คู่มือการใช้ งาน
GS1200-5HP/GS1200-8HP
WEB Managed PoE Switch

วิธีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์

1.
2.
3.
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เชื่อมต่อ Power Adapter เข้ ากับช่อง Power
เปิ ดสวิทซ์อปุ กรณ์ (Power On)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Power Device เช่น IP Camera หรื อ IP Phone เข้ ากับอุปกรณ์
เชื่อมต่ออุปกรณ์ Modem/Router เพื่อออก Internet

การตัง้ ค่ าอุปกรณ์
1.

เปิ ด Web Browser เพื่อเข้ าสูห่ น้ า Configure อุปกรณ์
Default IP Address: 192.168.1.3
Default Password: 1234

หมายเหตุ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของคุณจะต้ องระบุ IP Address ระหว่าง 192.168.1.4 ถึง 192.168.1.254 เพราะ
อุปกรณ์ switch ไม่แจก IP address ให้ กบั เครื่ อง client
2.

เมื่อ Login สูห่ น้ า Web Configuration จะปรากฎหน้ าแสดงสถาณะของอุปกรณ์ (System Information)

3.

เปลีย่ น IP address Switch ให้ อยูใ่ นวง network เดียวกันกับ Modem/Router ที่ออกอินเตอร์ เน็ต

Click IP Address บน System Information และทาการเปลีย่ น IP address และ Subnet Mask

4.

เรี ยบร้ อย สามารถนา switch เชื่อมต่อเข้ ากับระบบ network ได้ ตามปกติ

การตัง้ ค่ า VLAN (IEEE 802.1q) Tagged VLAN
Network Diagram สาหรับการทดสอบ

1.

สร้ าง VLAN ที่เราต้ องการขึ ้นมาใหม่

VLAN 10

VLAN 20

2.

กาหนดค่า PVID บนพอร์ ตของแต่ละ VLAN ID

3.

ทดสอบการใช้ งาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ VLAN เดียวกันจะสามารถติดต่อสือ่ สารถึงกันได้ แต่ถ้าอยูต่ า่ ง VLAN กันจะไม่สามารถ
ติดต่อสือ่ สารถึงกันได้

หมายเหตุ: Tag หมายถึง ต้ องการให้ พอร์ ตนันๆ
้ รับ VLAN Tagged เพื่อเชื่อมต่อไปยังสวิตซ์ตวั อื่นๆหรื อจากเร้ าเต้ อร์
Untag หมายถึง ต้ องการให้ พอร์ ตนันๆ
้ เป็ น Access port ของ VLAN นันๆ
้ (PVID) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง PC

โดยตรง

การตัง้ ค่ า QoS (Quality of Service)
ฟั งก์ชนั่ นี ้จะเป็ นการจัดลาดับความสาคัญของข้ อมูลที่ผา่ น switch นี ้ เช่น Data, VDO Streaming และ Voice over IP
สามารถกาหนดการตังค่
้ าได้ 2 แบบ คือ Port-Based QoS และตามมาตรฐาน IEEE 802.1p QoS
Port-Based QoS: เป็ นการกาหนดลาดับความสาคญของข้ อมูลบนแต่ละพอร์ ต

IEEE 802.1p QoS: เป็ นการกาหนดลาดับความสาคญของข้ อมูลตามมาตรฐาน

การตัง้ ค่ า Broadcast Storm Control
เป็ นการจากัดจานวน Broadcast packet ที่ switch ได้ รับต่อ 1 วินาทีบนพอร์ ตของ switch

การตัง้ ค่ า Loop Detection/Prevention (เฉพาะบน GS1200-8HP เท่านัน้ )
Loop Detection: Switch จะทาการ Shutdown port นันๆโดยอั
้
ตโนมัติ เมื่อตรวจพบว่ามีการเกิด Loop บนพอร์ ต

นันๆ
้ และจะ active ขึ ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อปั ญหา loop ได้ รับการแก้ ปัญหาหรื อหายไป
Loop Prevention: Switch จะทาการ Shutdown port นันๆโดยอั
้
ตโนมัติ เมื่อตรวจพบว่ามีการเกิด Loop บนพอร์ ต

นันๆ
้ หลังจากแก้ ไขปั ญหา loop เรี ยบร้ อยแล้ ว admin จะต้ องไปทาการ Enable port ด้ วยตัวเองอีกครัง้ เพื่อให้ พอร์ ต
นันๆสามารถกลั
้
บมาใช้ งานได้ ปกติเหมือนเดิม

