
SRX240 Services Gateway מדריך הפעלה מהירה
היעזר בהוראות במדריך הפעלה מהירה זה כדי לחבר את SRX240 Services Gateway לרשת. 

לפרטים, עיין במדריך SRX240 Services Gateway Hardware Guide בכתובת 
.http://www.juniper.net/techpubs/a058.html

SRX240 Services Gateway  (דגמים SRX240H , SRX240B) לוח קדמי

תיאורסימוןתיאורסימון
1Mini-PIM יציאת מסוף5חריצי
2POWER (0/0 עד 0/15)6לחצן  Gigabit Ethernet

3 ,STATUS ,POWER ,ALARM) נוריות
(mPIM , HA7USB יציאות

4Reset Config לחצן

SRX240 Services Gateway  (SRX240H-POE , SRX240H , SRX240B) לוח אחורי

תיאורסימון
חבק קשירה לכבלים1
כניסת ספק כוח2
נקודת הארקה3

SRX240 Services Gateway עם שירותי התכנסות משולבים 
(SRX240H-P-MGW  ,SRX240H-POE) לוח קדמי

תיאורסימוןתיאורסימון
1Mini-PIM יציאת מסוף5חריצי
2POWER (0/0 עד 0/15)6לחצן  Gigabit Ethernet

3 ,STATUS ,POWER ,ALARM) נוריות
(mPIM , HA7USB יציאות

4Reset Config לחצן

SRX240 Services Gateway עם שירותי התכנסות משולבים 
(SRX240H-P-MGW) לוח אחורי

תיאורסימון
1FXS יציאת קול
2FXO יציאת קול
כניסת ספק כוח3
נקודת הארקה4
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SRX240 Services Gateway דגמיSRX240 Services Gateway דגמיSRX240 Services Gateway
:SRX240 Services Gateway ניתן להשיג את ארבעת הדגמים הבאים של

תמיכה בקולהספק על גבי Ethernetזיכרון DDRהתקן
SRX240B 512 MBלאלא
SRX240H 1 GBלאלא

SRX240H-POE 1 GBלאכן
SRX240H-P-MGW 1 GBכןכן

הערה: בדגמי SRX240H-PoE ו- SRX240H-P-MGW, הספק על גבי Ethernet  (PoE) של 150 
.(ge-0/0/15 עד ge-0/0/0) וואט נתמך בכל 16 היציאות

SRX240 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX240 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX240 Services Gateway
היעזר בהנחיות להלן לחיבור ולהגדרה של כל אחד מדגמי SRX240 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      נורית ALARM (צהוב): פעילות רגילה של ההתקן, הנורית עשויה לדלוק בצבע צהוב מכיוון שלא      נורית ALARM (צהוב): פעילות רגילה של ההתקן, הנורית עשויה לדלוק בצבע צהוב מכיוון שלא  ■

הוגדרה תצורת הצלה. מצב זה אינו מצב פאניקה.
נורית mPIM (כבויה): מודול Mini-PIM  (Mini-Physical Interface Module) אינו נמצא או שאינו      נורית mPIM (כבויה): מודול Mini-PIM  (Mini-Physical Interface Module) אינו נמצא או שאינו      נורית mPIM (כבויה): מודול Mini-PIM  (Mini-Physical Interface Module) אינו נמצא או שאינו  ■
מזוהה על-ידי ההתקן. אם נורית זו דולקת בירוק רציף, פירוש הדבר הוא שמודול Mini-PIM פועל 

באופן רגיל.

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 ge-0/0/1 לבין ge-0/0/15 בלוח הקדמי      חבר כבל RJ-45 (כבל Ethernet) מיציאה אחת כלשהי בין ge-0/0/1 לבין ge-0/0/15 בלוח הקדמי      חבר כבל RJ-45 (כבל Ethernet) מיציאה אחת כלשהי בין ge-0/0/1 לבין ge-0/0/15 בלוח הקדמי  ■
אל יציאת Ethernet בהתקן הניהול (תחנת עבודה או מחשב נייד). 

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

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

עיין באיור להלן לפרטים על חיבור ממשק ניהול:

חלק 3: הבנה של הגדרות תצורת ברירת המחדל

SRX240 Services Gateway הוא התקן ניתוב מאובטח המחייב שימוש בהגדרות התצורה הבסיסיות 
הבאות כדי לפעול באופן תקין:

יש להקצות כתובות IP לממשקים.     יש להקצות כתובות IP לממשקים.     יש להקצות כתובות IP לממשקים. ■

על הממשקים להיות מוגבלים לאזורים.     על הממשקים להיות מוגבלים לאזורים.     על הממשקים להיות מוגבלים לאזורים. ■

■    יש להגדיר קווי מדיניות בין אזורים כדי לאפשר/למנוע תעבורה.

יש להגדיר כללי NAT מקור.     יש להגדיר כללי NAT מקור.     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.
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הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור ממשקים

כתובת IPמצב DHCPאזור אבטחהממשקסימון יציאה
0/0ge-0/0/0untrustלא מוקצהלקוח

ge-0/0/1 עד 0/1 עד 0/15
ge-0/0/15trust192.168.1.1/24שרת

הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור מדיניות אבטחה

פעולת מדיניותאזור יעדאזור מקור
trustuntrustמותר
trusttrustמותר

untrusttrustמניעה

NAT הגדרות ברירת מחדל של היצרן עבור כלל

פעולת מדיניותאזור יעדאזור מקור
trustuntrustuntrust מקור לאזור NAT ממשק

IP חלק 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. 

כברירת מחדל, שרת DHCP מופעל בממשק ge-0/0/1)   (IRB) vlan.0 , L3 VLAN עד 
ge-0/0/15) , המוגדר בכתובת IP של 192.168.1.1/24.

כאשר התקן SRX240 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות      כאשר התקן SRX240 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות      כאשר התקן SRX240 Services Gateway מופעל בפעם הראשונה, הוא מאותחל עם הגדרות  ■
ברירת המחדל של היצרן.

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 ge-0/0/0 כדי להתחבר לספק שירותי האינטרנט שלך (ISP). ספק שירותי 

.DHCP האינטרנט שלך יקצה כתובת IP באמצעות תהליך
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 ge-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.

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

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

xx, כאשר xx, כאשר xx הוא מסיכת רשת המשנה. a.b.c.d/xx בתבנית IP יש להזין את כתובתa.b.c.d/xx בתבנית IP יש להזין את כתובתa.b.c.d/xx
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.
הזן את שמות השרת בשדה 4.    הזן את שמות השרת בשדה 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.
כדי לבצע שינויים כלשהם בהגדרות תצורת הממשק, עיין ב-  הערה:

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.

SRX240 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX240 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה שלSRX240 Services Gateway
עם שירותי התכנסות משולבים

אם אתה משתמש בדגם SRX240H-P-MGW, השתמש בהנחיות להלן להגדרת תמיכה בקול בשער המדיה 
וכדי להתחיל להשתמש בהתקן לביצוע ולקבלה של שיחות.

הטבלה שלהלן מספקת סקירה של השלבים שעליך לבצע כדי להגדיר תמיכה בקול בשער המדיה.

משימהשלבמשימה שלב
1.FXS -ו FXO 7חבר את יציאות.(trunk) הגדר את העורק
2.J-Web הגדר קבוצות עורקים.8גש אל ממשק
צור את תוכנית החיוג.9הגדר את סיווג ההגבלה.3
4.SIP הגדר את שער המדיה.10הגדר את תחנת
הגדר את שרת השיחות השורד (survivable).11הגדר את התחנה האנלוגית.5
הגדר את שרת שיחות העמיתים.6

FXO -ו FXS חלק 1: חבר את יציאות
.RJ-11 בהתקן, להתקן אנלוגי כגון טלפון, פקס או מודם באמצעות כבל (FXS2 או FXS1)  FXS 1.   חבר יציאת

 PSTN-או ליציאת תחנה ב (CO) בהתקן, למתגי המרכזייה (FXO2 או FXO1)  FXO 2.    חבר יציאת
.RJ-11 באמצעות כבל

.VoIP אל טלפון (ge-0/0/15 עד ge-0/0/0)  PoE מכל אחת מיציאות Ethernet 3.    חבר כבל.VoIP אל טלפון (ge-0/0/15 עד ge-0/0/0)  PoE מכל אחת מיציאות Ethernet 3.    חבר כבל.VoIP אל טלפון (ge-0/0/15 עד ge-0/0/0)  PoE מכל אחת מיציאות Ethernet חבר כבל

J-Web חלק 2: גישה לממשק
1.   הפעל דפדפן אינטרנט מהתקן הניהול.

2.    היכנס באמצעות הפרטים שהגדרת בשלב הגדרת התצורה הראשונית כמתואר בסעיף 
."J-SRX240 Services Gateway חיבור והגדרת תצורה של"

.J-Web Dashboard 3.   מוצג דף

חלק 3: הגדר את סיווג ההגבלה

הגדר את סיווג ההגבלה כדי להגדיר את המדיניות המיועדת לציון הרשאות סוגי שיחה:

1.   בחר Configure (הגדרה) > Convergence Services (שירותי התכנסות) >
Station (תחנה) > Class of Restriction (סיווג הגבלה). מוצג דף 

Class of Restriction Configuration (הגדרת סיווג הגבלה).

 New Class of Restriction (הוסף) כדי ליצור סיווג חדש של הגבלה. מוצג דף Add לחץ על 2.    לחץ על 2.    לחץ על
(סיווג הגבלה חדש).

3.   הזן את השם בשדה Class of Restriction (סיווג הגבלה).

 New (הוסף) כדי להוסיף מדיניות חדשה לסיווג ההגבלה שאתה יוצר. מוצג דף Add לחץ על 4.    לחץ על 4.    לחץ על
Policy Configuration (הגדרת מדיניות חדשה).

5.   בצע את הפעולות הבאות:

פעולהשדה
ציין שם עבור המדיניות.Policy Name (שם מדיניות)

בחר את סוגי השיחות המתאימים לתצורה שלך.Available Call Types (סוגי שיחות זמינים)
הגדר הרשאות (אפשור או מניעה) עבור סוגי השיחות שנבחרו.Permissions (הרשאות)

הערה: כברירת מחדל מותרות רק שיחות בתוך ענפים ושיחות חירום.

SIP חלק 4: הגדר את תחנת

הערה: להגדרת תצורה ראשונית של ההתקן, אין צורך להגדיר את תבניות התחנות. ניתן להשתמש 
בערכי ברירת המחדל.

בחר 1.    בחר 1.    בחר Configure (הגדרה) > Convergence Services (שירותי התכנסות) >
Station (תחנה). מוצג דף Station Configuration (הגדרת תחנה).

2.   לחץ על Add (הוסף) כדי להוסיף את התחנה החדשה ולבצע את פעולות החובה הבסיסיות הבאות:
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פעולהשדה
ציין שם עבור התחנה.Name (שם)

הזן את מספר השלוחה של התחנה.Extensions (שלוחות)
בחר את סוג ההגבלה שכבר הגדרת.Class of Restriction (סיווג הגבלה)

בחר את תבנית התחנה שכבר הוגדרה.Template Name (שם תבנית)

באפשרותך להגדיר את התבניות האנלוגיות כך שיהיו דומות כדי שיוכלו להשתתף בהגדרת תצורה 
משותפת.

חלק 5: הגדר את התחנה האנלוגית
בחר 1.    בחר 1.    בחר Configure (הגדרה) > Convergence Services (שירותי התכנסות) > Station (תחנה). 

מוצג דף Station Configuration (הגדרת תחנה).

2.   לחץ על Add (הוסף) כדי להוסיף את התחנה החדשה ולבצע את פעולות החובה הבסיסיות הבאות:

פעולהשדה
ציין שם עבור התחנה.Name (שם)

הזן את מספר השלוחה של התחנה.Extensions (שלוחות)
בחר את סוג ההגבלה שכבר הגדרת.Class of Restriction (סיווג הגבלה)

בחר את תבנית התחנה שכבר הוגדרה.Template Name (שם תבנית)
(TDM ממשק) TDM Interface.(T1 או ,FXS , FXO) המיועד להגדרה TDM ציין את סוג ממשק

הערה: באפשרותך להגדיר את תחנות SIP השונות באופן דומה כדי שהן יוכלו להשתתף בהגדרת 
תצורה משותפת.

חלק 6: הגדר את שרת שיחות העמיתים
הגדר את שרת שיחות עמיתים המספק שירותי ניתוב שיחות וטיפול בשיחות עבור ההתקן:

Call Server < (שירותי התכנסות) Convergence Services < (הגדרה) Configure בחר 1.    בחר 1.    בחר
(שרת שיחות). מוצג דף Peer Call Server Configuration (הגדרת שרת שיחות עמיתים).

2.   בצע את פעולות החובה הבסיסיות הבאות:

פעולהשדה
ציין את השם של שרת שיחות עמיתים.Name (שם)

 PSTN Access Number
(PSTN מספר גישה אל)

ציין את מספר PSTN החיצוני עבור שרת שיחות שורד 
.PSTN לשימוש אם עליו ליצור קשר ישיר עם (survivable)

בחר את סוג הכתובת, בחר בין fqdn לבין כתובת Address Type.ipv4-address (סוג כתובת)
FQDN.(Fully Qualified Domain Name) הזן שם תחום מוחלט

(IP כתובת) IP Address.של שרת שיחות עמיתים IP הזן את כתובת

הערה: בעת הגדרת שרת שיחות עמיתים:
כדי שההתקן יוכל לאמת את עצמו מול שרת שיחות עמיתים, ייתכן שתצטרך לספק את פרטי מזהה      כדי שההתקן יוכל לאמת את עצמו מול שרת שיחות עמיתים, ייתכן שתצטרך לספק את פרטי מזהה      כדי שההתקן יוכל לאמת את עצמו מול שרת שיחות עמיתים, ייתכן שתצטרך לספק את פרטי מזהה  ■

משתמש וסיסמה של ההתקן כפי שאלה ניתנו על ידי המנהל של שרת שיחות עמיתים.

.Transport (UDP)  -ו Port (5060)  תוכל לאשר את ערכי ברירת המחדל בשדות    ■

להגדרת תצורה ראשונית של ההתקן, אין צורך לציין את ה- codec. נעשה שימוש במערכת ברירת      להגדרת תצורה ראשונית של ההתקן, אין צורך לציין את ה- codec. נעשה שימוש במערכת ברירת      להגדרת תצורה ראשונית של ההתקן, אין צורך לציין את ה- codec. נעשה שימוש במערכת ברירת  ■
.G729AB , G711-A , 711-µ :מוגדרים בסדר הבא codecs ,כברירת מחדל .codecs מחדל של

(trunk) חלק 7: הגדר עורק
הגדר עורק עבור ממשק  PSTN time-division multiplexing (TDM) שישמש את ההתקן או את שרת 

השיחות השורד לניתוב שיחות אל היעד.

Gateway < (שירותי התכנסות) Convergence Services < (הגדרה) Configure בחר 1.    בחר 1.    בחר
(שער) > Trunks (עורקים). מוצג דף New Trunk Configuration (הגדרת ערק חדש).

2.   בצע את הפעולות הבאות:

פעולהשדה
ציין שם עבור העורק.Trunk Name (שם עורק)

בחר את סוג העורק  (FXS , FXO, או T1).Trunk Type (סוג עורק)
(TDM ממשק) TDM Interface (T1 או ,FXS , FXO) המיועד להגדרה TDM ציין את סוג ממשק

לניתוב סוגים מסוימים של שיחות.

חלק 8: הגדר קבוצות עורקים

קבוצת עורקים מורכבת ממספר עורקים המוגדרים לפי סדר עדיפויות לבחירתם בעת ניתוב שיחה.

Gateway < (שירותי התכנסות) Convergence Services < (הגדרה) Configure בחר 1.    בחר 1.    בחר
 Trunk Group Configuration (קבוצות עורקים). מוצג דף Trunk Groups < (שער)

(הגדרת קבוצת עורקים).

2.   לחץ על Add (הוסף) כדי ליצור קבוצת עורקים חדשה ולבצע את פעולות החובה הבאות:

פעולהשדה
ציין שם עבור קבוצת העורקים.Name (שם)

בחר את העורקים המתאימים לתצורה שלך.Available Trunks (עורקים זמינים)

חלק 9: צור את תוכנית החיוג

צור את תוכנית החיוג כדי לאפשר לשרת שיחות עמיתים לנתב שיחות יוצאות שמקורן בטלפוני 
SIP/תחנות אנלוגיות בענף אל PSTN שלו:

Dial Plan < (שירותי התכנסות) Convergence Services < (הגדרה) Configure בחר 1.    בחר 1.    בחר
 Dial Plan Configuration (תוכנית חיוג). מוצג דף Dial Plan (תוכנית חיוג), ולחץ על

(הגדרת תוכנית חיוג).
 New Dial Plan Configuration (הוסף) כדי ליצור תוכנית חיוג חדשה. מוצג דף Add לחץ על 2.    לחץ על 2.    לחץ על

(הגדרת תוכנית חיוג חדשה).
הזן שם בשדה 3.    הזן שם בשדה 3.    הזן שם בשדה Dial Plan Name (שם תוכנית חיוג) ולחץ על Add (הוסף). מוצג דף 

New Route Pattern Configuration (תצורת תבנית ניתוב חדשה).
4.   בצע את פעולות החובה הבסיסיות הבאות:
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פעולהשדה
ציין שם עבור תבנית הניתוב.Route Pattern (תבנית ניתוב)

בחר סוג שיחה. ברירת המחדל היא שיחת עורק.Call Type (סוג שיחה)
בחר את קבוצות העורקים שהוגדרו מראש ושברצונך לכלול בתבנית הניתוב.Trunk-groups (קבוצות עורקים)

הערה: באפשרותך לקבל את ערכי ברירת המחדל עבור השדות Preference (העדפה) ו-
Digit Manipulation (שינוי ספרות).

חלק 10: הגדר את שער המדיה

הגדר את שער המדיה כך שיאפשר למשתמשים לבצע שיחות בתוך הענף וחיצונית כאשר שרת שיחות 
עמיתים נגיש לאספקת ניתוב שיחות ושירותים אחרים של טיפול בשיחות:

בחר 1.    בחר 1.    בחר Configure (הגדרה) > Convergence Services (שירותי התכנסות) >
Media Gateway (שער מדיה) > Gateway (שער). מוצג דף 

Media Gateway Configuration (הגדרת שער מדיה).

2.   לחץ על Add (הוסף) והזן את הגדרות החובה הבאות:

פעולהשדה
ציין את שם ההתקן.Media Gateway (שער מדיה)

בחר שיחת עמית שאליה ייווצר השיוך.Call Server (שרת שיחות)
בחר תוכנית חיוג מוגדרת מראש.Dial Plan (תוכנית חיוג)

ציין את נקודת השירות עבור האזור של ההתקן כדי לאפשר את שירותי שער Zone (אזור)
המדיה ושרת שיחות שורד עבור האזור שנבחר.

.Transport (UDP)  -ו Port (5060)  הערה: תוכל לאשר את ערכי ברירת המחדל בשדות

(Survivable) חלק 11: הגדר את שרת השיחות השורד

שרת זה לוקח על עצמו את תחומי האחריות של שרת שיחות עמיתים כאשר שרת 
שיחות עמיתים אינו בר-השגה:

Call Service < (שירותי התכנסות) Convergence Services < (הגדרה) Configure בחר 1.    בחר 1.    בחר
(שירות שיחות). מוצג דף Survivable Call Service (שירות שיחות שורד).

2.   לחץ על Add (הוסף) כדי ליצור שירות שיחות חדש ולבצע את פעולות החובה הבסיסיות הבאות:

פעולהשדה 
 Call Service Name

(שם שירות שיחות)
ציין את השם של שירות השיחות.

בחר את שם שרת שיחות עמיתים.Call Server (שרת שיחות)
בחר את תוכנית החיוג שהוגדרה מראש לשימוש עבור שרת השיחות השורד.Dial Plan (תוכנית חיוג)

ציין שם עבור האזור.Zone (אזור)

הערה: כל יתר הפרמטרים הדרושים להגדרת שירות השיחות הם אופציונליים וניתן לאשר את ערכי 
ברירת המחדל המוגדרים עבור פרמטרים אלה.

כיבוי ההתקן
ניתן לכבות את ההתקן באחת הדרכים הבאות:

Power לחץ ושחרר מייד את לחצן Power לחץ ושחרר מייד את לחצן Power. ההתקן מתחיל בכיבוי מסודר  כיבוי מסודר      כיבוי מסודר      כיבוי מסודר — ■
.Power של מערכתPower של מערכתPower

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 בממשק J-Web על-ידי בחירה ב-  הערה:
Maintain (תחזוקה) > Reboot (אתחול).

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

.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


