ทั่วไป

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2060L คืออะไร
สวิตช Cisco Catalyst 2960L เป็ นสวิตช Gigabit Ethernet ใหมที่ใหสิทธิ์การเขาถึงแบบเลเยอร 2
คลาสองคกร ระดับเริ่มตนแกสํานั กงานสาขา สถานที่ทํางานทั่วไป และการใชงานนอกตูชุมสาย
สวิตชนีซ
้ ่ง
ึ ออกแบบมาใหใชงานงายเพื่อลดตนทุนโดยรวมในการเป็ นเจาของ จะชวยใหการ

ดําเนิ นงานของธุรกิจมีความปลอดภัยและประหยัดพลังงานดวยคุณสมบัติที่หลากหลายของ
ซอฟตแวร Cisco IOS

®

ถาม: มีรุนใดวางจําหน ายบาง
ID ผลิตภัณฑ

พอรตอีเทอรเน็ ต
10/100/
1000 พอรต

อินเทอรเฟซของอัปลิงก

ขนาด (สูง x ลึก x กวาง)

นํ ้าหนั ก

WS-C2960L-8TS-LL

8

2 SFP

1.73 x 8.45 x 10.56 นิ ว
้
(4.4 x 21.5 x 26.8 ซม.)

4.45 ปอนด (2.02 กก.)

WS-C2960L-8PS-LL

8

2 SFP

1.73 x 9.45 x 10.56 นิ ว
้
(4.4 x 24 x 26.8 ซม.)

5.64 ปอนด (2.56 กก.)

WS-C2960L-16TS-LL

16

2 SFP

1.73 x 8.45 x 10.56 นิ ว
้
(4.4 x 21.5 x 26.8 ซม.)

4.53 ปอนด (2.06 กก.)

WS-C2960L-16PS-LL

16

2 SFP

1.73 x 9.45 x 10.56 นิ ว
้
(4.4 x 24 x 26.8 ซม.)

5.73 ปอนด (2.6 กก.)

WS-C2960L-24TS-LL

24

4 SFP

1.73 x 9.45 x 17.5 นิ ว
้
(4.4 x 24 x 44.5 ซม.)

6.61 ปอนด (3.0 กก.)

WS-C2960L-24PS-LL

24

4 SFP

1.73 x 10.45 x 17.5 นิ ว
้
(4.4 x 26.5 x 44.5 ซม.)

7.63 ปอนด (3.46 กก.)

WS-C2960L-48TS-LL

48

4 SFP

1.73 x 9.45 x 17.5 นิ ว
้
(4.4 x 24 x 44.5 ซม.)

7.21 ปอนด (3.27 กก.)

WS-C2960L-48PS-LL

48

4 SFP

1.73 x 11.5 x 17.5 นิ ว
้
(4.4 x 29.2 x 44.5 ซม.)

10.25 ปอนด
(4.65 กก.)

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนโมดูลตัวสงสัญญาณแบบเสียบปลัก
๊ ตัวใดบาง
โปรดดูขอมูลที่สมบูรณ ที่เมทริกซความเขากันไดของโมดูลตัวสงสัญญาณของ Cisco

ถาม: Cisco Catalyst 2960L สามารถทําสแตกไดหรือไม
2960L ไมรองรับการทําสแตก สวิตช 2960L รองรับการทําคลัสเตอรสําหรับการจัดการ IP เดียว

ถาม: สวิตชมีแฟลชและ DRAM ขนาดเทาใด
สวิตชทุกตัวจะมีแฟลชขนาด 256 MB และ DRAM ขนาด 512 MB

ถาม: Cisco Catalyst สนั บสนุน line rate (ทํางานไดเต็มพลังที่ทุกพอรตทุกชอง ทัง้ ขาเขาและขา
ออก) หรือไม

สนั บสนุน สวิตชทุกตัวเป็ นแบบ line rate ที่ใชงานไดเต็มที่โดยไมขวางกันเอง (nonblocking)

ถาม: ซอฟตแวรที่ใชกับ 2960L ไดมีอะไรบาง
Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนซอฟตแวร IOS ทั่วไป

ถาม: จะบริหารจัดการ Cisco Catalyst 2960L ไดอยางไร
2960L สามารถกําหนดคาและจัดการไดโดยใช CLI หรือ GUI ที่แสดงบนกลอง

ถาม: จะกําหนดคากลองสวิตช Cisco Catalyst 2960L ใหมไดอยางไร
สวิตช 2960L สนั บสนุน GUI แบบ day0 ที่สามารถใชเพื่อกําหนดคาเริ่มตนของสวิตชได
และยังสามารถกําหนดคาสวิตชดวย CLI โดยใชพอรตคอนโซล (RJ 45 หรือ USB type B)

ถาม: Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนการจัดเสนทางหรือไม
2960L ไมสนั บสนุนการจัดเสนทาง สามารถกําหนดคาเกตเวยเริ่มตนไดบนสวิตชที่ชี ้ไปยัง
เราเตอรตัวถัดไปที่จะสงแพ็กเกตถัดไป

ถาม: ขอทราบเทมเพลต Switch Database Management (SDM) สําหรับสวิตช Cisco Catalyst
2960L

สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนเทมเพลตเริ่มตนที่ไมเหมือนใคร ซึ่งไมสามารถแกไขได
สวิตชที่สนั บสนุนคุณสมบัติของ 64 SVIs และ 64 VLAN ในระดับนี ้
•
•
•

หมายเลขกลุม IPv4 Multicast:1024

หมายเลข Unicast MAC Address:8192

หมายเลข IPv4/IPv6/MAC Access Control Entries:988

ถาม: Cisco Catalyst 2960L มีสัญญาอนุญาตระดับใด
2960L มีชุดคุณสมบัติ Lanlite

ถาม: สัญญาอนุญาตใน Cisco Catalyst 2960L สามารถอัปเกรดไดหรือไม
ไมได ระดับสัญญาอนุญาตใน 2960L เป็ นแบบตายตัว ไมสามารถอัปเกรดได

ฮารดแวร

ถาม: 2960L ทุกรุนเป็ นแบบไมมีพัดลมหรือไม
ไม WS-C2960L-48PS-LL มีพัดลม

ถาม: ป ุมโหมดบนสวิตชใชสําหรับทําอะไร
ป ุมโหมดใชสําหรับการรีเซ็ตสวิตช การเขาสูโหมดการตัง้ คา day0 หรือการเปลี่ยนโหมด LED

ถาม: สวิตชมีอินเทอรเฟซการจัดการอีเทอรเน็ ตแบบนอกคลื่นความถี่ (OOB) บนแผงดานหน า
หรือไม

ไมมี สวิตชนีไ้ มสนั บสนุนอินเทอรเฟซการจัดการอีเทอรเน็ ตแบบนอกคลื่นความถี่

ถาม: ฉั นจะทําอะไรไดบางกับพอรต USB Type A ที่อยูดานหน าของซีรี่ส Cisco Catalyst 2960L
พอรต USB Type A ที่เป็ นพืน
้ ที่เก็บขอมูลเพิ่มเติมสามารถใชในการอัปเกรดซอฟตแวร จัดเก็บการ
กําหนดคา และเขียนไฟลดัมพขอมูลในหน วยความจําเพื่อจุดประสงคในการแกปัญหา สวิตชนี ้
สนั บสนุนแฟลชไดรฟ Cisco ขนาด 64 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 4 GB และ 8 GB

ถาม: สามารถใชแฟลชไดรฟ USB ของบุคคลที่สามกับ Cisco Catalyst 2960L ไดหรือไม
ไมได ไมรองรับ USB ของบุคคลที่สาม

ถาม: ระบบระบายความรอนจะทํางานในสวิตชในซีรี่ส Cisco Catalyst 2960L อยางไร
เนื่ องจาก PID สวนใหญของสวิตชในซีรี่ส 2960L ไมมีพัดลม จึงใชการพาความรอนในการระบาย
ความรอน

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L มีเสียงรบกวนในระดับใด
สวิตชทํางานเงียบและผลิตเสียงรบกวนในระดับพืน
้ ฐาน

การจัดการ
ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุน Smart Install หรือไม
ใช สวิตชสนั บสนุนฟั งกชัน Smart Install สําหรับไคลเอ็นต

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนเอเจนท Network Plug and Play (PnP) หรือไม
ใช เทคโนโลยี PnP ชวยใหการติดตัง้ และการกําหนดคาซอฟตแวร Cisco IOS เป็ นแบบอัตโนมัติ

โดยใชเอเจนท PnP ที่ฝังอยูในสวิตช Cisco Catalyst โดยจะตองมีเซิรฟเวอร PnP ของเครือขายที่
กําหนดคาไวลวงหน า ซึ่งจัดการไซต อุปกรณ ของไซต และอิมเมจของเซิรฟเวอร การกําหนดคา
ไฟล และสัญญาอนุญาตสําหรับการวางระบบ

ถาม: ขอทราบอัตราบอดเริ่มตนของพอรตอนุกรมใน Cisco Catalyst 2960L
อัตราบอดเริ่มตนคือ 115200

ถาม: พอรตคอนโซลทัง้ สองสามารถใชพรอมกันไดหรือไม
ไมได เมื่อมีการใชคอนโซล USB อยู คอนโซล RJ-45 จะรับเอาทพุตของคอนโซล USB ดวย
การออกแบบเชนนี ช
้ วยใหผูดูแลระบบรูเวลาที่มีการใชงานพอรตคอนโซล USB ฟั งกชันนี ม
้ ี
ประโยชน สําหรับผูดูแลระบบจากระยะไกล

ถาม: สวิตช สนั บสนุนการตรวจหาอัตราบอดอัตโนมัติบนพอรตคอนโซลหรือไม
ไม

แหลงจายไฟและ PoE
ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนแหลงจายไฟแบบเปลี่ยนไดเฉพาะสวนหรือไม
ไม แหลงจายไฟของทุกรุนจะติดตัง้ อยูในสวิตช

ถาม: สวิตชสนั บสนุน PoE หรือไม
2960L สนั บสนุน PoE รุนที่สนั บสนุน PoE และ PoE Budget แสดงอยูในตาราง
ID ผลิตภัณฑ

PoE Power ที่พรอมใช
งาน

WS-C2960L-8TS-LL

–

WS-C2960L-8PS-LL

67W

WS-C2960L-16TS-LL

–

WS-C2960L-16PS-LL

120W

WS-C2960L-24TS-LL

–

WS-C2960L-24PS-LL

195W

WS-C2960L-48TS-LL

–

WS-C2960L-48PS-LL

370W

ถาม: กําลังไฟสูงสุดที่สามารถดึงจากพอรตบนสวิตช PoE คือเทาใด
พอรตแตละตัวสามารถรองรับไฟไดสูงสุด 30 W

ถาม: 2960L สนั บสนุนคุณสมบัติการจัดการพลังงานแบบใดบาง
2960L สนั บสนุน IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) และ Cisco EnergyWise

ถาม: สวิตชรับไฟโดยใช RPS/XPS ไดหรือไม
ไมได

Qos และการรักษาความปลอดภัย
ถาม: 2960L สนั บสนุน QoS หรือไม
สวิตชในซีรี่ส Cisco Catalyst 2960-L มีการจัดการการจราจรขอมูลอัจฉริยะที่ชวยใหการไหลของ
ขอมูลราบรื่น กลไกที่ยืดหยุนในการทําเครื่องหมาย จัดประเภท และจัดตารางเวลาชวยให
การจราจรของขอมูล เสียง และวิดีโอเป็ นไปอยางยอดเยี่ยม ดวยความเร็วเทาระดับใชสาย
คุณสมบัติหลักดาน QoS รวมถึง:
●

คิวขาออกสูงสุด 4 คิวตอพอรต และการกําหนดคิวตามลําดับความสําคัญที่เขมงวด เพื่อให
แพ็กเกตที่มีดับความสําคัญสูงสุดไดรับบริการกอนการจราจรขอมูลอื่นๆ ทัง้ หมด

●

การกําหนดเวลา Weighted Round Robin (WRR) และการหลีกเลี่ยงความแออัดแบบ

Weighted Tail Drop (WTD)

ถาม: บัฟเฟอรขาออกมีขนาดเทาใด
สวิตช 2960L ทัง้ หมดมีบัฟเฟอรขาออกขนาด 1.5 MB

ถาม: สวิตชขนาดกะทัดรัดของ Cisco Catalyst ชวยป องกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึง
เครือขายไดอยางไร

สวิตช Cisco Catalyst 2960L มีความสามารถในการป องกันการคุกคามในเลเยอร 2 อยางดี

เยี่ยมเพื่อลดการโจมตีที่แฮ็กเกอรปลอมเป็ นคนกลางเขามาแทรกสัญญาณการรับสงขอมูลระหวาง
ผูใช หรือ Man-in-the-Middle (เชน การปลอมแปลง MAC, IP, และ ARP)

การป องกันดวยการบล็อกการบรอดคาสตขอมูลที่สงเขามายังพอรตใดพอรตหนึ่ งเป็ นจํานวน
มหาศาลในชวงเวลาสัน
้ ๆ (Stormcontrol), การตรวจสอบ ARP แบบไดนามิก

นอกจากนี ้ สวิตชเหลานี ย
้ ังสนั บสนุนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยขัน
้ สูง เชน พอรตที่ไดรับ

การปกป อง, ACL แบบอิงตามพอรต ฯลฯ การรักษาความปลอดภัยของพอรต, TACACS+ และการ
ตรวจสอบสิทธิ์แบบ RADIUS

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L สนั บสนุนคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในการป องกัน
ภัยคุกคามไซเบอรของ Cisco แบบใดบาง

สวิตช The 2960L สนั บสนุนคุณสมบัติการป องกันภัยคุกคาม อยางเชน การรักษาความปลอดภัย
ของพอรต, การตรวจสอบการจราจรขอมูลของ DHCP ที่วิ่งบนสวิตชและการตรวจสอบ ARP แบบ
ไดนามิก

ถาม: ฉั นจะปกป องรหัสผานและการจราจรขอมูลของผูดูแลระบบที่สงไปยังสวิตชระหวางที่
กําหนดคาหรือแกปัญหาไดอยางไร

ในการปกป องการจราจรขอมูลของผูดูแลระบบระหวางการกําหนดคาหรือการแกปัญหาของสวิตช
วิธีที่ดีที่สุดคือการเขารหัสขอมูลโดยใชทง
ั ้ Secure Shell Protocol (SSH) และ Simple Network
Management Protocol (SNMP) v3

GUI
ถาม: ในการสนั บสนุน GUI ตองมีการโหลดไฟลเพิ่มเติมใน 2960L หรือไม
ไม ไฟล IOS ที่มีนามสกุล .tar จะมีไฟลทง
ั ้ หมดที่ตองใชในการสนั บสนุน GUI แบบเว็บ

ฮารดแวรและการรับประกัน

ถาม: สวิตช Cisco Catalyst 2960L มีการรับประกันฮารดแวรและนโยบายคืนสินคาอยางไร
สวิตชในซีรี่ส Cisco Catalyst 2960-L มาพรอมกับการรับประกันตลอดอายุที่สินคายังคงมีการ

ผลิตอยูขน
ั ้ สูง (E-LLW) E-LLW มีขอกําหนดแบบเดียวกันกับการรับประกันตลอดอายุที่สินคายังคง
มีการผลิตอยูแบบมาตรฐานของ Cisco แตเพิ่มการจัดสงฮารดแวรเปลี่ยนทดแทนในวันทําการ

ถัดไป หากมีใหบริการ และการสนั บสนุนของ Cisco Technical Assistance Center (TAC) แบบ 8
ชั่วโมงตอสัปดาหและ 5 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 90 วัน

ถาม: นโยบายอัปเดตซอฟตแวรของ Cisco Catalyst 2960L เป็ นอยางไร

ลูกคาที่มีชุดคุณสมบัติซอฟตแวร Cisco Catalyst LAN Lite จะไดรับการอัปเดตสําหรับการซอม
บํารุงและการแกไขขอบกพรองที่ออกแบบมาเพื่อดูแลใหซอฟตแวรสอดคลองกับขอกําหนด
จําเพาะที่เผยแพร บันทึกประจํารุน และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ตราบใดที่ผูใช
ปลายทางคนเดิมยังคงเป็ นเจาของหรือใชงานผลิตภัณฑ หรือไมเกิน 1 ปี นั บตัง้ แตวันที่ผลิตภัณฑ
มีจําหน ายเป็ นวันสุดทาย ขึน
้ อยูกับวันใดจะถึงกอน

