیة القوى العاملة إلى أقصى در 802.11acكابل اإلیثرنت أنھ یمكنك بسھولة نشر تقنیة 
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میزات جودة الخدمة لتمكینك من تحدید األولویة لحركة المرور الحساسة للتأخیر في شبكتك  Cisco Business 250توفر سلسلة  االتصاالت الموحدة: ●
یثرنت واحدة. تقدم ) ومراقبة الفیدیو على شبكة إIPوالسماح لك باالندماج بین جمیع حلول االتصاالت مثل االتصاالت الھاتفیة عبر بروتوكول اإلنترنت (

Cisco ) مجموعة كاملة من االتصاالت الھاتفیة عبر بروتوكول اإلنترنتIP ومنتجات االتصاالت الموحدة األخرى المصممة للشركات الصغیرة، وقد تم (
 غیرھا من منتجات البائعین. بشكل دقیق للمساعدة على ضمان سھولة التكامل والتوافق الكامل مع ھذه المنتجات و Cisco 250اختبار مبدالت سلسلة 

 المیزات والفوائد
جمیع المیزات التي تحتاج إلیھا إلنشاء شبكة أساسیة من فئة المؤسسات وبسعر في المتناول. تشمل ھذه  Cisco Business 250توفر المحوالت الذكیة من سلسلة 

 المیزات:

بحیث تكون سھلة النشر واالستخدام من ِقبل الشركات الصغیرة أو الشركاء  Cisco Business 250صممت مبدالت سلسلة  سھولة التكوین واإلدارة: ●
 الذین یخدمونھا:

والموجھات ونقاط الوصول الالسلكیة. تتیح لك تخصیص الواجھة  Cisco Businessإلدارة مبدالت  Ciscoُصممت لوحة معلومات األعمال  ◦
المجس المدمج في لوحة معلومات  Cisco Business 250تدعم مبدالت سلسلة  وعناصر واجھة المستخدم بسھولة إلدارة شبكتك بشكل استباقي.

Cisco مما یقلل الحاجة إلى إعداد جھاز منفصل أو آلة افتراضیة في الموقع. للمزید من المعلومات تفضل بزیارة ،
https://www.cisco.com/go/cbd . 

واجھات مستخدم الویب الحدیثة المعاد تصمیمھا على تقلیل الوقت المطلوب لنشر الشبكة واستكشاف األخطاء فیھا وإصالحھا وإدارتھا. تعمل تعمل  ◦
 معالجات التكوین على تبسیط مھام التكوین األكثر شیوًعا وتوفیر األداة القصوى ألي شخص إلعداد الشبكة وإدارتھا.

لمساعدتك تساعدك  Ciscoلتقدیم األداء العالي والموثوقیة التي تتوقعھما من المبدل  Cisco Business 250تم اختبار مبدالت سلسلة  الموثوقیة واألداء: ●
ى توفر على منع وقت التوقف عن العمل المكلف. تعمل المبدالت على زیادة سرعة أوقات نقل الملفات وتحسین الشبكات البطیئة والضعیفة والحفاظ عل

 Ciscoیقات العمل الحیویة، ومساعدة الموظفین على االستجابة بشكل أسرع للعمالء وبعضھم البعض. باستخدام الشبكة القائمة على مبدالت سلسلة تطب
Business 250نولوجیا. كما ، یمكنك معالجة جمیع اتصاالت شركتك واحتیاجات االتصال الخاصة بك وتقلیل التكلفة اإلجمالیة لملكیة البنیة األساسیة للتك

العلویة في طرز محددة، بحیث یمكنك بناء شبكة عالیة األداء جاھزة  Gigabit Ethernet 10روابط  Cisco Business 250تدعم مبدالت سلسلة 
 للمستقبل لدعم أعمالك المزدھرة.

دون التقلیل من أداء  VLANاالتصال عبر شبكات تسمح لك ھذه اإلمكانیة بتجزئة شبكتك إلى مجموعات عمل منفصلة و :3التوجیھ الثابت من الطبقة  ●
ما یساعد على التطبیق. ونتیجة لذلك، یمكنك إدارة التوجیھ الداخلي باستخدام المبدالت الخاصة بك وتخصیص الموّجھ لحركة المرور واألمان الخارجیة، م

 تشغیل شبكتك بكفاءة أكبر.

● Power over Ethernet Plus (PoE+): ة تتوفر مبدالت سلسلCisco Business 250  معPoE+ " على طرز جیجابت إیثرنتGigabit 
Ethernet تتیح ھذه اإلمكانیة نشر خدمة ."IP  الھاتفیة، والمراقبة الالسلكیة، ومراقبة الفیدیو، والحلول األخرى باستخدام كابل شبكة واحد فقط، مما یؤدي

وات من الطاقة لكل منفذ، وھو مثالي لعملیات نشر نقاط الوصول  30ما یصل إلى  +PoEر إلى إلغاء الحاجة إلى مصادر طاقة أو كابالت منفصلة. یوف
)، وھواتف الفیدیو، وأجھزة العمیل الرفیعة، مما یوفر مزیًدا من المرونة PTZزوم بمیل طفیف ( IP، وكامیرات اإلنترنت 802.11acالالسلكیة بمعیار 

 وحمایة االستثمار. 

األمان ومیزات إدارة الشبكة التي تحتاجھا للحفاظ على مستوى عاٍل من األمان لشركتك،  Cisco Business 250ت سلسلة توفر مبدال أمان الشبكة: ●
أمان منفذ وإبعاد المستخدمین غیر المصرح لھم عن الشبكة، وحمایة بیانات عملك. تتضمن المبدالت أمان شبكة مدمج لتقلیل خطر حدوث خرق لألمان، مع 

IEEE 802.1X تحكم في الوصول إلى الشبكة، ومنع ھجمات رفض الخدمة (للDoS لزیادة وقت تشغیل الشبكة أثناء الھجوم، وقوائم التحكم في الوصول (
)ACLالشاملة لحمایة األجزاء الحساسة من الشبكة من المستخدمین غیر المصرح لھم والحمایة من ھجمات الشبكة ( 

 Ciscoالستیعاب المزید من األجھزة، یمكنك أن تطمئن إلى أن شبكتك جاھزة. توفر مبدالت سلسلة  IPمع تطور نظام عنونة شبكات  :IPv6دعم  ●
Business 250  الدعم األصلي لـIPv6  إلى جانبIPv4  التقلیدي. بفضل شھاداتUSGv6 وIPv6 Gold Logo ستتیح لك ھذه المبدالت االستفادة ،

 تقبل، دون الحاجة إلى ترقیة أجھزة الشبكة.في المس IPv6الكاملة من التطبیقات التي تدعم 

"جودة الخدمة" التي تمنح  QoSمیزات  Cisco Business 250تتضمن مبدالت سلسلة  ):IPدعم االتصاالت الھاتفیة عبر بروتوكول اإلنترنت ( ●
 د على ضمان أداء متسق للشبكة لجمیع الخدمات.األولویة لخدمات حساسة للتأخیر مثل الصوت والفیدیو، وتبسیط عملیات نشر االتصاالت الموحدة، وتساع

https://www.cisco.com/go/cbd
https://www.cisco.com/go/cbd
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اكتشاف نقطة نھایة  -، وبروتوكول اكتشاف طبقة االرتباط Ciscoباستخدام مجموعة من بروتوكول اكتشاف النشر الصوتي التلقائي على نطاق الشبكة:  ●
فرید من نوعھ حائز على براءة  Cisco، بروتوكول VSDP)، والمیزات الذكیة التلقائیة، وبروتوكول اكتشاف خدمات الصوت (LLDP-Medالوسائط (

صوتیة واحدة ومجموعة معلمات  VLANاختراع)، یمكن للعمالء نشر شبكة صوتیة شاملة دینامیكًیا. تندمج المبدالت الموجودة في الشبكة تلقائًیا إلى شبكة 
QoS ھا. على سبیل المثال، تتیح لك إمكانیات شبكة المنطقة المحلیة الظاھریة ثم تقوم بنشرھا إلى الھواتف الموجودة على المنافذ التي یتم اكتشافھا فی

)VLAN الصوتیة بتوصیل أي ھاتف (IP ) (بما في ذلك ھواتف الجھات الخارجیة) في شبكة االتصاالت الھاتفیة عبر بروتوكول اإلنترنتIP لدیك وتلقي (
) الصحیحة لتحدید أولویات VLAN( الظاھریة المحلیة المنطقة شبكة) QoSات جودة الخدمة (نغمة الطلب الفوریة. یكون المبدل تلقائًیا الجھاز مع معلم

 حركة مرور الصوت.

یوفر التصمیم األنیق والمدمج مرونة إضافیة في النشر، بما في ذلك تركیب خزانة األسالك الخارجیة مثل متاجر البیع بالتجزئة  التصمیم المرن والمدمج: ●
 طیط المفتوح والفصول الدراسیة دون اإلخالل بالبیئة. والمكاتب ذات التخ

لتكون موفرة للطاقة وصدیقة للبیئة دون التأثیر على األداء. فھي تساعد على  Cisco Business 250تم تصمیم مبدالت سلسلة  حالً فعاالً من حیث الطاقة: ●
 ایة البیئة ویقلل من تكالیف الطاقة. تشمل میزات توفیر الطاقة: الحفاظ على الطاقة عن طریق تحسین استخدام الطاقة، والذي یساعد على حم

)، الذي یقلل من استھالك الطاقة من خالل مراقبة مقدار حركة المرور على ارتباط نشط ووضع IEEE 802.3azدعم معیار اإلیثرنت الموفر للطاقة ( ◦
 االرتباط في حالة السكون خالل فترات الھدوء

 تلقائًیا على المنافذ عند تعطل االرتباطإیقاف تشغیل الطاقة  ◦

 ذكاء مضّمن لضبط الطاقة بناًء على طول الكابل ◦

 یزید تصمیم مروحة بدون في معظم الطرز، الذي یقلل استھالك الطاقة ، من الموثوقیة ، ویوفر تشغیل أكثر ھدوًءا ◦

. Ciscoموثوق وحمایة االستثمار وراحة البال التي تتوقعھا من مبدل  أداء Cisco Business 250توفر مبدالت سلسلة  راحة البال وحمایة االستثمار: ●
عودة إلى إمكانیة وصول مجانیة لمدة سنة واحدة إلى مركز دعم الشركات الصغیرة للحصول على دعم مستمر. یضمن لك الضمان المحدود مدى الحیاة مع ال

 استبدال المصنع الحفاظ على سیر عملك بسالسة

 مواصفات المنتح
 مواصفات المنتج. 1صف الجدول ی

 مواصفات المنتح .1 الجدول

 الوصف المیزة

 األداء

 معدل إعادة التوجیھ وقدرة التحویل

جمیع المبدالت ھي سرعة سلكیة وغیر 
 قابلة للحظر

السعة بالمالیین من الحزم في الثانیة  الطراز
)mpps میغابت في الثانیة" (الحزم" (

 بایت) 64

الثانیة القدرة على تحویل جیجابت في 
 (جیجابت في الثانیة)

CBS250-8T-E-2G 14.88 20.0 

CBS250-8PP-E-2G 14.88 20.0 

CBS250-8P-E-2G 14.88 20.0 

CBS250-8FP-E-2G 14.88 20.0 

CBS250-16T-2G 26.78 36.0 

CBS250-16P-2G 26.78 36.0 

CBS250-24T-4G 41.66 56.0 

CBS250-24PP-4G 41.66 56.0 
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 الوصف المیزة

CBS250-24P-4G 41.66 56.0 

CBS250-24FP-4G 41.66 56.0 

CBS250-48T-4G 77.38 104.0 

CBS250-48PP-4G 77.38 104.0 

CBS250-48P-4G 77.38 104.0 

CBS250-24T-4X 95.23 128.0 

CBS250-24P-4X 95.23 128.0 

CBS250-24FP-4X 95.23 128.0 

CBS250-48T-4X 130.94 176.0 

CBS250-48P-4X 130.94 176.0 

 2التبدیل من الطبقة 

 802.1dدعم قیاسي لشجرة االمتداد  )STPبروتوكول الشجرة الممتدة (

ن افتراضًیاRapid Spanning Tree" [RSTP]"وات (بروتوكول الشجرة الممتدة السریع  802.1توافق سریع باستخدام   )، ُممكَّ

 حاالت ُمدعمة 8؛ تصل إلى 802.1s (MSTP)متعددة باستخدام  Spanning Treeحاالت شجرة االمتداد 

 حالة 126)؛ یصل عدد الحاالت المدعومة إلى +PVSTالسابقة ( VLANبروتوكول الشجرة الممتدة لشبكة 

 حالة 126؛ یصل عدد الحاالت المدعومة إلى Rapid PVST+ "(RPVST+)السریع " VLANبروتوكول الشجرة الممتدة لشبكة 

 IEEE 802.3ad (LACP)دعم بروتوكول التحكم في تجمیع الروابط  المنفذ/تجمیع الروابط تجمیع

 مجموعات 4ما یصل إلى  ●

 (دینامیكًیا) 802.3ad (LAG)منفًذا مرشًحا لكل مجموعة تجمیع روابط  16منافذ لكل مجموعة مع  8ما یصل إلى  ●

VLAN  الظاھریة (من شبكات المنطقة المحلیة  255دعم لما یصل إلىVLANالنشطة في نفس الوقت ( 

 والمستندة إلى المنفذ 802.1Q) المستندة إلى عالمات VLANشبكات المنطقة المحلیة الظاھریة (

 الخاصة باإلدارة VLANشبكة 

 الضیف VLANشبكة 

" الخاصة بالصوت وتتم معالجتھا بمستویات مالئمة VLANیتم تعیین حركة مرور الصوت تلقائًیا على شبكة المنطقة المحلیة الظاھریة " الصوتیة VLANشبكة 
 . توفر إمكانات الصوت التلقائیة نشًرا على نطاق واسع بدون لمس لنقاط نھایة الصوت وأجھزة التحكم في المكالماتQoSمن 

العام  VLANبروتوكول تسجیل شبكة 
)GVRP(  وبروتوكول تسجیل السمات

 ) GARPالعامة (

 في مجال مرتبط VLANالتكوین تلقائًیا لشبكات بروتوكوالت للنشر و

بروتوكول إدارة مجموعة اإلنترنت 
"IGMP لـ 3و 2و 1" (اإلصدارات (

snooping 

) حركة مرور البث المتعدد كثیفة النطاق الترددي للطالبین فقط؛ ویدعم مجموعات البث IGMPیحد بروتوكول إدارة مجموعة اإلنترنت (
 أیًضا دعم اإلرسال المتعدد الخاص بالمصدر)(یتم  255المتعدد 

االستعالم عن بروتوكول إدارة مجموعة 
 "IGMPاإلنترنت "

 في غیاب موجھ متعدد البث snoopingُیستخدم لدعم مجال البث المتعدد من الطبقة الثانیة الخاص بمبدالت 
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 "HOLمنع حجب رأس الخط " "HOLحجب رأس الخط "

حمایة ضد الحلقات عن طریق إرسال حزم بروتوكول الحلقة خارج المنافذ التي تم تمكین حمایة الحلقة علیھا. یعمل بشكل مستقل یوفر  اكتشاف االسترجاع
 .STP عن

 توجیھ الطبقة الثالثة

 IPv4توجیھ سرعة األسالك لحزم  IPv4توجیھ 

 IPمن واجھات  16مساًرا ثابًتا وما یصل إلى  32ما یصل إلى 

 IPv6جیھ سرعة األسالك لحزم تو  IPv6توجیھ 

 أو واجھة االسترجاع VLAN) أو واجھة شبكة LAGتكوین واجھة الطبقة الثالثة على المنفذ المادي أو تجمیع االرتباطات ( واجھة الطبقة الثالثة 

 "CIDRالدعم لتوجیھ مجال تبادلي دون فئات " " CIDRتوجیھ مجال تبادلي دون فئات "

التكوین الدینامیكي ترحیل بروتوكول 
 3) في الطبقة DHCPللمضیف (

 IPعبر مجاالت  DHCPترحیل حركة مرور 

ترحیل بروتوكول مخطط بیانات المستخدم 
)UDP( 

 Bootstrap (BootP)/DHCPالكتشاف التطبیقات أو ترحیل حزم بروتوكول  3ترحیل معلومات البث عبر نطاقات الطبقة 

 األمان

، مما یسمح بالوصول اآلمن للغایة إلى واجھة المستخدم الرسومیة لإلدارة HTTP) تشفر جمیع حركات مرور SSLطبقة المقابس اآلمنة ( )SSLطبقة المقابس اآلمنة (
 القائمة على المستعرض في المبدل

"النقل اآلمن". یتم دعم  SSH) أیًضا SCPلنسخة اآلمنة (. تستخدم اTelnetُیعد بروتوكول النقل اآلمن بدیالً آمًنا لحركة مرور برنامج  )SSHبروتوكول النقل اآلمن (
SSH v1 وv2. 

IEEE 802.1X (دور المصادقة) ) مصادقة خدمة مستخدم الطلب الھاتفي عن ُبعدRADIUS وشبكة (VLAN للضیف ووضع مضیف واحد/متعدد وجلسات فردیة/متعددة 

 الشجرة بروتوكول حمایة استرجاع
 "STP" الممتدة

 ")STPحمایة إضافیة ضد حلقات إعادة التوجیھ من الطبقة الثانیة (حلقات بروتوكول الشجرة المتفرعة "یوفر 

 تضمن تلقي المبدل وإدارة العملیة وحركة مرور البروتوكول بغض النظر عن كمیة حركة المرور التي یتم استقبالھا )SCTالتكنولوجیا األساسیة اآلمنة (

ھا آلیة إلدارة البیانات الحساسة (مثل كلمات المرور والمفاتیح وما إلى ذلك) بأمان على المبدل، وملء ھذه البیانات بأجھزة أخرى، وتأمین )SSDتأمین البیانات الحساسة (
 تلقائًیا. یتم توفیر الوصول لعرض البیانات الحساسة كنص عادي أو مشفر وفًقا لمستوى الوصول الذي تم تكوینھ بواسطة المستخدم وأسلوب

 الوصول الخاص بالمستخدم.

 Ciscoتوفر األنظمة الجدیرة بالثقة أساًسا عالي األمان لمنتجات  أنظمة جدیرة بالثقة

]، فحص حجم ASLR]، اإلدراج العشوائي لتخطیط مساحة العنوان [X-Spaceدفاعات وقت التشغیل (حمایة المساحة القابلة للتنفیذ [
 ])Boscالكائن المضمن [

(التحكم في الوصول  MAC(التحكم في الوصول إلى الوسائط) إلى المنافذ والحد من عدد عناوین  MACالقدرة على تأمین مصدر عناوین  أمان المنفذ
 إلى الوسائط) المستخلصة

RADIUS  یدعم مصادقةRADIUS .للوصول إلى اإلدارة. وظائف المبدل كعمیل 

 األحادي غیر المعروفالبث والبث المتعدد والبث  التحكم في العواصف

 )DoSمنع ھجوم قطع الخدمة ( "DoSمنع ھجوم قطع الخدمة "

 15و 7و 1مستویات امتیازات المستوى  CLIمستویات امتیاز مستخدم متعددة في 
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 قاعدة 512دعم لما یصل إلى  )ACLsقوائم التحكم في الوصول (

أو  IPv6أو  IPv4) أو عنوان VLANأو معّرف شبكة المنطقة المحلیة الظاھریة ( MACخفض أو تحدید معدل استناًدا إلى مصدر ووجھة 
، بروتوكول التحكم في IP / (DSCP)أو البروتوكول أو المنفذ أو األسبقیة في نقطة رمز الخدمات الممیزة  IPv6ملصق تدفق 

، نوع اإلیثرنت، حزم بروتوكول رسالة 802.1pویة ) منافذ المصدر والوجھة، أولTCP/UDPاإلرسال/بروتوكول مخطط بیانات المستخدم (
 " على جانبي الدخول والخروجACL؛ یمكن تطبیق قائمة التحكم بالوصول "TCP، إشارة IGMP)، حزم ICMPالتحكم في اإلنترنت (

 قائمة على الوقت مدعومة ACLقوائم 

 جودة الخدمة

 قوائم لألجھزة 8 المستویات ذات األولویة

 )802.1p/CoSوفئة الخدمة ( DSCP) وأولویة صارمة بناًء على WRRقائمة انتظار جولة روبن المرجحة ( تعیین الجدولة

؛ والخدمات DSCP/(ToS/نوع الخدمة القائم على (IPv4/V6لـ  IP؛ وأسبقیة 802.1p VLANقائمة على المنفذ؛ تستند إلى أولویة  فئة الخدمة
 "، وجودة الخدمة الموثوق بھاACLحدید قوائم التحكم في الوصول ")؛ والتصنیف وإعادة تDiffServالمتمایزة (

 ، ولكل منفذ، ویعتمد على التدفقVLANمنّظم دخول؛ وتشكیل الخروج والتحكم في المعدل؛ لكل شبكة  تحدید معدل

 العام TCP(بروتوكول التحكم في اإلرسال) لتقلیل ومنع مزامنة خسارة  TCPیلزم وجود خوارزمیة تجنب ازدحام  تجنب االزدحام

 المعاییر

 IEEE 802.3ab، جیجابت إیثرنت IEEE 802.3u 100BASE-TX، إیثرنت سریع IEEE 802.3 10BASE-Tإیثرنت  المعاییر
1000BASE-T بروتوكول التحكم في تجمیع الروابط ،IEEE 802.3ad جیجابت إیثرنت ،IEEE 802.3z التحكم في التدفق ،
IEEE 802.3x بروتوكول التحكم في تجمیع الروابط ،IEEE 802.3 ad ،IEEE 802.1D  ،(بروتوكول الشجرة الممتدة)IEEE 

802.1Q/p  لشبكةVLAN بروتوكول الشجرة الممتدة السریع ،IEEE 802.1w بروتوكول شجرة الممتدة المتعدد ،IEEE 802.1s ،
، RFC 791، معیار RFC 783، معیار RFC 768، معیار IEEE 802.3at، معیار IEEE 802.1Xالمنفذ مصادقة الوصول إلى 

، معیار RFC 826، معیار RFC 896، معیار RFC 879، معیار RFC 813، معیار RFC 793، معیار RFC 792معیار 
RFC 854 معیار ،RFC 855 معیار ،RFC 856 معیار ،RFC 858 معیار ،RFC 894 معیار ،RFC 919 معیار ،RFC 

، RFC 9 RFC 1155 ،RFC 1157 ،RFC 1213، معیار RFC 950، معیار RFC 922، معیار RFC 922، معیار 920
RFC 1215 ،RFC 1286 ،RFC 1350 ،RFC 1442 ،RFC 1451 ،RFC 1493 ،RFC 1533 ،RFC 1541 ،RFC 

1542 ،RFC 1573 ،RFC 1624 ،RFC 1643 ،RFC 1757 ،RFC 1767 ،RFC 1867 ،RFC 1907 ،RFC 
2011 ،RFC 2012 ،RFC 2013 ،RFC 2132 ،RFC 2013 ،RFC 2132 ،RFC 2  المعیارRFC 2233 المعیار ،

RFC 2576 المعیار ،RFC 2616 المعیار ،RFC 2618 المعیار ،RFC 2666 المعیار ،RFC 2674 المعیار ،RFC 2737 ،
 RFC، المعیار RFC 3412، المعیار RFC 3411، المعیار RFC 3164، المعیار RFC 2863، المعیار RFC 2819المعیار 
 RFC 4330، المعیار RFC 3416، المعیار RFC 3415، المعیار RFC 3414، المعیار 3413

IPv6 

IPv6  وضع مضیفIPv6 

IPv6 عبر اإلیثرنت 

 IPv6/IPv4حزمة مزدوجة 

 IPv6) لبروتوكول NDاكتشاف الجوار (

 عدیم الحالة IPv6التكوین التلقائي لعنوان 

 )MTUاكتشاف وحدة النقل القصوى للمسار (

 )DADاكتشاف تكرار العناوین (

 6) اإلصدار ICMPبروتوكول رسائل التحكم في اإلنترنت (

IPv6  عبر شبكةIPv4 ) مع دعم بروتوكول عنونة النفق التلقائي بالموجات فوق الصوتیةISATAP( 

 المعتمد USGv6و IPv6 Goldشعار 
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 في األجھزة IPv6إعطاء األولویة لحزم  IPv6جودة خدمة 

ACL  (قائمة التحكم في الوصول) لـ
IPv6  بروتوكول اإلنترنت اإلصدار)

 السادس)

 في األجھزة  IPv6خفض أو تحدید معدل حزم 

 MLDاكتشاف مستمع البث المتعدد (
 snooping) الخاص بـ 1/2اإلصدار 

 فقط إلى أجھزة االستقبال المطلوبة IPv6تسلیم حزم البث المتعدد 

)، بروتوكول نقل الملفات المبسط SNTP، تتبع المسار، بروتوكول وقت الشبكة المبسط (Telnet/SSH ،Ping، خادم IPv6 Web/SSLتطبیقات 
)TFTP) بروتوكول إدارة الشبكات المبسط ،(SNMP) خدمة مستخدم طلب المصادقة عن ُبعد ،(RADIUS الدخول إلى النظام ،(

Syslog عمیل ،DNS عمیل ،DHCP تكوین ،DHCP التلقائي 

IPv6 RFCs المدعومة RFC 4443  والذي ُیعد قدیًما)RFC 2463 :(ICMPv6 

RFC 4291  والذي یعد قدیًما)RFC 3513 بنیة عنوان :(IPv6 

RFC 4291 بنیة عنونة :IPv6  

RFC 2460 مواصفات :IPv6 

RFC 4861  یعد قدیًما (والذيRFC 2461 اكتشاف الجوار لـ :(IPv6 

RFC 4862  الذي یعد قدیًما)RFC 2462 التكوین التلقائي لعنوان :(IPv6 عدیم الحالة 

RFC 1980 اكتشاف مسار :MTU 

RFC 4007 بنیة عنوان بروتوكول :IPv6 الذي تم تحدید النطاق لھ 

RFC 3484آلیة تحدید العنوان االفتراضي : 

RFC 5214  الذي یعد قدیًما)RFC 4214 االتصال النفقي :(ISATAP 

RFC 4293 قاعدة معلومات اإلدارة :(MIB) IPv6اصطالحات نصیة ومجموعة عامة : 

RFC 3595 اصطالحات نصیة لتصفیة تدفق :IPv6 

 اإلدارة

). تدعم التكوین والمعالجات ولوحة HTTP / HTTPSالمتصفح (أداة مساعدة لتكوین المبدل مدمجة لتسھیل تكوین الجھاز القائم على  واجھة مستخدم الویب
 معلومات النظام وصیانة النظام والمراقبة

 الوضع األساسي والمتقدم لتحقیق الكفاءة التشغیلیة القصوى

SNMP  إصداراتSNMP 1 2وc مع دعم التراكبات ونموذج األمان المستند إلى المستخدم ( 3وUSM من  3) لإلصدارSNMP 
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 lldp-MIB القیاسیة "MIBقواعد معلومات اإلدارة "

lldpextdot1-MIB 

lldpextdot3-MIB 

lldpextmed-MIB 

rfc2674-MIB 

rfc2575-MIB 

rfc2573-MIB 

rfc2233-MIB 

rfc2013-MIB 

rfc2012-MIB 

rfc2011-MIB 

RFC-1212 

RFC-1215 

SNMPv2-CONF 

SNMPv2-TC 

p-Bridge-MIB 

q-Bridge-MIB 

rfc1389-MIB 

rfc1493-MIB 

rfc1611-MIB 

rfc1612-MIB 

rfc1850-MIB 

rfc1907-MIB 

rfc2571-MIB 

rfc2572-MIB 

rfc2574-MIB 

rfc2576-MIB 

rfc2613-MIB 

rfc2665-MIB 

rfc2668-MIB 

rfc2737-MIB 

rfc2925-MIB 

rfc3621-MIB 

rfc4668-MIB 

rfc4670-MIB 

trink-MIB 

tunnel-MIB 

 "MIBقاعدة معلومات اإلدارة "-" udpبروتوكول حزم بیانات المستخدم "

draft-ietf-bridge-8021x-MIB 

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB 

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB 

draft-ietf-syslog-device-MIB 

ianaaddrfamnumbers-" قاعدة معلومات اإلدارةMIB" 

ianaifty-" قاعدة معلومات اإلدارةMIB" 

ianaprot-" قاعدة معلومات اإلدارةMIB" 

inet-address-" قاعدة معلومات اإلدارةMIB" 

ip -قاعدة معلومات اإلدارة "-إعادة توجیھMIB" 

ip-" قاعدة معلومات اإلدارةMIB" 

RFC1155-SMI 

RFC1213-MIB 

SNMPv2-MIB 

SNMPv2-SMI 

SNMPv2-TM 

RMON-MIB 

rfc1724-MIB 

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB 

rfc1213-MIB 

rfc1757-MIB 



 

 ©2020 Cisco .24من  11صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة 

 الوصف المیزة

" MIBرسائل قاعدة معلومات اإلدارة "
 الخاصة

CISCOSB-lldp-MIB 

CISCOSB-brgmulticast-MIB 

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB 

CISCOSB-Bonjour-MIB 

CISCOSB-dhcpcl-MIB 

CISCOSB-MIB 

CISCOSB-wandomTrappe-MIB 

CISCOSB-traceroute-MIB 

CISCOSB-telnet-MIB 

CISCOSB -ormctrl-MIB 

CISCOSBssh-MIB 

CISCOSB -ocket-MIB 

CISCOSB-sntp-MIB 

CISCOSB-smon-MIB 

CISCOSB-phy-MIB 

CISCOSB-multisessionterminal-MIB 

CISCOSB-mri-MIB 

CISCOSB-jumboframes-MIB 

CISCOSB-gvrp-MIB 

CISCOSB-Endofmib-MIB 

CISCOSB-dot1x-MIB 

CISCOSB-Deviceparam-MIB 

CISCOSB-CLi-MIB 

CISCOSB-CDB-MIB 

CISCOSB-brgmacswitch-MIB 

CISCOSB-3sw2swtables-MIB 

CISCOSB-smartPort-MIB 

CISCOSB-tbi-MIB 

CISCOSB-macbasepio-MIB 

CISCOSB-env_mib-MIB 

CISCOSB-Policy-MIB 

CISCOSB-Sensor-MIB 

CISCOSB-aaa-MIB 

CISCOSB-Application-MIB 

CISCOSB-bridgesecurity-MIB 

CISCOSB-copy-MIB 

CISCOSB-CproCounters-MIB 

CISCOSB-ip-MIB 

CISCOSB-iprouter-MIB 

CISCOSB-ipv6-MIB 

CISCOSB-mnginf-MIB 

CISCOSB-lcli-MIB 

CISCOSB-localization-MIB 

CISCOSB-mcmngr-MIB 

CISCOSB-mng-MIB 

CISCOSB-Physdescriptions-MIB 

CISCOSB-PoE-MIB 

CISCOSB-protectedport-MIB 

CISCOSB-rmon-MIB 

CISCOSB-rs232-MIB 

CISCOSB-SecuritySuite-MIB 

CISCOSB-snmp-MIB 

CISCOSB-Specialbpdu-MIB 

CISCOSB-banner-MIB 

CISCOSB-syslog-MIB 

CISCOSB-TcpSession-MIB 

CISCOSB-traps-MIB 

CISCOSB-trunt-MIB 

CISCOSB-tuning-MIB 

CISCOSB-tunnel-MIB 

CISCOSB-udp-MIB 

CISCOSB-vlan-MIB 

CISCOSB-ipstdacl-MIB 

CISCOSB-eee-MIB 

CISCOSB-ssl-MIB 

CISCOSB-qosclimib-MIB 

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB 

CISCOSB-tbp-MIB 

CISCOSMB-MIB 

CISCOSB-Secsd-MIB 

CISCOSB -oice-ietf-Entmib-Sensor-MIB 

CISCOSB -oice-ietf-syslog-Device-MIB 

CISCOSB-rfc2925-MIB 

CISCO-SMI-MIB 
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CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB 

CISCOSB-dhcp-MIB 

CISCOSB-dlf-MIB 

CISCOSB-dnscl-MIB 

CISCOSB-Embweb-MIB 

CISCOSB-fft-MIB 

CISCOSB-file-MIB 

CISCOSB-greeneth-MIB 

CISCOSB-interfaceaces-MIB 

CISCOSB-interfaceaces_recovery-MIB 

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB 

CISCOSB-CDP-MIB 

CISCOSB-vlanVoice-MIB 

CISCOSB-EVents-MIB 

CISCOSB-sysmng-MIB 

CISCOSB-sct-MIB 

CISCO-TC-MIB 

CISCO-VTP-MIB 

CISCO-CDP-MIB 

(المحفوظات واإلحصائیات والتنبیھات واألحداث)  RMONمجموعات  4" المضمن RMON"یدعم وكیل برنامج المراقبة عن ُبعد  )RMONالمراقبة عن ُبعد (
 لتحسین إدارة حركة المرور ومراقبتھا وتحلیلھا

 التعایش بین مجموعة بروتوكوالت لتسھیل الترحیل IPv6و IPv4مجموعة مزدوجة من 

 "SSHوالترقیة عبر میثاق النقل اآلمن الذي یعمل عبر بروتوكول النقل اآلمن " TPTP) وHTTP/HTTPSترقیة مستعرض الویب ( ترقیة البرامج الثابتة

 الصور المزدوجة لترقیات البرامج الثابتة المرنة

". یمكن النسخ RMONیمكن عكس حركة المرور على المنفذ إلى منفذ آخر لتحلیلھ باستخدام مسبار محلل الشبكة أو المراقبة عن ُبعد " انعكاس المنافذ
 منافذ مصدر إلى منفذ وجھة واحد. 4متطابق لما یصل إلى ال

" إلى منفذ للتحلیل باستخدام محلل شبكات أو فحص المراقبة عن ُبعد VLANیمكن نسخ حركة المرور من شبكة المنطقة المحلیة الظاھریة " VLANالنسخ المتطابق لشبكة 
"RMON شبكات المنطقة المحلیة الظاھریة "مصادر ل 4". یمكن إجراء النسخ المتطابق لما یصل إلىVLAN.إلى منفذ وجھة واحد " 

بروتوكول التكوین الدینامیكي للمضیف 
)DHCP 67و 66و 12) (الخیارات 
 )150و 129و

، والتكوین التلقائي (مع تنزیل IP) للحصول على عنوان DHCPمن التحكم الُمعزز من نقطة مركزیة (خادم  DHCPتسھل خیارات 
 ، واسم المضیفDHCP، وإعادة بث ملف التكوین)

 ینقل الملفات بأمان من وإلى المبدل )SCPالنسخ اآلمن (

التكوین التلقائي مع تنزیل ملف النسخ 
 )SCPاآلمن (

 تمكین النشر الشامل مع حمایة البیانات الحساسة

 وتنزیلھا على مبدل آخر، مما یسھل النشر الشاملیمكن تحریر ملفات التكوین باستخدام محرر نصوص  تكوینات قابلة للتحریر النصي

 " وإمكانیات األمانQoSتكوین مبسط لجودة الخدمة " المنافذ الذكیة

إلى المنفذ استناًدا إلى األجھزة التي تم اكتشافھا عبر  Smartportsالتطبیق الذكي للتطبیقات الذكیة التي تم تقدیمھا من خالل أدوار  المنافذ التلقائیة الذكیة
Cisco Discovery Protocol  أوLLDP-Med.ھذا یسھل عملیات النشر بدون لمس . 

) لعرض CLIواجھة سطر األوامر (
 النص

" المستندة إلى القائمة. CLI" " الكاملة فضالً عن واجھة سطر األوامرCLIواجھة سطر األوامر قابل للكتابة یتم دعم واجھة سطر األوامر "
 مدعومة بالنسبة لواجھة سطر األوامر. 15و 7و 1مستویات امتیازات المستخدم 

 Cisco Active Advisorو Ciscoدعم لوحة المعلومات من  الخدمات السحابیة

 Cisco مجس مدمج للوحة معلومات
Business 

تي تعمل على المبدل. یلغي الحاجة إلى إعداد جھاز منفصل أو جھاز ال Cisco Businessدعم المجس المدمج في لوحة معلومات 
 في الموقع. Cisco Businessافتراضي لمجس لوحة معلومات من 
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) لشبكة PnPوكیل التوصیل والتشغیل (
Cisco 

عرًضا بسیًطا وآمًنا وموحًدا ومتكامالً لتیسیر طرح أجھزة فرع أو مجمع جدید أو  Cisco) لشبكة PnPیوفر حل التوصیل والتشغیل (
، والمبدالت، واألجھزة الالسلكیة بتجربة نشر بدون Ciscoلتوفیر التحدیثات لشبكة موجودة. یوفر الحل نھًجا موحًدا لتوفیر موجھات من 

 لمس تقریًبا

 Cisco) لـ PnPیدعم اتصال التوصیل والتشغیل (

 توطین واجھة مستخدم الرسومات والوثائق بلغات متعددة الترجمة

 "CLIشعارات متعددة قابلة للتكوین للویب وكذلك واجھة سطر األوامر " شعار تسجیل الدخول

الشبكة ؛ بروتوكول وقت DHCP؛ عمیل TFTP؛ مراقبة المنفذ؛ ترقیة RADIUS؛ HTTP/HTTPSفردیة؛  IPتتبع المسار؛ إدارة  إدارة أخرى
(دعم آمن لبروتوكول النقل  Telnet برنامج عمیل ؛)syslog؛ الدخول إلى النظام (ping) تشخیصات الكابل؛ األمر SNTPالمبسط (

 اآلمن)؛ إعدادات الوقت التلقائیة من محطة اإلدارة

 أخضر (كفاءة الطاقة)

عند اكتشاف ارتباط ألسفل. یتم استئناف الوضع النشط دون فقدان أي حزم عندما یكشف المبدل عن  RJ-45إیقاف الطاقة تلقائًیا على منفذ  اكتشاف الطاقة
 ارتباط ألعلى

 ضبط قوة اإلشارة استناًدا إلى طول الكبل. یقلل من استھالك الطاقة للكابالت األقصر اكتشاف طول الكبل

 على جمیع منافذ جیجابت إیثرنت النحاسیة IEEE 802.3azیدعم  EEE (802.3az)متوافق مع 

 یدوًیا لتوفیر الطاقة LEDیمكن إیقاف تشغیل مصابیح  LEDتعطیل منافذ مصابیح 

 االرتباط ألعلى أو ألسفل استناًدا إلى الجدول المحدد من قِبل المستخدم (عندما یكون المنفذ ألعلى إدارًیا) تشغیل منفذ یعتمد على الوقت

PoE یمكن تشغیل طاقة  الوقت قائمة علىPoE أو إیقافھا استناًدا إلى الجدول المحدد من قِبل المستخدم لتوفیر الطاقة 

 عام

 كیلو بایت 2االفتراضي ھو  MTUكیلو بایت.  9أحجام اإلطارات تصل إلى  إطارات كبیرة

 أالف من العناوین MAC: 8جدول 

 استكشاف

Bonjour  یعلن المبدل عن نفسھ باستخدام بروتوكولBonjour 

بروتوكول اكتشاف طبقة االرتباط 
)LLDP) (802.1ab بملحقات (

LLDP-Med 

) للمبدل باإلعالن عن تعریفھ وتكوینھ وإمكانیاتھ لألجھزة المجاورة التي تقوم بتخزین LLDPیسمح بروتوكول اكتشاف طبقة االرتباط (
 بحیث یضیف اإلمتدادات المطلوبة لھواتف بروتوكول اإلنترنت LLDPتعزیًزا لـ  LLDP-Med. ُیعد MIBالبیانات في 

 Cisco. كما یتعرف على الجھاز المتصل وخصائصھ عبر بروتوكول اكتشاف Ciscoیعلن المبدل عن نفسھ باستخدام بروتوكول اكتشاف  Ciscoبروتوكول اكتشاف 
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 )PoEالطاقة عبر إیثرنت (

802.3at PoE+ 802.3وaf PoE 
 RJ-45متوفرتان عبر أي من منافذ 

 داخل میزانیات الطاقة المدرجة

وات  30.0. الحد األقصى للطاقة Cisco(قدیًما) من  PoEوالمحدد مسبًقا لمعیار 802.3af و +802.3at PoEتدعم المبدالت التالیة 
لكل مبدل ھي  PoEللمبدل. إجمالي الطاقة المتوفرة لـ  PoEأو منفذ جیجابت إیثرنت، حتى یتم الوصول إلى میزانیة  10/100ألي منفذ 
 كما یلي:

 PoEعدد المنافذ التي تدعم  PoEطاقة مخصصة لـ  الطراز

176.0 45W 8 

CBS250-8P-E-2G 67W 8 

CBS250-8FP-E-2G 120 8 وات 

CBS250-16P-2G 120 16 وات 

CBS250-24PP-4G 100W 24 

CBS250-24P-4G 195W 24 

CBS250-24FP-4G 370W 24 

CBS250-48PP-4G 195W 48 

CBS250-48P-4G 370W 48 

CBS250-24P-4X 195W 24 

CBS250-24FP-4X 370W 24 

CBS250-48P-4X 370W 48 
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استھالك الطاقة (باستخدام  استھالك طاقة النظام الطراز الحاالت) استھالك الطاقة (أسوأ
PoE( 

حراریة  التشتت الحراري (وحدة
 "/ساعة)BTUبریطانیة "

CBS250-8T-E-2G 110V=12.55W 

220V=12.56W 

 42.86 غیر متوفر

176.0 110V=14.34W 

220V=14.47W 

110V=65.29W 

220V=66.02W 

222.79 

CBS250-8P-E-2G 110V=13.84W 

220V=14.31W 

110V=80.79W 

220V=80.86W 

275.91 

CBS250-8FP-E-2G 110V=17.07W 

220V=16.68W 

110V=147.48W 

220V=145.26W 

503.22 

CBS250-16T-2G 110V=18.63W 

220V=18.37W 

 64.46 غیر متوفر

CBS250-16P-2G 110V=24.51W 

220V=25.01W 

110V=156.4W 

220V=154.5W 

124.20 

CBS250-24T-4G 110V=25.91W 

220V=25.63W 

 89.13 غیر متوفر

CBS250-24PP-4G 110V=34.4W 

220V=33.11W 

110V=138.9W 

220V=138.1W 

132.73 

CBS250-24P-4G 110V=34.42W 

220V=33.09W 

110V=239.7W 

220V=236.4W 

152.52 

CBS250-24FP-4G 110V=46.60W 

220V=46.35W 

110V=449.7W 

220V=438.3W 

271.95 

CBS250-48T-4G 110V=48.27W 

220V=48.64W 

 165.96 غیر متوفر

CBS250-48PP-4G 110V=68.68W 

220V=67.18W 

110V=276.75W 

220V=270.58W 

944.31 

CBS250-48P-4G 110V=60.77W 

220V=59.73W 

110V=451.95W 

220V=445.85W 

1,542.12 

CBS250-24T-4X 110V=27.54W 

220V=27.25W 

 93.32 غیر متوفر

CBS250-24P-4X 110V=35.72W 

220V=34.53W 

110V=240.4W 

220V=236.9W 

154.91 
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CBS250-24FP-4X 110V=47.14W 

220V=47.01W 

110V=451.8W 

220V=437.4W 

279.11 

CBS250-48T-4X 110V=51.01W 

220V=50.58W 

 174.06 غیر متوفر

CBS250-48P-4X 110V=61.53W 

220V=60.73W 

110V=471.90W 

220V=463.32W 

1,610.19 

 منافذ مجموعة  RJ-45منافذ  النظامإجمالي منافذ  اسم الطراز المنافذ
)RJ-45 + SFP( 

CBS250-8T-E-2G  10 جیجابت إیثرنت  8 جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

جیجابت إیثرنت  2مجموعة 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  8 جیجابت إیثرنت 10  176.0
"Gigabit Ethernet" 

جیجابت إیثرنت  2مجموعة 
"Gigabit Ethernet" 

CBS250-8P-E-2G  10 جیجابت إیثرنت  8 جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

جیجابت إیثرنت  2مجموعة 
"Gigabit Ethernet" 

CBS250-8FP-E-2G  10 جیجابت إیثرنت  8 جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

جیجابت إیثرنت  2مجموعة 
"Gigabit Ethernet" 

CBS250-16T-2G 18  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  16
"Gigabit Ethernet" 

وحدة التوصیل صغیرة الحجم 
"2 Small Form-Factor 

Pluggable" (SFP( 

CBS250-16P-2G 18  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  16
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  2
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-24T-4G 28  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

4 SFP 

CBS250-24PP-4G 28  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-24P-4G 28  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-24FP-4G 28  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-48T-4G 52  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  48
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-48PP-4G 52  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  48
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-48P-4G 52  جیجابت إیثرنت 
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  48
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"
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CBS250-24T-4X 24 جیجابت إیثرنت Gigabit 
Ethernet" +  

إیثرنت " جیجابت 10 4
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

عامل -+ "النموذجSFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-24P-4X 24 جیجابت إیثرنت Gigabit 
Ethernet" +  

" جیجابت إیثرنت 10 4
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet" 

عامل -"النموذج+ SFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-24FP-4X 24 جیجابت إیثرنت Gigabit 
Ethernet" +  

" جیجابت إیثرنت 10 4
"Gigabit Ethernet" 

 جیجابت إیثرنت  24
"Gigabit Ethernet " 

عامل -+ "النموذجSFPمن  4
 صغیر قابل للتوصیل"

CBS250-48T-4X 48  + جیجابت إیثرنت 
 إیثرنتجیجابت 10 4

48 Gigabit Ethernet 4 SFP + 

CBS250-48P-4X 48  + جیجابت إیثرنت 
 جیجابت إیثرنت 10 4

 جیجابت إیثرنت  48
"Gigabit Ethernet" 

4 SFP + 

 Ciscoمن  B / RJ45قیاسي صغیر من النوع  USBمنفذ وحدة تحكم  Console Portمنفذ وحدة التحكم 

 على اللوحة األمامیة للمفتاح إلدارة الملفات والصور بسھولة Aمن النوع  USBفتحة  USBمنفذ 

 زر إعادة الضبط أزرار

 1000BASE-T) أو أفضل بالنسبة للطراز UTPلكبل مزدوج مجدول غیر مغلف ( 5eالفئة  نوع الكابالت

 ، السرعةPoEالنظام، االرتباط /العمل،  لمبات البیان

 میجابایت 256 (الذاكرة المؤقتة) Flashذاكرة 

 میغاھرتز 800إیھ.آر.إم یبلغ  )CPUوحدة المعالجة المركزیة (

 میجابایت CPU 512ذاكرة 

 Packetالمخزن المؤقت للحزمة 
buffer 

 یتم تجمیع كافة األرقام عبر جمیع المنافذ ألن المخازن المؤقتة مشتركة دینامیكًیا:

 Packet bufferالمخزن المؤقت للحزمة  اسم الطراز

CBS250-8T-E-2G 1.5 MB "میجابایت" 

176.0 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-8P-E-2G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-8FP-E-2G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-16T-2G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-16P-2G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-24T-4G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-24PP-4G 1.5 MB "میجابایت" 
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CBS250-24P-4G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-24FP-4G 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-48T-4G 3 MB "میجابایت" 

CBS250-48PP-4G 3 MB "میجابایت" 

CBS250-48P-4G 3 MB "میجابایت" 

CBS250-24T-4X 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-24P-4X 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-24FP-4X 1.5 MB "میجابایت" 

CBS250-48T-4X 3 MB "میجابایت" 

CBS250-48P-4X 3 MB "میجابایت" 

(وحدة تخزین  SKU المدعومة +SFP/SFPوحدات 
 السلعة)

 أقصى مسافة السرعة الوسائط

MGBSX1 م 500 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف متعددة األوضاع 

MGBLH1  كم 40 میجابت/ثانیة 1000 الوضعاأللیاف أحادیة 

MGBLX1 كم 10 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

MGBT1  كبل مزدوج مجدول غیر مغلف
"UTP من نوع "cat 5e 

 م 100 میجابت/ثانیة 1000

GLC-SX-MMD م 550 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف متعددة األوضاع 

GLC-LH-SMD كم 10 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

GLC-BX-U كم 10 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

GLC-BX-D كم 10 میجابت/ثانیة 1000 األلیاف أحادیة الوضع 

GLC-TE  كبل مزدوج مجدول غیر مغلف
"UTP من نوع "cat 5e 

 م 100 میجابت/ثانیة 1000

SFP-H10GB-CU1M 10 كبل محوري نحاسي Gig "م 1 "جیجا 

SFP-H10GB-CU3M 10 كبل محوري نحاسي Gig "م 3 "جیجا 

SFP-H10GB-CU5M 10 كبل محوري نحاسي Gig "م 5 "جیجا 

SFP-10G-SR 10 األلیاف متعددة األوضاع Gig "م 400 - م 26 "جیجا 

SFP-10G-LR 10 األلیاف أحادیة الوضع Gig "كم 10 "جیجا 

SFP-10G-SR-S  10 متعددة األوضاعاأللیاف Gig "م 400 -م  26 "جیجا 
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SFP-10G-LR-S 10 األلیاف أحادیة الوضع Gig "كم 10 "جیجا 

 معطیات بیئیة

 أبعاد الوحدة
 االرتفاع) xالعمق  x(العرض 

 أبعاد الوحدة اسم الطراز

CBS250-8T-E-2G 268  ×185  ×44 ) بوصة) 1.73×  7.28×  1056مم 

 بوصة) 1.73×  7.28×  1056مم ( 44×  185×  268 176.0

CBS250-8P-E-2G 268  ×185  ×44 ) بوصة) 1.73×  7.28×  1056مم 

CBS250-8FP-E-2G 268  ×185  ×44 ) بوصة) 1.73×  7.28×  1056مم 

CBS250-16T-2G 268  ×272  ×44 ) بوصة) 1.73×  10.69×  1056مم 

CBS250-16P-2G 268  ×297  ×44  بوصة) 1.73×  11.69×  1056(مم 

CBS250-24T-4G 445  ×240  ×44 ) بوصة) 1.73×  9.45×  17.5مم 

CBS250-24PP-4G 445  ×299  ×44 ) بوصة) 1.73×  11.76×  17.5مم 

CBS250-24P-4G 445  ×299  ×44 ) بوصة) 1.73×  11.76×  17.5مم 

CBS250-24FP-4G 445  ×345  ×44 ) بوصة) 1.73×  13.59×  17.5مم 

CBS250-48T-4G 445  ×273  ×44 ) بوصة) 1.73×  10.73×  17.5مم 

CBS250-48PP-4G 445  ×350  ×44 ) بوصة) 1.73×  13.78×  17.5مم 

CBS250-48P-4G 445  ×350  ×44 ) بوصة) 1.73×  13.78×  17.5مم 

CBS250-24T-4X 445  ×240  ×44 ) بوصة) 1.73×  9.45×  17.5مم 

CBS250-24P-4X 445  ×299  ×44 ) بوصة) 1.73×  11.76×  17.5مم 

CBS250-24FP-4X 445  ×345  ×44 ) بوصة) 1.73×  13.59×  17.5مم 

CBS250-48T-4X 445  ×273  ×44 ) بوصة) 1.73×  10.73×  17.5مم 

CBS250-48P-4X 445  ×350  ×44 ) بوصة) 1.73×  13.78×  17.5مم 

 وزن الوحدة اسم الطراز الوحدة وزن

CBS250-8T-E-2G 1.7 kg (3.75 lb) 

176.0 3.5 kg (7.72 lb) 

CBS250-8P-E-2G 3.5 kg (7.72 lb) 

CBS250-8FP-E-2G 3.5 kg (7.72 lb) 

CBS250-16T-2G 1.78 kg (3.92 lb) 
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 الوصف المیزة

CBS250-16P-2G 2.38 kg (5.25 lb) 

CBS250-24T-4G 2.63 kg (5.80 lb) 

CBS250-24PP-4G 3.53 kg (7.78 lb) 

CBS250-24P-4G 3.53 kg (7.78 lb) 

CBS250-24FP-4G 4.6 kg (10.14 lb) 

CBS250-48T-4G 3.95 kg (8.71 lb) 

CBS250-48PP-4G 5.43 kg (11.97 lb) 

CBS250-48P-4G 5.43 kg (11.97 lb) 

CBS250-24T-4X 2.78 kg (6.13 lb) 

CBS250-24P-4X 3.68 kg (8.11 lb) 

CBS250-24FP-4X 4.6 kg (10.14 lb) 

CBS250-48T-4X 3.95 kg (8.71 lb) 

CBS250-48P-4X 5.43 kg (11.97 lb) 

، CBS250-16T-2G ،CBS250-16P-2G ،CBS250-24T-4Gھرتز، داخلي، عالمي:  60إلى  50فولت  240إلى  100 الطاقة
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 

، CBS250-8T-E-2G ،CBS250-8PP-E-2G ،CBS250-8P-E-2Gھرتز، خارجي:  60إلى  50فولت  240إلى  100
CBS250-8FP-E-2G  

، جزء من قواعد لجنة االتصاالت CE)، عالمة CSA 22.2(، رابطة المعاییر الكندیة UL" (UL 60950)"معامل اندر رایتر  الشھادة
 A) الفئة 47(تكلفة وأجرة الشحن  15 (FCC)الفیدرالیة 

 درجة مئویة) 50درجات إلى  5-درجة فھرنھایت ( 123درجة إلى  23 درجة حرارة التشغیل

 درجة مئویة) 70درجة إلى  25-درجة فھرنھایت ( 158درجة إلى  13- حرارة التخزین درجة

 %، نسبي، بدون تكاثف90% إلى 10 رطوبة العملیة

 %، نسبي، غیر مكثف90% إلى 10 رطوبة التخزین

الضوضاء الصوتیة ومتوسط الوقت بین 
 )MTBF( اإلخفاقات

الضوضاء الصوتیة ومتوسط  الصوتیةالضوضاء  المروحة (العدد) اسم الطراز
الوقت بین اإلخفاقات عند 

 درجة مئویة (ساعات) 25

CBS250-8T-E-2G 2,171,669 غیر متوفر بال مروحة 

 1,706,649 غیر متوفر بدون مروحة 176.0

CBS250-8P-E-2G 1,706,649 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-8FP-E-2G 1,706,649 غیر متوفر بدون مروحة 
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 الوصف المیزة

CBS250-16T-2G 2,165,105 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-16P-2G 706,983 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24T-4G 2,026,793 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24PP-4G 698,220 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24P-4G 698,220 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24FP-4G 1 25  :698,220 دیسیبل 34.8درجة مئویة 

CBS250-48T-4G 1 25  :1,452,667 دیسیبل 29.7درجة مئویة 

CBS250-48PP-4G 1 25  :1,206,349 دیسیبل 37.3درجة مئویة 

CBS250-48P-4G 1 25  :856,329 دیسیبل 37.3درجة مئویة 

CBS250-24T-4X 2,026,793 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24P-4X 698,220 غیر متوفر بدون مروحة 

CBS250-24FP-4X 1 25  :698,220 دیسیبل 34.8درجة مئویة 

CBS250-48T-4X 1 25  :1,452,667 دیسیبل 29.7درجة مئویة 

CBS250-48P-4X 1 25  :856,329 دیسیبل 37.3درجة مئویة 

 محدود مدى الحیاة الضمان

 محتویات العبوة

 الذكي Cisco Business 250مبّدل سلسلة  ●

 منافذ) 8ذات  SKUسلك الطاقة (محول طاقة لوحدات  ●

 تركیب طقم ●

 دلیل التشغیل السریع ●

 الحد األدنى من المتطلبات

 Chrome ،Firefox ،Edge ،Safariمستعرض الویب:  ●

 5eكابل شبكة إیثرنت من الفئة  ●

 )Mac OS Xأو  Linuxأو  Microsoft Windows، ومحول الشبكة، ونظام تشغیل الشبكة (مثل TCP/IPیتم تثبیت  ●
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 معلومات الطلب
 معلومات الطلب. 2یوضح الجدول رقم 

 معلومات الطلب .2 الجدول

 الوصف رقم معرف طلب المنتج اسم الطراز

 Gigabit Ethernetتقنیة 

CBS250-8T-E-2G CBS250-8T-E-2G-xx ● 8  10/100/1000منافذ 

 SFPجیجابت نحاسیة/ 2منافذ مجموعة  ●

176.0 CBS250-8PP-E-2G-xx ● 8  10/100/1000منافذ PoE+  وات 45بمیزانیة طاقة 

 SFPجیجابت نحاسیة/ 2منافذ مجموعة  ●

CBS250-8P-E-2G CBS250-8P-E-2G-xx ● 8  10/100/1000منافذ PoE+  وات 67بمیزانیة طاقة 

 SFPجیجابت نحاسیة/ 2منافذ مجموعة  ●

CBS250-8FP-E-2G CBS250-8FP-E-2G-xx ● 8  10/100/1000منافذ PoE+  وات 120بمیزانیة طاقة 

 SFPجیجابت نحاسیة/ 2منافذ مجموعة  ●

CBS250-16T-2G CBS250-16T-2G-xx ● 16  10/100/1000منفًذا 

● SFP  جیجابت 2"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-16P-2G CBS250-16P-2G-xx ● 16  10/100/1000منفًذا PoE+  وات 120"طاقة عبر اإلیثرنت" مع میزانیة طاقة 

● SFP  جیجابت 2"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24T-4G CBS250-24T-4G-xx ● 24  10/100/1000منفًذا 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24PP-4G CBS250-24PP-4G-xx ● 24  10/100/1000منفًذا PoE +  واط 100بقدرة طاقة 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24P-4G CBS250-24P-4G-xx ● 24  10/100/1000منفًذا PoE+  وات 195بمیزانیة طاقة 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24FP-4G CBS250-24FP-4G-xx ● 24  10/100/1000منفًذا PoE+  وات 370بقدرة طاقة 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-48T-4G CBS250-48T-4G-xx ● 48  10/100/1000منفًذا 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-48PP-4G CBS250-48PP-4G-xx ● 48  10/100/1000منفًذا PoE+  وات 195مع میزانیة طاقة تصل إلى 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-48P-4G CBS250-48P-4G-xx ● 48  10/100/1000منفًذا PoE+  وات 370مع میزانیة طاقة 

● SFP  جیجابت 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

 جیجابت 10شبكة جیجابت إیثرنت مع وصالت علویة تبلغ 

CBS250-24T-4X CBS250-24T-4X-xx ● 24  10/100/1000منفًذا 

● SFP  جیجابت 10 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24P-4X CBS250-24P-4X-xx ● 24  10/100/1000منفًذا PoE +  وات 195بمیزانیة طاقة 

● SFP  جیجابت 10 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-24FP-4X CBS250-24FP-4X-xx ● 24  10/100/1000منفًذا PoE +  وات 370بقدرة طاقة 

● SFP  جیجابت 10 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 
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 الوصف رقم معرف طلب المنتج اسم الطراز

CBS250-48T-4X CBS250-48T-4X-xx ● 48  10/100/1000منفًذا 

● SFP  جیجابت 10 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

CBS250-48P-4X CBS250-48P-4X-xx ● 48  طاقة عبر اإلیثرنت ( 10/100/1000منفًذاPoE وات 370) مع میزانیة طاقة 

● SFP  جیجابت 10 4"قابلیة توصیل عامل الشكل الصغیر" تبلغ 

 واحدة، مع منفذ واحد نشط في كل مرة. Gigabit Ethernet" SFP"وفتحة جیجابت إیثرنت  10/100/1000تحتوي كل مجموعة منافذ على منفذ إیثرنت نحاسي 

. ُیرجى الرجوع إلى الجدول CBS250-24T-4G-NAللوالیات المتحدة ھو  CBS250-24T-4Gالكامل من  PIDفي رقم معّرف طلب المنتج الحقة خاصة ببلد/منطقة. على سبیل المثال،  xx-ُتعد عالمة 
 التالي للحصول على الحقة الستخدامھا في بلدك/منطقتك.

 الحقة البلد/المنطقة لرقم معّرف طلب المنتج .3 الجدول

 البلد/المنطقة الحقة

 وبقیة أمریكا الالتینیةالوالیات المتحدة األمریكیة، وكندا، والمكسیك، وكولومبیا، وتشیلي،  غیر متوفر-

-BR البرازیل 

-AR األرجنتین 

-EU أفریقیا، إندونیسیا، الفلبین، فیتنام،  المنطقة االقتصادیة األوروبیة، روسیا، أوكرانیا، إسرائیل، اإلمارات العربیة المتحدة، تركیا، مصر، جنوب
 تایالند، كوریا

-UK  ،قطر، الكویت، سنغافورة، ھونغ كونغ، مالیزیاالمملكة المتحدة، المملكة العربیة السعودیة 

-AU أسترالیا، نیوزیلندا 

-CN الصین 

-IN الھند 

-JP الیابان 

-KR كوریا 

، وفًقا لنماذج المنتجات. KR-أو  EU-النسبة لكوریا، سیتم استخدام الحقة قد تتوفر المنتجات أیًضا في البلدان أو المناطق غیر المدرجة أعاله. ال یتم تقدیم جمیع طرازات المنتجات في جمیع البلدان/المناطق. ب
 للحصول على المزید من التفاصیل. Cisco partnerالمحلي أو  Ciscoُیرجى التشاور مع ممثل مبیعات 

 أساس قوي لشبكة األعمال األساسیة
المیزات واألداء والموثوقیة  Cisco Business 250بینما تسعى جاھًدا لجعل أعمالك أكثر تنافسیة وكفاءة، فإن كل دوالر لھ أھمیة. توفر لك المبدالت الذكیة لسلسلة 

، یمكنك االطمئنان Cisco Business 250التي تحتاجھا تماًما، بدون أن تتحمل تكالیف المیزات المتقدمة التي ال ترغب في الحصول علیھا. بفضل مبدالت سلسلة 
 التركیز على تحقیق أھداف عملك. إلى أن تطبیقات األعمال وأدوات االتصاالت تعتمد على أساس قوي من التكنولوجیا، بحیث یمكنك

 Ciscoاالستدامة البیئیة الخاصة بـ 
فیما یتعلق بمنتجاتنا وحلولنا وعملیاتنا والعملیات الموسعة أو سلسلة اإلمداد في قسم "استدامة  Ciscoتتوفر المعلومات حول سیاسات ومبادرات االستدامة البیئیة من 

.Cisco) لشركة CSR( لخاص بتقریر المسؤولیة االجتماعیةا البیئة"

https://www-1.compliance2product.com/c2p/getAttachment.do?code=YM6Y0yThdO6Wj1FxxYPYfUG2dtFkTeFWGpzLRO8tcURFEifUCRV403Tq2ZMWP6Ai
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 تالي:لمعلومات حول موضوعات االستدامة البیئیة الرئیسیة (المذكورة في قسم "استدامة البیئة" من تقریر المسؤولیة االجتماعیة) في الجدول ال تتوفر روابط مرجعیة

 المرجع موضوع االستدامة

 المواد مادة المنتج معلومات عن قوانین ولوائح محتوى

 WEEEاالمتثال  معلومات عن قوانین ولوائح النفایات اإللكترونیة، بما في ذلك المنتجات والبطاریات والتغلیف

أو تضمن أنھا كاملة أو دقیقة أو محدثة. ھذه  Ciscoبتوفیر بیانات التغلیف لألغراض اإلعالمیة فقط. قد ال تعكس أحدث التطورات القانونیة، وال تقر  Ciscoتقوم 
 المعلومات قابلة للتغییر بدون إشعار.

Cisco Capital 
 حلول الدفع المرنة التي تساعدتك على تحقیق أھدافك

ة. یمكننا مساعدتك على تقلیل ومساعدتك على البقاء في المنافس الحصول على التكنولوجیا المناسبة لتحقیق أھدافك وتمكین تحول األعمال Cisco Capitalتسھل 
األجھزة، والبرامج،  دولة، یمكن لحلول الدفع المرنة التي نقدمھا مساعدتك على اقتناء 100إجمالي تكلفة الملكیة، والحفاظ على رأس المال، وتسریع النمو. في أكثر من 

 .معرفة المزیدوالخدمات وأجھزة الطرف الثالث التكمیلیة عن طریق مدفوعات سھلة ومتوقعة. 

 للحصول على المزید من المعلومات
 ، تفضل بزیارة Cisco Business 250لمعرفة المزید حول مبدالت سلسلة 

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

  

 C78-743894-00 06/20 تمت الطباعة في الوالیات المتحدة األمریكیة
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