
SRX100 Services Gateway מדריך הפעלה מהירה
היעזר בהוראות במדריך הפעלה מהירה זה כדי לחבר את SRX100 Services Gateway לרשת. 

לפרטים, עיין במדריך SRX100 Services Gateway Hardware Guide בכתובת 
.http://www.juniper.net/techpubs/a059.html
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SRX100 Services Gateway לוח קדמי

תיאורסימוןתיאורסימון
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כניסת ספק כוח4נקודת הארקה2

SRX100 Services Gateway דגמיSRX100 Services Gateway דגמיSRX100 Services Gateway
SRX100 Services Gateway ניתן להשיג את שני הדגמים הבאים של

זיכרון DDRהתקן
SRX100B512 MB
SRX100H1 GB

SRX100 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX100 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX100 Services Gateway
היעזר בהנחיות להלן לחיבור ולהגדרה של SRX100 Services Gateway להגנה על הרשת שלך. שים 

לב לנוריות בלוח הקדמי של ההתקן כדי לקבוע את סטטוס ההתקן.

חלק 1: חבר את כבל המתח להתקן
חבר את כבל המתח להתקן ולמקור מתח. מומלץ להשתמש במגן מפני קפיצות מתח. שים לב 

לחיוויים הבאים:
נורית POWER (ירוק): ההתקן מחובר למקור מתח.    ■

■    נורית STATUS (ירוק): פעילות רגילה של ההתקן.
■    נורית ALARM (צהוב): פעילות רגילה של ההתקן, הנורית עשויה לדלוק בצבע צהוב מכיוון שלא 

הוגדרה תצורת הצלה. מצב זה אינו מצב פאניקה.

הערה: לאחר הגדרת תצורת מצב הצלה, נורית ALARM בצבע צהוב מציין ALARM שולית, ונורית 
התראה בצבע אדום רציף מציינת קיום בעיה מהותית בשער השירותים.

 STATUS הערה: יש לאפשר להתקן בין 5 ל- 7 דקות זמן אתחול לאחר הפעלתו. המתן עד שנורית
דולקת בצבע ירוק רציף לפני שתעבור לחלק הבא.

חלק 2: חבר את התקן הניהול
חבר את התקן הניהול לשער השירותים באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

חבר כבל RJ-45 (כבל Ethernet) מיציאה אחת כלשהי בין fe-0/0/1 לבין fe-0/0/7 בלוח הקדמי אל      חבר כבל RJ-45 (כבל Ethernet) מיציאה אחת כלשהי בין fe-0/0/1 לבין fe-0/0/7 בלוח הקדמי אל      חבר כבל RJ-45 (כבל Ethernet) מיציאה אחת כלשהי בין fe-0/0/1 לבין fe-0/0/7 בלוח הקדמי אל  ■
יציאת Ethernet בהתקן הניהול (תחנת עבודה או מחשב נייד) כמוצג בעמוד 2. מומלץ להשתמש 

בשיטת חיבור זו. אם אתה משתמש בשיטת חיבור זו, עבור לחלק 3.

 DB-9 (מסוף) אל מתאם CONSOLE מהיציאה המסומנת (Ethernet כבל) RJ-45 חבר כבל      DB-9 (מסוף) אל מתאם CONSOLE מהיציאה המסומנת (Ethernet כבל) RJ-45 חבר כבל      DB-9 (מסוף) אל מתאם CONSOLE מהיציאה המסומנת (Ethernet כבל) RJ-45 חבר כבל ■
(.9600 8-N-1 :הגדרות יציאה טורית) .המצורף, המתחבר ליציאה הטורית בהתקן הניהול

J-SRX100



עמוד 2

אם אתה משתמש בשיטת חיבור זו, עבור להוראות הגדרת תצורת CLI אותן ניתן למצוא תחת 
Branch SRX Series Services Gateways Golden Configurations בכתובת 

.http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf

חלק 3: הבנה של הגדרות תצורת ברירת המחדל
SRX100 Services Gateway הוא התקן ניתוב מאובטח המחייב שימוש בהגדרות התצורה הבסיסיות 

הבאות כדי לפעול באופן תקין:
■    יש להקצות כתובות IP לממשקים.

■    על הממשקים להיות מוגבלים לאזורים.
■    יש להגדיר קווי מדיניות בין אזורים כדי לאפשר/למנוע תעבורה.

■    יש להגדיר כללי NAT מקור.
הגדרת התצורה הבאה מוגדרת כברירת מחדל בהתקן כאשר אתה מפעיל אותו בפעם הראשונה. כדי 

שתוכל להשתמש בהתקן, אין צורך לבצע הגדרת תצורה ראשונית כלשהי.

הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור ממשקים
כתובת IPמצב DHCPאזור אבטחהממשקסימון יציאה

0/0fe-0/0/0untrustלא מוקצהלקוח
192.168.1.1/24שרתfe-0/0/1trust עד 0/1fe-0/0/7 עד 0/7

הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור מדיניות אבטחה
פעולת מדיניותאזור יעדאזור מקור

trustuntrustמותר
trusttrustמותר

untrusttrustמניעה

NAT הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור כללNAT הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור כללNAT
פעולת מדיניותאזור יעדאזור מקור

trustuntrustuntrust מקור לאזור NAT ממשק

IPIPI Pחלק 4: ודא שהתקן הניהול מקבל כתובת Pחלק 4: ודא שהתקן הניהול מקבל כתובת 
לאחר חיבור התקן הניהול לשער השירותים, תהליך שרת DHCP בשער השירותים יקצה 

אוטומטית כתובת IP להתקן הניהול. ודא שהתקן הניהול מקבל מההתקן כתובת IP ברשת המשנה 
192.168.1/24 (כתובת שאיננה 192.168.1.1).

הערה:
■    שער השירותים פועל כשרת DHCP ויקצה כתובת IP להתקן הניהול.

אם לא מוקצית כתובת IP להתקן הניהול, הגדר ידנית כתובת IP ברשת המשנה      אם לא מוקצית כתובת IP להתקן הניהול, הגדר ידנית כתובת IP ברשת המשנה      אם לא מוקצית כתובת IP להתקן הניהול, הגדר ידנית כתובת IP ברשת המשנה 192.168.1.0/24.  ■
אל תקצה את כתובת IP מספר 192.168.1.1 להתקן הניהול, כתובת IP זו מוקצית להתקן עצמו. 

 , (fe-0/0/7 עד fe-0/0/1)   (IRB) vlan.0 , L3 VLAN מופעל בממשק DHCP כברירת מחדל, שרת
המוגדר בכתובת IP של 192.168.1.1/24.

כאשר התקן SRX100 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות      כאשר התקן SRX100 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות      כאשר התקן SRX100 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות  ■
ברירת המחדל של היצרן.

עיין באיור להלן לפרטים על חיבור ממשק ניהול:

חלק 5: ודא שכתובת IP מוקצית להתקן שער השירותים
השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לקבל כתובת IP בשער השירותים:

שיטה 1: קבלת כתובת IP דינמית בשער השירותים שלך

השתמש ביציאה fe-0/0/0 כדי להתחבר לספק שירותי האינטרנט שלך (ISP). ספק שירותי 
.DHCP באמצעות תהליך IP האינטרנט שלך יקצה כתובת

אם אתה משתמש בשיטה זו לקבלת כתובת IP בשער השירותים, המשך בביצוע השלבים מחלק 
6 עד חלק 9 במסמך זה כדי להגדיר את תצורת ההתקן ולהעביר תעבורה.

שיטה 2: קבלת כתובת IP סטטית בשער השירותים שלך

השתמש ביציאה fe-0/0/0 כדי להתחבר לספק שירותי האינטרנט שלך. ספק שירותי האינטרנט 
.DHCP באמצעות תהליך IP סטטית. לא תקבל כתובת IP סיפק לך כתובת

אם אתה משתמש בשיטה זו לקבלת כתובת IP בשער השירותים, המשך בביצוע ההוראות מחלק 
6 עד חלק 9 במסמך זה.
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J-Web חלק 6: גישה לממשק
1.   הפעל דפדפן אינטרנט בהתקן הניהול.

.J-Web מוצג דף הכניסה של .URL בשדה כתובת http://192.168.1.1 2.   הזן
ציין את שם משתמש ברירת המחדל כ- 3.    ציין את שם משתמש ברירת המחדל כ- 3.    ציין את שם משתמש ברירת המחדל כ- root (שורש). אל תזין ערך כלשהו בשדה 

Password (סיסמה).
.J-Web (כניסה). מוצג דף ההגדרה הראשונית של Log In 4.   לחץ על

חלק 7: קביעת ההגדרות הבסיסיות
קבע את ההגדרות הבסיסיות כגון Host Name (שם מארח), Domain Name (שם תחום), 

ו- Root Password (סיסמת שורש) עבור שער השירותים שלך.

חשוב: ודא שהגדרת את כתובת IP ואת סיסמת השורש לפני שתחיל את הגדרות התצורה.

הערה: כל השדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה.

אם השתמשת בשיטה 2 בחלק 5 לקבלת כתובת IP בשער השירותים שלך, הקפד לבצע את השינויים 
:J-Web -הבאים ב

.(fe-0/0/0.0 -ב DHCP אפשר) Enable DHCP on fe-0/0/0.0 1.   בטל את הבחירה בתיבת הסימון
 .fe-0/0/0.0 הידנית שקיבלת מספק שירותי האינטרנט שלך בשדה כתובת IP 2.    הזן את כתובת

יש להזין את כתובת IP בתבנית a.b.c.d/xx, כאשר xx הוא מסיכת רשת המשנה.
3.    הזן את כתובת IP של השער בשדה Default Gateway (שער ברירת מחדל). כתובת IP של 

השער מסופקת אף היא על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
4.    הזן את שמות השרת בשדה DNS name servers (שרתי שמות DNS). שמות השרת יסופקו 

על-ידי ספק שירותי האינטרנט.
5.   החל את הגדרות התצורה.

חלק 8: החלת הגדרת התצורה הבסיסית
1.    לחץ על Commit (בצע) כדי לשמור את הגדרת התצורה הבסיסית.

2.    לחץ על Apply (החל) כדי להחיל את הגדרת התצורה הבסיסית.

הערה: כדי לבצע שינויים כלשהם בהגדרות תצורת הממשק, עיין ב- 
Branch SRX Series Services Gateways Golden Configurations בכתובת 

.http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf

חלק 9: אימות הגדרות התצורה
גש אל http://www.juniper.net כדי לוודא שאתה מחובר לאינטרנט. קישוריות זו מוודאת שבאפשרותך 

להעביר תעבורה דרך שער השירותים.

הערה: אם דף http://www.juniper.net אינו נטען, בדוק את הגדרות התצורה, ואז ודא שהחלת את 
הגדרות התצורה.

לאחר שהשלמת שלבים אלה, תוכל להעביר תעבורה מכל יציאה אמינה ליציאה שאינה אמינה.

כיבוי ההתקן
לכיבוי שער השירותים ניתן לבחור באחת מהדרכים הבאות:

.Power ההתקן מתחיל בכיבוי מסודר של מערכת .Power ההתקן מתחיל בכיבוי מסודר של מערכת .Power Power לחץ ושחרר מייד את לחצן Power לחץ ושחרר מייד את לחצן Power כיבוי מסודר      כיבוי מסודר      כיבוי מסודר — ■
כיבוי מיידי      כיבוי מיידי      כיבוי מיידי — לחץ על לחצן ההפעלה והחזק אותו לחוץ למשך 10 שניות. ההתקן כובה מייד. לחץ  ■

Powerשוב על לחצן Powerשוב על לחצן Power להפעלת ההתקן.

באפשרותך לאתחל מחדש או לעצור את המערכת ב- J-Web על-ידי בחירה ב-  הערה:
Maintain (תחזוקה) > Reboot (אתחול).

למידע נוסף אודות הגדרות תצורה, עיין ב- 
בכתובת  Branch SRX Series Services Gateways Golden Configurations

.http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/app-notes/3500153-en.pdf

למידע מפורט אודות הגדרות תצורת התוכנה, עיין בתיעוד התוכנה בכתובת 
.http://www.juniper.net/techpubs/software/junos-srx/index.html

Juniper Networks יצירת קשר עם
.http://www.juniper.net/support/requesting-support.html לתמיכה טכנית עבור לכתובת


