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Duyurular

Federal iletişim Komisyonu Açıklaması
Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula 
tabidir:
 • Bu cihaz zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve
 • Bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına yol açabilecek parazit de

dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları kısım 15’e uygun olarak B Sınıfı 
dijital cihaz için belirlenen sınırlarla uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, insanların 
bulunduğu bir ortamdaki kurulumda zararlı parazite karşı uygun koruma sağlamak 
için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve 
eğer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için zararlı 
parazitlere sebep olabilir. Ancak belli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garantisi 
verilmemektedir. Bu ekipman radyo ya da televizyon alıcısı için zararlı parazitlere 
neden olursa – ekipmanı açıp kapatarak böyle bir parazit olup olmadığı saptanabilir 
ve kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya
da birkaçıyla paraziti gidermeyi denemesi teşvik edilir:
 • Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
 • Ekipman ile alıcı arasındaki ayırımı arttırın.
 • Ekipmanı, alıcının bağlı bulunduğu devreden farklı bir çıkışa bağlayın.
 • Satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışarak yardım

isteyin

Kanada iletişim Departmanı Açıklaması
Bu dijital cihaz Kanada iletişim Departmanı’nın radyo parazit yönergelerinde 
belirtilen dijital cihazlardan radyo gürültü emisyonuna ilişkin olan B Sınıfı limitlerini 
aşmamaktadır.
“B” Sınıfı bu aparat, Kanada ICES-003’e uygundur. 
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1. Bölüm - Giriş

ASUS GigaX Serisi

1  Giriş

GigaX L2 İle Yönetilen Bir Anahtar satın aldığınız için teşekkür ederiz! 

Bu kullanım kılavuzunda GigaX L2 İle Yönetilen Anahtarı nasıl kurulacağı 
ve bu üründen en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yapılandırmasının nasıl 
özelleştirileceği anlatılmaktadır.

1.1 Bu elkitabında kullanılan uyarılar

1.1.1  Açıklama uyarıları

 •  Metinde ilk kez kullanılan kısaltmalar açıklanmıştır.

 •  Asus GigaX L2 İle Yönetilen Anahtar kısaca “anahtar” olarak 
adlandırılmıştır.

•  Bir sahadadaki Ethernet bağlı bilgisayar gruplarını göstermesi için LAN 
ve ağ terimleri birbirleri yerine kullanılmaktadır.

1.1.2  Tipografik uyarıları

•   Kalın harflerle yazılan metin, menülerden ve indirmeli listelerden 
seçtiğiniz öğeler ve program tarafından uyarı verildiğinde girdiğiniz 
komutlar için kullanılmaktadır. Bu öğeler < > (açık ve kapalı 
parantezler) veya “ “ (açık ve kapalı tırnak işaretleri) ile kapatılır. Kalın 
harflerle yazılan metin ayrıca vurgu için kullanılmaktadır.

1.1.3  Semboller

Bu belgede dikkatinizin belirli bir talimata ya da açıklamaya çekilmesi için 
aşağıdaki simgeler kullanılmıştır.

Not: İlgili başlık altında doğrulama veya ek bilgi içerir.

Tanım: Birçok okuyucunun bilmediği terimleri veya kısaltmaları 
açıklar. Bu terimler ayrıca Sözlük'e de eklenmiştir.

UYARI: Kişisel güvenlik veya sistem bütünlüğü de dahil olmak 
üzere yüksek öneme sahip olan mesajlar içerir.
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1.3  Özellikler

Asus GigaX Serisi aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:

• (GX2024X) 24 10/100BASE-TX otomatik algılama Hızlı Ethernet portları
• (GX2016X) 16 10/100BASE-TX otomatik algılama Hızlı Ethernet portları
• İki adet 10/100/1000BASE-T otomatik algılama Gigabit Ethernet anahtarlama 

portları

1.2  Paket muhteviyatı

ASUS GigaX Serisi paketinizde bulunan aşağıdaki öğeleri kontrol ediniz. Herhangi bir 
öğe hasarlı ise ya da yoksa bayiniz ile temasa geçiniz. 

  GigaX 2024X (26 port) L2 yönetmli switch

  GigaX 2016X (18 port) L2 yönetmli switch

  AC Güç kablosu

  Destel CD’si

  Konsol arayüzü için boş modem kablosu (DB9)

      Sehpa kurulum kiti (altı adet #6-32 vidası ile birlikte iki destek)

       Konsol arayüzü için USB kablosu 

       Kurulum CD-ROM'u
         Kullanıcı Elkitabı

Şekil 1. GigaX L2 yönetimli switch paketi muhteviyatı
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• İki adet küçük form etmeni (SFP) Gigabit arayüz dönüştürücü (GBIC) yuvası
• 802.1D/802.1w şeffaf köprü/eğirme ağacı protokolü/hızlı eğirme ağacı protokolü
• 8K MAC adresi donanım destekli eskime önbelleği
• 802.3x akış kontrolü
• (GX2024X) 802.1Q-tabanlı imli VLAN, 229 VLAN'a kadar
• (GX2016X) 802.1Q-tabanlı imli VLAN, 237 VLAN'a kadar
• Özel VLAN, 4 VLAN’a kadar
• (GX2024X) Port Tabanlı VLAN, 26 gruba kadar
• (GX2024X) Port Tabanlı VLAN, 18 gruba kadar
• 802.1p sınıfı servis, port başına 4 sıra
• Statik çoklu gönderi grubu desteği, 127 gruba kadar
• IGMP (v1/v2/v3) araştırma desteği
• 802.3ad bağlantı yığılması (manuel ve LACP), 15 gövde grubuna kadar
• Port İkizleme
• Bant Genişliği Kontrolü
• DHCP istemcisi
• 802.1X port tabanlı/MAC tabanlı ağ erişim kontrolü
• RADIUS uzaktan doğrulama çevrimiçi kullanıcı servisi
• TACACS+ uzaktan doğrulama
• Port Güvenliği
• Servis sınıflandırması kalitesi: DA/SA MAC önceliği, VLAN önceliği, IPv4 ToS/DiffServ, 

IPv6 Trafik Sınıfı
• Ethernet kablosu tanılaması
• RMON: 4 grubu destekler (1, 2, 3, 9)
• SNMP v1, v2, v3
• MIB-II
• PSU, fan, sistem sıcaklığı ve voltaj için kurum MIB
• Telnet/SSH uzaktan giriş
• Firma yazılımı güncellemesi ve yapılandırma yedeklemesi için TFTP
• Syslog
• Konsol, telnet ve SSH aracılığıyla Komut Hattı Tercümanı
• Web GUI
• Port bağlantı durumu için LEDler
• LED sistemi, aşırı güç beslemesi (RPS) ve fan durumu
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1.4  Ön panel özellikleri

Ön panelde sistem, RPS, fan ve port durumunu gösteren LED göstergeleri 
bulunmaktadır.

Şekil 2.  GigaX 2024X Ön paneli

Şekil 3.  GigaX 2016X Ön paneli

Tablo 1: Ön panel etiketleri ve LED
 Etiket Renk Durum Açıklama
SİSTEM Yeşil Açık Ünite açık

Yanıp sönüyor Otomatik test, INIT veya indirme
Amber Açık Anormal sıcaklık veya voltaj
Kapalı Güç yok

RPS Yeşil Açık Güç Besleme Ünitesi (PSU) düzgün 
çalışıyor ve switch'in aşırı güç beslemesi 
iyi

Amber Açık PSU anormal ve switch'e RPS tarafından 
güç verilmiş

Kapalı Hiç güç yok (sistem LED'i de kapalı), 
RPS düzgün çalışmıyor veya düzgün 
kurulmamış (sistem LED'i açık)

FAN Yeşil Açık Her iki fan da düzgün çalışıyor
Amber Açık Fanlardan her ikisi ya da biri durdu

10/100/1000 
port durumu

Yeşil Açık Bağlantı (RJ-45 veya SFP) var; port 
etkinleştirildi

Yanıp sönüyor Veri aktarılıyor/alınıyor
Kapalı Ethernet bağlantısı yok

10/100/1000 
port hızı

Yeşil Açık Giga portunda 1000Mbps veya 10/100 
portunda 100Mbps

Amber Açık Giga porttaki 100Mbps
Kapalı 10Mbps veya link bulunmamaktadır
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1.5  Arka panel özellikleri

Anahtarın arka paneli ver ve güç bağlantıları için portlar bulunmaktadır.

Şekil 4.  Arka panel  

Tablo 2: Arka panel etiketleri
No. Etiket Açıklama
1 Güç Konektörü Verilen güç kablosunu bağlar
2 RPS Aşırı Güç Beslemesi konektörü
3 FAN1 - FAN2 Değiştirilebilir sistem fanları

1.6  Teknik Özellikler

Tablo 3: Teknik Özellikler
Boyutları 43.5mm(H) X 444 mm(W) X 265mm(D)
Güç Giriş: 100-240V AC/2.5A 50-60Hz

Tüketim:  <90 watts
Redundant 
Power Supply 
(RPS)

Giriş: 100-240V AC/1.8A 50-60Hz
Çıkış: 12V DC/12.5A

Aşırı Güç 
Beslemesi 

Kullanım Saklama
Sıcaklık -10 - 50oC (14 - 122oC) -40 - 70oC

(-40 - 158oC)
Nem 15 - 90% 0 - 95%
İrtifa 3.000 m (10,000 ft)’e kadar 12.000 m (40,000 ft)’e kadar

Değiştirilebilir 
Fanlar

Boyutları: 40 x 40 x 20 mm
Voltaj ve Akım: 12VDC, 0.13A
Hız: 8200RPM
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2  Hızlı Başlatma

Bu bölümde GigaX ortamını ayarlamak için temel talimatlar verilmektedir. 
Ayrıca GigaX Serisi Kurulum Kılavuzuna da bakınız.

 1. Bölümde GigaX’in düz bir yüzey veya sehpa üzerine nasıl kurulacağı 
gösterilmektedir.

 2. Bölümde donanımın kurulması için talimatlar verilmiştir.

 3. Bö lümde G igaX teme l  ayar la r ın ın  nas ı l  yap ı lacağ ı 
gösterilmektedir.

Devam etmeden önce ağ yöneticinizden aşağıdaki bilgileri alınız:

     •  Switch için IP adresi

     •  Ağ için varsayılan yol

     •  Bu ağ için ağ maskesi

2.1 1. Kısım — Donanımın kurulması

Anahtar ya düz bir yüzeye ya da bir raf üzerine monte edilebilir.

2.1.1 Düz bir yüzeye monte etmek

Anahtar, anahtarların ve aksesuarların ağırlığını taşıyabilecek düz bir 
yüzeye monte edilmelidir. Anahtarın altına yerleştirilen dört daireye kauçuk 
pedleri takın. Aşağıdaki izime bakınız.

1

2

3

4

Amaçlanan daireler 1, 2, 3, & 4. 
Kauçuk pedleri buraya takın.
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2.1.2 Bir rafa monte etmek

1. Ön panel dışarı bakarken, anahtarı raf direkleri arasına yerleştirin ve 
dört montaj deliğini cihaz rafı ile hizalayın.

2. Her iki tarafta iki vida kullanarak anahtarı rafa sağlam bir şekilde 
bağlayın.

2.2  2. Kısım: Donanımın Bağlanması

2. Kısımda cihazı elektrik prizine, bilgisayarınıza ve ağınıza bağlarsınız. 
Donanım bağlantılarına genel bakış için Şekil 5’e bakınız.

Konsol Yönetimi
RS-232

RPS

CAT 5 Ethernet kabloları

LAN bilgisayarları

Genişletme hub’ları/anahtarı

Şekil 5. Genel Donanım Bağlantıları
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2.2.1 Konsol portunun bağlanması

Konsol yönetimi için switch’i bağlamak amacıyla RS232 (DB9) veya USB 
kablosu kullanın (Destek CD’sinde bulunan USB sürücüsünün kurulumu 
gerekmektedir). Web arayüzünü kullanmak istiyorsanız, PC’nizi Ethernet 
kablosunu kullanarak switch’e bağlayın.

2.2.2 Bilgisayarlara veya bir LAN'a bağlamak

Bilgisayarları doğrudan anahtar portlarına bağlamak için Ethernet kablosunu 
kullanabilirsiniz. Ayrıca hub’ları/anahtarları Ethernet kablolarını kullanarak 
anahtar portlarına da bağlayabilirsiniz. Bilgisayarları, hub’ları veya 
anahtarları bağlamak için geçitli veya düz Ethernet kablosu kullanabilirsiniz.

1000BASE-T portunu bağlamak için sarmal 5 Kategorisi Ethernet kablosunu 
kullanın. Aksi takdirde, link hızı 1Gbps değerine ulaşamaz.

2.2.3 RPS modülünün takılması

Gereksiz Güç Beslemesi (RPS) modülünü (isteğe bağlı) switch’in arka 
panelindeki RPS jakına bağlayın ve RPS’nin diğer ucunun güç kablosuna 
bağlandığından emin olun. 

2.2.4 Güç adaptörünün takılması  

1. AC güç kablosunu switch’in arkasındaki GÜÇ yuvasına takın ve güç 
kablosunun diğer ucunu ise bir prize veya güç kaynağına takın.

2. Ön LED göstergelerini kontrol edin. Tablo 4’de tanımlanan LED’ler 
yanarsa, anahtar doğru çalışıyordur.

Tablo 4: LED Göstergeleri
No LED Tanım

1 Sistem Sürekli yanan yeşil ışık aygıtın açık olduğunu 
gösterir. Işık sönerse, güç adaptörünün switch'e ve 
güç kaynağına takılı olup olmadığını kontrol edin.

2 Switch portları 

[1] ile [26] arası (GX2024X)

[1] ile [18] arası  (GX2016X)

Sürekli yanan yeşil ışık aygıtın LAN ile iletişim 
kurduğunu gösterir. Işık yanıp sönerse, aygıtın 
LAN bilgisayarından veri aldığını veya gönderdiğini 
gösterir.

3 RPS Sürekli yanan yeşil ışık aygıtın RPS modülüne 
başarıyla bağlandığını gösterir.

4 Fan Sürekli yanan yeşil ışık fanların tamamının 
düzgün çalıştığı anlamına gelir.
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2.3  3. Kısım: Temel anahtar ayarları

Donanım kurulumunu tamamladıktan sonra, anahtarınız için olan temel 
ayarları yapılandırın. Anahtarı aşağıdakilerden birini kullanarak yönetebilirsiniz: 

     • Yapılandırma Yöneticisi: Anahtar, Java® bulunan IE5.0 veya üstü 
sürümleri kullanarak anahtarı yönetmenize olanak sağlaması için 
önceden kurulan web uygulamasına sahiptir. Daha fazla bilgi için 3 ve 
4 Bölümlerine bakınız.

     •  Komut Hattı Arayüzü (CLI): Anahtarı yönetmek için konsol portunu 
kullanın. Daha fazla bilgi için 5. Bölüme bakınız.

2.3.1 Konsol portu yoluyla ayarlanması

1.  Anahtarın ön kısmına yerleştirilen konsol portunu bağlamak için verilen 
çapraz RS-232 kablosunu kullanın. Bu port erkek DB-9 konektörü olup 
veri terminali cihazı (DTE) bağlantısı olarak uygulanmıştır. Konektörde 
sabitlemek için kablo üzerindeki tutucu vidaları sıkın. Kablonun diğer 
ucunu terminal emülasyon yazılımı çalışan bir PC’ye bağlayın, örn. 
Hiper Terminal.

2. Bir PC’ye bağlamak için verilen USB kablosunu kullanın. USB düzgün 
çalışmadan önce CD-ROM switch’inden çalışan USB sürücüsünü 
kurmanız gerekmektedir. USB sürücüleri Windows ME/2K/XP İşletim 
sistemi altında ek COM portunu simüle edecektir.

3. Terminal emülasyon yazılımını kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 a) Uygun bir seri port numarası seçin

 b) Veri baud hızını 9600'a getirin

 c) Veri formatını denklik yok, 8 veri biti ve 1 dur bitine ayarlayın

 d) Akış kontrolü yok

4. Terminali ayarladıktan sonra, terminalde “(ASUS)%” uyarısını 
görebilirsiniz.

5. Komut satırı arayüzüne ulaşmak için “login” yazın. Varsayılan kullanıcı 
adı “admin”dir. <Enter> tuşuna basarak parılaya geçin.

Parolayı istediğiniz zaman CLI’dan (Bkz. Bölüm 5.2: Oturum Açma ve 
Oturum Kapatma) değiştirebilirsiniz. Switch’inizi yetkisiz erişimden 
korumak için, varsayılan parolayı mümkün olan en kısa sürede 
değiştirmeniz gerekmektedir.
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6. Switch’e bir IP adresi vermek için aşağıdaki adımları yerine getirin:

a) “l3 interface ip sw0 <ip adresiniz> <ağ maskeniz>” yazın. Örnek, Switch 
IP’niz 192.168.10.1 ve ağ maskeniz 255.255.255.0. Ardından “l3 arayüz ip 
sw0 192.168.10.1 255.255.255.0” olarak giriş yapmanız gerekmektedir.

b) Switch’in ağlarda yönetilmesi gerekiyorsa, bu durumda varsayılan bir 
giriş yolu veya statik yol girişi gerekmektedir. Varsayılan rota girişiniz için 
Şekil 6’da gösterildiği gibi “net route static add 0.0.0.0 <your network 
gateway IP> 0.0.0.0 1” girin.

Şekil 6. Oturum Açma ve IP kurulum ekranı

2.3.2  Yapılandırma Yöneticisi Aracılığıyla Ayarlama

Yapılandırma Yöneticisi adındaki önceden kurulan web yazılım 
uygulaması ile anahtarı yönetebilirsiniz. 

LAN portları ile anahtara bağlanan herhangi bir bilgisayardaki herhangi bir 
web tarayıcısını kullanarak (Microsoft Internet Explorer® 5.0 veya sonraki 
sürümleri, Netscape desteklenmemektedir) Yapılandırma Yöneticisine 
erişim sağlayabilirsiniz.

1 . A n a h t a r ı n  w e b 
doğrulaması varsayılan 
olarak engellenmiştir. 
Sistem yapılandırmasını 
sabi t lemek iç in  bunu 
etkinleştirmeniz gereklidir. 
Web doğrulama özelliğini 
S y s t e m  ( S i s t e m ) 
- - >  A d m i n i s t r a t i o n 
(Yönetim) sayfasından 
etkinleştirebilirsiniz.

Şekil 7. Yapılandırma yöneticisi giriş ekranı
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2. Web tarayıcısında (IE 5.0 veya sonraki sürümleri), şu IP adresini girin: 
http://192.168.1.1 ve <Enter> tuşuna basın. Bu, anahtarın varsayılan 
IP adresidir.

 Şekil 7’da gösterildiği gibi bir giriş ekranı belirir.

3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve ardından Yapılandırma 
Yöneticisine girmek için [OK] düğmesine basın. İlk kez giriş 
yaptığınızda, aşağıdaki varsayılan ayarları kullanın:

     Varsayılan Kullanıcı Adı: admin

    Varsayılan Parola:(parola yok)

Anahtarınızı izinsiz erişimlere karşı korumak için, varsayılan parolayı 
değiştirin. Bkz. Bölüm 5.2: Oturum Açma ve Oturum Kapatma.
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3  Yapılandırma Yöneticisinin Kullanılması

Anahtar, Yapılandırma Yöneticisi olarak adlandırılan önceden kurulan 
bir web yazılım uygulaması sağlar. Ağınızın gereksinimlerini karşılaması 
için aygıt ayarlarını yapılandırmanıza olanak sağlar. LAN portları ile 
anahtarınıza bağlanan herhangi bir PC’den web tarayıcınız ile erişim 
sağlayabilirsiniz.

3.1  Yapılandırma Yöneticisine Oturum Açmak

Yapılandırma Yöneticisi anahtara önceden kurulmuştur. Uygulamaya 
erişim sağlamak için, aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

•   Hızlı Başlangıç Kılavuzu bölümünde tanımlanan anahtardaki LAN 
portuna bağlanan bir bilgisayar.

•   Bilgisayara kurulan bir web tarayıcısı. En iyi Microsoft Internet Explorer® 
5.0 veya sonraki sürümler ile çalışacak şekilde tasarlanan bir uygulama. 
Netscape’i desteklememektedir.

LAN portları ile anahtara bağlanan herhangi bir bilgisayardan programa 
erişim sağlayabilirsiniz. 

3.1.1  Yapılandırma Yöneticisinin Ayarlanması

1.Anahtarın web doğrulaması varsayılan olarak engellenmiştir. Sistem 
yapılandırmasını sabitlemek için bunu etkinleştirmeniz gereklidir. Web 
doğrulama özelliğini System (Sistem) --> Administration (Yönetim) 
sayfasından etkinleştirebilirsiniz.

2.Web tarayıcısında (IE 5.0 veya sonraki sürümleri), şu IP adresini girin: 
http://192.168.1.1 ve <Enter> tuşuna basın. Bu, anahtarın varsayılan 
IP adresidir. Oturum açma ekranı belirir.

3. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve ardından Yapılandırma Yöneti-
cisine girmek için [OK] düğmesine basın. İlk kez giriş yaptığınızda, 
aşağıdaki varsayılan ayarları kullanın:

     Varsayılan Kullanıcı Adı: admin
    Varsayılan Parola:(parola yok)
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Şekil 8. GX2024X IP ayarı Şekil 9. GX2016X IP ayarı

GigaX 2024X ve 2016X modelleri, ekranın üstündeki ön panel görüntüsü 
haricinde aynı web arayüzüne sahiptir. 

Ekrandaki hr iki model de aynı içeriğe sahipse, sadece GigaX 2024X’deki 
görüntüler gösterilir. Ekranın içerikleri farklı ise hem GigaX 2024X hem 
de 2016X ekranları gösterilir.

3.1.2  Yeni IP adresinin ayarlanması

1. Yeni IP adresi ayarlamak için, System (Sistem) --> IP Setup (IP 
Ayarı)’na tıklayın. IP adresini, ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini 
doldurun, ardından OK (Tamam) düğmesine tıklayın. 

2. Yeni adresiniz varsayılandan farklı ise, tarayıcı anahtar durumu penceresini 
güncelleyemez veya herhangi bir sayfayı alamaz. Bu normaldir. Yeni 
IP adresini adres/yer kutusunda yeniden girmeniz ve <Enter> tuşuna 
basmanız gerekmektedir. Bu, web sayfanızı yenileyecektir.

3. Web erişimi için doğrulamayı etkinleştirmek amacıyla, menu listesindeki 
Administration (Yönetim)’e tıklayın, ardından parola korumasına 
başlamak için Enabled (Etkinleştirildi)’yi seçin. 

<OK> tuşuna tıkladıktan sonra IP ayar ekranı belirir. Bkz. Şekil 8 ve 9.
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3.2 İşlevsel düzen

Tipik bir web sayfası üç farklı çerçeveye sahiptir: üst, sol ve sağ çerçeveler. 

Üst çerçeve (veya manşet çerçevesi) anahtar logosunu ve ön paneli 
içermektedir. LED durumu için periyodik güncellemeleri gösterir. LED bilgisi 
için aşağıdakilere bakınız: 

• LED tanımları için Tablo 4’e bakınız. (8. sayfada). 

• Renk durumu tanımları için Tablo 5’e bakınız.

Switch’in port simgesine tıkladığınızda sağ alt pencerede port 
yapılandırılması gösterilmektedir.

Port Rengi Tanım
Yeşil Ethernet bağlantısı kuruldu
Kapalı Ethernet bağlantısı yok
Amber Bağlantı var, ancak portlar manuel olarak veya kemerleme ağacı 

vasıtasıyla engellenir

Tablo 5: Port renk tanımı

Sol çerçevede anahtar yapılandırması için gerekli 
olan tüm özellikler dahil olmak üzere menü çubuğu 
bulunmaktadır. Bu özellikler kategorilere ayrılmıştır, 
örn.  Sistem, Köprü vb.  Bel i r l i  b i r  yapı landırma 
sayfasını göstermek için bu gruplardan herhangi birine 
tıklayabilirsiniz.

Sağ çerçevede yapılandırma sayfaları veya istatistiki 
grafikler bulunmaktadır. Ayrıntılar için Bölüm 4.7’ye 
bakınız.

3.2.1 Menü gezinti ipuçları

• İlgili menülerden oluşan grubu büyütmek için, simgeye 
çift tıklayın: 
• İlgili menülerden oluşan grubu küçültmek için, simgeye 
çift tıklayın: Şekil 10.  Büyütülen 

menü listesi.



15

3. Bölüm - Yapılandırma Yöneticisinin Kullanılması

ASUS GigaX Serisi

3.2.2 Genel olarak kullanılan düğmeler ve simgeler

Uygulamada kullanılan her tuşun ve simgenin işlevini gösteren tabloya 
bakınız.

Düğme/Simge İşlev
Açık olan sayfada yaptığınız değişiklikleri yükler.

Sisteme mevcut yapılandırmayı ekler, örn. statik MAC 
adresi veya bir firewall ACL kuralı vb.
Mevcut bir girişi değiştirir

Seçilen öğeyi siler, örn. Statik yol veya ACL filtre kuralı vb.

Güncellenen statikler veya ayarlar ile birlikte mevcur 
sayfayı yeniden gösterir.

Tablo 6: Genel olarak kullanın düğmeler ve simgeler

Yapılandırma Yöneticisi veya CLI aracılığıyla anahtarı yapılandırmak 
için sonraki bölümlere bakınız.
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4 Yapılandırma Yönetimi

Bu bölümde Yapılandırma Yöneticisindeki anahtarın önceden kurulan 
yazılım uygulamasında kullanabileceğiniz özellikler açıklanmıştır. Bu 
özellikler:

• Sistem

• Fiziksel Arayüz   

• Köprü

• SNMP

• Güvenlik
• Kablo tanılaması

• İstatistik Çizelgesi

• Yapılandırmayı Kaydet

Anahtarın özelliklerinde (veya yapılandırmasında) yapılan 
değişiklikleri ve yeni ayarları sürekli olarak kaydetmek için, 
Yapılandırmayı Kaydet sayfasına gitmeniz ve <Save> (Kaydet)’e 
tıklamanız gereklidir.

4.1  Sistem

Bu bölüm Yapılandırma Yöneticisinde System (Sistem) özelliğini 
kullanarak yerine getirebileceğiniz özellikleri açıklamaktadır:

• Sistem adının, i letişiminin, yerinin ve diğer sistem bilgisinin 
yapılandırılması;

• IP adreslerinin verilmesi;

• Web doğrulamasının etkinleştirilmesi / engellenmesi;

• Sistemin yeniden başlanması; ve

• Firma yazılımının güncellenmesi.
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4.1.1  Yönetim

Management  (Yönetim) sayfası 
aşağıdaki bilgileri içerir:

• Model Adı: ürün adı

• MAC Adresi: switch MAC adresi

• Sistem Adı:  Sistemi tanımlamak için 
olan ad  (değiştirilebilir).

• Sistem Teması: Sistem irtibatı (değiştirilebilir).

• Sistem Yeri: Sistem yeri (değiştirilebilir).

Sistem Adının, Sistem İletişiminin ve Sistem Yerinin içeriğinde ‘/’ işareti 
bulunamaz.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için, <OK> (Tamam) tuşuna tıklayın. 
Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşunu kullanın.

4.1.2  IP Kurulumu

Anahtar dinamik IP ve statik IP 
atamasını destekler. Dinamik IP 
VLAN içindeki DHCP sunucusundan 
elde edilmektedir. IP Setup (IP 
Kuru lum )  say fas ı  aşağ ıdak i 
değiştirilebilir bilgileri içermektedir:

    •  VLAN ID: Sistem yönetim arayüzünde bir VLAN ID’si belirleyin. Yönetim 
tarafından kullanılması için aynı VLAN içinde olması gereklidir. 

     •  DHCP İstemcisi: Dinamik IP adresi almak için DHCP’yi etkinleştirin veya 
statik IP adresi belirlemek için DHCP’yi engelleyin. DHCP sunucusuna 
yönetim VLAN’dan ulaşılabilir.

     •  IP Adresi: Anahtar yönetim arayüzüne statik IP adresi verin.

     •   Network Mask (Ağ Maskesi)

     •  Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için, <OK> (Tamam) tuşuna tıklayın. 
Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşunu kullanın.

Şekil 12. IP Kurulumu

Şekil 11. Yönetim
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4.1.3  Yönetim
Administration (Yönetim) sayfası 
web kullanıcısı için doğrulamayı 
etkinleştirmenize veya engellemenize 
ya da kullanıcı veritabanına kullanıcı 
eklemenize/ değişiklik yapmanıza/ 
çıkarmanıza olanak sağlar. 8 kullanıcı 
belirleyebilirsiniz. Web erişimi için 
olan varsayılan ayar herhangi bir değişiklik gerektirmemektedir.

• Parola Koruması: Web doğrulamasını etkinleştir veya engelle.  
• Kullanıcı Adı: Yeni kullanıcı adı. 
• Parola: Yeni kullanıcı için parola. 
• Parolayı Onayla: Parolayı tekrar gir.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için, <OK> (Tamam) tuşuna tıklayın. 
Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşunu kullanın. Parola 
korumasını etkinleştirdiğinizde, derhal tekrar giriş yapmanız gereklidir. 

4.1.4  Yeniden yükleme
Sistemi yeniden başlatmak için:

1. System (Sistem) --> Reboot (Yeniden başlat)’a tıklayın. Yeniden 
başlatma sayfası belirecektir.

2. Reboot (Yeniden başlat)’a tıklayın.

Sistemin yeniden başlatılması ağ trafiğini durdurur ve internet 
bağlantısını keser.

4.1.5  Firma Yazılımının Yükseltilmesi

ASUS zaman zaman GigaX L2 
İle Yönetilen Anahtarda çalışan 
firma yazılımının güncellemesini 
sunacaktır. Tüm sistem yazılımı 
görüntü olarak adlandırılan tekli 
dosyada bulunacaktır. Yapılandırma 
Yönet ic is i  yen i  f i rma yaz ı l ımı 
görüntüsü yüklemek için kolay bir yol 
sunmaktadır. 

Firma yazılımını yükseltmek için:

1. Firma yazılımı sayfasını açmak için System (Sistem) --> Firmware 
Upgrade (Firma Yazılımı Yükseltme)’sine tıklayın.

Şekil 14. Firma Yazılımının 
Yükseltilmesi

Şekil 13. Yönetim
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Firma yazılımı sayfasına aşağıdaki bilgiler dahildir:

 •  Donanım Sürümü: donanım revizyon numarasını gösterir.

  •  Yükleme ROM Sürümü: yükleme kodunun sürümünü gösterir.

  •  Firma yazılımı sürümü: çalışmakta olan firma yazılımı sürümünü 
gösterir.  Firma yazılımı yükseltildikten sonra bu sayı güncellenecektir.

2. Firmware (Firma Yazılımı) veya Auto-config file (Oto yapıl. 
dosyası) metin kutusunda, yolu ve firma yazılımı görüntü dosyasının 
adını girin. PC’nizde firma yazılımı görüntüsünü aramak için ayrıca 
<Browse> (Gözat)’a da tıklayabilirsiniz.

3. Firma yazılımını güncellemek için <Upload> (Yükle)’ye tıklayın ve 
sistemi otomatik olarak yeniden başlatın.

Otomatik yeniden başlatma yapılamazsa, Bölüm 4.1.4’e bakınız: 
Sistemin yeniden başlatılması için gerekli olan adımları yeniden 
başlatma.

Oto yapıl. dosyasının dosya adı “config.bat” olmalıdır ve dosyanın ilk 
satırı “#autoconfig” olmalıdır.

4.1.6 Yapılandırma Yedeklemesi

Bu sayfa sistem yapılandırma 
dosyası yedeklemesini ve geri 
yüklemesini işler.

Yap ı land ı rma  dosyas ın ı 
yedeklemek için
Sistem yapılandırma dosyasını 
( con f ig .bac )  kayde tmek  i ç in 
<Backup> (Yedekle)’ye tıklayın.

Yapılandırma dosyasını geri yüklemek için

Yapılandırma dosyasının yer ini  “Restore configuration fi le” 
(Yapılandırma dosyasını geri yükle) giriş kutusuna doğrudan girebilir 
veya açılır pencereden yapılandırma dosyasının dosya adını seçmek 
için <Browse> (Gözat)’a tıklayabilirsiniz. Yapılandırma dosyasını geri 
yüklemek için <Restore> (Geri yükle)’ye tıklayın.

Şekil 15. Yapılandırma Yedeklemesi
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4.3  Köprü

K ö p r ü  s a y fa s ı  g r u b u n d a  l i n k 
agregasyonu, STP gibi 2. tabaka 
yapılandırmalar bulunmaktadır.

4.3.1 Kemerleme Ağacı

Eğirme Ağacı Protokolü (STP) için 
olan yapılandırma sayfası özelliği 
çalışma zamanında etkinleştirebilir 
veya engelleyebilir. Bu sayfa üç kısımdan oluşmaktadır:

Şekil 17. Kemerleme Ağacı

4.2  Fiziksel Arayüz 

Phys ica l  I n te r face  ( F i z i k se l 
Arayüz)Ethernet port durumunu 
gerçek zamanlı olarak gösterir.  

P o r t u  a ş a ğ ı d a k i  a l a n l a r d a 
yapılandırabilirsiniz:
•  Port: yapılandırılacak portu seçin

•  Admin: portu etkinleştirin/engelleyin

•  Mod: Hızı ve çift modunu ayarlayın

•  Akış Kontrolü: 802.3x akış kontrol mekanizmasını etkinleştirin/engelleyin

•  Port Status Window: Her port için aşağıdaki bilgileri gösterir:

Şekil 16. Fiziksel Arayüz 

Link Durumu link hızı ve mevcut linkin dubleksi, diğer türlü link kapanır
Durum STP durumu
Admin portu etkinleştirmek veya engellemek için olan ayar değeri
Mod 802.3x akış kontrol mekanizmasını etkinleştirmek veya 

engellemek için olan ayar değeri
Akış Kontrolü 802.3x akış kontrol mekanizmasını etkinleştirmek veya 

engellemek için olan ayar değeri

Bu sayfayı değiştirmek için, ilgili port numarasını seçin ve port ayarını 
yapılandırın, ardından <Modify> (Değiştir)’e tıklayın. Değiştirdiğiniz alan 
ekran penceresinin içeriğini güncelleyecektir. Ancak “Save Configuration” 
(Bkz. Bölüm 4,9: Yapılandırmayı Kaydet) çalışıtırılıncaya kadar yeni ayarlar 
etkili hale gelmez.
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a) Kök bilgisi;
b) STP ayarı; ve
c) Port ayarı.

Kök bilgisi

İlk kısım kök bilgisini gösterir. Kullanıcıya kök anahtarının STP ayarını 
gösterir.

STP ayarı

İkinci kısım STP ayarıdır. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

•  Engelle/STP Etkinleştir/RSTP Etkinleştirildi: STP/RSTPyi kapatın/açın. 
STP/RSTP’yi açtığınızda, anahtar kök anahtarı ise STP/RSTP aşağıdaki 
ayarları kullanacaktır.

•  Merhaba Zamanı: Yapılandırma BPDU’sunu oluşturma arasındaki aralık
•  Maks Yaş: LAN’daki tüm Köprüler tarafından kullanılacak olan zaman aşımı 
değeri
•  İletme Gecikmesi: LAN’daki tüm köprüler tarafından kullanılacak olan 
zaman aşımı değeri
•  Köprü Önceliği: LAN’daki anahtar önceliği

Port ayarı

Üçüncü kısım port ayarıdır. Her portun mevcut yapılandırmasını 
gösteren ekran penceresini içermektedir. STP/RSTP için olan port 
ayarını değiştirmek için <Modify> (Değiştir)’e tıklayın. Aşağıdaki alanlar 
kullanılabilir: 

•  Port: Yapılandıracağınız ilgili portu seçin

• Öncelik: switch’deki önceliği ayarlar. Düşük sayısal değer yüksek 
önceliği gösterir. Ağ döngüsü saptandı ise, düşük önceliğe sahip bir portun 
STP tarafından bloke edilmesi ihtimali daha yüksektir. Geçerli değer 0 ile 
240 arasındadır.

• Yol Maliyeti: geçerli değer 1 ile 200000000 i le Oto. Kullanıcı 
yapılandırmasına ait olan yol maliyeti AdminCost’da gösterilmektedir 
ve çalıştırma yol maliyeti ise OperCost’da gösterilmektedir. Ağ döngüsü 
saptandı ise daha yüksek maliyetin STP tarafından engellenmesi daha 
muhtemeldir.

• Edge Portu: Tüm portlar varsayılan olarak kenar portları tarafından 
ayarlanır. BPDU alındığında edge portu STP portu olur. Ayrıca edge 
portunun iletme durumunda olması için çok kısa bir süre alacaktır.
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• Noktadan Noktaya: Oto/Evet/Hayır: Tam dubleks linki noktadan noktaya 
link olarak kabul edilmektedir. Aksi halde paylaşımlı bir linktir. Noktadan 
noktaya link daha az kapsama zamanına sahip olabilir. Birçok durumda 
Otomatik önerilir. 

Ayarlarda yapılan değişiklikleri kaydetmek için <OK> (Tamam)’a tıklayın. 
Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna tıklayın.

4.3.2 Link Agregasyonu
Sayfa, Link Agregasyonu grubunu 
(port trunking) yapılandırır. U sayfa 
l ink agregasyon grubunu (port 
trunklama) yapılandırır. Anahtar 
15 link agregasyon grubuna sahip 
olabil ir. Aşağıdaki yapılandırma 
parametrelerine sahiptir:

•  Tr u n k ı  G ö s t e r :  Ye n i  g r u p 
oluşturmak için Yeni bir trunk ekle’
yi seçin. Veya aşağıdaki alanları 
ve port simgelerini göstermek için 
mevcut bir grubu seçin.

• Adı: Grup adı.

• Trunkı ID: Grup adının yanı sıra 
trunk grubunu da tanımlamak için 
olan bir sayıdır.

• LACP: Seçilen trunktaki LCAP’ı etkinleştir/engelle. LACP modu Etkin 
olacak şekilde sabitlenir.

• Trunkı Kaldır: Seçilen trunku kaldırır.

• Port Simge: bu port simgeleri ön panelde olduğu gibi aynı şekilde 
listelenmektedir. Grup üyelerini seçmek için simgeye tıklamanız 
gerekmektedir. Port, seçilen porta tekrar tıklayarak grupdan kaldırılabilir.
HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları mevcut değere yenilemek için Reload (Geri 
Yükle’ye) tıklayın. Yapılandırmayı etkinleştirmek için, “Yapılandırmayı 
Kaydet” sayfasına gidin ve Save (Kaydet’e ) tıklayın.
Trunk’ın fiziksel olarak aktif olduğundan emin olmak için runtime link hızını 
ve dubleks modunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Fiziksel Arayüz’e gidin 
ve trunk portları için link modunu runtime durum penceresinde kontrol 
edin. Eğer tüm trunk üyeleri aynı hızda iseve tam dubleks modunda ise, 
bu durumda trunk grubu başarılı bir şekilde ayarlanır. Eğer üyelerden 
biri aynı hızda değilse ya da tam dubleks modunda değilse, trunk doğru 
ayarlanmamıştır. Link ortağını kontrol edin ve trunk grubunun tüm üyeleri 
için aynı hıza ve tam dubleks moduna sahip olmak için ayarları değiştirin.

Şekil 18. GX2024X Link Agregasyonu

Şekil 19. GX2016X Link Agregasyonu
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4.3.3  İkizleme

Ağ trafik analizörü ile birlikte ikizleme 
ağ trafiğini izlemenize yardımcı olur. 
Seçilen portlardaki giriş ve çıkış 
paketlerini izleyebilirsiniz.

• İkiz Modu: Seçilen grup için ikiz 
işlevini etkinleştirir ve engeller.

•  Monitör  Portu:  Seçi len ik iz 
por t la rdak i  tüm t ra f iğ i  a l ı r  ve 
kopyalar.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları 
anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları mevcut 
değere yenilemek için Reload (Geri 
Yükle’ye) tıklayın. 

Link agregasyon grubundaki tüm portlar aynı hızda tam dubleks modunda 
ÇALIŞMALIDIR.

Link agregasyon grubundaki tüm portlar otomatik görüşme modunda ya da 
tam dubleks moda YAPILANDIRILMALIDIR. Bu yapılandırma tam dubleks 
linkini muhtemel hale getirecektir. Portları tam dubleks kuvvet moduna 
getirirseniz, bu durumda link ortağı aynı ayara sahip OLMALIDIR. Aksi halde 
link agresyonu anormal çalışabilir.

Link agregasyonun grubundaki tüm portlar aynı VLAN ayarına sahip 
OLMALIDIR.

Link agregasyon grubundaki tüm portlar tekli mantıksal link olarak kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir üye özelliği değiştirirse, diğerleri de 
değişecektir. Örneğin, bir trunk grubu 1 ve 1 portundan oluşmaktadır. 1. porta 
ait olan VLAN değişirse, 2. porta ait olan VLAN 1. port ile birlikte değişir.

Şekil 20. GX2024X İkizleme

Şekil 21. GX2016X İkizleme

Monitör portu herhangi bir link agregasyon grubuna ait değildir. 
Monitör portu normal normal switch portu olarak çalışmaz. 
Paketleri anahtarlamaz veya adres öğrenme işlemi yapmaz.  
Sadece 8 çıkış portunun kopyalanmasını destekler ve izlenen çıkış 
paketleri imsiz olacaktır.
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4.3.4  Statik Çoklu Gönderim

Bu sayfa çoklu gönderim tablosuna 
çoklu gönderi adresleri ekleyebilir. 
Switch 127’ya kadar çoklu gönderi 
girişi tutabilir. Gruptaki tüm portlar 
belirlenen çoklu gönderi paketini 
gruptaki diğer portlara gönderecektir.

• Grubu Göster: Yeni giriş yapmak 
için Add a new Group (Yeni Grup 
Ekle)’yi seçin veya göstermek için 
mevcut grubu seçin.

• MAC Adresi: çoklu gönderi adresini 
seçer

• VLAN: vlan grubunu seçer

Ayarları  etkinleşt irmek için OK 
düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut 
değerine yenilemek için Reload 
düğmesine tıklayın.

4.3.5  IGMP Araştırması

IGMP araştırma işlevi açılabil ir 
veya kapatılabilir. Bu, ağdaki çoklu 
trafiğin düşürülmesine yardımcı 
olur. Açıldığında, anahtar IGMP 
paketlerini araştırır ve yeni grubu 
çoklu gönderi tablosuna yerleştirir. 
Bununla birlikte, statik girişler tüm 
256 alanlarını kaplıyorsa, IGMP 
snoop normal çalışmamaktadır. Switch sadece 256 tabakalı 2 çoklu 
gönderim gruplarına izin vermektedir.

 

Şekil 22. GX2024X Statik Çoklu Gönderim

Şekil 23. GX2016X Statik Çoklu Gönderim

Şekil 24. IGMP Araştırması
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4.3.6  Bant Genişliği Kontrolü

Bant genişl iğ i  kontrolü seçi len 
karelerin aktarım hızını sınırlandırır. 
Yapılandırmayı aşağıdaki alanlarda 
ayar layarak anahtar bunu port 
başına destekler:

Giriş bant genişliği kontrolü

• Port: Yapılandıracağınız portu seçin.

• Kontrol: Giriş bant genişliği kontrolünü engelle/etkinleştir.

• Mod: 

 • Bcast: Yayın paketlerini sınırlandırır. 

 • Bcast, Mcast: Yayın ve çoklu gönderi paketlerini sınırlandırır.

 • Bcast, Mcast, Dlf: Hedef adres aramasının yapılamaması 
sebebiyle yayın paketlerini, çoklu gönderi paketlerini ve tekli 
yayın paketlerini sınırlandırır.

 • Tümü: Tüm paket türlerini sınırlandırır. 

• Sınırlandırma Hızı: Seçilen paket türünün toplam sayısını 
sınırlandırmak için eşik değeri. Örneğin, yayın/çoklu gönderi 
etkinleştirilmişse, her türdeki trafik miktarı sınır değerini aşmayacaktır. 
Geçerli değer 70 ile 250000 (Kbps) arasındadır.

Çıkış bant genişliği kontrolü

• Port: Yapılandıracağınız portu seçin.

• Bant Genişliği Kontrolü: Bant genişliği kontrolünü engelle/etkinleştir.

•  Sınırlandırma Hızı: Maksimum çıkış aktarım hızı. Geçerli değer 70 ile 
250000 (Kbps) arasındadır.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) 
tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save 
Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.

Şekil 25. Bant Genişliği Kontrolü
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4.3.7  Dinamik Adresler

Bu sayfa port, VLAN ID’si veya 
belirlenen MAC adresine göre dinamik 
MAC adresi  arama sonuçlarını 
göstermektedir. Aramada belirlenen 
bir MAC adresi olan dinamik adres 
yapılandırılan “yaşlanma zamanı”
na göre sona erecektir. Sona erme 
zamanını (veya yaşlanma zamanı) 
yapılandırmak için 15 ile 3825 (saniye 
olarak) arasında geçerli bir numara girin. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek 
için, <OK> (Tamam) tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek 
için, Save Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, 
ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

MAC adresleri için arama yapmak için, portu, VLAN ID veya MAC adresini 
işaretleyebilir ve ardından <Query> (Sorgu)ya tıklayabilirsiniz. Adres 
penceresi sonuçları gösterecektir. Adres penceresinde sorgu sonuçları 
gösterilecektir. 

4.3.8  Statik Adresler

Bu sayfada girilen MAC adresleri sonlanmayacaktır ve adres listesinden 
kaldırıncaya kadar adres tablosunda statik kalacaktır.

Static Addresses (Statik Adresler) sayfasında aşağıdaki parametreler 
bulunmaktadır:

• MAC Adresi: MAC adresini girin
• VLAN ID: MAC’in ait olduğu VLAN ID’sini girin
• Port Seçimi: MAC’in ait olduğu portu seçin
•  İmha açık: MAC adresi hedef adres olarak paketlerde belirdiğinde 

paket filtrelemesi yapabilirsiniz.

Yeni statik MAC adresi oluştur

<Add> (Ekle)’ye tıkla. Yeni giriş adres penceresinde gösterilecektir. İlk 
adres penceresinde 15’e kadar giriş gösterilecektir ve diğer girişler sonraki 
sayfalarda gösterilecektir. Giriş listesinde gezinmek için First (İlk), Previous 
(Önceki), Next (Sonraki) ve Last (Son) linklerine tıklayın.

MAC adresini değiştirmek için
Değiştirmek istediğiniz bir MAC adresi seçin, ardından <Modify> (Değiştir)’e 
tıklayın. 

Şekil 26. Dinamik Adresler
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MAC adresini kaldırmak için
Kaldırmak istediğiniz bir MAC adresi seçin, ardından <Remove> (Kaldır)’a 
tıklayın. 

MAC adresini sorgulamak için

MAC adresini ve VLAN ID adresini girin, ardından <Query> (Sorgu)’ya 
tıklayın. Sorgunuz adres penceresinde gösterilecektir.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) 
tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Con-
figuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> 
(Kaydet)’i tıklayın.

4.3.9 VLAN

4.3.9.1 VLAN Modu

Anahtarımızda iki VLAN modu bulunmaktadır: (1) Port Tabanlı VLAN, 
(2) 802.1Q İmli VLAN. Yapılandırmayı aşağıdaki alanlarda ayarlayarak 
anahtar bunu port başına destekler:

a) Port: Yapılandıracağınız portu seçin.

b) VLAN Modu

•  802.1Q İmli VLAN: Yönlendirme kararı 802.1Q İmli VLAN’ı izler.

• Port Tabanlı VLAN: Bir Port Tabanlı VLAN modunda ise: 1) Port imli 
paket aldığında, yönlendirme kararı 802.1Q İmli VLAN’ı izler; ve 2) 
imsiz paket aldığında, yönlendirme kararı Port Tabanlı VLAN’ı izler.

Sınırlamalar

•   Bir port Port tabanlı VLAN Modunda ise, rasgele bir port olamaz ve 
802.1x ile IGMP araştırmayı çalıştıramaz.

•  Trunklı üyeler aynı VLAN modunda olmalıdır.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) 
tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save 
Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.



28

4. Bölüm - Yapılandırma Yönetimi

ASUS GigaX Serisi

4.3.9.2 İmli VLAN

229 (GX2024X)/237 (GX2016X) 
VLAN grup la r ın ı  ayar layab i l i r 
ve  bu say fada VLAN grubunu 
gösterebilirsiniz. Anahtar tarafından 
oluşturulan varsayılan VLAN vardır.  
Bu özellik switch’in arızalanmasını 
önler. Varsayılan VLAN haricindeki 
mevcut VLAN’ı kaldırabilirsiniz.

Port düğmesinden imli port veya 
imsiz port atayabilirsiniz. Üç tip 
düğme ekranı vardır:

• “U” türü: İletilen paketlerdeki 
VLAN etiketlerini kaldıracak olan im-
siz port.

• “T” türü: Bu porttan iletilen tüm 
paketler imlenecektir.

• “boş” tür: Bu port VLAN grubunun bir üyesi değildir.

Yapılandırabileceğiniz diğer alanlar aşağıdaki gibidir:

• VLAN’ı göster: Göstermek için mevcut VLAN’ı seçin veya yeni VLAN 
grubu oluşturmak için Add a new VLAN (Yeni VLAN Ekle)’yi seçin.

• Adı: VLAN adı.

• VLAN ID: Yeni bir VLAN oluşturulduğunda bu alan kullanıcının VLAN ID’
si girmesini gerektirir.

• VLAN’ı kaldır: Mevcut bir VLAN’ı kaldırır. Bu alan VLAN oluşturma 
sayfasında kaybolur.

• Özel VLAN: Özel VLAN (PVLAN) olacak bu VLAN’ı ayarlayın. PVLAN, 
VLAN yapılandırmasının basitliğinde LAN güvenliği sağlar. Sistem 
yöneticisi VLAN ve IP tüketimini düşürebilir, fakat LAN için aynı güvenliği 
sağlar. PVLAN olarak varsayılan VLAN (VLAN 1)’i kullanamayız. 
Sistemimizdeki toplam PVLAN sayısı dörttür. Aynalamadaki monitör portu 
bir PVLAN üyesi olamaz. Statik Çoklu Gönderi PVLAN olamaz. PVLAN’da 
iki port türü vardır: 1) Rasgele Port ve 2) Yalıtılmış Port.

a) Rasgele Port: Bir PVLAN’da sadece bir rasgele portu olabilir ve 
olmalıdır. PVLAN’daki tüm arayüzler ile iletişim kurar. Rasgele portundaki 
tüm kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:

Şekil 27. GX2024X İmli VLAN

Şekil 28. GX2016X İmli VLAN
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 • Rasgele port imsiz bir port olmalıdır. 

 • Trunklı port rasgele port olamaz. 

 • Rasgele port, port tabanlı bir VLAN Modu olamaz.

b) Yalıtılan Port: Bir PVLAN’daki rasgele olmayan port. Aynı PVLAN’
daki diğer portlardan tam Tabaka 2 ile ayrılmıştır, fakat rasgele porttan 
ayrılmamıştır. PVLAN’lar rasgele porttan gelen trafik haricinde yalıtılan 
portlardaki tüm trafiği engeller. Yalıtılan porttan gelen trafik sadece rasgele 
porta iletilir. Trafik kontrolü yalıtılan port için çalışmaz. Yalıtılan portdaki 
tüm kısıtlamalar aşağıdaki gibidir:

 • Yalıtılan port sadece imsiz paketleri işler. Yalıtılan port imli 
paketleri alırsa, düşecektir.

 • Yalıtılan port sadece bir VLAN’a aittir ve VLAN Özel bir VLAN’dır.

 • Yalıtılan port IGMP araştırmada çalışamaz.

• Önceliğin Göz Ardı Edilmesi: Önceliği göz ardı et işaretlendiğinde, 
VLAN ID’sine dayalı önceliği göz ardı et sadece VLAN üyelerinde meydana 
gelebilmektedir. Bu meydana geldiğinde, bu VLAN ID’ye sahip herhangi 
bir paketin öncelik alanı öncelik değeri ile gözardı edilecektir. VLAN’ın 
önceliğinin göz ardı edilmesi portun varsayılan önceliğinden daha yüksek 
önceliğe ve IP önceliğine sahiptir.

• Öncelik: Önceliği göz ardı et işaretlenmişse, öncelik değeri LAN ID 
ile ilişkilendirilen herhangi bir karedeki önceliği göz ardı etmek için 
kullanılmaktadır.

VLAN üyelerinin iletme kararının 802.1Q İmli VLAN’ı izlemesini 
istiyorsanız, VLAN Modu sayfasına giderek bu port üyelerinin VLAN Modu 
olarak “802.1Q İmli VLAN” modunu seçmelisiniz

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) 
tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save 
Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.3.9.3 Port Tabanlı VLAN

Port Tabanlı VLAN, paket yönlendirme kararının hedef MC adresine ve 
ilgili porta bağlı olduğu bir VLAN’dır. VLAN’ın en basit ve en genel şeklidir. 
Port Tabanlı VLAN’da sistem yöneticisi anahtar portlarını belirlenen VLAN 
grubuna atar. 26 (GX2024X)/18 (GX2016X) Port Tabanlı VLAN gruplarını 
ayarlayabilir ve bu sayfada VLAN grubunu gösterebilirsiniz. 
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• Port Tabanlı VLAN’ı Göster: Yeni 
grup oluşturmak için Add a new VLAN 
(Yeni VLAN Ekle)’yi seç veya aşağıdaki 
alanlarda ve port simgelerinde 
göstermek için mevcut bir grup seç:

• Adı: grup adı.

• Grup ID: bu alan yeni porta dayalı 
VLAN oluşturulduğunda Grup ID’sini 
girmenizi gerektirir. Geçerli Grup ID’si 
1 ile 26 (GX 2024X)/18(GX 2016X) 
arasındadır. 

• Grubu Kaldır: Mevcut Port Tabanlı 
VLAN Grubunu kaldırın. Bu alan 
Port Tabanlı VLAN Grup oluşturma 
sayfasında kaybolur. 

Port Tabanlı VLA grubunun etkili 
olmasını istiyorsanız, bu port 
üyelerinin VLAN Modu olarak Port 
Tabanlı VLAN modunu seçmek için 
VLAN Modu sayfasına gitmeniz gereklidir.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> (Tamam)’
a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.3.10 VLAN ve CoS Varsayılan Portu 
Bu sayfaya her port için bazı VLAN imli ilgili alan ayarları dahildir. Bunlar 
aşağıdaki gibidir:

• Port: yapılandırılacak portu seçin
• PVID: port tabanlı VLAN ID. Bu porttan alınan her imsiz paket bu VLAN 
grup ID’si ile imlenmelidir
• CoS (Servisi Sınıfı) değeri: bu porttan alınan her imsiz paket imli VLAN’
da bu CoS’a atanacktır
Port listesi penceresinde içeriği değiştirmek için Modify düğmesine 
tıklayın. HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için 
<OK> (Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden 
Yükle) tuşuna tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, 
Save Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.

Şekil 30: GX2016X Port Tabanlı VLAN

Şekil 29: GX2024X Port Tabanlı VLAN
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4.4 SNMP

Bazit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP) ağı yönetmek için kullanılmaktadır. 
SNMP desteğini etkinleştirmek veya engellemek için SNMP yapılandırma 
sayfasını kullanabilirsiniz.

Daha güvenilir yönetim ve erişim kontrolü sağlamak için SNMPv3 
desteklenmektedir. SNMP aşağıdaki yapılandırma parametrelerine sahiptir:

4.4.1 Topluluk Tablosu

Onay  ku tusunu  i şa re t l eye rek 
farklı topluluk adları girebilir ve 
yazmaya karşı korunan önceliği 
belirleyebilirsiniz. Yapılandırmayı 
kalıcı olarak kaydetmek için OK 
düğmesine tıklayın veya sayfayı geri 
yüklemek için  Reload düğmesine 
tıklayın. Şekil 31. Topluluk Tablosu

4.4.2 Ana Sistem Tablosu

Bu sayfa Community Table (Topluluk 
Tablosu) page. sayfasında girilen 
ana sistem IP adresini topluluk 
adresi ile bağlar. IP adresini girin 
ve indirmeli listeden topluluk adını 
seçin. Yapılandırmayı kalıcı olarak 
kaydetmek için OK düğmesine ya 
da sayfayı yenilemek için Reload 
düğmesine tıklayın.

Şekil 32. Ana Sistem Tablosu

4.4.3 Tuzak Ayarı

Tuzak hedef  IP adres ler in i  ve 
topluluk adlarını ayarlayarak farklı 
sürümlerde (v1 veya v2c) tuzak 
paketler göndermek için SNMP 
tuzak özelliğini etkinleştirebilirsiniz. 
Ya p ı l a n d ı r m a y ı  k a l ı c ı  o l a r a k 
kaydetmek için OK düğmesine ya 
da sayfayı yenilemek için Reload 
düğmesine tıklayın.

Şekil 33. Tuzak Ayarı
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4.4.4 VACM Grubu

SNMPV3 VACM Grubunun bilgilerini 
yapılandırmak için VACM Grubu 
(Görüntü Tabanlı Erişim Kontrol 
Modeli) kullanılmaktadır.  

VACM Grubu sayfası aşağıdaki 
yapılandırma parametrelerine sahiptir:

• Grup Adı: güvenlik grup adını girin. 

• Görüntü Adını Okuyun: Grubun ait 
olduğu Okuma Görüntü Adını girin. Get, GetNext, GetBulk ilgili SNMP iletileridir.  

• Gürüntü adını yazdır: Grubun ait olduğu Görüntü Adını Yazdıra girin. İlgili 
SNMP iletisi ayarlanır.

• Görüntüleme Adını Bildir: Grubun ait olduğu Görüntüleme Adını Bildire 
girin. Tuzak ve Rapor ilgili SNMP iletileridir.

• Güvenlik Modeli: Grubun ait olduğu Güvenlik Modeli Adını girin. Her-
hangi biri v1, v2, v3 için uygundur. USM, SNMPv3 ile ilgilidir. 

• Güvenlik düzeyi: Grubun ait olduğu Güvenlik düzeyi adına girin. 
Yalnızca NoAuth, AuthNopriv, AuthPriv seçilebilir.

Yeni VACM grubu oluşturmak için <Add> (Ekle)’ye tıklayın. Mevcut VACM 
Grubunu kaldırmak için grubu seçin ve <Remove> (Kaldır)’a tıklayın. 
Mevcut girişi güncellemek için grubu seçin ve <Modify> (Değiştir)’e 
tıklayın. HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.4.5 VACM Görüntüleme

VACM Görüntüleme (Görüntü 
Tabanlı Erişim Kontrol Modeli)  
SNMPV3 VACM Grubunun bilgilerini 
görüntülemek için kullanılmaktadır.

VA C M  G ö r ü n t ü l e m e  s a y f a s ı 
a ş a ğ ı d a k i  y a p ı l a n d ı r m a 
parametrelerine sahiptir:

• Görüntüleme Adı: güvenlik grup adını girin.

• Görüntüleme Türü: Görüntülemenin ait olduğu Görüntüleme Türünü 
girin. Görüntüleme alt ağacı SNMPv3 mesajındaki Oid ile eşleştiğinde 
dahil edilir ya da hariç bırakılır. 

Şekil 35. VACM Görüntüleme

Şekil 34. VACM Grubu
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• Görüntüleme Alt Ağacı: Görüntülemenin ait olduğu Görüntüleme Alt 
Ağacına girer. Alt Ağaç, SNMPv3 mesajındaki Oid ile eşleşen bir Oid’dir. 
Alt ağaç SNMPv3 mesajındaki Oid'den kısa olduğunda eşleşme iyidir.

• Maske Görüntüle: Görüntülemenin ait olduğu Görüntüleme Maskesini 
girin. Maskedeki her bit soldan sağa doğru Görüntüleme alt ağacındaki 
haneyi temsil eder. Bit ‘0’, ‘hiçbirşey’ anlamına gelmektedir.

Yeni VACM grubu oluşturmak için <Add> (Ekle)’ye tıklayın. Mevcut VACM 
Grubunu kaldırmak için grubu seçin ve <Remove> (Kaldır)’a tıklayın. 
Mevcut girişi güncellemek için grubu seçin ve <Modify> (Değiştir)’e 
tıklayın. HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.4.6 USM Kullanıcısı
USM kullanıcısı (Kullanıcı Tabanlı 
Güvenlik Modeli) SNMPV3 USM 
Kullanıcısının bilgilerini yapılandırmak 
için kullanılmaktadır.  

USM Kullanıcı (Statik Adresler) 
sayfasında aşağıdaki parametreler 
bulunmaktadır:
• Motor Id: Yöneticideki ID ile eşleşen Motor ID’sini girin.
• Adı: Yöneticideki Ad ve Motor ID’si ile eşleşen Motor ID’si ile birlikte bulunan 
Andı girin.  
• Auth Protokolü: Motor ID’sinin ve Adın ait olduğu Auth Protokolünü girin. 
Yalnızca NoAuth, MD5, SHA1 seçilebilir. NoAuth seçilmişse, parola girilmesine 
gerek yoktur.
• Doğrulama Parolası: Doğrulama protokolünün parolasını girin. Parolada en az 
8 karakter veya rakam olması gerekmektedir.
• Priv Protokolü: Motor ID’sinin ve Adın ait olduğu Priv Protokolünü girin. Yalnızca 
NoPriv, DES seçilebilir. NoPriv seçilmişse, parola girilmesine gerek yoktur.
• Özel Parola: Özel protokolün parolasını girin. Parolada en az 8 karakter veya 
rakam olması gerekmektedir.  

Yeni USM kullanıcısı girişi oluşturduğunuzda yukarıdaki bilgiyi kullanarak 
Add düğmesine tıklayın. Ardından, kullanıcısı penceresinde beliren yeni 
eklenen girişi göreceksiniz. Fare ile girişi seçerek mevcut kullanıcısı 
kaldırabilir, ardından Remove düğmesine tıklayabilirsiniz. Modify düğmesi 
mevcut mevcut USM kullanıcısı girişlerini günceller. Etkili olanı kaydetmek 
için OK düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut değere geri yüklemek için 
Reload düğmesine tıklayın. Yapılandırmayı etkili hale getirmek için lütfen 
“Save Configuration” sayfasına gidin, ardından Save düğmesine tıklayın.

Şekil 36.  USM Kullanıcısı
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4.5 Güvenlik

Switch’te 802.1x port tabanlı güvenlik özelliği bulunmaktadır. Yalnızca yetkili 
ana sistemlerin switch portuna erişim sağlamasına izin verilmektedir. Kendilerini 
doğrulamayan ana sistemlerde trafik bloke edilmiştir. Doğrulama servisi 
RADIUS sunucusu veya switch’deki yerel veritabanı tarafından sağlanmıştır.

Switch ayrıca 802.1x doğrulama prosesi yoluyla dinamik VLAN atamasını da 
desteklemektedir. Bu özelliği etkinleştirmeden önce kullanıcılar/portlar için olan 
VLAN bilgisi doğrulama sunucusunda düzgün bir şekilde yapılandırılmalıdır.

4.5.1 Port Erişim Kontrolü
Port Erişim Kontrolü çeşitli 802.1x parametrelerini yapılandırmak için 
kullanılmaktadır. Port kullanıcılarını 
doğrulamak için 802.1x ya RADIUS/
TACACS+ sunucusunu ya da yerel 
veri tabanını kullanmaktadır.

Port Erişim Kontrolü iki ayara sahiptir: 
Köprü (Genel) ayarlar ve port ayarları.

Köprü (Genel) ayarlar

Köprü (Genel) ayarlar sayfası aşağıdaki yapılandırma parametrelerine sahiptir: 

• Yeniden doğrulama: Switch etkinleştirildiğinde port kulanıcılarını yeniden 
doğrulama süresi dolduğunda tekrar doğrulamaya çalışacaktır.

• Yeniden doğrulama süresi: ‘Yeniden doğrulama’ etkinleştirilmişse, port 
kullanıcısına doğrulama talebi göndermesi için switch’in kullandığı gerekli olan 
zamandır. 

• Doğrulama yöntemi: Port kullanıcısını doğrulamak için RADIUS veya yerel 
veritabanı kullanılabilir.

• Hareketsiz Dönem: RADIUS veya yerel veritabanında doğrulama 
yapılamadığında, port kullanıcısına başka bir doğrulama talebi göndermeden 
önce switch bu süre zarfında bekler.

• Yeniden aktarım süresi: Port kullanıcısının doğrulama talebine yanıp ver-
memesi halinde, switch port kullanıcısına başka bir doğrulama talebi gönder-
meden önce bu süre zarfında bekler.

• Maks yeniden doğrulama denemesi: Port kullanıcısı switch’den gelen 
doğrulama taleplerine yanıt vermezse yeniden deneme sayılır. İkinci kısım 
port ayarlarıdır.

Şekil 37. Port Erişim Kontrolü
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Port ayarları

Port ayarları sayfası aşağıdaki yapılandırma parametrelerine sahiptir:

• Port: Hangi portu yapılandıracağınızı belirtin. 

• AuthMode (Doğrulama Modu): Port_based seçilmişse, uzaktaki RADIUS 
sunucusu, uzaktaki TACACS+ sunucu veya yerel kullanıcı veritabanı portu 
başına sadece bir ana sistemin doğrulanmasını gerektirir. ‘Port_based’ Multihost 
ve GuestVID’i desteklemektedir. Aksi halde, MAC_based seçilmişse, her ana 
sistem ağa erişim sağlanmadan önce doğrulanmalıdır. ‘MAC_based’ Multihost ve 
GuestVID’i desteklememektedir. Sistem, ‘MAC_based’ tarafından doğrulamaya 
çalışan 256’ya kadar ana sistemi desteklemektedir.  ‘MAC_based’ seçilmişse, 
köprü ayarlarında ‘Reauthentication’ (Yeniden doğrulama) seçilmesi önerilir.

• AuthCtrl (Doğrulama Kontrolü): ‘force_authorized’ seçilirse, seçilen portun 
yetkilendirilmesi için zorlanır. Dolayısıyla tüm ana sistemlerden gelen trafiğin 
geçmesine izin verilir. Aksi halde ‘force_unauthorized’’ın seçilmesi durumunda, 
seçilen port bloke edilir ve trafik akışı olmaz. ‘Auto’ seçilmişse, seçilen portun 
davranışı 802.1x protokolü ile kontrol edilir.

• Çoklu ana sistem: Etkinleştirilmesi halinde, ana sistemlerden BİRİ 
doğrulamayı geçmesi durumunda seçilen porta bağlanan TÜM ana 
sistemlerin portu kullanmasına izin verilmektedir. Engellnemesi halinde, 
diğer ana sistemler içinden doğrulamayı geçen yalnızca BİR ana sistemin 
portu kullanmasına izin verilmektedir. Auth Modunda MAC_based 
seçilmişse Multihost engellenecektir.

• GuestVID: Ziyarteçi VLAN ziyaretçi kullanıcıların 802.1x istemci olmadan sınırlı 
ağ erişimi yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Etkili olanı kaydetmek için OK düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut değere 
geri yüklemek için Reload düğmesine tıklayın. Yapılandırmayı etkili hale 
getirmek için lütfen “Save Configuration” sayfasına gidin, ardından Save 
düğmesine tıklayın.

4.5.2  Port Erişimi Kontrol Durumu

Port Erişimi Kontrol Durumu 
sayfası iki kısımdan oluşmaktadır: 
Tüm portların 802.1x erişim kontrol 
bilgisi ve port başlatılması.  

802.1x erişim kontrol bilgisi

Bu kısımdaki bi lgi lere şunlar 
dahildir:

• Port: Port numarası. 
Şekil 38. Port Erişimi Kontrol Durumu
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• AuthMode: Bu, portun doğrulama modunu gösterir (port_based veya 
MAC_based). 

• AuthCtrl: Bu, portun doğrulama kontrolünü gösterir (Force_authorized, 
Force_unauthorized veya Auto). 

• Durum: Bu, portun doğrulama sonucunu gösterir (veya istemci MAC) ve 
doğrulanabilir ya da doğrulanamaz. 

• VID: Bu, portun VLAN ID’sini gösterir. 

• MAC: Bu, izinli veya izinsiz istemci MAC’i gösterir. 

Port Başlatma

Bu kısım bu yapılandırma parametresini içermektedir:

• Port: Bu portun başlatma yapması için zorlamak istediğiniz port numarası 
ve ayarları kaydetmek için <OK> (Tamam)’a tıklayın. Kullanıcılar hub 
aracılığıyla yeni ana sistemler bulmak için başlatma işlevini kullanabilir ve 
yeni ana sistemlerin doğrulanmasını isteyebilir. 

Durumu tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna tıklayın. 

4.5.3 Çevirmeli Kullanıcı

Çevirmeli Kullanıcı switch’in yerel 
veritabanında bulunan kullanıcıları 
tanımlamak için kullanılmaktadır.  
A ş a ğ ı d a k i  y a p ı l a n d ı r m a 
parametrelerine sahiptir:

• Kullanıcı Adı: Yeni kullanıcı adı. 

• Parola: Yeni kullanıcı için parola.

• Parolayı Onayla: Onay için parolayı tekrar gir. 

• Dinamik VLAN: 802.1x-doğrulanan istemcilere atanan VLAN ID’yi 
belirleyin.

Yeni kullanıcı eklemek için Add düğmesine tıklayın. Değişiklikleri 
yaptığınızda Modify düğmesine tıklayın. Seçilen kullanıcıyı çaıkarmak 
istediğinizde Remove düğmesine tıklayın. Ayarları kalıcı hale getirmek 
için OK düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut değerlerine geri yüklemek için  
Reload düğmesine tıklayın.

Şekil 39. Çevirmeli Kullanıcı
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Şekil 40. Radius 

4.5.4 RADIUS

H a r i c i  R A D I U S  s u n u c u s u n u 
k u l l a n m a k  i ç i n  a ş a ğ ı d a k i 
parametrelerin kurulması gereklidir:  

• Doğrulama Sunucu IP: RADIUS 
sunucusunun IP adresi.

•  Doğru lama Sunucu Por tu : 
RADIUS sunucusu için olan port 
numarası dinleniyor.  

• Doğrulama Sunucu Anahtarı: GigaX ve RADIUS sunucusu arasında 
iletişim kurulması için anahtar kullanılmaktadır.  

• Doğrulama anahtarını onaylayın: Yukarıya girilen anahtarı tekrar girin.  

Ayarları kalıcı hale getirmek için OK (Tamam) düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut 
değerlerine geri yüklemek için Reload (Yeniden Yükle) düğmesine tıklayın.

Switch’e bağlanan RADIUS sunucusunun VLAN’ı sistem yönetim 
arayüzünün VLAN’ı ile aynı olmalıdır.

Şekil 41. TACACS+

4.5.5 TACACS+
Haric i  TACACS+ sunucusunu 
k u l l a n m a k  i ç i n  a ş a ğ ı d a k i 
parametrelerin yapılandırılması 
gereklidir:
•  D o ğ r u l a m a  S u n u c u  I P : 
TACACS+ sunucusunun IP adresi.
•  Doğrulama Sunucu Portu: 
TACACS+ sunucusu için olan port 
numarası dinleniyor.  
• Doğrulama Sunucu Anahtarı:
switch ve TACACS+ sunucusu 
arasında iletişim kurulması için anahtar kullanılmaktadır.
• Doğrulama anahtarını onaylayın: Yukarıya girilen anahtarı tekrar girin. 
HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> (Tamam)’
a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

Anahtara bağlanan TACACS+ sunucusunun VLAN’ı sistem yönetim 
arayüzünün VLAN’ı ile aynı olmalıdır. 
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4.5.6  Port güvenliği 

Port güvenlik sayfalarına port yapılandırması, port durumu ve güvenli MAC 
adresi işlevi dahildir. 

4.5.6.1 Port yapılandırması

Bu sayfa çeşitl i  Port Güvenlik 
parametrelerini yapılandırmak 
için kullanılmaktadır. Anahtardaki 
mevcut güvenli MAC adreslerinin 
toplam sayısı 1024’dür. Kullanıcılar 
p o r t u  a ş a ğ ı d a k i  a l a n l a r d a 
yapılandırabilirler:

• Port: Yapılandırma yapmak için 
portu seçin.

• Admin: Porttaki port güvenlik 
özelliğini etkinleştirin/engelleyin.

• İhlal Modu: İhlal modunu ayarlayın. İhlal yapıldığında bu işlem yerine 
getirilecektir. Bu durumlardan biri meydana geldiğinde bu bir güvenlik 
ihlalidir: 

1) Maksimum sayıda güvenilir MAC adresi adres tablosuna eklendiğinde 
bu bir güvenlik ihlalidir ve MAC adresi adres tablosunda bulunmayan bir 
istasyon arayüze erişim sağlamaya çalışır. 

2) Güvenilir bir arayüzde öğrenilen veya yapılandırılan bir adres aynı 
VLAN’daki, diğer güvenilir arayüzde görülmektedir. Üç ihlal modundan 
birinde arayüzü yapılandırabilirsiniz:

a) Koru :  Bu modda iken güvenl ik  ih la l i  yapı ld ığı  hakkında 
bilgilendirilmezsiniz.

b) Kısıtla :  Bu modda iken güvenl ik ihlal i  yapıldığı hakkında 
bilgilendirilirsiniz. Özellikle bir SNMP tuzağı gönderildiğinde, syslog 
mesajı kaydedildiğinde ve ihlal sayısı artışı meydana geldiğinde.

c) Kapatma: Bu modda iken port güvenlik ihlali arayüzün hemen 
engelleme durumuna gelmesine sebep olur. Ayrıca SNMP tuzağı ve 
syslog mesajı ile ihlal sayacını gönderir.

Şekil 42. Port yapılandırması
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• Maks MAC Adresleri: Maksimum sayıdaki güvenilir MAC adreslerini 
ayarlar. Geçerli değer 1 ile 132 arasındadır. Tüm portlar için bu değerin 
toplamı anahtarda izin verilen maksimum güvenilir MAC adresine eşittir 
veya daha azdır.

• Yaşlanma Zamanı: Yaşlanma zamanını ayarlar. Geçerli değer 0 ile 1440 
(dk) arasındadır. Yaşlanma mekanizması sadece dinamik güvenilir MAC 
adresleri için etkilidir. Zaman 0’a getirilmişse, yaşlanma mekanizması bu 
port için engellenir.

• Yaşlanma Türü: Dinamik güvenilir MAC adresleri yaşlandığında ne 
yapılması gerektiğini belirlemek için yaşlanma türünü ayarlayın. Her port 
için iki tür yaşlanma desteklenmektedir:

a) Mutlak: Belirlenen yaşlanma süresinin sonunda porttaki güvenilir 
adresler silinir.

b) Etkin olmama: Porttaki güvenilir adresler belirlenen zaman aralığı 
için güvenilir kaynak MAC adresinden veri trafiği gelmiyorsa silinir.

İlgili port numarasını seçin ve port ayarını yapılandırın, ardından <Modify> 
(Değiştir)’e tıklayın. Görüntü penceresinin içeriği değişiklik yaptığınızda 
otomatik olarak güncellenecektir. Ayarları kalıcı hale getirmek için OK (Tamam) 
düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut değerlerine geri yüklemek için Reload 
(Yeniden Yükle) düğmesine tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek 
için, Save Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.5.6.2 Port durumu

Bu sayfa tüm portların port güvenlik 
bilgisini gösterir. Güvenlik bilgisi 
aşağıdaki gibidir:

• Port: Port numarası.

• Durum: 

a) NoOper: Bu, porttaki port 
güvenl iğ inin engel i  o larak 
yapılandırıldığını gösterir.

b) SecureUp: Bu, port güvenliğinin isteğe bağlı olduğunu gösterir.

c) SecureDown: Bu, port güvenliğinin operasyonel olmadığını gösterir. 
Port güvenliği etkinleştirilecek şekilde ayarlandığında bu meydana 
gelir, ancak diğer özellikler ile anlaşmazlık olması gibi belirli nedenlerle 
etkinleştirilemez.

Şekil 43. Port durumu
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d)  Restrict: Bu, ihlal modu ‘restrict’’e ayarlandığında portun port güven-
lik ihlaline sebep olduğunu gösterir.

e)  Shutdown: Bu, ihlal modu ‘shutdown’da iken port güvenlik ihlali 
nedeniyle portun kapatıldığını gösterir.

• Yeniden Başlat: Kapatma durumunda portu yeniden başlatıp 
başlatmayacağınızı belirler (Evet/Hayır).

• TotalMacAddrCount: Mevcut statik ve dinamik güvenilir MAC 
adreslerinin toplam sayısı.

• StaticMacAddrCount: Mevcut statik güvenilir MAC adreslerinin toplam 
sayısı.

• ViolationCount: Toplam güvenli ihlal sayısı.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda porttaki port güvenlik durumu 
‘SecureDown’dır:

• Port linki arızalı. 
• Yönetici köprü portu engelli. 
• Port, trunk portudur. 
• Port, port izlemede monitör portudur.
• Port 802.1x ile ve tekli ana sistem modunda çalışıyor. 

Port durumu ‘Shutdown’ (Kapat) ise, kullanıcılar ilgili port numarasını 
seçebilir ve Yeniden Başlatmada ‘Yes’ (Evet)’I seçebilir, ardından 
<Modify> (Değiştir)’e tıklayabilir. Değiştirdiğiniz alan görüntü penceresinin 
içeriğini güncelleyecektir. Ayarları kalıcı hale getirmek için OK (Tamam) 
düğmesine tıklayın. Ayarları mevcut değerlerine geri yüklemek için Reload 
(Yeniden Yükle) düğmesine tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek 
için, Save Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından 
<Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.5.6.3 Güvenilir MAC adresi

Ku l l an ıc ı l a r  b i r  po r tun  MAC 
adres tablosuna bir MAC adresi 
ekleyebilir. Bu şekilde eklenen bir 
MAC adresi güvenli MAC adresi 
tablosunda yaşlanmayacaktır. Bunu 
statik güvenli MAC adresi olarak 
adlandırmaktayız. 

• MAC Adresi: MAC adresini girin. Şekil 44. Güvenilir MAC adresi
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• Port Seçimi: MAC’in ait olduğu portu seçin. 

Yeni statik MAC adresi oluşturduktan sonra <Add> (Ekle)’ye tıklayın. Yeni 
giriş adres penceresinde gösterilecektir.

Kullanıcılar Port Seçiminden bir port seçebilir ve ardından <Query> 
(Sorgu)’ya tıklayabilir. Adres penceresinde gösterilen mevcut toplam 
güvenilir MAC adresini göreceksiniz.

Kullanıcılar listeden bir giriş seçerek mevcut adresi kaldırabilir, ardından 
<Remove> (Kaldır)’a tıklayabilir. Çoklu giriş seçmek istediğinizde, lütfen 
klavyedeki ‘Shift’ tuşuna basın ve fare ile girişleri seçin.

Yapılandırmanın etkisini derhal göstermesi için <Add> (Ekle) veya 
<Remove> (Kaldır)’a tıklayın. Statik güvenli AC adresini kalıcı olarak 
kaydetmek için, Save Configuration (Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına 
gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.6  QoS

QoS sayfalarına güven durumu, haritalama, öncelik gözardı etme ve CoS 
işlevi dahildir.

4.6.1  Güven Durumu

Gir iş Yolu b loğu Sıra Kontro l 
Edicisinin her karesinin öncelliğini 
t a n ı m l a m a  i ş i n e  s a h i p t i r . 
Yapılandırmayı aşağıdaki alanda 
ayarlayarak anahtar bunu port 
başına destekler: 

• Port: Yapılandıracağınız portu 
seçin. 

• Güven Durumu: Güvenli DSCP veya CoS. 

a) Güvenli CoS: IEEE İmlerini kullanın. Çerçeve IEEE 802.3ac imli 
çerçevesi ise öncelik verisi için IEEE 802.1p Trafik Sınıfı alanını kullanın. 
Aksi halde, öncelik verisi için portun varsayılan önceliğini kullanın. 

b) Güvenli DSCP: Öncelik için IP kullanın. Çerçeve IPv4 ise IPv4 TOS 
ve/veya Diffserv alanlarını kullanın ve öncelik verisi için çerçeve IPv6 
ise IPv6 Trafik Sınıfı alanlarını kullanın. Aksi halde, öncelik verisi için 
portun varsayılan önceliğini kullanın. Trust DSCP hakkında, ilgili ayar 
Haritalama ve CoS sayfalarındadır. 

Şekil 45. Güven Durumu
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HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.6.2  Haritalama

Bu sayfa DSCP (Farklılaştırılan 
Servis Kodu Noktası) değerini 
CoS (Serv is  Sını f landırması) 
ö n c e l i ğ i n e  h a r i t a l a m a k  i ç i n 
kullanılmaktadır. Geçeri DSCP 
değeri 0 ile 63 arasındadır. IPv6 
için DSCP değerinin 4 katı Trafik 
Sınıfı değeridir. Örneğin, DSCP 4 
değeri, IPv6 Trafik Sınıfı 16 değeri 
anlamına gelmektedir. Anahtar, 
yapılandırmayı aşağıdaki alanlarda 
ayarlayarak bunu destekler: 

• DSCP: DSCP değerini seçer. 

• CoS: CoS önceliğini seçer.  

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.6.3  Önceliğin Göz Ardı Edilmesi

Önceliğin Gözardı Edilmesi 
sayfası QoS kaynak MAC önceliği 
göz ardı etmeyi etkinleştirmenize 
veya engellemenize ve hedef MAC 
önceliğinin göz ardı edilmesine 
olanak sağlar. 

Kaynak MAC önceliği göz ardı 
etmesi etkinleştirildiğinde, kaynak 
MAC’e dayalı öncelik göz ardı 
etmesi tüm portlarda meydana gelebilir. Paketin kaynak adresi kaynak 
adresin statik MAC adres tablosuna eklenen ve öncelik verilen yerde girişi 
vurduğunda kaynak MAC önceliği göz ardı etmesi meydana gelir. Bu 
durum oluştuğunda, paketin önceden belirlenen önceliğini göz ardı etmek 
için statik ARL tablosuna atanan öncelik değeri kullanılır. Kaynak MAC’in 
önceliğinin göz ardı edilmesi portun varsayılan önceliğinden daha yüksek 
önceliğe, IP önceliğine ve VLAN önceliğinin göz ardı etmesine sahiptir. 

Şekil 46. Haritalama

Şekil 47. Önceliğin Göz Ardı Edilmesi
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Hedef MAC önceliği göz ardı etmesi etkinleştirildiğinde, hedef MAC’e 
dayalı öncelik göz ardı etmesi tüm portlarda meydana gelebilir. Paketin 
hedef adresi hedef adresin statik MAC adres tablosuna eklenen ve 
öncelik verilen yerde girişi vurduğunda hedef MAC önceliği göz ardı 
etmesi meydana gelir. Bu durum oluştuğunda, paketin önceden belirlenen 
önceliğini göz ardı etmek için statik ARL tablosuna atanan öncelik değeri 
kullanılır. Hedef MAC’in önceliğinin göz ardı edilmesi portun varsayılan 
önceliğinden daha yüksek önceliğe, IP önceliğine, VLA önceliğinin göz ardı 
edilmesine ve kaynak MAC önceliğinin göz ardı edilmesine sahiptir.

Statik MAC girişi oluşturmak ve CoS önceliğini birleştirmek istiyorsanız, 
lütfen Static Addresses (Statik Adresler) sayfasına gidiniz.

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

4.6.4  CoS 

Swi tch ,  her  por t  i ç in  4  ç ık ış 
sırasını desteklemektedir. Bu da 
her CoS değerinin dört sıradan 
birine haritalanabileceği anlamına 
gelir. Paketleri aktarmak için 4 
sıra en yüksek önceliğe sahiptir. 
Çizelge türlerini aşağıdaki gibi 
belirleyebilirsiniz:

• Sıkı öncelik çizelgesi: Yüksek 
önceliğe sahip tüm sıralar boşalıncaya kadar düşük öncelik sırasındaki 
paketler aktarılmaz.
• Ağırlıklı round-robin (WRR) çizelgesi: WRR çizelgesi, yüksek öncelik 
trafiği dönemlerinde düşük önceliğe sahip sıraların tamamen göz ardı 
edilmesini önler. WRR çizelgesi her bir sıradaki bazı paketleri sırasıyla 
aktarır. Gönderilecek paket sayısı sıranın göreceli önemi ile ilgilidir. 
Örneğin, bir sıra 2 ağırlığa sahipse ve diğeri 4 ağırlığa sahipse, ikinci 
sıradan gönderilen dört paket için ilk sıradan iki paket gönderilir. Bu 
çizelgeyi kullanarak yükse önceliğe sahip sıralar boş olmadan düşük 
öncelikli sıralar da paket gönderme fırsatına sahip olur. Bu anahtarda, 1q. 
Sıranın ağırlığı 1, 2. Sıranınki 2, 3. Sıranınki 4 ve 4. Sıranınki ise 8’dir. 

HTTP sunucusu aracılığıyla ayarları anahtara göndermek için <OK> 
(Tamam)’a tıklayın. Ayarları tazelemek için <Reload> (Yeniden Yükle) tuşuna 
tıklayın. Yapılandırmayı kalıcı olarak kaydetmek için, Save Configuration 
(Yapılandırmayı Kaydet) sayfasına gidin, ardından <Save> (Kaydet)’i tıklayın.

Şekil 48. CoS
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ASUS GigaX Serisi

Bir porttaki Kablo tanılamasını etkinleştirdiğinizde, bu portun 
bağlantısı tanılama sırasında kesilecektir.

4.8 İstatistik Çizelgesi
S t a t i s t i c s  C h a r t  ( İ s t a t i s t i k 
Çizelgesi) sayfaları farklı çizelgeleri 
kullanarak ağ akışı sağlamaktadır. 
Çizelgeyi yenilemek için periyodik 
dönemler  be l i r teb i l i rs in iz .  Bu 
sayfa lar ı  ku l lanarak ağ t ra f ik 
miktarını farklı grafik çizelgesinde 
izleyebilirsiniz. Bu çizelgelerde 
birçok MIB-II sayacı gösterilmiştir.

Switch’den yeni veri almak için 
gerekli dönemi ayarlamak üzere Auto Refresh/Refresh Rate Oranı’na 
tıklayın. Color (Renk) seçerek istatistikleri veya portları farklılaştırabilirsiniz. 
Son olarak tarayıcının grafik çizelgesi çizmesi için Draw (Çizim) tıklayın. 
Her yeni Draw (Çizim) istatistik ekranını sıfırlayacaktır.

4.8.1 Trafik Karşılaştırılması
Bu sayfa  b i r  gra f ik  kar t ındak i 
tüm portlar için bir istatistik öğesi 
gösterir.  Gösteri lecek istat ist ik 
öğesini belirleyin ve Çizim (Draw) 
tıklayın, tarayıcı güncelleme verisini 
gösterecek ve grafiği periyodik 
olarak yenileyecektir.

Şekil 50. GX2024X Trafik 
karşılaştırması

Şekil 51. GX2016X Trafik 
karşılaştırması

4.7  Kablo tanılaması

Kablo tanılamasının en önemli işlevi 
kablodaki arızayı (açık veya kısa) 
saptamak ve tahmin edilen arıza 
yerini rapor etmektedir. Ayrıca, Kablo 
Tanılaması PHY türünü (100M, 
1000M veya 10000M) ve normal 
kablonun tahmini kablo uzunluğunu 
da tahmin edebilir. Kablo uzunluğu 
tahmini sadece Giga hız modunu 
destekler. 

Sadece bir port numarası seçin ve Git’e tıklayın. Test sonucu buna göre 
gösterilecektir.

Şekil 49. Kablo tanılaması
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ASUS GigaX Serisi

4.8.2 Hata Grubu

Port’u ve ekran Rengi (Color) seçin, 
ardından Çizim (Draw) tıkladığınızda 
istatistik penceresinde belirli bir porta 
ait tüm atılanlar veya hata hesapları 
gösteri l i r.  Veri periyodik olarak 
güncellenir.

Şekil 53. Geçmiş Durumu

4.8.3 Geçmiş Durumu

Bu çizelgede, farklı portlar ve 
is tat is t ik ler  iç in  o lan b i lg i ler i 
gösterebilirsiniz. Bu çizelge istatistik 
bilgisi geçmişini gösterir.

4.9 Yapılandırmayı Kaydet

Yapılandırmayı kaydetmek için 
<Save> (Kaydet) ’e  t ık layın. 
Fabrika varsayılan ayarlarını geri 
yüklemek için <Restore> (Geri 
Yükle) ’ye tıklayın. Varsayılan 
yapı landırmaları  ger i  yükleyi 
seçtiğinizde tüm yapılandırmaları 
kaybedeceksiniz. Şekil 54. Yapılandırmayı Kaydet

Şekil 52. Hata Grubu
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5  Komut Hattı Arayüzü (CLI)

Bu bölümde switch’in yapılandırılması için Komut Hattı Arayüzünün nasıl 
kullanılacağı açıklanmıştır. PC’nize bağlanması için switch RS232 ve USB 
konektörleri sağlar. Switch’i yapılandırmak için PC’nizde HyperTerminal 
gibi bir terminal emülatörü ve komut hattı açıklayıcısı kullanın. Terminal 
emilatörünü 9600 baud oranı, 8 bit verisi, denklik yok, 1 duruş biti ve akış 
kontrolü yok ayarlarında kurmanız gerekmektedir.

CLI moduna girdiğinizde “?” girin. Bu, kullanılabilir tüm komutları 
gösterecektir. CLI komutlarına aşina değilsebiz bu çok kullanışlıdır. CLI 
modu 10 dakika kullanılmadığında zaman aşımına uğrar. Zaman aşımının 
ardından CLI modunu girmek için tekrar oturum açmanız gerekmektedir.

Tüm CLI komutları büyük/küçük harfe karşı duyarlıdır. Bunların kullanımını 
kolaylaştırmak için, önemli kategorinin tam komutunu girerek büyük komut 
kategorisini girebilirsiniz. Bu büyük kategori çalışma kategoriniz haline 
gelir. Dolayısıyla, alt komutlardan once “sys” girmenize gerek kalmaz. 
Örneğin, “sys” birçok alt komuttan oluşan büyük bir komut kategorisidir. 
Sadece “sys” girin ve bu size “sys” altında alt komutlar girmenize olanak 
tanıyacaktır. Çalışma kategoriniz “sys” iken uyarı “(sistem adı) sys%” 
olacaktır.

5.1 Güç Açma Otomatik Testi

Sistemin yeniden yüklendiği süre 
zar f ında POST yapı lmaktadı r. 
A n a h ta r  t a b l o s u n d a k i  s i s t e m 
belleğini, LED ve donanım çiplerini 
test eder. Sistem testi ve başlatması 
sonucunda sistem bilgisini gösterir. 

“ ASUS>:”, uyarısı görününceye 
kadar bilgiyi gözardı edebilirsiniz. 
(Bkz. Şekil 55)

Şekil 55. CLI arayüzü

5.1.1 ROM’u Yükleme Komut Modu
POST prosesi sırasında Şekil 56’de 
gösterildiği gibi <ENTER> tuşuna 
basarak “Boot ROM Command” 
modu girebilirsiniz.

Şekil 56’de switch için çift görüntü 
gösterilmektedir.  Bir firma yazılımı 1. 
Yuvada ve diğeri ise 2. Yuvadadır. Şekil 56. ROM’u Yükleme Komut Modu
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Bazı durumlarda komutların yardımcı olmasına rağmen, komutun 
işlevini bilmiyorsanız kullanıcılara bu komutları kullanmamalarını 
ÖNEMLE öneririz.  

Tablo 7: ROM’u Yükleme Komutları

Komut Parametreler Kullanım Notlar
a HİÇBİRİ MAC adresini gösterir
b 0/1/a Çift görüntü desteği. Yuva ID’si 

vererek çalıştırmak için firma 
yazılımını seçebilir veya otomatik 
seçim için “a” kullanabilirsiniz. 
Otomatik seçme en güncel firma 
yazılımını çalıştıracaktır. Bu, 
varsayılan ayardır.

Firma yazılımı güncellemesini 
yapmazsanız, anahtarı eski 
firma yazılımını kullanarak 
başlatmak için bu komutu 
kul lanabi l i rs in iz.  F i rma 
yazılımını başarılı bir şekilde 
güncelledikten sonra yine 
otomatik seçime getirin.

c IP adresini ve  
maske / HİÇBİRİ

TFTP istemcisi IP adresini 
yapılandır/göster

g HİÇBİRİ Firma yazılımını yükle ve çalıştır
h HİÇBİRİ Çevrimiçi yardım göster
p HİÇBİRİ Mevcut yapılandırmayı göster
r HİÇBİRİ Sistem tekrar ön yüklemesi
s IP adresini ve  

maske / HİÇBİRİ
TFTP sunucusu IP adresini 
yapılandır/göster

t HİÇBİRİ Güvenli moda geç Yap ı l and ı rma  dosyas ı 
bozulduğunda veya parolanızı 
unuttuğunuzda, CLI moduna 
gitmek için güvenilir modu 
ku l lanın.  Yapı landırma 
d o s y a n ı z  b u  m o d d a 
kaybolur. Yapılandırmanızı 
geri yüklemeniz veya sistemi 
yeniden yapılandırmanız 
gerekir

u Dosya adı TFTP protokolünü kullanarak ağ 
aracılığıyla önyükleme modülünü/
firma yazılımını yükle

v HİÇBİRİ Önyükleme rom versiyonunu 
göster

w HİÇBİRİ Yönetici parola sıfırlamasını 
değiştir

5.1.2 ROM’u Yükleme Komutları

Geçerli komut listesini görüntülemek için yükleme modunda “?” işaretini 
girin.

Kullanılabilir tüm komutlar için yardım mesajlarını göstermek üzere “?” 
girin.  
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5.2 Giriş ve Çıkış

CLI moduna girmek için “login” girin. İlk kez oturum açarken, you kullanıcı 
adı olarak “admin” ve parolayı atlayabilirsiniz. Güvenlik nedeniyle, ilk kez 
oturum açtıktan sonra kullanıcı adınızı ve parolanızı değiştirin. Kullanıcı adını 
ve parolayı unutursanız, ASUS Destek Ekibi ile temasa geçebilir veya ROM 
Komutunu Bootla modunda yapılandırma dosyasının tamamını silebilirsiniz. 
Bunu daha sonra yapmayı seçerseniz, sistem yapılandırmasının tamamı 
kaybedilecek ve anahtarı tekrar yapılandırmanız gerekecektir.

CO modundan güvenle ayrılmak için “logout” girin. Bu işlem CLI modunun 
güvenliğini sağlamanıza olanak tanır.  

5.3 CLI Komutları

Switch tüm yönetilen işlevler için CLI komutu sağlamaktadır. Komut 
kullanımları WEB yönetim arayüzü olarak kategorilerde listelenmiştir. Bu 
şekilde talimatları yerine getirebilir ve switch’i yapılandırmak için WEB 
arayüzünü kolay bir şekilde kullandığınız gibi switch’i doğru bir şekilde 
kurabilirsiniz. Yapılandırmayı flaşa kaydetmek için “kaydet” komutu 
kullanılmıştır. Bazı CLI komutu sadece “kaydet” komutu çalıştırıldıktan 
sonra etkili olmaktadır.

NOT: Hazır bulunan komut listelerini ve yardımı almak için daima “?” 
işaretini kullanın.

 Kök dizinine geri gitmek için daima “/” işaretini kullanın.
 Önceki dizine geri gitmek için daima “..” işaretini kullanın.
 Komut için yardım almak amacıyla yalnızca komutu girin

5.3.1 Sistem Komutları

[Sistem Adı]

Switch’in verilen adını gösterir. Bu, 
Sistem Grubunda RFC-1213 tanımlı 
bir MIB nesnesidir ve yönetilen 
düğümde idari bilgi sağlamaktadır.

CLI komutu: sys info name  <sistem adı tanımı>

Anahtarın sistem adını değiştirmek için <system name description> (sistem 
adı tanımı) alanına sistem adını girin. 

Şekil 57. Sistem Komutları
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[Sistem Teması]

Switch hakkında temasın ayrıntılı bilgisini gösterir. Bu, Sistem Grubunda 
RFC-1213 tanımlı bir MIB nesnesidir ve yönetilen düğümde temas bilgisi 
sağlamaktadır.

 CLI komutu: sys info contact <sistem temas tanımı> 

Anahtarın sistem temasını değiştirmek için <system contact description> 
(sistem temas tanımı) alanına temas açıklamasını girin. 

[Sistem Yeri]

Switch’in fiziksel yerini gösterir. Bu, Sistem Grubunda RFC-1213 tanımlı bir 
MIB nesnesidir ve yönetilen düğümde yer bilgisi sağlamaktadır.

 CLI komutu: sys info location <sistem yeri tanımı> 

Yeri değiştirmek için yer tanımlama alanına yer tanımını girin.

[VLAN ID]

Switch’in VLAN ID’sini gösterir. Yönetim için aynı VLAN içinde olunması 
gerekmektedir.

 CLI komutu: net interface vlan sw0 <VLAN ID>

[DHCP İstemcisi]

Dinamik IP adresi almak için DHCP’yi etkinleştirin veya statik IP adresi 
belirlemek için DHCP’yi engelleyin. DHCP’yi etkinleştirirseniz, anahtar için 
olan IP adresini yenileyebilir veya açığa çıkarabilir ve dinamik IP adresini 
göstermek için show (göster) komutunu kullanabilirsiniz.  

 CLI komutu: net interface dhcp sw0 <enable/ disable/ renew/ release/ 
show>

[IP Adresi] 

Switch’in statik IP adresini gösterir. Bu IP adresi ağ uygulamaları gibi 
(http sunucusu, SNMP sunucusu, ftp sunucusu, telnet sunucusu ve SSH 
sunucusu) yönetim amacıyla kullanılmaktadır.

 CLI komutu: net interface ip sw0  <IP adresini > <ağ maskesi>
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[Ağ Maskesi]

Switch’in alt ağ maskesini gösterir.

 CLI komutu: net interface ip sw0 < ağ maskesi> <ağ maskesi>

[Varsayılan Ağ Geçidi]

Varsayılan ağ geçidinin IP adresini gösterir. Switch ağında bir veya daha 
fazla yönlendirici varsa bu alanın kullanılması gereklidir.

 CLI komutu: net route static add <hedef alt ağ/IP> <ağ geçidi> <ağ 
maskesi> <metrik>

[Parıla Koruması] [Etkin/Engelli]

Parola koruması etkinleştirildiğinde, kullanıcı switch’e tarayıcı vasıtasıyla 
erişim sağlarken, web arayüzü kullanıcı adı ve parola doğrulaması 
isteyecektir.

 CLI komutu: sys web set <etkinleştir/engelle>

[kullanıcı adı]
[parola]
[Parolayı Onayla]

The default user name is admin. By default, a password is not required. 
You may set a password by configuring these fields.

 CLI komutu: sys users modify <kullanıcı adı varsayılan olarak ‘admin’dir>

 kullanıcı adı (eski kullanıcı adı varsayılan olarak ‘admin’dir): <yeni 
kullanıcı adı>

 parola (eski parola, varsayılan olarak parola verilmemiştir): <yeni parola>

[Yeniden yükleme]

Kullanıcı yeniden yükleme komutunu kulanarak switch’i geri yükleyebilir.

 CLI komutu: sys reboot

[Yükleme]

Bu işlev için CLI komutu verilmemiştir. Bu işlev için ROM’u Yükle 
komutlarına bakınız.
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[Yapılandırma Dosyası Yedekleme]

Sistem yapılandırma dosyasını yedekler. Bkz. Bölüm 7.4.7 Konsol ile 
yedekleme sistemi yapılandırmaları. 

CLI komutu: sys files config backup

[Yapılandırma Dosyasını Geri Yükle]

Sistem yapılandırma dosyasını geri yükler. Bkz. Bölüm 7.4.8 Konsol ile 
geri yükleme sistemi yapılandırmaları. 

CLI komutu: sys files config restore

5.3.2 Fiziksel Arayüz Komutları

[Admin] [Etkinleştir/Engelle]

Port admin durumunu gösterir, kullanıcının portu açıp kapatmasına olanak sağlar.

 CLI komutu: l2 port admin <port numarası> <etkinleştir/engelle>

[Mod] [Otomatik/10M-Yarım/10M-Tam/100M-Yarım/100M-Tam/
1G-Tam]

Portun mevcut hızını ve çift yönlü modu gösterir. Portta otomatik görüşme 
etkinleştirilmişse hız ve çift yönlü modu otomatik olarak saptanabilir.

 CLI komutu: l2 port autoneg <port numarası> <etkinleştir/engelle>

 CLI komutu: l2 port speed <port numarası> <10/100/1000>

 CLI komutu: l2 port duplex <port numarası> <tam/yarım>

[Akış Kontrolü] [Etkinleştir/Engelle]

Bir portun IEEE802.3x akış kontrol ayarını gösterir. Bu akış kontrolünün 
yalnızca tam çift yönlü modda kullanıldığını aklınızda bulundurunuz.

 CLI komutu: l2 port flow  <port numarası> <etkinleştir/engelle>
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[Tekrar yükleme]

Önceki port ayarlarını yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: l2 port retrieve

5.3.3 Köprü Komutları

[Eğirme Ağacı] [STP Etkin/ RSTP Etkin/ Engelli]

Anahtarın Eğirme Ağacı Protokolüne (STP/ RSTP) katılıp katılmayacağını 
kullanıcının belirlemesine olanak sağlar. 

 CLI komutu: l2 stp  start <stp / rstp>

 CLI komutu: l2 stp stop

[Merhaba Zamanı]
[İletme Gecikmesi]
[Maks Yaş]
[Köprü Önceliği]

Mevcut STP/RSTP köprü parametreleri ayarını gösterir.

 CLI komutu: l2 stp bridge set

 Merhaba Zamanı (1..10 saniye): [Eski Merhaba Zamanı] <Yeni 
Merhaba Zamanı>

 Maks Yaş (6..40 saniye): [Eski Maks Yaş] <Yeni Maks Yaş> 

 İletme gecikmesi (4..30 saniye): [Eski İletme Gecikmesi] <Yeni İletme 
Gecikmesi>

  Köprü Önceliği (0.. 61440): [Eski Köprü Önceliği] <Yeni Köprü 
Önceliği>

[Öncelik]
[Yol Maliyeti]
[Edge Portu]
[Noktadan Noktaya]

Mevcut STP/RSTP portlarının parametreleri ayarını gösterir.

CLI komutu: l2 stp port set
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 Port Ayarları (tümü,…): [tümü] <bir port numarası seçin veya tekrarlı 
olarak yapılandırmak için ‘all’ (tümü) girin> 

 Port <port numarası> Önceliği (0..240): [Eski Port Önceliği] <Yeni 
Port Önceliği>

 Port <port numarası> Yol Masrafı (1.. 200000000): [eski port Yol 
Masrafı] <yeni port Yol Masrafı> 

 Port <port numarası> EdgePort (evet/hayır): [Eski Port EdgePort] 
<Yeni Port EdgePort>

 Port <port numarası> Noktadan Noktaya (evet/hayır/oto): [eski port 
Noktadan Noktaya] <yeni port Noktadan Noktaya> 

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.  

 CLI komutu: l2 stp retrieve

 CLI komutu: l2 stp bridge retrieve

 CLI komutu: l2 stp port retrieve

[Trankı Göster]  

Belirli bir transk grubu ayarını gösterir. Kullanıcı eşsiz trank ID’si, trank adı 
açıklaması, port seçim kriteri (rtag), LACP modu (etkin veya engelli) ve 
trank grubu üye portu belirleyerek yeni bir trank grubu oluşturur.  

 CLI komutu: l2 trunk show <trank id>

[Trank Oluştur]

Trunk ID, ad, LACP modu ve port numaraları vererek yeni trunk grubu 
oluşturur. 

 CLI komutu: l2 trunk create <trunk id> <trunk adı> <lacp (etkinleştir/
engelle)> <port listesi>
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[Trankı Ekle/Kaldır]

Trank grup portu üyeleri mevcut trank grubuna eklenebilir veya gruptan 
kaldırılabilir.

 CLI komutu: l2 trunk add <trank id> <port listesi>

 CLI komutu: l2 trunk remove <trank id> <port listesi>

[LACP İşlemi]

Kullanıcı belirlenen trunk grubunda LACP’i etkinleştirebilir veya 
engelleyebilir. 

 CLI komutu: l2 trunk lacp action <trunk id> <etkinleştir/engelle>

[LAP Sistem Önceliği]

Kullanıcı çalışan LACP için sistem önceliği verebilir. 

 CLI komutu: l2 trunk lacp syspri <öncelik (1-65535)> 

[LACP Port Önceliği]

Kullanıcı çalışan LACP için port önceliği verebilir.

CLI komutu: l2 port lacppri <öncelik> <port listesi / * tüm portlar için>

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 trunk retrieve

[İkiz Modu] [Etkinleştir/Engelle]
[Monitör Portu] [port numarası]

Switch’in ikiz ayarlarını gösterir.

CLI komutu: l2 mirror create <monitör port no> <etkinleştir/engelle>

CLI komutu: l2 mirror ingress <port listesi>

CLI komutu: l2 mirror egress <port listesi>

CLI komutu: l2 mirror remove <giriş/çıkış> <port listesi>
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[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 mirror retrieve

[Çoklu Yayın Grubunu Göster] 

Çoklu gönderi grup tablosunda gösterilen statik çoklu gönderi gruplarını 
gösterir.

CLI komutu: l2 mcast show

[Çoklu Yayın Grubunu Ayarla]

MAC adresini, VLAN ID, VLAN port üyelerini ve imsiz port üyelerini 
belirleyerek kullanıcının statik çoklu gönderi grubunu eklemesine 
veya değiştirmesine olanak sağlar. MAC adresinin ve VLAN ID 
kombinasyonunun çoklu gönderi grup tablosunda eşsiz bir giriş olarak 
oluşturulduğunu not ediniz

CLI komutu: l2 mcast set 

mac adresi [biçim: xx:xx:xx:xx:xx:xx]: <multicast mac adresi>

vlan id [varsayılan olarak 1]: <vlan id>

port listesi [biçim: 1 2 3 4 - 26/* tüm portlar için]: <port listesi> (GX2024X)

port listesi [biçim: 1 2 3 4 - 18/* tüm portlar için]: <port listesi> (GX2016X)

[Çoklu Yayın Grubunu Kaldır]

MAC adresi ve VLAN ID’si vererek Kullanıcının statik çoklu gönderi grup 
girişini silmesine olanak sağlar.

CLI komutu: l2 mcast delete 

mac adresi [biçim: xx:xx:xx:xx:xx:xx]: <multicast mac adresi>

vlan id: <vlan id> 

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 mcast retrieve
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[IGMP] [EtkinleştirildiEngellendi]

2. Düzey IGMP araştırma kullanıcı tarafından gerektiğinde başlatılabilir 
veya durdurulabilir.

CLI komutu: l2 igmp <başlat/durdur>

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 igmp retrieve

[Giriş Bant Genişliği Kontrolü] [Etkinleştir/Engelle]
[Mode][Bcast] veya [Bcast, Mcast] veya [Bcast, Mcast, DLF] 
veya [All][Limit Rate]

Seçilen paket türünün toplam sayısını sınırlandırmak için eşik değeri. 

   CLI komutu: l2 rate egress <port no: * tüm portlar için> <etkinleştir/
engelle> [<mod (1:sadece yayın, 2: Yayın ve çoklu gönderi, 3: 
yayın, çoklu gönderi ve bilinmeyen tekli yayın, 4:tümü)> <limit hızı 
(70~250000 Kbps)>]

[Giriş Bant Genişliği Kontrolü] [Etkinleştir/Engelle]
[Sınırlandırma Hızı]

Maksimum çıkış aktarım hızı 

  CLI komutu: l2 rate egress <port no: * tüm portlar için> <etkinleştir/
engelle> [<sınırlama hızı (70~250000 Kbps)>]

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 rate retrieve

[Yaşlanma Süresi]  

Kullanıcı, yaşlanma süresi değerini ayarlayarak ARL (Adres Çözünürlük 
Mantığı) girişlerini ayarlayabilir.

CLI komutu: l2 arl age [yaşlanma süresi değeri]
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[Porta göre sıralama]

ARL tablosunda bulunan ARL girişleri port numarasına göre sıralanabilir.

CLI komutu: l2 arl port <port numarası>

[VLAN ID’sine göre sıralama]

ARL tablosunda bulunan ARL girişleri VLAN ID’sine göre sıralanabilir.

CLI komutu: l2 arl vlan <vlan id>

[MAC Adresine göre sıralama]

ARL tablosunda bulunan ARL girişleri MAC adresine göre sıralanabilir.

CLI komutu: l2 arl mac <mac adresi> [vlan id]

[MAC Adresi]
[VLAN ID]
[Port Seçimi]

Kullanıcı; MAC adresi, VLAN ID, bir port numarası, trunk ID, paket 
imha durumu ve öncelik belirleyerek statik ARL girişi ekleyebilir veya 
değiştirebilir. 

  CLI komutu: l2 arl static <mac> <vlan id> <port no> <trunk id (0: Trunk 
değil)> <imha (0:No 1:hedef)> <öncelik (‘hiçbiri’ veya 0-7)>

[Kaldır]

Statik ARL girişleri MAC adresini ve VLAN ID değerini belirterek silinebilir. 
Bu iki alan bileşimi ARL tablosunda eşsiz bir giriş yapılarak oluşturulur.

CLI komutu: l2 arl delete <mac adresi> <vlan id>

[Yeniden Yükle]

Yapılandırma dosyasında önceden kaydedilen ayarları geri yükler.

CLI komutu: l2 arl retrieve
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[VLAN Modu] [802.1Q İmli VLAN/Port-Tabanlı VLAN]

Bir port 802.1Q imli VLAN modundaysa, yönlendirme kararı 802.1Q İmli 
VLAN’ı izler, ancak Port-Tabanlı VLAN modundaysa: 1) port imli paket 
aldığında, yönlendirme kararı 802.1Q İmli VLAN’ı izler; ve 2) imsiz paket 
aldığında, yönlendirme kararı Port Tabanlı VLAN’ı izler. 

  CLI komutu: l2 vlan vlanmode set <VLAN Mode (1: 802.1Q İmli VLAN, 2: 
Port-Tabanlı VLAN> <port listesi/*>

[VLAN’ı göster]  

Switch’in mevcut VLAN bilgisini gösterir.

CLI komutu: l2 vlan show <vlan id>

[Adı]
[VLAN ID]
[özel VLAN]

Kullanıcının VLAN ayarlarını yapılandırmasına olanak sağlar. Kullanıcı 
eşsiz VLAN ID, VLAN tanımı ve port üyesi listesi adı vererek yeni bir VLAN 
oluşturabilir, buradaki port üyesinin imli port üyesi olarak gösterildiğini 
aklınızda bulundurunuz. VLAN port üyesini imsiz port olarak belirlemek 
amacıyla CLI komutu utportadd kullanılabilir. Kullanıcı bir VLAN’a daha 
fazla port üyesi eklemek veya VLAN’dan bazı mevcut port üyelerini 
çıkarmak için CLI komutu olan ekle veya kaldır’ı kullanabilir. Kullanıcı özel 
bir VLAN oluşturmak istediğinde CLI’de VLAN tipini “özel” olarak belirtmek 
ve “oluşturmak” için. 

  CLI komutu: l2 vlan tagged create <vlan id> <vlan adı> [<vlan tipi:
özel>][<port listesi: * tüm portlar için>

  CLI komutu: l2 vlan tagged add <vlan id> <port listesi>

  CLI komutu: l2 vlan tagged remove <vlan id> <port listesi>

  CLI komutu: l2 vlan tagged utportadd <vlan id> <imsiz port listesi>

[VLAN’ı Kaldır]

Kullanıcının mevcut VLAN’ı tamamen imha etmesine olanak sağlar.

CLI komutu: l2 vlan delete <vlan id>



59

5. Bölüm - Komut Hattı Arayüzü 

[Rasgele Port]

Rasgele portu Özel VLAN’a ayarlayın. 

  CLI komutu: l2 vlan tagged promisport <vlan id>  <rasgele port id>

[Önceliğin Göz Ardı Edilmesi]
[Öncelik]

Önceliğin göz ardı edilmesini etkinleştirir/iptal eder ve öncelik değerini atar. 

  CLI komutu: l2 vlan tagged prioverride <vlan id> <önceliğin göz ardı 
edilmesi: etkinleştir/iptal et> <öncelik>

[Port-Tabanlı VLAN’ı Göster]

Anahtarın mevcut Port-Tabanlı VLAN bilgisini görüntüler. 

  CLI komutu: l2 vlan portbased show <grup id: * tüm port tabanlı vlan 
grupları için>

[Adı]
[Grup ID]

Kullanıcının Port-Tabanlı VLAN ayarlarını yapılandırır. Kullanıcı benzeri 
olmayan bir grup ID’si, bir grup tanımlama adı ve port üye listesini vererek 
yeni bir grup oluşturabilir. Kullanıcı bir VLAN’a port üyeleri eklemek veya 
bir gruptan mevcut port üyelerini çıkartmak için ekleme ve çıkartma CLI 
komutunu kullanabilir. 

  CLI komutu: l2 vlan portbased create <grup id> <grup adı> [<port 
listesi: * tüm portlar için>] 

  CLI komutu: l2 vlan portbased add <grup id> <port listesi: * tüm portlar 
için> 

  CLI komutu: l2 vlan portbased remove <grup id> <port listesi: * tüm 
portlar için>

[Grubu Kaldır]

Kullanıcının mevcut bir Port-Tabanlı VLAN grubunu tamamen imha 
etmesini sağlar.

CLI komutu: delete <grup id: * tüm port tabanlı vlan grupları>
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[Yeniden yükle]

Daha önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: l2 vlan retrieve

[Portu Göster] 

Port yapılandırmasını gösterir

CLI komutu: l2 port show <port id veya * tüm portlar için>

[PVID]

VLAN ID’sini ve ilgili port üye listesini vererek port için varsayılan VLAN’ı 
ayarlar.

CLI komutu: l2 port vlan <vlan id, port tabanlı vlan’ı engellemek için 
4000> <port listesi> 

[CoS Değeri]

Etiketsiz paketler için kriter değeri ile bir öncelik atayarak port için Servis 
Sınıfını ayarlar (0-7 aralığında).

CLI komutu: l2 port priority <CoS> <port listesi>

[Yeniden yükle]

Daha önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: l2 port retrieve

5.3.4 SNMP

[Topluluk Adı] [Set]  

Topluluk girişinde topluluk tanımlama dizini ve bir seri öncelik bulunmaktadır. 
Öncelik alma varsayılan olarak açılmış olup kullanıcı yeni bir giriş yaparken 
bunu Öncelik Belirlemede verip vermeyeceğini belirleyebilir.

CLI komutu: snmp community add

 Yeni topluluk dizini: <yeni topluluk dizini>
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 Öncelik al: [y, varsayılan olarak daima açık tut]]

 Öncelikler ayarlansın mı? (e/h): [h] <öncelik ayarlar, ‘evet’ için e; 
‘hayır’ için h>

Kullanıcı, topluluk dizinini ve önceliği yeniden belirleyerek tablodaki bir 
topluluk girişini değiştirebilir.

 CLI komutu: snmp community set

 Topluluk girişi (tablo endeksi): <yapılandırmak için id girişi>

 Topluluk dizini (eski topluluk dizini): <yeni topluluk dizini>

Bu işlem tüm ana sistemleri topluluk dizini ile birlikte ‘eski topluluk’tan ‘yeni 
topluluk’a değiştirecektir.

 Emin misiniz? (e/h): [e] <‘evet’ için e; ‘hayır’ için h> 

 Öncelik al: [e, varsayılan olarak daima açıktır]

 Öncelikler ayarlansın mı? (e/h): [h] <öncelik ayarla, ‘evet’ için e; ‘hayır’ 
için h>

Kullanıcının topluluk tablosundan topluluk girişini silmesine olanak sağlar.

 CLI komutu: snmp community delete

 Topluluk girişi (tablo endeksi): <silmek için id girişi>

Bu işlem ‘topluluğu sil’ ile birlikte topluluk dizinindeki tüm ana sistemleri 
silecektir.

 Emin misiniz? (e/h): [e] <‘evet’ için e; ‘hayır’ için h>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: snmp community retrieve

[Ana Sistem IP Adresi] [Topluluk]  

Bir ana sistem girişinde ana sistem IP adresi, ağ maskesi ve atanan 
topluluk dizini bulunmaktadır.

CLI komutu: snmp host add

Ana sistem IP/Alt ağı: <IP adresi>
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 Ağ maskesi: <ağ maskesi>

 Topluluk: <topluluk dizini>

Kullanıcı izin verilen IP adresini, ağ maskesini ve topluluk dizinini yeniden 
atayarak tablodaki ana sistem girişini değiştirebilir.

 CLI komutu: snmp host set

 Ana sistem tablo girişi (tablo endeksi): <Yapılandırmak için id girişi>

 Ana sitem IP/Alt ağ (eski IP adresi): <yeni IP adresi>

 Ağ maskesi (eski ağ maskesi): <yeni ağ maskesi>

 Topluluk (eski topluluk dizini): <yeni topluluk dizini>

Kullanıcının ana sistem tablosundan ana sistem girişini silmesine olanak 
sağlar.

 CLI komutu: snmp host delete

 id Girişi (tablo endeksi): <silmek için id girişi>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: snmp host retrieve

[Tuzak Sürümü] [v1/v2c]  
[Hedef]
[Tuzak için Topluluk]

Tuzak girişinde SNMP sürümü bulunmaktadır (şu anda sürüm 1 ve sürüm 
2c’yi desteklemektedir), hedef IP adresi ve uzak topluluk dizini.

 CLI komutu: snmp trap add

 SNMP sürümü mü? (1/2c): [varsayılan olarak 1] <snmp sürümü>

 Hedef IP: <IP adresi>

 Topluluk: <topluluk dizini>

Kullanıcı, SNMP sürümünü, hedef IP adresini ve topluluk dizinini yeniden 
atayarak tablodaki tuzak girişini değiştirebilir.

 CLI komutu: snmp trap set

 Tuzak tablosu girişi (tablo endeksi): <Yapılandırmak için id girişi>
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 SNMP sürümü mü? (1/2c): ): [eski snmp sürümü] <yeni snmp sürümü>

 Hedef IP (eski IP adresi): <yeni IP adresi>

 Topluluk (eski topluluk dizini): <yeni topluluk dizini>

Kullanıcının tuzak tablosundan tuzak girişini silmesine olanak sağlar.

 CLI komutu: snmp trap delete

 Tuzak tablosdu girişi (tablo endeksi): <silmek için id girişi>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: snmp trap retrieve

[Grup Adı]
[Görünüm Adını Oku]
[Görünüm Adını Yaz]
[Görünüm Adını Bildir]
[Güvenlik Modeli]
[Güvenlik seviyesi]

Bir VACM (Görünüm Tabanlı Erişim Modeli) Grup girişi bir grup adı, 
görünüm adını oku, görünüm adını yaz, görünüm adını bildir, güvenlik 
modeli, güvenlik seviyesi ve içerik eşleşmesinden oluşur.

CLI komutu: snmp snmpv3 access add

Grup Adı: <grup adı dizgisi>

Güvenlik Modeli [0/1/2/3](any/v1/v2c/usm): <güvenlik modeli>

Güvenlik Seviyesi [1/2/3](noauth/authnopriv/authpriv): <güvenlik seviyesi>

İçerik Eşleşmesi [0/1](tam/tam değil) <içerik eşleşmesi>

Görünüm Adını Oku: <görünüm adını oku dizgisi>

Görünüm Adını Yaz: <görünüm adını yaz dizgisi>

Görünüm Adını Bildir: <görünüm adını bildir dizgisi> 

Kullanıcı Gruba bir VACM girişini izin verilen grup adı, görünüm adını oku, 
görünüm adını yaz, görünüm adını bildir, güvenlik modeli, güvenlik seviyesi 
ve içerik eşleşmesini yeniden atayarak değiştirebilir.
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 CLI komutu: snmp snmpv3 access set

 Grup Adı: (eski grup adı dizgisi) <yeni grup adı dizgisi> 

 Güvenlik Modeli [0/1/2/3](any/v1/v2c/usm): (eski güvenlik modeli) 
<yeni güvenlik modeli>

 Güvenlik Seviyesi [1/2/3](noauth/authnopriv/authpriv): (eski 
güvenlik seviyesi) <yeni güvenlik seviyesi> 

 İçerik Eşleşmesi [0/1](tam/tam değil): (eski içerik eşleşmesi) <eski 
içerik eşleşmesi> 

 Görünüm Adını Oku: (eski görünüm adını oku dizgisi) <yeni görünüm 
adını oku dizgisi> 

 Görünüm Adını Yaz: (eski görünüm adını yaz dizgisi) <yeni görünüm 
adını yaz dizgisi> 

 Görünüm Adını Bildir: (eski görünüm adını bildir dizgisi) <yeni 
görünüm adını bildir dizgisi>

Kullanıcının VACM grubundan bir VACM girişini silmesini sağlar.

 CLI komutu: snmp snmpv3 access delete

 Erişim girişi: <silmek için giriş id>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: snmp snmpv3 access retrieve

[Görünüm Adı]
[Görünüm Türü]
[Görünüm Türü]
[Görünüm Maskesi]

VACM (Görünüm Tabanlı Erişim Kontrol Modeli) Görünümü SNMPV3 
VACM Grubunun bilgilerini görmeye yarar. A VACM View entry contains a 
view name, a view type, a view subtree and a view mask.

CLI komutu: snmp snmpv3 view add

Görünüm Adı: <görünüm adı dizgisi>

Görünüm Alt Ağacı [oid]: <görünüm alt ağacı>
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 Görünüm Maskesi: <görünüm maskesi>

  Görünüm Türü [1/2] (included/excluded) (dahil/hariç): <görünüm tipi>

Kullanıcı izin verilen görünüm adı, görünüm tipi, görünüm alt ağacı ve 
görünüm maskesini yeniden atayarak tabloda bir VACM Görünüm girişini 
değiştirebilir.

 CLI komutu: snmp snmpv3 view set

 Görünüm Adı: (eski görünüm adı dizgisi) <yeni görünüm adı dizgisi>

 Görünüm Alt Ağacı [oid]: (eski görünüm alt ağacı) <yeni güvenlik alt 
ağacı>

 Görünüm Maskesi: (eski görünüm maskesi) <yeni görünüm maskesi>

 Görünüm Tipi[1/2](included/excluded) (dahil/hariç): (eski görünüm 
tipi) <yeni görünüm tipi>

Kullanıcının bir VACM Görünüm girişini silmesini sağlar.

 CLI komutu: snmp snmpv3 view delete

 Görünüm girişi: <silmek için giriş id> 

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: snmp snmpv3 view retrieve

[Motor ID]
[Adı]
[Yetki Protokolü]
[Yetki Parolası] 
[Özel Protokol] 
[Özel Parola]

USM (Kullanıcı Tabanlı Güvenlik Modeli) Kullanıcısı SNMPV3 USM 
Kullanıcısı bilgilerini yapılandırmaya yarar. Bir USM Kullanıcısı girişi bir 
motor Id’si, bir yetki protokolü, bir yetki parolası, bir özel protokol ve bir 
özel parola içerir.

CLI komutu: snmp snmpv3 usmuser add

Motor Id: <motor id dizgisi>



66

5. Bölüm - Komut Hattı Arayüzü 

Adı: <kullanıcı adı dizgisi>

Yetki Protokolü [oid]: <yetki protokolü oid dizgisi >

Yetki Parolası: <yetki parolası dizgisi >

Özel Protokol [oid]: <özel protokolü oid dizgisi >

Özel Parola: <özel parola dizgisi >

Kullanıcı izin verilen motor Id’si, adı, yetki protokolü, yetki parolası, özel 
protokol ve özel parolayı yeniden atayarak tabloda bir USM Kullanıcısı 
girişini değiştirebilir. 

  CLI komutu: snmp snmpv3 usmuser set

 Motor Id: (eski motor id dizgisi) <yeni motor id dizgisi> 

 Adı: (eski kullanıcı adı dizgisi) <yeni kullanıcı adı dizgisi> 

 Yetki Protokolü [oid]: (eski yetki protokolü oid dizgisi) <yeni yetki 
protokolü oid dizgisi> 

 Yetki Parolası: (eski yetki parolası dizgisi) <yeni yetki parolası dizgisi> 

 Özel Protokol [oid]: (eski özel protokol oid dizgisi) <yeni özel protokol 
oid dizgisi> 

   Özel Parola: (eski özel parola dizgisi) <yeni özel parola dizgisi>

Kullanıcının bir USM Kullanıcısı girişini silmesini sağlar.

 CLI komutu: snmp snmpv3 usmuser delete

 USM kullanıcısı girişi: <silmek için giriş id>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: snmp snmpv3 usmuser retrieve

5.3.5 Güvenlik Komutları

[Yeniden doğrulama]

Kullanıcının dönemsel yeniden doğrulamaları etkinleştirmesine veya 
engellemesine olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x bridge reauth  <etkinleştir/ engelle>
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[Yeniden Doğrulama Zamanı]

Kullanıcının yeniden doğrulama zamanını ayarlamasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x bridge reauthtime  <yeniden doğrulama 
zamanı (1-4294967295 san)>

[Doğrulama Yöntemi]

Kullanıcının doğrulama yöntemini ayarlamasına olanak sağlar (RADIUS 
veya Yerel veri tabanı).

 CLI komutu: security dot1x bridge authmeth <tür (1:yerel 2:yarıçap)>

[Periyottan Çık]

Kullanıcının periyottan çıkma işlemini ayarlamasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x bridge quietperiod  <periyottan çık (1-65535 san)>

[Yeniden Aktarma Zamanı]

Kullanıcının yeniden aktarma zamanını ayarlamasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x bridge retxtime <yeniden aktarma zamanı 
(1-65535 san)>

[Maks Yeniden Doğrulama Denemesi]

Kullanının en fazla kaç kez yeniden doğrulama denemesi yapabileceğini 
ayarlamasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x bridge reauthmax <maks yeniden 
doğrulama denemesi (1-10)>

[Yetki Modu]

Kullanıcının Kimlik Doğrulama Modunu seçmesine izin verir (Port_tabanlı/
Mac_tabanlı). 

  CLI komutu: security dot1x port authmode <tip (1: port_tabanlı 2:
MAC_tabanlı)><port listesi/*>

[Çoklu ana sistem]

Kullanıcının bazı özel portlarda çoklu ana sistemi etkinleştirmesine veya 
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engellemesine olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x port multihost <etkinleştir/engelle><port 
listesi/*>

[Doğrulama Kontrolü]

Kullanıcının bazı özel portlarda doğrulama kontrolünğ ayarlamasına olanak 
sağlar.

 CLI komutu: security dot1x port authctrl <tür (1: force_authorized 2:
force_unauthorized 3: auto)><port listesi/*>  

[GuestVID]

Kullanıcının bazı özel portlarda ziyuaretçi VLAN ID’sini ayarlamasına 
olanak sağlar.

 CLI komutu: security dot1x port guestvlan <vlan id (0:no guest vlan)> 
<port listesi/*>

[Port Başlat]

Kullanıcının bu portu başlama gerçekleştirmeye zorlamasını sağlar. Bir hub 
vasıtasıyla bu porta bağlı yeni ana sistemler bulabilir ve yeni sistemlere 
kimlik doğrulaması yapılmasını isteyebilir. 

CLI komutu: security dot1x port initialize <port no: * tüm portlar için>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: security dot1x retrieve

[Kullanıcı Adı]
[Parola]
[Parolayı Onayla]
[Dinamik VLAN]

802.1x doğrulaması için switch’in yerel veri tabanında kullanıcı oluşturur. 
Bir kullanıcı girişinde kullanıcı adı, parola ve dinamik VLAN vardır.

CLI komutu: security dialinuser create
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 Kullanıcı Adı: <kullanıcı adı dizini>

 Parola: <parola dizini>

 Parolayı Onayla: <Parolayı onayla dizini>

 Dinamik VLAN: <dinamik VLAN>

 CLI komutu: security dialinuser remove <kullanıcı adı/*>

Kullanıcının yerel veri tabanında kullanıcı girişini silmesine olanak sağlar.

 CLI komutu: security dialinuser modify <kullanıcı adı/*>

Kullanıcının yerel veri tabanında kullanıcı girişini değiştirmesine olanak 
sağlar. Kullanıcı adı, parola ve dinamik VLAN bulunmaktadır.

 Kullanıcı Adı: <yeni kullanıcı adı dizini>

 Parola: <yeni parola dizini>

 Parolayı Onayla: <yeni parolayı onayla dizini>

 Dinamik VLAN: <yeni dinamik VLAN>

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: security dialinuser retrieve

[Doğrulama Sunucusu IP]
[Doğrulama Sunucusu Portu]
[Doğrulama Sunucusu Anahtarı]
[Doğrulama Anahtarını Onayla]

Kullanıcının RADIUS sunucu IP’sini, sunucu poertunu ve sunucu 
anahtarını yapılandırmasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security radius set

 doğrulama sunucusu ip <ip/hiçbiri>: (eski sunucu ip) <yeni sunucu ip >

 doğrulama sunucusu portu <port/varsayılan>: (eski sunucu porut) 
<yeni sunucu portu>

 doğrulama sunucusu anahtarı <anahtar/hiçbiri>: <sunucu anahtarı>

 doğrulama anahtarını onayla <anahtar/hiçbiri>: <sunucu anahtarını 
onayla>
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[Tekrar yükle]
Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: security radius retrieve

[Doğrulama Sunucusu IP]
[Doğrulama Sunucusu Portu]
[Doğrulama Sunucusu Anahtarı]
[Doğrulama Anahtarını Onayla]

Kullanıcının TACACS+ sunucu IP’sini, sunucu poertunu ve sunucu 
anahtarını yapılandırmasına olanak sağlar.

 CLI komutu: security tacacs set

 doğrulama sunucusu ip <ip/hiçbiri>: (eski sunucu ip) <yeni sunucu ip >

 doğrulama sunucusu portu <port/varsayılan>: (eski sunucu porut) 
<yeni sunucu portu>

 doğrulama sunucusu anahtarı <anahtar/hiçbiri>: <sunucu anahtarı>
 doğrulama anahtarını onayla <anahtar/hiçbiri>: <sunucu anahtarını 

onayla>

[Tekrar yükle]
Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: security tacacs retrieve

[İhlal Modu] [Koruma/Kısıtlama/Kapatma]

Kullanıcının bazı belirli portların güvenli ihlal modunu ayarlamasını sağlar.

 CLI komutu: security portsecu violation violation <modu (1:koruma 2:
kısıtlama 3:kapatma)> <port listesi/*>

[Maks MAC Adresi]

Kullanıcının maksimum sayıda güvenli MAC adresi ayarlamasını sağlar.

 CLI komutu: security portsecu maxaddr <maksimum sayıda adres > 
<port no>
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[Yaşlanma Zamanı]

Kullanıcının bazı belirli portların yaşlanma zamanını ayarlamasını sağlar.

 CLI komutu: security portsecu age <yaşlanma zamanı> <port listesi/*>

[Yaşlanma Türü] [Mutlak/Hareketsiz]

Kullanıcının bazı belirli portlarının yaşlanma türünü ayarlama imkanı verir. 

 CLI komutu: security portsecu agetype < tür ( 1: mutlak 2: hareketsizlik 
) >  < port listesi /* >

[yeniden başlat]

Eğer “kapalı” durumdalar ise, Kullanıcının bazı belirli portlarının yaşlanma 
türünü ayarlama imkanı verir. 

CLI komutu: security portsecu restart < port listesi /* >

[Port Seçimi]
[Sorgulama]

Bazı belirli portların mevcut güvenli MAC adreslerini görüntüler. 

 CLI komutu: security portsecu mac display < port listesi /* >

[Mac Adresi]
[Port Seçimi]
[Ekle]

Bir porta statik güvenli bir MAC adresi ekler.

 CLI komutu: security portsecu mac add < mac adresi > < port yok >

[Kaldır]

Bir MAC, VID ve de bir port numarası vererek bir porttan güvenli bir MAC 
adresini kaldırır ya da tüm güvenli MAC adreslerini bazı belirli portlardan 
temizler. 

 CLI komutu: security portsecu mac delete < mac adresi > < vid > < 
port yok >

 CLI komutu: security portsecu mac clear < port listesi / * >
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[Tekrar yükle]
Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

CLI komutu: security portsecu retrieve

[SSH anahtarı oluştur]

Kullanıcıya SSH anahtarları oluşturma imkanı verir. SSH ( Güvenlik 
Çatısı ) bir çatı oluyla bir makineye uzaktan bağlanmak için kullanılan bir 
protokoldür. İşlevsellik yönünden telnete çok benzerdir. Ancak telnetten 
farklı olarak, müşteri ve de sunucu arasındaki tüm veri şifrelenir. Şifreleme 
çeşitli şebeke güvenlik risklerine karşı koruma sağlamaktadır. Şu anda, 
bizim anahtarımız SSH protokol versiyon 2’yi desteklemektedir ve de bir 
sefer de tek bir oturumun açılabilmesine imkan vermektedir. İki çift SSH 
anahtarı sistem flash hafızasında yaratılacaktır. Sırasıyla anahtarların 
çiftleri RSA ve DSA kamu / özel anahtarlardır. 

CLI komutu: security sshkey start

[SSH anahtarını sıfırlama]

Varsayılan değere getirmek için SSH anahtarlarını sıfırlar. 

CLI komutu: security radius default

[Oluşturma Durumunu Göster]

SSH anahtarı oluşturma durumunu gösterir. “Başarılı” ya da “SSH anahtar 
oluşumu başarısız oldu” ya da “sistem SSH anahtarları oluşturuyor” . . . 
mesajları görüntüleyecektir. 

CLI komutu: security sshkey show

5.3.6 QoS Emirleri

[Durum] [CoS/DSCP]

Kullanıcıya bazı belirli portların tröst durumunu ayarlama imkanı verir. 

CLI komutu: qos trust state <cos/dscp> < port listesi / * >
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[Harita DSCP]
[CoS’a]

Kullanıcının CoS haritasına DSCP ayarlamasına imkan tanır. 

 CLI komutu: qos map dscpcos < dscp ( 0 - 63 ): tek giriş dscp değeri 
ya da dscp değer dizisi (örn. : 5 - 12 ) >  < cos önceliği ( 0 - 7 ) >

[Kaynak MAC Önceliği Geçersiz Kılmak]

[Hedef MAC Önceliği Geçersiz Kılmak]

Kullanıcıya, QoS kaynak MAC önceliğini geçersiz kılma ve de hedef MAC 
önceliğiniz geçersiz kılma olanağı tanır. 

 CLI komutu: qos prioverride set < SA öncelik geçersiz kılma ( 0: 
seçilemez kılmak 1: seçilebilir kılmak ) > < DA öncelik geçersiz kılma ( 
0: seçilemez kılmak 1: seçilebilir kılmak ) >

[Zamanlama Algoritması] [Sıkı/WRR]

Kullanıcıya sıkı öncelik tabanlı ya da ağırlık öncelikli tabanlı zamanlama 
ayarlaması yapma imkanı verir. 

 CLI komutu: l2 cos sched < mod ( 1 : sıkı 2: ağırlılık yuvarlak robin ) >

[Öncelik] 
[CoS Dizisi]

Bir ara bellek dizisi için kullanıcıya CoS önceliği ( 0 ila 7 aralığında bir dizi 
ile ) haritalama imkanı verir ( 1 ila 4 arasında ID dizisi ile 4’ün tamamı ). 

 CLI komutu: l2 cos map < dizi id ( 1 - 4 ) > < cos ( 0 - 7 ) >

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: l2 cos retrieve

[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

 CLI komutu: security portsecu retrieve
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[Tekrar yükle]

Önceden kaydedilen ayarları yapılandırma dosyasından geri yükler.

  CLI komutu: qos retrieve

5.3.7 Kablo Teşhisi 

[Port]

Bir port üzerinde kablo teşhisi yapılmasını sağlar. 

 CLI komutu: cablediag port < port yok >

5.4 Çeşitli Komutlar

 sis zamanı hizmet zamanı: sistem başlatıldıktan sonraki zamanı 
gösterir.

 sis zamanı tarihi: güncel tarihi ve saati gösterir

 sis zamanı ayar zamanı: güncel saati ayarlar

 sis dosyaları konfig yedeklemesi: yapılandırma dosyalarını yedekler

 sis dosyaları konfig varsayılan: fabrika varsayılan konfigürasyon 
dosyalarını geri yükler

 sis monitörü oto: fan oto saptamasını etkinleştirir veya engeller

 sis monitörü ayarı: Fan hızı komutunu ayarlar (1~255)

 sis monitörü göster: Sistem çevresinin durumunu gösterir

 net ping: ping uzaktan ana sistem

 net yolunu göster: yönlendirme tablosundaki girişleri gösterir
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Bu bölüm yalnızca IPv4 için olan IP adreslerine ayrılmıştır (İnternet 
Protokolü 4. Sürümü). IPv6 adresleri kapsanmamaktadır.

6.  IP Adresleri, Ağ Maskeleri ve Alt Ağlar

6.1 IP Adresleri

IP adresleri, internet telefon numaralarının sürümleri internetteki ayrı 
düğümleri (bilgisayarlar veya aygıtlar) tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Her IP adresinde dört rakam bulunmakta olup her biri 0 ile 255 arasındadır 
ve nokta ile ayrılmıştır,örn. 20.56.0.211. Bu sayılar soldan sağa doğru 
alan1, alan2, alan3, ve alan4 olarak adlandırılmaktadır.

IP adreslerinin nokta ile ayrılarak ondalık sayılar gibi yazma tarzı noktalı 
ondalık gösterim olarak adlandırılmaktadır. 20.56.0.211 IP adresi “yirmi 
nokta elli-altı nokta sıfır nokta iki-onbir” şeklinde okunur.

6.1.1 IP adresinin yapısı

IP adresleri telefon numaralarına benzer hiyerarşik tasarıma sahiptir. 
Örneğin, 7 haneli telefon numarası, yüzlerce telefon hattı grubunu 
tanımlayan 3 haneli ön ek ile başlar ve bu gruptaki bir hatta özel numarayı 
tanımlayan dört hane ile sona erer.

Benzer şekilde IP adresleri de iki çeşit bilgi içerir:

• Ağ ID: İnternet veya intranetteki özel bir ağı tanımlar.

• Ana Sistem ID: Ağdaki özel bir bilgisayarı ya da aygıtı tanımlar.

Her IP adresinin ilk kısmı ağ ID’si içerir ve adresin kalan kısmı ana sistem 
ID’si içerir. Ağ ID’sinin uzunluğu ağ sınıfına bağlıdır (sonraki bölüme 
bakınız). Tablo 8’de IP adresinin yapısı gösterilmektedir.

Bu bölüm ikili sayılar, bitler ve baytlar hakkında temel bilgi içerir.
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Tablo 8: IP adresi yapısı
Alan1 Alan2 Alan3 Alan4

A Sınıfı Ağ ID Ana Sistem ID
B Sınıfı Ağ ID Ana Sistem ID
C Sınıfı Ağ ID Ana Sistem ID

Aşağıda verilenler geçerli IP adresi örnekleridir:

A Sınıfı: 10.30.6.125 (ağ = 10, ana sistem = 30.6.125)

B Sınıfı: 129.88.16.49 (ağ = 129.88, ana sistem = 16.49

C Sınıfı: 192.60.201.11 (ağ = 192.60.201, ana sistem = 11)

6.1.2 Ağ sınıfları

Sık kullanılan üç ağ sınıfır A, B ve C’dir. (Ayrıca D sınıfı da vardır, ancak 
bu sınıfın kullnım amacı burada anlatılanların dışındadır.) BU sınıflar farklı 
kullanımlara ve özelliklere sahiptir.

A Sınıfı ağları internetteki en büyük ağlardır, her biri 16 milyon ana 
sistemin üzerinde odaya sahiptir. Toplamda 2 milyarın üstünde ana 
sistem ile birlikte bu büyük ağlardan 126’ya kadar olan kısmı bulunabilir. 
Büyük boyutları nedeniyle, bu ağlar organizasyonlar tarafından, örn ISP, 
internetin altyapı düzeyinde WANlar için kullanılmaktadır.

B Sınıfı ağlar daha küçüktür, fakat yine de oldukça büyüktür, herbiri 
65.000’den fazla ana sistemi taşıyabilmektedir. 16.384’e kadar B sınıfı 
ağ bulunabilir. B sınıfı ağ, iş veya hükümet daireleri gibi büyük bir 
organizasyon için uygun olabilir.

C Sınıfı ağlar en küçükleridir, yalnızca 254 ana sistemi taşıyabilir, 
ancak muhtemel C sınıfı ağların toplam sayısı 2 milyonu (2.097.152 
beklenmektedir) geçer. İnternete bağlı LANlar genellikle C sınıfı ağlardır.

Sınıf alan1’den kolaylıkla saptanabilir: 
alan1 = 1-126:  Sınıf A              
alan1 = 128-191: Sınıf B             
alan1 = 192-223: Sınıf C 
(Gösterilmeyen alan1 değerleri özel kullanımlar için muhafaza edilmiştir)

Bir ana sistem ID’si 0’a veya 255’e ayarlanan alanlar özel kullanım için 
ayrıldığından bu alanların haricindeki herhangi bir değeri alabilir.
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Bir maske normal IP adresi gibi görünebilir, fakat bir IP adresinin 
hangi kısımlarının ağ ID’si olduğunu ve hangi kısımlarının ana sistem 
ID’si olduğunu gösteren bir bit örneği içerir: 1’e ayarlanan bitler “bu 
bit ağ ID’sinin bir parçasıdır” anlamına gelirken 0’a ayarlanan bitler “bu 
bit ana sistem ID’sinin bir parçasıdır” anlamına gelmektedir.

6.2 Alt ağ maskeleri

Alt ağ maskeleri alt ağları tanımlamak için kullanılmaktadır (bir ağı daha 
küçük parçalara ayırdıktan sonra elde edeceğiniz kısım). Bir alt ağ ID’si 
adresin ana sistem ID kısmından bir veya daha fazla bit “ödünç alınarak” 
oluşturulmuştur. Alt ağ maskesi bu ana sistem ID bitlerini tanımlar.

Örneğin C sınıfı 192.168.1 ağını göz önünde bulundurun. Bunu iki alt ağa 
ayırmak için, alt ağ maskesini kullanabilirsiniz:

255.255.255.128

IBunu ikili sistemde yazarsak ne olduğunu görmek daha kolaydır:  

11111111. 11111111. 11111111.10000000

Herhangi bir C sınıfı adreste, 1. ve 3. alan arasındaki tüm bitler ağ ID’sinin 
bir parçasıdır, fakat 4 alanındaki ilk bitin de dahil edildiğini maskenin nasıl 
belirlediğini not ediniz. Bu ekstra bit yalnızca iki değere (0 ve 1) sahip 
olduğundan, bu iki alt ağ olduğu anlamına gelmektedir. Her alt ağ ana 
sistem Idleri için alan4’de geride kalan 7 biti kullanmaktadır, bu da 0 ile 
127 arasında değişir (C sınıfı adresi için genel 0 ile 255 arasının yerine).

Benzer şekilde C sınıfı ağı dört alt ağa bölmek için maske değeri:

255.255.255.192    veya    11111111. 11111111. 11111111.11000000
Alan4’deki iki ekstra dört değere (00, 01, 10, 11) sahip olabilir, böylece 
dört alt ağ vardır. Her alt ağ 0 ile 63 arasında değişen ana sistem Idleri için 
alan4’de geride kalan altı biti kullanmaktadır.

Bazen alt ağ maskesi herhangi bir ek ağ ID bitini belirlemez ve dolayısıyla 
alt ağa sahip değildir. Bu gibi bir maske varsayılan alt ağ maskesi olarak 
adlandırılmaktadır. Bu maskeler:          

A Sınıfı: 255.0.0.0               
B Sınıfı: 255.255.0.0               
C Sınıfı: 255.255.255.0        

Bunlar varsayılan olarak kullanılmıştır, çünkü bunlar bir ağ ilk önce 
yapılandırıldığında kullanılmış olup bu anda herhangi bir alt ağa sahip 
değildirler.
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7.  Sorun Giderme

Bu bölüm bazı IP programlarının kullanılmasında sorunu saptamak için 
talimatlar verir. Öneri işlemleri ile birlikte muhtemel sorunların verildiği bir 
liste de sağlanmıştır.

Bilinen tüm böcekler sunulan notlarda listelenmiştir. Switch’i kurmadan 
önce belirtilen notları okuyunuz. Bu öneriler sorunu çözmezse Müşteri 
Desteği ile temasa geçiniz.

7.1 IP programlarını kullanarak sorun bulma

7.1.1 ping

Ping, PC’nizin ağınıza bağlı diğer bilgisayarları ve interneti tanıyıp 
tanımadığını kontrol etmeniz için kullanabileceğiniz bir komuttur . Ping 
komutu belirlediğiniz bilgisayara bir ileti gönderir. Bilgisayar ileti alırsa, 
yanıt olarak ileti gönderir. Bunu kullanmak için iletişim kurduğunuz 
bilgisayarın IP adresini bilmeniz gerekmektedir. 

Windows tabanlı bilgisayarlarda, ping komutunu Başlat menüsünden 
çalıştırabilirsiniz. Başlat düğmesine tıklayın ve ardından Çalıştır’a tıklayın. 
Açık metin kutusunda, aşağıdaki gibi bir numara girin:

ping 192.168.1.1

 OK düğmesine tıklayın. LAN’ınızda bildiğiniz özel bir IP adresini veya bir 
internet sitesi için genel IP adresini değiştirebilirsiniz. 

Hedef bilgisayar iletiyi alırsa, Şekil 58’de gösterildiği gibi bir Komut Uyarı 
penceresi belirecektir.

Şekil 58. Ping programının kullanılması
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Hedef bilgisayar saptanamazsa, “İstek zamanı aşımı” iletisini alacaksınız.

Ping komutunu veya belirlediğiniz diğer bir adresi kullanarak, switch’e 
giden yolun çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz (önceden yapılandırılan 
varsayılan LAN IP adresi 192.168.1.1’i kullanarak).

Ayrıca harici bir adres girerek de internete erişim yapılıp yapılmadığını da 
test edebilirsiniz, örneğin www.yahoo.com için (216.115.108.243). Eğer 
belirli bir internet yerinin IP adresini bilmiyorsanız, aşağıdaki bölümde 
açıklandığı üzere nslookup komutunu kullanabilirsiniz.

Diğer IP-etkin işletim sistemlerinde, komut uyarısından veya sistem 
yönetimi programından aynı komutu çalıştırabilirsiniz.

7.1.2 nslookup

İnternet sitesinin adı ile ilgili IP adresini saptamak için nslookup komutunu 
kullanabilirsiniz. Genel bir ad belirleyin ve nslookup komutu DNS 
sunucunuz üzerindeki adı arasın (genellikle ISP’niz ile yerleştirilmiştir). 
Eğer bu ad girişi ISP’nizin DNS tablosunda görünmezse, talep başka bir 
daha yüksek düzeydeki sunucuya aktarılır ve bu işlem giriş bulununcaya 
kadar devam ettirilir. Ardından sunucu ilgili IP adresine geri döner.

Windows tabanlı bilgisayarlarda Başlat menüsünden nslookup komutunu 
çalıştırabilirsiniz. Başlat düğmesine tıklayın, ardından Çalıştır’a tıklayın. 
Açık metin kutusuna aşağıdakini girin:

nslookup

 OK düğmesine tıklayın. Parantez (>) uyarısı ile birlikte Komut İstem 
penceresi  belirecektir. İsteme ilgilendiğiniz internet adresinin adını girin, 
örnek www.absnews.com.

Pencerede biliniyorsa ilgili IP adresi görünecektir. Bkz. Şekil 59.

Şekil 59. nslookup programının kullanılması
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İnternet adı ile ilgili birkaç adres bulunabilir. Bu duurm yoğun trafiğe sahip 
web sitelerinde görülen genel bir durumdur; aynı bilgiyi taşımak için çoklu, 
fazla sayıda sunucu kullanırlar.

nslookup programından çıkmak için exit yazın ve komut isteminde 
<Enter>’a basın.

7.2 Arızalı fanların değiştirilmesi

Switch’in arka tarafındaki fan modülünü çıkaracağınızda switch’in 
gücünü kesin.  

Switch fanlarından herhangi biri (arka panele yerleştirilmiştir) arızalanırsa, 
aşağıdaki adımları yerine getirerek kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

1. Fan modülünü arka panele sabitleyen parmakla döndürülen vidayı 
gevşeterek modülü açın.

2. Modülü şekilde gösterildiği gibi dikkatli bir şekilde çekin.

Şekil 60. Parmakla döndürülen vidanın gevşetilmesi

Şekil 61. Fan modülünün çıkarılması



81

7. Bölüm - Sorun Giderme

ASUS GigaX Serisi

3. ki güç kablosunu fan konektörlerinden dikkatli bir şekilde çekerek 
çıkarın.

4. Fanı modüle sabitleyen vidaları gevşetin. Arızalı fanı çıkarın.

5. Daha önceden çıkardığınız vidaları kulanarak yeni fanı sabitleyin. Fan 
kablosunun modülün alt tarafında olduğundan emin olun. 

 Diğer fanı yerleştirmek için aynı adımları yerine getirin.

6. Fan kablolarını PCB’ye bağlayın. Fan kablolarının doğru fan konektörüne 
bağlandığından emin olun. Arka opanele bakarken FAN 1 sol tarafta 
kalır.

7.  Fan modülü switch şasesine oturuncaya kadar fan modülünü yerleştirin. 
Fan güç kablolarının fan modülü ile şase arasında sıkışmadığından 
emin olun.

8.  Parmakla sıkıştırılan vidaları kullanarak fan modülünü şaseye 
sabitleyin. Şase ile fan modülü arasında herhangi bir kablonun 
sıkışmadığından emin olmak için fan modülün çevresini kontrol edin.

Fan özellikleri

Boyut: 40 x 40 x 20 mm

Voltaj ve Akım: 12VDC, 0.13A

Hız: 8200 Dev/dk 

Şekil 62. Fanı modülden ayırın



82

7. Bölüm - Sorun Giderme

ASUS GigaX Serisi

7.3 Çözülmesi kolay sorunlar

Tablo 9: Sorun & Önerilen İşlem

Sorun Önerilen İşlem
LEDler
Switch açıldıktan sonra 
SİSTEM LED’i yanmıyor.

Güç kablosunun switch’e ve duvardaki prize/güç kayışına 
güvenilir bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını doğrulayın.

Yeterli güç beslemesi 
verildikten sonra RPS 
LED’i yanmıyor.

1.  RPS kablosunun RPS konektörüne ve duvar prizine/güç 
kayışına sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun.

2. RPS’nin RPS bölümünde veri len standart ları 
karşıladığından emin olun.

F A N  L E D ’ i  a m b e r 
renginde yanıp sönüyor 

Switch’in arkasındaki fanları kontrol edin. Fanlardan 
herhangi biri arızalı ise fanı değiştirmek için Bölüm 6.2’ye 
bakınız.

E t h e r n e t  k a b l o s u 
takıldıktan sonra Hızlı 
Ethernet Bağlantı LED’i 
yanmıyor.

1. Ethernet kablosunun LAN switch’ine/göbeğe/PC’ye 
sağlam bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 
PV ve/veya gübek/switch’in açıldığından emin olun.  

2.  Kablonuzun ağ gereksinimleriniz için yeterli olduğunu 
doğrulayın. 100 Mbps’lık ağ (100BaseTx) Cat 5 olarak 
etiketlenen kabloları kullanmalıdır. 10Mbit/san kabloları 
daha düşük kalitedeki kabloları tolere edebilir.

Ağ Erişimi
PC aynı ağdaki diğer 
ana  s i s teme  e r i ş im 
sağlayamıyor 

1.  Ethernet kablolarının sağlam olduğunu ve LED’in yeşil 
yandığını kontrol edin.

2. Eğer port LED’i amber renginde ise, bu portun engellenip 
engellenmediğini kontrol edin. STP’yi açmışsanız kısa 
sürede (yaklaşık 1 dakika) bağlantısı kesilen bir ağ ile 
karşılaşabilirsiniz.
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Tablo 9: Sorun & Önerilen İşlem

Sorun Önerilen İşlem
Ağ Erişimi
PC aynı ağdaki diğer 
ana  s i s teme  e r i ş im 
sağlayamıyor

1. Switch’e elektrik verildi ve bağlantı portu etkinleştirildi. 
Switch’in varsayılan IP’si  192.168.1.1’dir. 

2.  Bu bilgi için PC’nizdeki ağ kurulumunun yapıldığından 
emin olun. PC’nizde switch’e erişim sağlamak için geçerli 
bir yol yoksa, switch IP’sini PC’nizin ulaşabileceği uygun 
bir IP’ye değiştirin. 

3.  PC’den “switch IP” olarak pingleyin, yine çalışmazsa, 2. 
adımı tekrarlayın.

4.  Ping başarılı olursa ancak web yapılandırması yine 
çalışmazsa, PC’yi RS232 veya USB’yi kullanarak konsol 
portunden bağlayın, herhangi bir filtre kuralının veya 
statik MAC adresinin WEB trafiğini bloke etmek için 
ayarlandığını kontrol edin.

Web Yapılandırma Arayüzü
WEB Yapılandırması 
Arayüzü Kullanıcı ID’
s i n i  v e y a  p a r o l a y ı 
u n u t u r s a n ı z /
kaybederseniz.

1. Vrasayılan parolayı değiştirmediyseniz, kullanıcı ID’si 
olarak “admin” yazın ve parola alanını boş bırakın. 

2.  Konsol portuna RS232 veya USB’den giriş yapın, kayıp 
bilgiyi göstermesi için “sys kullanıcısını göster”i kullanın

B a z ı  s a y f a l a r  t a m 
görünmüyor

1. Internet Explorer v5.5 veya üstünü kullandığınızdan emin 
olun. Netscape desteklenmemektedir. Javascript® desteği 
tarayıcınızda etkinleştirilmelidir. Java® desteği alınması 
da gerekebilir.

2. Bağlantının kararlı olup olmadığını görmek için switch 
IP adresini pingleyin. Bazı ping paketleri kullanılamazsa, 
geçerli bir ayar yaptığınızdan emin olmak için ağ kurulu-
munu kontrol edin. 

Y a p ı l a n d ı r m a d a 
yapı lan değiş ik l ik ler 
saklanamıyor.

Değişiklikleri kaydetmek için Yapılandırmayı Kaydet 
sayfasında  Save düğmesine tıkladığınızdan emin olun.

Konsol Arayüzü
Terminal emülatöründeki 
metinleri gösteremiyor.

1. Varsayılan baud hızı 9600’dır, akış kontrolü yok, 8 bit veri, 
denklik kontrolü yok ve durma biti birdir.  

2. Terminal emülatörü kurulumunu bu sayı ile değiştirin. 
Switch’i bağlamak için USB kullanıyorsanız, ilk önce USB 
sürücüsünü bağlayın.  

3. Kablonun iyi konumda olup olmadığını kontrol edin.
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7.4  Dosyaları yükleme ve de indirme prosedürü

7.4.1 TFTP tarafından ön yüklemeli modülü yükleme

1. Sistem başlaması sırasında ( 
POST ) « Ön Yükleme ROM Emri 
» moduna giriş yapmak için konsol 
üzerindeki her hangi bir tuşa basın. 

2. TFTP müşteri IP adresini, sizin 
anahtar  IP adres in iz  o larak 
ayarlama için “c < IP Address >           
< Netmask > “ emrini kullanın, örn. “ 
c 192. 192. 1. 100 255. 255. 255. 0”.

3. Ö n  y ü k l e m e  m o d ü l ü n ü z ü n 
yerleştiği TFTP sunucu IP adresini ayarlamak için “s < IP Address > < 
Netmask >” emrini kullanın, örn. “ c 192. 192. 1. 100 255. 255. 255. 0”.

4. Ön yükleme modülünü yüklemek için “u < File Name >” emrini girin. 
Dosya ismi, sizin TFTP sunucunuzdaki lokal ön yükleme modülünün 
ismi olmalıdır, Örn. “u armboot.img”.

5. Mevcut ön yükleme yükleyicisini geçersiz kılmak için « Y » tuşlayın. 

6. Yeni ön yükleme modülünü aktif hale getirmek için döngüyü başlatın. 

7.4.2 TFTP ile bellenim yüklenimi 

1. Sistem başlaması sırasında ( 
POST ) « Ön Yükleme ROM 
Emri » moduna giriş yapmak 
için konsol üzerindeki her 
hangi bir tuşa basın.

2. TFTP müşteri IP adresini, 
sizin anahtar IP adresiniz 
olarak ayarlama için “c < IP 
Address > < Netmask > “ 
emrini kullanın, örn. “ c 192. 
192. 1. 100 255. 255. 255. 0”.

3. Ön yükleme modülünüzün yerleştiği TFTP sunucu IP adresini 
ayarlamak için “s < IP Address > < Netmask >” emrini kullanın, örn. “ 
s 192. 192. 1. 121 255. 255. 255. 0”.

Şekil 63. TFTP tarafından ön 
yüklemeli modülü yükleme

Şekil 64. TFTP tarafından bellenim 
yüklenimi 
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4. Bellenimi yüklemek için “u < File Name >” emrini girin. Dosya ismi, 
sizin TFTP sunucunuzdaki lokal bellenimin ismi olmalıdır, Örn. “u 
gx2024x_2. 1. 3. 2_051026”.

5. Bellenimi yükledikten sonra, yükleme için « g » emrini kullanın ve de 
bellenimi yürürlüğe sokun. 

7.4.3 FTP tarafından bellenim yüklenimi

Diğer uzaktan yönetim aletlerinin 
y a n ı  s ı r a  f t p  f o n k s i y o n u n u 
kullanmadan evvel, sizin PC’nizin 
ve de anahtarınızın aynı VLAN 
olduğundan emin olunuz. Anahtar 
VLAN, WEB GUI ’ n in Sistem 
- - > IP  kurulumu  sayfasında 
gösterilir ya da CLI tarafından VID’
i görüntülemek için “net ara yüz 
gösterimini” kullanın. 

1. Acil emir penceresini açın. 

2. Bellenimin yerleştirildiği yönergeyi değiştirin. 

3. Anahtardaki FTP sunucusuna bağlanmak için « ftp < IP Adresi > » emrini 
kullanın, bu şekilde IP adresi anahtar IP’sidir, örn. “ftp 192. 192. 1. 100”.

4. Sistemin kullanıcı adını girin. 

5. Sistemin parolasını girin. 

6. Bellenimi yüklemek için “put < File Name >” emrini girin. Dosya ismi, sizin 
belleniminizin lokal ismi olmalıdır, Örn. “u gx2024x_2. 1. 3. 2_051026”.

7.4.4 FTP ile otomatik - yapılandırma dosyasını yükleme

Diğer uzaktan yönetim aletlerinin 
yan ı  s ı ra  f tp  fonks iyonunu 
kullanmadan evvel, sizin PC’nizin 
ve de anahtarınızın aynı VLAN 
olduğundan emin olunuz. Anahtar 
VLAN, WEB GUI’ nin Sistem 
- - > IP kurulumu sayfasında 
gösterilir ya da CLI tarafından 
VID’i görüntülemek için “net ara 
yüz gösterimini” kullanın. 

Şekil 65. FTP tarafından bellenim 
yüklenimi

Şekil 66. FTP ile otomatik - yapılandırma 
Yükle
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Otomatik - yapılandırma dosyası bir metin dosyası içinde CLI emirleri 
dahilindedir, Dosya anahtara yüklendikten sonra anahtar emirleri yürürlüğe 
koyacaktır. 

1. Acil emir penceresini açın. 

2. Otomatik - yapılandırma dosyasının yerleştirildiği yönergeyi değiştirin. 

3. Anahtardaki FTP sunucusuna bağlanmak için « ftp < IP Adresi > » 
emrini kullanın, örn. “ftp 192. 192. 1. 100”.

4. Sistemin kullanıcı adını girin. 

5. Sistemin parolasını girin. 

6. Otomatik - yapılandırma dosyasını yüklemek için “put <File Name>” 
emrini girin. “ #otomatik yapılandırma” dosyanın başlığında yer 
almalıdır ve de Otomatik - yapılandırma dosyasının dosya ismi “config.
bat”, olmalıdır Örn. “put config.bat”.

7.4.5 FTP ile sistem konfigürasyonlarını yedekleme

Diğer uzaktan yönetim aletlerinin 
yan ı  s ı ra  f tp  fonks iyonunu 
kullanmadan evvel, sizin PC’nizin 
ve de anahtarınızın aynı VLAN 
olduğundan emin olunuz. Anahtar 
VLAN, WEB GUI’ nin Sistem 
- - > IP kurulumu sayfasında 
gösterilir ya da CLI tarafından 
VID’i görüntülemek için “net ara 
yüz gösterimini” kullanın. 

1. Acil emir penceresini açın. 

2. Sistem konfigürasyonları dosyasının yerleştirildiği yönergeyi değiştirin. 

3. Anahtardaki FTP sunucusuna sizin FTP sunucunuz olarak bağlanmak 
için « ftp < IP Adresi > » emrini kullanın, örn. “ftp 192. 192. 1. 100”.

4. Sistemin kullanıcı adını girin. 

5. Sistemin parolasını girin. 

6. Sistem konfigürasyonları dosyasının varsayılan ismi « yedekle »’
dir. Sistem konfigürasyonlarını yedeklemek için kullanıcılar bu dosya 
ismini kullanmak zorundadırlar. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra 
dosya yenide isimlendirilebilir.  

Şekil 67. FTP ile sistem 
konfigürasyonlarını yedekleme
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7.4.6 FTP ile sistem konfigürasyonlarını geri yükleme

Diğer uzaktan yönetim aletlerinin 
y a n ı  s ı r a  f t p  f o n k s i y o n u n u 
kullanmadan evvel, sizin PC’nizin 
ve de anahtarınızın aynı VLAN 
olduğundan emin olunuz. Anahtar 
VLAN, WEB GUI’ n in Sistem 
- - > IP kurulumu sayfasında 
gösterilir ya da CLI tarafından VID’ 
i görüntülemek için “net ara yüz 
gösterimini” kullanın. 

1. Acil emir penceresini açın. 

2. Sistem konfigürasyonları dosyasının yerleştirildiği yönergeyi değiştirin. 

3. Anahtardaki FTP sunucusuna sizin FTP sunucunuz olarak bağlanmak 
için « ftp < IP Adresi > » emrini kullanın, örn. “ftp 192. 192. 1. 100”.

4. Sistemin kullanıcı adını girin. 

5. Sistemin parolasını girin. 

6. Sistem konfigürasyonları yeniden yüklemek için “put < File Name >” 
emrini kullanın. Dosya, aynı anahtar modelinden yedekleme dosyası 
olmalıdır. Örn. “put backup”

7.4.7 Konsol ile sistem konfigürasyonlarını yedekleme

1. Konsol hızınızı 9600 bps’e 
değiştirin. 

2. CLI  komutu « sys f i les 
config backup” çalıştırın. 

3. 1KX modem ile terminalden 
sistem konfigürasyonlarını 
alın. 

Şekil 68. FTP  ile sistem 
konfigürasyonlarını yeniden yükleme

Şekil 69. Konsol ile sistem 
konfigürasyonlarını yedekleme
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7.4.8 Konsol ile sistem 
k o n f i g ü r a s y o n l a r ı n ı 
yeniden yükleme

1. CLI komutu “sys files config 
restore” çalıştırın. Dosya, 
aynı anahtar modelinden 
y e d e k l e m e  d o s y a s ı 
olmalıdır.

2. 1KX modem ile terminalden 
sistem konfigürasyonlarını 
transfer edin.

Şekil 70. Konsol ile sistem 
konfigürasyonlarını yeniden yükleme
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8.  Sözlük
10BASE-T 10 Mbps veri hızına sahip Ethernet ağları tarafından 

kullanılan kablolama çeşidine verilen ad. Aynı zamanda 
Kategori 3 (CAT 3) kablolaması olarak da bilinir. Ayrıca 
bakınız veri tabanı, Ethernet.

100BASE-T 100 Mbps veri hızına sahip Ethernet ağları tarafından 
kullanılan kablolama çeşidine verilen ad. Aynı zamanda 
Kategori 5 (CAT 5) kablolaması olarak da bilinir. Ayrıca 
bakınız veri tabanı, Ethernet.

1000BASE-T 1000 Mbps veri hızına sahip Ethernet ağları tarafından 
kullanılan kablolama çeşidine verilen ad..

İkili sistem “Taban iki” sistem numaraları, tüm numaraları temsil etmek 
için yalnızca iki basamak, 0 ve 1’i kullanır.  İkili sistem, 
numara 1, 1 gibi, 2, 10 gibi, 3, 11 gibi, 4, 100 gibi vs. 
Rahatlık için ondalık sayılar olarak açıklanmasına karşın, IP 
adresleri gerçekte ikili sayılar kullanır; örn. 209.191.4.240 
numaralı IP aslında ikili olarak 11010001.10111111.0000
0100.11110000 şeklindedir. Ayrıca bakınız bit, IP adresi, 
network maskesi.

bit “ikili basamağın” kısaltılmışı, bir bit iki değere sahip bir 
sayıdır, 0 ya da 1. Ayrıca bakınız ikili sistem.

bps Saniye başına bit 

CoS Servis Sınıfı 802.1Q içinde tanımlanmış, değer yelpazesi 
ise 0 ila 7.

yayın TAğ üzerindeki tüm bilgisayarlara veri göndermek için.
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Ethernet En çok kurulan bilgisayar ağ teknolojisi, genellikle kıvrımlı 
çift kablolama kullanılır. Ethernet veri hızı 10 Mbps ve 100 
Mbps’dir. Aynı zamanda bakınız 10BASE-T, 100BASE-T, 
kıvrımlı çift.

FTP Dosya Transfer Protokolü

Dosyaları İnternete bağlı bilgisayarlar arasında transfer 
etmek için kullanılan bir program. Ortak kullanımlar dosyaları 
web sunucusuna yeni yüklemeyi ya da güncellemeyi ve 
dosyaları web sunucusundan yüklemeyi içerir.

Ana sistem İnternete bağlı bir cihaz (genellikle bir bilgisayar).

ICMP Internet Kontrol Mesajı Protokolü

Hataları ve diğer ağ ile ilişkili bilgileri raporlamak için 
kullanılan bir internet protokolüdür. Uyarı komutu ICMP’den 
yararlanır.

IGMP Internet Grup Yönetimi Protokolü

Bilgisayarı bitişik yönelticiler ile çok yayınlı gruplar 
içindeki üyeliği hakkında bilgiler paylaşması için aktif hale 
getiren bir internet protokolüdür. Çok yayınlı bilgisayar 
grubu üyelikleri diğerlerinden farklı belirli içeriği almak ile 
ilgilenmesi için gösterilen bir gruptur. Bir IGMP grubuna 
çoklu yayın yapmak mobil bilgisayar kullanıcı grubunun 
adres defterlerinin eş zamanlı olarak güncellenmesi için ya 
da şirket haberlerinin dağıtımını yapması için kullanılabilir .

IGMP 
Snooping

Her port üzerindeki IGMP paketlerini gözetler ve 2 katmanlı 
çoklu yayın grubuna sahip port ile ilişkilendirir.

maske Bakınız ağ maskesi.

Çoklu Gönderi Grup ağ cihazlarına veri göndermek içindir.

Mbps Saniye başı Megabitler için kısaltma, ya da saniyede bir 
milyon bit. Ağ veri hızları sık sık Mbps ile ifade edilir.



91

8. Bölüm - Sözlük

Monitör Aynı zamanda “Gezici Analiz”olarak adlandırılır, bir port 
üzerine bir ağ analizörü iliştirme ve anahtar üzerindeki 
diğer portların alışverişlerini gözlemlemek için kullanılır. 

ağ maskesi Bir ağ maskesi ana sistem Kimlik numarasını algılamazken 
ağ Kimlik numarasını seçmek için bir IP adresine uygulanan 
bir bit sırasıdır.  Örneğin, eğer 255.255.255.0 numaralı ağ 
maskesi 100.10.50.1 numaralı IP adresine uygulanırsa ağ 
Kimlik No 100.10.50 ve anasistem Kimlik No 1 olur. Aynı 
zamanda bakınız, ikili sistem, IP adresi, alt ağ, “Açıklanan 
IP Adresi” bölümü.

NIC Ağ Arabirim Kartı

Bilgisayarınıza takılan ve Ethernet NIClerinin tipik olarak bir 
RJ-45 konektörü olduğu ağ kablolamasına fiziksel arabirim 
sağlayan bir adaptör kartı Bakınız Ethernet, RJ-45.

packet Paket diye adlandırılan üniteleri içeren bir ağ üzerinde 
iletilen veriler. Her bir paket nereden geldiği (kaynak adres) 
ve nereye gitmesi gerektiği (hedef adres) gibi yararlı bir yük 
(veriyi) ve artı ek yük bilgileri içerir, 

ping Paket Internet (ya da İç-Ağ) Arayıcı

Bir IP adresi ile ilişkilendirilmiş ana sistemin çevrim içi olup 
olmadığını doğrulamak için kullanılan bir program. Verilen 
etki alanı isminin IP adresini göstermek için de kullanılabilir. 

port Bilgisayar ya da yöneltici gibi bir cihaza cihazdan bilgi 
akışını sağlayan fiziksel erişim noktası .

protokol AVeri iletimini yöneten kurallar bütünü. Veri iletimini 
çalıştırmak için, bağlantının her iki ucu protokol kurallarını 
izlemek zorundadır.

uzak Fiziksel olarak ayrı bir yer. Örneğin, şirketin ağ bağlantısına 
giriş yapan seyahatte olan bir çalışan bir uzak kullanıcıdır.  
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RJ-45 Kayıtlı Jak Standardı - 45

Telefon hatları üzerinde veri aktarımında 8-pinli fiş 
kullanılmıştır. Ethernet kablosu genellikle bu tipte konektör 
kullanmaktadır.   

RMON Uzaktan İzleme

SNMP Uzatmaları kapsamlı ağ izleme kapasitesi sağlar.

yönlendirme Verinin hedef IP adresine ve mevcut ağ şartlarına bağlı 
olarak ağınız ile internet arasında verileri en etkili rota 
üzerinden iletme. Yöneltmeyi gerçekleştiren cihaza yöneltici 
denir.

SNMP Basit Ağ Yönetimi Protokolü

TCP/IP protokolü ağ yönetimi için kullanılır.

STP Yol Ağacı Protokolül

TKarmaşık bir ağ içinde dönmesinden kaçınan köprü 
protokolü.

Alt ağ Alt ağ ağın bir kısmıdır. Alt ağ geniş bir ağdan ağdaki 
bilgisayarlardan bazılarını seçen ve diğerlerini dışlayan 
bir alt ağ maskesi ile ayırt edilir. Alt ağ bilgisayarları ana 
ağın geri kalanına fiziksel olarak bağlı kalırlar, ancak başka 
ağdaymış gibi işlem görürler. Aynı zamanda bakınız ağ 
maskesi.

alt ağ 
maskesi

Bir alt ağ tanımlayan bir maske Aynı zamanda bakınız ağ 
maskesi.

TCP Bakınız TCP/IP.
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TCP/IP İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü

İnternette kullanılan ana protokoller IP paketleri hedefine 
teslim etmekten sorumlu iken, TCP teslim için verileri 
paketlere bölmekten ve onları hedefinde yeniden bir araya 
getirmekten sorumlu. TCP ve IP http, FTP, Telnet vb. 
yüksek seviyedeki uygulamalar ile destelendiğinde, TCP/IP 
tüm bu protokol takımlarına başvurur.

Telnet/SSH Bir interaktif, karakter bazlı bir program, uzaktaki bir 
bilgisayara erişmek için kullanılır.  HTTP (web protokolü) 
ve FTP yalnızca dosyaları uzaktaki bir bilgisayardan 
indirmenize olanak tanırken, Telnet/SSH bir bilgisayara 
uzaktan girme ve kullanma olanağı tanır.

TFTP Önemsiz Dosya Transfer Protokolül

Dosya transferleri için bir protokol olan TFTP’yi kullanmak 
Dosya Transfer Protokolünü (FTP) kullanmaktan daha 
kolaydır ancak aynı kapasiteye sahip değil ve aynı ölçüde 
güvenli değildir.

Trunk İk i  ya da daha fazla port  bir  varsayı lan port  gibi 
birleştirilirler, aynı zamanda Link Kümelemesi de denir.

TTL Yaşama Zamanı

IP paketi içinde bulunan ve o paket içindeki yaşam ömrünü 
yayan bir dosyadır.  Başlangıçta zaman süresini tanımlar, 
TTL maksimum sekme sayısı yerine genellikle temsil edilir; 
bir paket alan her yöneltici bu dosyayı birer birer azaltır.  
TTL sıfıra ulaştığında, paket atılır.

bükülü çift Telefon şirketleri tarafından kullanılan sıradan bakır telefon 
teli.  Endüktans ve gürültüyü azaltmak için bir ya da birden 
fazla kıvrılmış kablo çiftleri içerir. Her telefon hattı bir çift 
kullanır.  Evlerde, çoğunlukla iki çift olarak kurulur. Ethernet 
LANlar (Yerel İletişim Ağları), yüksek derecede Kategori 
3 (CAT^) olarak adlandırılırlar ve 10BASE-T ağları için 
kullanılırlar ve daha da yüksek derecede Kategori 5 (CAT 5) 
olarak adlandırırlılar ve 100BASE-T ağları için kullanılırlar.  
Aynı zamanda bakınız 10BASE-T, 100BASE-T, Ethernet.
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Yukarı akıntı Veri iletiminin yönü kullanıcıdan internetedir.

VLAN Varsayılan Yerel İletişim Ağı

WAN Geniş İletişim Ağı

Ülke ya da kıta gibi geniş bir coğrafik alana yayılı bir ağ. 
SL-1000 ile ilgili olarak, WAN İnternete gönderme yapar.

Web 
tarayıcısı

A software program that uses Hyper-Text Transfer Protocol 
Web sitelerinden bilgi indirmek (ve sitelere bilgi yüklemek) 
için Yardımlı-Metin Transfer Protokolü (HTTP) kullanan 
ve kullanıcıya metin, grafik resimleri, ses ya da video 
içerebilecek bilgiyi gösteren bir yazılım programı. Web 
görüntüleyici Yardımlı Metin Transfer Protokolü (HTTP) 
kullanır.  Popüler web görüntüleyicileri Netscape Navigatör 
ve Microsoft Internet Explorer’dır. Aynı zamanda bakınız 
http, web sitesi, WWW.

Web sayfas Bir web sitesi dosyası genellikle metin, grafik ve başka web 
sitelerindeki sayfaların yanı sıra o web sitesindeki diğer 
sayfalara yardımcı link (çapraz referans) içerir.  Bir kullanıcı 
bir web sitesine eriştiğinde, görüntülenen ilk sayfaya ana 
sayfa denir. Aynı zamanda bakınız yardımcı link, web sitesi.

Web sitesi Internet üzerinde uzaktan kullanıcılara web görüntüleyicileri 
aracılığıyla bilgi dağıtan (ve onlardan bilgi alan) bir 
bilgisayar.  Bir web sitesi genellikle metin, grafik ve 
yardımcı link içeren sayfalar içerir. Aynı zamanda bakınız 
yardımcı link, web sayfası.


