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END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY
DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED
HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER)
CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the Americas) or Juniper
Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable entity being referred to herein as “Juniper”),
and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software
(“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software, for which Customer
has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded by Juniper in equipment which
Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates, upgrades and new releases of such software.
“Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper equipment and any updates, upgrades, additions or
replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to Customer a non-exclusive
and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject to the following use restrictions:

.ا Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer from
Juniper or an authorized Juniper reseller.

.ب Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units for which
Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access Client software only,
Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and containing any number of
processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g., Solaris zones) requires multiple licenses,
regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single chassis.

.ة Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify limits to
Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent users, sessions, calls,
connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase of separate licenses to use particular
features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide throughput, performance, configuration, bandwidth, interface,
processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require
the Software to be used only in conjunction with other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and
purchase of all applicable licenses.

.ت For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of the Software. Customer
may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer may not extend or create an additional trial
period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

.ث The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s enterprise network.
Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software to support
any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally purchase the applicable
license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees not to and shall
not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized copies of the Software (except as
necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of the Software, in any form, to any third party; (d) remove
any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of
the Software to any third party, including as may be embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted
feature, function, service, application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper,
even if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the Software provided by
Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased by Customer from Juniper or an
authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software (or make it available for use) on Juniper
equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking
of the Software to any third party without the prior written consent of Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided
herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper, Customer shall
furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.
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6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of Juniper. As such,
Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in confidence, which at a minimum
includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use the Software for Customer’s internal business
purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright) in and to the Software,
associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or conveyance of any right, title, or interest in
the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the warranty statement that
accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation to support the Software. Support services
may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, THE
SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM
UNAUTHORIZED OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE
WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE
(WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE), INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT
OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF VULNERABILITY TO
INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in contract, tort (including negligence),
breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave rise to the claim, or if the Software is embedded in another
Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into
this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between
the Parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential
basis of the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination of the license
granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related documentation in Customer’s
possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising from the purchase
of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing jurisdiction shall be provided to Juniper
prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked or modified. All payments made by Customer shall be net of
any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing
Juniper with valid tax receipts and other required documentation showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications
that would reduce the amount of withholding tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions
hereunder. Customer shall comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and
damages related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein. Customer’s obligations
under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any applicable foreign
agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any such restrictions, laws or regulations, or
without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version of the Software supplied to Customer may contain encryption
or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use, duplication, or disclosure
by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR
12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.

13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer with the interface
information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on payment of applicable fee, if any.
Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and shall use such information in compliance with any applicable
terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products or technology
are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this Agreement, and such licensor or vendor
shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition, certain third party software may be provided with the
Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and
subject to open source licenses obligating Juniper to make the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License
(“GPL”) or the GNU Library General Public License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate)
available upon request for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194
N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, and
a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws principles. The
provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes arising under this Agreement,
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the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within Santa Clara County, California.
This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and
contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except
that the terms of a separate written agreement executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are
inconsistent or conflict with terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless
expressly assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such invalidity shall not
affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written in the English language, and the
Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment leur volonté que cette convention de même que
tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise. (Translation: The parties confirm that this Agreement and all
related documentation is and will be in the English language)).
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18.................................................... التوجيه بمحرك الخاصة LED مؤشرات :8 الجدول

(قطع Alarm Cutoff/Lamp Test وزر باإلنذار الخاصة LED مؤشرات :9 الجدول
22.................................................................................. المصباح) اإلنذار/اختبار
22..................................... للمضيف الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات :10 الجدول
23............. اليدوية الواجهة على بالطاقة اإلمداد بمصدر الخاصة LED مؤشرات :11 الجدول
23.............................. SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات :12 الجدول
23........................................... SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات :13 الجدول
24.......................................................... بالمروحة الخاصة LED مؤشرات :14 الجدول
26................................... المتردد التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :15 الجدول
28............................................. الطاقة وتوزيع بالطاقة اإلمداد مصدر تكرار :16 الجدول
28..................................... الدائم التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :17 الجدول

2 الخدماتالجزء عبّارة إعداد
3 33الفصل الخدمات عبّارة لتركيب الموقع إعداد

33.................................................. الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة :18 الجدول
5 41الفصل العبوة من الخدمات عبّارة إخراج

43.......................................... التكوين. كاملة الخدمات لعبّارة األجزاء قائمة :19 الجدول
44............................................... الملحقات بصندوق الخاصة األجزاء قائمة :20 الجدول

6 45الفصل التركيب جهاز تركيب
45................................ القوائم رباعي الحامل أو الخزانة تركيب ثقوب مواقع :21 الجدول

3 وإصالحهاالجزء أخطائها واستكشاف واستبدالها األجهزة صيانة إجراءات
13 93الفصل للجهاز المادية المكونات استبدال

xix ■ الجداول قائمة



94........................................................ بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات :22 الجدول
94.................................................................. المطلوبة واألجزاء األدوات :23 الجدول

4 الملحقاتالجزء
ب 167ملحق المادية المواصفات

167.......................................................................... المادية المواصفات :24 الجدول
ة 169ملحق الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات

169....................................................... الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات :25 الجدول
ت 171ملحق الطاقة ومواصفات ومتطلبات إرشادات

172........................................ الدائم التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات :26 الجدول
173....................................... الدائم التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات :27 الجدول
174................................. الدائم بالتيار يعمل الذي األساسي النظام متطلبات :28 الجدول
174................................................................. للمكونات الطاقة متطلبات :29 الجدول
176.......................................... الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل مواصفات :30 الجدول
177....................................... المتردد التيار طاقة بنظام الخاصة المواصفات :31 الجدول
177..................................... المتردد التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات :32 الجدول
178............................ األساسي بالنظام الخاصة المتردد التيار طاقة متطلبات :33 الجدول
178................................................................. للمكونات الطاقة متطلبات :34 الجدول
180...................................................... المتردد التيار طاقة سلك مواصفات :35 الجدول

ث 183ملحق واألسالك بالكابالت خاصة وإرشادات مواصفات
185.............................. االرتباط فقدان تسبب التي للعوامل التقديرية القيم :36 الجدول

وواجهات التوجيه محرك بإدارة الخاصة واألسالك الكابالت مواصفات :37 الجدول
186..................................................................................................... اإلنذار.

خ 209ملحق الكابل موصل سنون
209...................... التوجيه بمحرك ETHERNET لمنفذ RJ-45 الموصل سن :38 الجدول
210................................ CONSOLEو AUX لمنفذي RJ-45 الموصل سن :39 الجدول

الجداول قائمة ■ xx
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الدليل هذا حول

SRX 5600 Services الخدمات عبّارة جهاز دليل استخدام حول التالية اإلرشادات المقدمة هذه توفر
:Gateway

■xxi الصفحة في األهداف
■xxi الصفحة في الجمهور
■xxi الصفحة في بالوثائق الخاصة االصطالحات
السلسلة■ من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق

xxiii الصفحة في SRX
■xxv الصفحة في الوثائق على الحصول
■xxv الصفحة في الوثائق على المالحظات
■xxv الصفحة في الفني الدعم طلب

األهداف

واإلجراءات األساسي والتكوين التركيب إجراءات إلى باإلضافة الجهاز لمكونات وصفًا الدليل هذا يقدم
حيث .Juniper Networks SRX 5600 خدمات لعبّارة وإصالحها األخطاء الستكشاف األساسية

وإجراء الجهاز تشغيل ثم ، وتركيبه عبوته من الجهاز وإخراج الجهاز، لتركيب موقعك إعداد كيفية يوضح
األساسي والتكوين التركيب إجراءات من االنتهاء بعد الروتينية. الصيانة وإجراء للبرامج المبدئي التكوين

مزيد حول معلومات على للحصول JUNOS برامج تكوين توجيهات انظر الدليل، هذا يغطيها التي
.JUNOS برامج تكوين حول التفاصيل من

وبطاقات Juniper Networks خدمات عبّارات حول إضافية معلومات على للحصول مالحظة:
تدعمها التي (SPCs (واختصارها الخدمات معالجة وبطاقات (IOCs (واختصارها اإلدخال/اإلخراج

إصدار مالحظات انظر - منه إغفالها تم ربما التي بالمعلومات أو الدليل هذا على بتصحيحات إما -
.http://www.juniper.net/ العنوان على الجهاز

الجمهور

شركة من خدمات عبّارة وصيانة بتركيب يقوم الذي الشبكات مسؤول أجل من مصمم الجهاز هذا
لديك يكون أن يلزم الدليل، هذا الستخدام خدمات. عبّارة لتركيب موقع إعداد أو Juniper Networks
الشبكة. وتكوين شبكات إنشاء مبادئ إلى باإلضافة خاص، بشكل واإلنترنت الشبكات، حول عام فهم

الدليل. هذا من الغرض تتجاوز المفاهيم تلك حول تفصيلية مناقشات وأية

بالوثائق الخاصة االصطالحات

الدليل. هذا في المستخدمة اإلخطار رموز يحدد xxii الصفحة في xxii الجدول

xxi ■ األهداف

http://www.juniper.net/


اإلخطار رموز :1 الجدول

الوصف المعنى الرمز

مهمة. إرشادات أو ميزات إلى يشير معلوماتية مالحظة

الجهاز. تلف أو للبيانات فقدان عنه ينتج قد موقف إلى يشير تنبيه

الوفاة. حدوث أو جسدية إلصابة التعرض خطر من يحذر تحذير

الليزر. بسبب جسدية إلصابة التعرض خطر من يحذر ليزر تحذير

الدليل. هذا في المستخدمة والصياغة بالنص الخاصة االصطالحات يحدد xxii الصفحة في xxii الجدول

والصياغة النص مصطلحات :2 الجدول

أمثلة الوصف المصطلح

التكوين: أمر اكتب التكوين، وضع إلى للدخول

user@host> configure

تكتبه. الذي النص يمثل هذا مثل عريض نص

user@host>
show
chassis
alarms
No alarms
currently
active

الطرفية. الشاشة على يظهر الذي اإلخراج يمثل ذو نص
ثابت عرض
هذا مثل

تحدد■ معينة بنية هو النهج مصطلح إن
المكافئة. واإلجراءات الظروف

■JUNOS System Basics
تكوين (دليل Configuration Guide

(JUNOS نظام أساسيات
■BGP Communities ،RFC 1997

Attribute

مهمة.■ جديدة مصطلحات يقدم
الكتب.■ أسماء يحدد
اإلنترنت.■ ومسودات RFC عناوين يحدد

هذا مثل مائل نص

للجهاز: مجال اسم بتكوين قم

[edit]
root@# set system domain-name

domain-name

قيمة) مكانها تضع التي (الخيارات المتغيرات يمثل
األوامر. أو التكوين عِبارات في

هذا مثل مائل نص

عِبارة■ تضمين يتعين ،stub مساحة لتكوين
edit] لـ الهرمي المستوى على في stub

. [protocols ospf area area-id
االسم■ التحكم وحدة منفذ يحمل

.CONSOLE

والملفات واألوامر التكوين عِبارات أسماء يمثل
التسلسل مستويات أو IP عناوين أو واألدلة؛

بمكونات الخاصة العالمات أو للتكوين الهرمي
األساسي. التوجيه نظام

هذا مثل عادي نص

بالوثائق الخاصة االصطالحات ■ xxii
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(يُتبع) والصياغة النص مصطلحات :2 الجدول

أمثلة الوصف المصطلح

;<metric stub <default-metric أو اختيارية أساسية كلمات على بداخلها تحتوي
متغيرات.

زوايا) شكل على (أقواس < >

المتعدد البث | البث

(string3 | string2 | string1)

االستثنائية األساسية الكلمات بين اختيار إلى يشير
جانبي من جانب كل على المتغيرات أو تبادليًا

بين عادة االختيارات مجموعة تضمين يتم الرمز.
للتوضيح. أقواس

القائم) الخط (رمز |

rsvp { # Required for dynamic MPLS only مثل السطر نفس على محدد تعليق إلى تشير
التعليق. هذا عليها ينطبق التي التكوين عِبارة

الشباك) (عالمة #

] community name members
[ community-ids

أكثر. أو بقيمة استبداله يمكن متغير على تحتوي المربعة) (األقواس [ ]

[edit]
routing-options {

static {
route default {

nexthop address;
retain;

}
}

}

للتكوين. الهرمي التسلسل في مستوى يحدد { } ) والمعقوفان الهالليان والقوسان المسافة
(

الهرمي التسلسل مستوى في فرعي بيان تحدد
للتكوين.

المنقوطة) (الفاصلة ;

J-Web لـ الرسومية المستخدم واجهة اصطالحات

■All حدد المنطقية، الواجهات مربع في
.Interfaces

■.Cancel فوق انقر التكوين، إللغاء

(GUI) الرسومية المستخدم واجهة عناصر يمثل
تحددها. أو عليها تنقر التي J-Web بـ الخاصة

هذا مثل عريض نص

حدد التكوين، لمحرر الهرمي التسلسل في
.Protocols>Ospf

هرمي تسلسل في المستويات بين يفصل
.J-Web لتحديدات

عريض) يمنى زاوية (قوس <

SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق

بأجهزة الخاصة اإلصدار مالحظات إلى باإلضافة البرامج أدلة يسرد xxiii الصفحة في xxiii الجدول
وعبّارات المحسّنة بالخدمات المزودة JUNOS برامج بتشغيل تقوم والتي J السلسلة من التوجيه

.JUNOS بتشغيل تقوم والتي SRX السلسلة من الخدمات

.http://www.juniper.net/techpubs/ الويب موقع على الوثائق كافة تتوفر

SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق :3 الجدول

الوصف الكتاب

األساسية األنظمة كافة

IP لتوجيه SRX والسلسلة J السلسلة من الواجهات تكوين كيفية يشرح
ISDN وخدمة القياسية التوجيه بروتوكوالت باستخدام األساسي

حركة وتصنيف الوصول) في التحكم (قوائم الحماية جدار ومرشحات
.(CoS) الخدمة بفئة الخاص المرور

JUNOS Software Interfaces and Routing
Configuration Guide

xxiii ■ SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق

الدليل هذا حول
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(يُتبع) SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق :3 الجدول

الوصف الكتاب

،SRX والسلسلة J للسلسلة األمان خدمات وإدارة تكوين كيفية يشرح
جدار ومرشحات IPsec VPN وشبكات المناسبة الحماية جدار نـُهج مثل
ومجموعات العام المفتاح وتشفير (NAT) الشبكة عنوان وترجمة الحماية
ومنعه التدخل وكشف (ALG) التطبيقات طبقة وعبّارات المعدني الهيكل

.(IDP)

JUNOS Software Security Configuration Guide

باإلضافة SRX والسلسلة J السلسلة من األجهزة مراقبة كيفية يوضح
واإلنذارات واألحداث الحماية وجدار األمان وخدمات التوجيه عمليات إلى
إدارة كيفية أيضًا الدليل هذا يعرض كما الشبكة. وأداء بالنظام الخاصة

المشكالت وتشخيص البرامج وتحديث ووصوله المستخدم مصادقة
الشائعة.

JUNOS Software Administration Guide

من األجهزة على والمتوفر الكامل للتكوين الهرمي التسلسل يقدم
التكوين عِبارات أيضًا الدليل هذا يشرح كما .SRX والسلسلة J السلسلة

األجهزة. لهذا الفريدة التشغيل وضع وأوامر

JUNOS Software CLI Reference

لبرامج بالشركة الخاصة اإلدارة) معلومات (قواعد MIBs يوضح
من األجهزة على الدليل هذا في الواردة المعلومات تنطبق .JUNOS
.SRX والسلسلة J والسلسلة EX والسلسلة T والسلسلة M السلسلة

JUNOS Network Management Configuration
Guide

برامج وحدات تنشئها التي النظام سجل رسائل إلى الوصول كيفية يوضح
لكل مرجعية صفحة توفير على عالوة الرسائل هذه وترجمة JUNOS

من األجهزة على الدليل هذا في الواردة المعلومات تنطبق رسالة.
.SRX والسلسلة J والسلسلة EX والسلسلة T والسلسلة M السلسلة

JUNOS System Log Messages Reference

فقط J السلسلة من الخدمات توجيه أجهزة

وجدران IPsec VPN شبكات وتنفيذ تصميم حول وأمثلة إرشادات يوفر
تقوم والتي J السلسلة من الخدمات توجيه أجهزة على والتوجيه الحماية

المحسّنة. بالخدمات المزود JUNOS برنامج بتشغيل

JUNOS Software with Enhanced Services
Design and Implementation Guide

يحتوي .J السلسلة من الخدمات توجيه لجهاز السريع اإلعداد كيفية يشرح
التوجيه. بجهاز الخاصة التوافق إعالنات على المستند هذا

JUNOS Software with Enhanced Services
Quick Start

توجيه أجهزة حول ومواصفات أساسية وتعليمات عامة نظرة يقدم
وإخراج موقع إعداد كيفية الدليل هذا يشرح .J السلسلة من الخدمات

اتصال وإنشاء التوجيه جهاز واستبدال وتركيبه عبوته من التوجيه جهاز
الجهاز أوصاف على الدليل هذا ويحتوي التوجيه. لجهاز أساسي

ومواصفاته.

JUNOS Software with Enhanced Services
Hardware Guide

أو ScreenOS برنامج بتشغيل يقوم SSG جهاز النتقال تعليمات يقدم
JUNOS برنامج بتشغيل يقوم والذي J السلسلة من خدمات توجيه جهاز

المحسّنة. بالخدمات المزود

JUNOS Software with Enhanced Services
Migration Guide

تكوينها إلى باإلضافة متكاملة WXC خدمات وحدة تركيب كيفية يشرح
سرعة لزيادة وذلك J السلسلة من الخدمات توجيه جهاز في مبدئيًا

التطبيقات.

WXC Integrated Services Module Installation
and Configuration Guide

برنامج من خاص إلصدار المعروفة والمشكالت الجديدة الميزات يلخص
من الخدمات توجيه أجهزة على المحسّنة بالخدمات المزود JUNOS

تشتمل كما ومشكالتها. J-Web واجهة ميزات ذلك في بما ،J السلسلة
وإرشادات األدلة وتحديثات تصحيحات على أيضًا اإلصدار مالحظات

المزود JUNOS لبرنامج األقدم اإلصدارات إلى الرجوع وإرشادات الترقية
المحسّنة. بالخدمات

JUNOS Software with Enhanced Services
Release Notes

فقط SRX السلسلة من الخدمات عبّارات

SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق ■ xxiv
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(يُتبع) SRX السلسلة من الخدمات وعبّارات J السلسلة من الخدمات توجيه ألجهزة JUNOS برامج وثائق :3 الجدول

الوصف الكتاب

برنامج من خاص إلصدار المعروفة والمشكالت الجديدة الميزات تلخص
ميزات ذلك في بما ،SRX السلسلة من الخدمات عبّارات على JUNOS

على أيضًا اإلصدار مالحظات تشتمل كما ومشكالتها. J-Web واجهة
األقدم اإلصدارات إلى والرجوع والترقيات لألدلة وتحديثات تصحيحات

البرامج. من

JUNOS Software for SRX-series Services
Gateway Release Notes

الوثائق على الحصول

وثائق صفحة انظر الفنية، Juniper Networks وثائق لكافة حالي إصدار أحدث على للحصول
التالي العنوان على Juniper Networks بشركة الخاص الويب موقع على المنتجات

.http://www.juniper.net/

األخرى الفنية Juniper Networks مستندات كافة إلى باإلضافة الدليل هذا من مطبوعة نسخ لطلب
المبيعات. بمندوب اتصل الدليل، هذا على يحتوي والذي الوثائق على يحتوي مضغوط قرص لطلب أو

المتوفرة (MIBs) المعلومات إدارة قواعد من نسخ على بالوثائق الخاصة المضغوطة األقراص تشتمل
.http://www.juniper.net/ وعلى برنامج إصدار في

الوثائق على المالحظات

نحسِّن أن يمكننا بحيث واالقتراحات والتعليقات المالحظات إلبداء دعوتكم سرورنا دواعي لمن إنه
techpubs-comments@juniper.netأو العنوان إلى تعليقاتكم إرسال يمكن الوثائق. مستوى خاللها من

على الوثائق على المالحظات نموذج بملء تفضلوا
اإللكتروني، البريد تستخدمون كنتم إذا .http://www.juniper.net/techpubs/docbug/docbugreport.html

التعليقات: مع التالية المعلومات تضمين من التأكد فيرجى
المستند■ اسم
بالمستند■ الخاص الجزء رقم
الصفحة■ رقم
■([NOGs] الشبكة تشغيل عمليات ألدلة ضروري (غير البرنامج إصدار

الفني الدعم طلب

.(Juniper Networks لشركة التابع الفنية المساعدة (مركز JTAC خالل من الفني المنتج دعم يتوفر
الذي المنتج يغطي الضمان كان أو JNASC دعم عقد أو نشطة J-Care بخدمة يتمتع عميالً كنت إذا
اإلنترنت عبر ومواردنا أدواتنا إلى الوصول فيمكنك البيع، بعد لما الفني الدعم خدمة إلى وتحتاج اشتريته

.JTAC مركز مع حالة فتح أو
مستخدم■ دليل راجع ،JTAC مركز ونـُهج إلجراءات تام فهم إلى للوصول - JTAC مركز نـُهج

.http://www.juniper.net/customers/support/downloads/710059.pdf على الموجود JTAC مركز

زيارة■ يرجى المنتج، ضمان حول معلومات على للحصول - المنتج ضمانات
.http://www.juniper.net/support/warranty/

اليوم■ في ساعة 24 مدار على JTAC مراكز في الموارد تتوفر - JTAC مركز في العمل ساعات
استثناء. دون العام أيام كافة وفي األسبوع أيام جميع وخالل

xxv ■ الوثائق على الحصول

الدليل هذا حول

http://www.juniper.net/
http://www.juniper.net/
mailto:techpubs-comments@juniper.net
http://www.juniper.net/techpubs/docbug/docbugreport.html
http://www.juniper.net/customers/support/downloads/710059.pdf
http://www.juniper.net/support/warranty/


اإلنترنت عبر الذاتية المساعدة وموارد أدوات

عبر ذاتية خدمة بوابة بتصميم Juniper Networks شركة قامت للمشكالت، وسهل سريع حل إليجاد
التالية: الميزات يوفر والذي (CSC) العمالء دعم مركز تُسمى اإلنترنت

■http://www.juniper.net/customers/support/ :CSC مركز عروض على العثور

■http://www2.juniper.net/kb/ المعروفة: األخطاء عن البحث

■http://www.juniper.net/techpubs/ المنتج: وثائق على العثور

■:(Knowledge Base) المعارف قاعدة باستخدام لألسئلة وإجابات حلول على الحصول
http://kb.juniper.net/

اإلصدار:■ مالحظات ومراجعة البرامج من اإلصدارات أحدث تنزيل
http://www.juniper.net/customers/csc/software/

الصلة:■ ذات والبرامج األجهزة إعالمات عن الفنية النشرات في البحث
https://www.juniper.net/alerts/

فيه:■ والمشاركة Juniper Networks مجموعة منتدى إلى االنضمام
http://www.juniper.net/company/communities/

■:(CSC مركز حاالت (إدارة CSC Case Management أداة في اإلنترنت عبر حالة فتح
http://www.juniper.net/cm/

Serial Number أداة استخدام يرجى التسلسلي، المنتج رقم خالل من الخدمة تخويل من للتأكد
على الموجودة التسلسلي) الرقم (تخويل Entitlement (SNE) Tool

.https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/

JTAC مركز مع حالة فتح

الهاتف. عبر أو الويب على JTAC مركز مع حالة فتح يمكن
على■ CSC مركز في الحاالت) (إدارة Case Management أداة استخدم

. http://www.juniper.net/cm/

الواليات■ في 1-888-314-5822 المجاني الخدمة (رقم 1-888-314-JTAC على بالمركز اتصل
والمكسيك). وكندا األمريكية المتحدة

مجانية، خدمة أرقام فيها توجد ال التي الدول في المباشر أو الدولي االتصال خيارات على للتعرف
.http://www.juniper.net/support/requesting-support.html على بزيارتنا تفضل

الفني الدعم طلب ■ xxvi
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1 الجزء
SRX 5600 الخدمات عبّارة على عامة نظرة

Services Gateway
■3 الصفحة في الخدمات عبّارة على عامة نظرة
■5 الصفحة في للجهاز المادية المكونات
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1 الفصل
الخدمات عبّارة على عامة نظرة

مناقشة خالل من ،SRX 5600 طراز من الخدمات عبّارة حول عامة نظرة الفصل هذا يقدم
التالية: الموضوعات

■3 الصفحة في الخدمات عبّارة وصف
■4 الصفحة في المكونات تكرار

الخدمات عبّارة وصف

وتوجيه التحويل من كالً أيضًا يوفر األداء عالي أمان جهاز هي SRX 5600 الخدمات عبّارة إن
.carrier فئة من Ethernet

تلك من ثالثة تجميع ويمكن .(RU) حاملة وحدات ثماني من SRX 5600 خدمات عبّارة تتكون
مساحة من وحدة لكل المنفذ كثافة لزيادة وذلك السقف، إلى األرضية من واحد حامل في األجهزة
(واختصارها خدمات معالجة بطاقات 6 إلى يصل بما ملؤها يمكن فتحات 8 الجهاز ويوفر الطابق.

(واختصارهما المحول في للتحكم ولوحتين (IOCs (واختصارها إدخال/إخراج وبطاقات (SPCs
مكررة. غير ليفية قنوات تكوينات في (SCBs

يصل ما أو Gigabit Ethernet منفذ 200 إلى يصل ما SRX 5600 توفر كامل، بشكل االمتالء بعد
أربعة من يتكون كالهما IOC؛ بطاقات من نوعان ويتوفر .10-Gigabit Ethernet منفذ 20 إلى

جيجابت/ث: 10 يبلغ نقل معدل ويتيحان الحِزَم توجيه إلعادة محركات
النحاس■ من 1000 Mbit (تبلغ SFP بموصالت منفذًا 40 ذات Gigabit Ethernet IOC بطاقة

فقط). واأللياف
■.XFP بموصالت منافذ 4 ذات 10–Gigabit Ethernet IOC بطاقة

مصادر ذلك في بما بالكامل، مكرر الجهاز ونظام والمرونة. التكرار المعدني SRX 5600 هيكل يوفر
المحول. في التحكم ولوحات المراوح وأدراج بالطاقة اإلمداد

ويتم المعدني. بالهيكل IOC قابس على Ethernet منافذ مع الحِزَم توجيه إعادة محركات تجميع يتم
بين التوصيالت تنظيم ويتم (مكرران). (SCBs) المحول في التحكم بلوحات IOC بطاقات توصيل

مجموعات: ثالث في SCB التحكم ولوحات IOC بطاقات
■.SPC وبطاقات IOC بطاقات بين للحزم نقالً وتوفر IOC بطاقات بتوصيل الليفية القنوات تقوم

مكررة. غير ليفية قنوات لتكوين SCB التحكم لوحات تلزم
■Gigabit Ethernet ارتباطات من المعدني الهيكل في التحكم سطح يتكون .Gigabit Ethernet

كافة عبور يتم .SPC وبطاقة IOC بطاقة وكل التوجيه المحول/محركات في التحكم لوحات بين
واألوامر. المستوى منخفضة الحالة عدا فيما Ethernet عبر لوحة إلى لوحة من المعلومات

المستوى.■ منخفضة للحالة تشخيصيًا دعمًا اإلشارات من المجموعة هذه توفر اإلدارة.

3 ■ الخدمات عبّارة وصف



المكونات تكرار

النظام فشل في واحدة فشل نقطة تتسبب ال بحيث التكوين كاملة الخدمات عبّارة تصميم تم لقد
التكوينات كافة توفر بينما كامالً. تكرارًا يوفر الذي فقط هو كامالً تكوينـًا المكون الجهاز إن بالكامل.

المكررة: األساسية الجهاز مكونات يلي وفيما جزئيًا. تكرارًا األخرى
■Routing) توجيه محرك من للمضيف الفرعي النظام يتكون - (Host) للمضيف الفرعي النظام

األنظمة من واحد نظام الجهاز في يكون أن ويمكن .SCB التحكم لوحة مع يعمل (Engine
SCB التحكم لوحة تركيب تم إذا مثبتة. احتياطية واحدة SCB التحكم ولوحة للمضيف الفرعية
الفرعي النظام فشل إذا احتياطية. األخرى تكون بينما كرئيسية إحداهما تعمل فسوف احتياطية،
الفرعي النظام مهام يتولى أن االحتياطي النظام فبإمكان مكوناته)، من أي (أو الرئيسي للمضيف
لوحة في مباشرة توجيه محرك تركيب إلى للمضيف فرعي نظام كل يحتاج للتشغيل الرئيسي.

.SCB التحكم
فولت)،■ 110) الجهد منخفض للخط (AC) المتردد التيار طاقة تكوين في - بالطاقة اإلمداد مصادر

في أفقيًا توجد والتي ،(AC) المتردد التيار طاقة مصادر من أربعة أو ثالثة على الجهاز يحتوي
اليمين) إلى اليسار (من PEM3 إلى PEM0 من الفتحات في المعدني الهيكل من الخلفي الجزء
مصادر ثالثة وجود عند الجهاز. في المكونات كافة إلى الطاقة متردد تيار طاقة مصدر كل يوفر
وتوفر بالكامل. ممتلئ نظام داخل تقريبًا متساوٍ بشكل الطاقة في المصادر تلك تشترك طاقة،
تمت أو بالطاقة اإلمداد مصادر أحد فشل إذا للطاقة. كامالً تكرارًا متردد تيار طاقة مصادر أربعة
دون بالكامل الكهربي الحمل مسؤولية فورًا تتولى المتبقية بالطاقة اإلمداد مصادر فإن إزالته،
دام ما للجهاز بالطاقة الكامل اإلمداد مع للتكوين حد أقصى طاقة مصادر ثالثة وتوفر انقطاع.

التشغيل. حالة في الجهاز

أو مصدرين على الجهاز يحتوي فولت)، 220) الجهد عالي للخط المتردد التيار طاقة تكوين في
المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في أفقي بشكل توجد المتردد، التيار طاقة مصادر من أربعة
متردد تيار طاقة مصدر كل يوفر اليمين) إلى اليسار (من PEM3 إلى PEM0 من الفتحات في
المصادر تلك تشترك أكثر، أو طاقة مصدري وجود عند الجهاز. في المكونات كافة إلى الطاقة

متردد تيار طاقة مصادر أربعة وتوفر بالكامل. ممتلئ نظام داخل تقريبًا متساوٍ بشكل الطاقة في
اإلمداد مصادر فإن إزالته، تمت أو بالطاقة اإلمداد مصادر أحد فشل إذا للطاقة. كامالً تكرارًا

اإلمداد مصدرا ويوفر انقطاع. دون بالكامل الكهربي الحمل مسؤولية فورًا تتولى المتبقية بالطاقة
التشغيل. حالة في الجهاز دام ما للجهاز بالطاقة الكامل اإلمداد مع للتكوين حد أقصى بالطاقة

مكون جهاز إلى الطاقة إلمداد بالطاقة لإلمداد مصدران يلزم ،(DC) الدائم التيار تكوين في
بينما تقريبًا، الجهاز في المكونات نصف بالطاقة اإلمداد مصدري أحد يدعم حيث كامالً. تكوينًا

آخرين مصدرين وإضافة الجهاز. من المتبقية المكونات بالطاقة لإلمداد اآلخر المصدر يدعم
إزالته، تمت أو بالطاقة اإلمداد مصادر أحد فشل إذا للطاقة. كامالً تكرارًا توفر بالطاقة لإلمداد

انقطاع. دون بالكامل الكهربي الحمل مسؤولية فورًا تتولى المتبقية بالطاقة اإلمداد مصادر فإن
الجهاز دام ما للجهاز بالطاقة الكامل اإلمداد مع للتكوين حد أقصى بالطاقة اإلمداد مصدرا ويوفر

التشغيل. حالة في
النظام■ خالل من فيها التحكم يتم والتي مكررة، مكونات على التبريد نظام يحتوي - التبريد نظام

سرعة من يزيد للمضيف الفرعي النظام فإن المراوح، من مروحة فشلت إذا للمضيف. الفرعي
محدود. غير نحو على الخدمات لعبّارة الكافي التبريد لتوفير المتبقية المراوح

المكونات تكرار ■ 4
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2 الفصل
للجهاز المادية المكونات

■5 الصفحة في الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل
■7 الصفحة في وسطى لوحة
■8 الصفحة في (IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات
■11 الصفحة في الخدمات معالجة بطاقات
■13 الصفحة في للمضيف الفرعي النظام
■14 الصفحة في المحول في التحكم لوحة
■16 الصفحة في التوجيه محرك
■19 الصفحة في الكابالت إدارة نظام
■20 الصفحة في اليدوية الواجهة
■24 الصفحة في بالطاقة اإلمداد مصادر
■29 الصفحة في التبريد نظام

الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل

المكونات كافة على بداخله يشتمل صفيحي معدن من صلبة بنية هو الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل
.(7 الصفحة في 3 الشكل 6و الصفحة في 2 الشكل ,6 الصفحة في 1 الشكل (انظر األخرى

17.45 والعرض سم) 35.6) بوصة 14.0 االرتفاع فيبلغ المعدني، الهيكل لمقاييس بالنسبة
ويتم الخلف). إلى المعدني الهيكل أمام (من سم) 62.2) بوصة 24.5 والعمق سم) 44.3) بوصة

بوصة 19 تبلغ أجهزة حوامل أو أكبر) (أو ملم 800 قياسية مغلقة خزائن في المعدني الهيكل تركيب
في خدمات عبّارات خمس إلى يصل ما تركيب ويمكن .telco نوع من اإلطار مفتوحة حوامل أو

والتي مجتمعة، األجهزة تلك أوزان الحامل يتحمل أن يمكن كان إذا (U-48) الواحد القياسي الحامل
.167 الصفحة في 167 الجدول انظر كجم)؛ 371.0) رطالً 818 عن تزيد أن يمكن

5 ■ الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل



التكوين كاملة خدمات عبّارة لهيكل أمامي عرض :1 الشكل

المتردد التيار بطاقة تشغيلها يتم التكوين كاملة الخدمات عبّارة لهيكل خلفي عرض :2 الشكل

الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل ■ 6
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(DC) الدائم التيار بطاقة تشغيلها يتم التكوين كاملة الخدمات عبّارة لهيكل خلفي عرض :3 الشكل

وسطى لوحة

الخلفي الجزء وتشكل المعدني الهيكل من الخلفي الجزء تجاه (midplane) الوسطى اللوحة توجد
ولوحات SPC وبطاقات IOC بطاقات تركيب يتم .(8 الصفحة في 4 الشكل (انظر البطاقات لصندوق
اإلمداد مصادر تركيب يتم بينما للهيكل، األمامي الجزء من الوسطي السطح منتصف في SCB التحكم

مكونات تركيب يتم كما المعدني. للهيكل الخلفي الجزء من الوسطى اللوحة منتصف في بالطاقة
أيضًا. الوسطى اللوحة منتصف في التبريد نظام

التالية: الرئيسية الوظائف الوسطى اللوحة منتصف يؤدي
وبطاقات■ IOC بطاقات بين الوسطى اللوحة منتصف عبر البيانات حِزم نقل يتم - البيانات مسار

.SCB التحكم لوحات على الليفية بالقنوات الخاصة ASICs خالل من SPCs
بتوزيع■ يقوم ما وهو الوسطى، اللوحة بمنتصف بالطاقة اإلمداد مصادر توصيل يتم - الطاقة توزيع

الخدمات. عبّارة مكونات كافة على الطاقة
وبطاقات■ IOC بطاقات وإلى اإلشارة إلى مسارًا الوسطى اللوحة منتصف يوفر - اإلشارة مسار

لمراقبة وذلك األخرى النظام مكونات إلى باإلضافة التوجيه، ومحرك SCB التحكم ولوحات SPC
فيه. والتحكم النظام

7 ■ وسطى لوحة
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وسطى لوحة :4 الشكل

(IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات

على القدرة لها أن كما ، شبكة كثافة لزياد (IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات تحسين تم
10-Gigabit Ethernet لشبكة منافذ أربعة أو Gigabit Ethernet لشبكة منفذًا 40 إلى يصل ما دعم

وواجهات الحِزَم توجيه إعادة IOC بطاقات مجموعة تضم .(9 الصفحة في 5 الشكل (انظر
يتكون 10-جيجابت/ث. الحِزَم توجيه إلعادة محركات أربعة وجود مع واحدة، لوحة على Ethernet

واحد شبكة ومعالج الثالثة الطبقة لمعالجة واحدة I-chip شريحة من الحِزَم توجيه إلعادة محرك كل
في للتحكم ولوحات بالطاقة لإلمداد بمصادر مزودة IOC بطاقات واجهة إن الثانية. الطبقة من

.(SCBs) المحول

أي في IOC بطاقات تركيب ويمكن فتحات. 8 إلى الخدمات عبّارة في الفتحات عدد إجمالي يصل
أسفل. إلى أعلى من ،5 إلى 0 من المرقمة الفتحات من

تركيب يتم .SCB التحكم لوحات أجل من 1 و 0 األرقام ذات األسفل في الموجودة الفتحات حجز يتم
خليط أي تركيب يمكن .(9 الصفحة في 6 الشكل (انظر الجهاز من األمامي الجزء في IOC بطاقات

الجهاز. في IOC بطاقات أنواع من

وكذلك الفارغة الفتحة لوقاية فارغة لوحة تركيب فيتعين بطاقة، بها ليس الفتحات من فتحة وُجدت إذا
الخدمات. عبّارة خالل من المناسب بالشكل التبريد هواء بتدوير للسماح

.SRX 5600 الخدمات عبّارة على المدعومة IOC بطاقات يعرض 9 الصفحة في 5 الشكل

(IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات ■ 8
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SRX 5600 العبّارة على المدعومة IOC بطاقات :5 الشكل

SRX 5600 العبّارة في أفقيًا IOC بطاقات تركيب يتم :6 الشكل

IOC بطاقة مكونات

التالية: المكونات من IOC بطاقة كل تتكون
تقوية.■ وقطعة أرضي كمستوى يعمل والذي ،IOC بطاقة غطاء
الليفية.■ القنوات واجهات
بين■ واإلحصاءات التوجيه ومعلومات التحكم معلومات إرسال تتيحان Gigabit Ethernet واجهتا

.IOC بطاقات على (CPU) المركزية المعالجة ووحدة التوجيه محرك

9 ■ (IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات

للجهاز المادية المكونات :2 الفصل



فيها.■ والتحكم اللوحات تشغيل من تمكنان SCB التحكم لوحتي من واجهتان
المادية.■ IOC بطاقة موصالت
الحِزَم.■ توجيه محركات
الوسطى.■ اللوحة وموصالت الطاقة دوائر
جيجاهرتز■ 1.2 بسرعة (CPU) مركزية معالجة وحدة على يشتمل والذي للمعالج، الفرعي النظام

.SDRAM ذاكرة من جيجابايت و1 النظام تحكم ووحدة
تشير■ منافذ 4 ذات 10–Gigabit Ethernet بشبكة الخاصة األمامية اللوحة على LED مؤشرات

الجدول (انظر 0/3 إلى 0/0 أسفل. إلى أعلى من LED مؤشرات تسمية وتتم المنافذ. حالة إلى
.(10 الصفحة في 10

تشير■ منفذًا 40 ذات Gigabit Ethernet بشبكة الخاصة األمامية اللوحة على LED مؤشرات
،1/5 إلى 1/0 ،0/5 إلى 0/0 اليمين إلى اليسار من أفقيًا المنافذ تسمية وتتم المنافذ. حالة إلى

.(10 الصفحة في 10 الجدول (انظر 3/5 إلى 3/0 ،2/5 إلى 2/0

منافذ 4 ذات 10–Gigabit Ethernet لشبكة IOC بـبطاقات الخاصة LED مؤشرات :4 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكل تعمل IOC بطاقة

فشلت. IOC بطاقة

مضيء
باستمرار

مضيء
باستمرار

أخضر

أحمر

OK/FAIL

العادي. التشغيل وضع

النفق. وضع في مكون المنفذ

مطفأ

مضيء
باستمرار

أخضر TUNNEL

نشط االرتباط

ارتباط. يوجد ال

مضيء
باستمرار

مطفأ

أخضر LINK

منفذًا 40 ذات Gigabit Ethernet لشبكة IOC بـبطاقات الخاصة LED مؤشرات :5 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكل تعمل IOC بطاقة

فشلت. IOC بطاقة

مضيء
باستمرار

مضيء
باستمرار

أخضر

أحمر

OK/FAIL

نشط االرتباط

ارتباط. يوجد ال

مضيء
باستمرار

أخضر

مطفأ

LINK

IOC بطاقة حالة بعرض ـ IOC بطاقة فوق اليدوية الواجهة على يقعان اللذان ـ LED مؤشرا يقوم
الخاصة LED مؤشرات حول المعلومات من مزيد على للحصول .FAILو OK االسمين يحمالن وهما

(IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج بطاقات ■ 10

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED ”مؤشرات انظر اليدوية، الواجهة على توجد والتي IOC ببطاقة
.23 الصفحة في “SPC

الخدمات معالجة بطاقات

جدار مثل المتكاملة الخدمات لتشغيل الالزمة المعالجة طاقة (SPCs) الخدمات معالجة بطاقات توفر
تجتاز التي المرور حركات كافة تمرير يتم .(11 الصفحة في 7 الشكل (انظر IDPو IPsecو الحماية

حركة بتوزيع IOC بطاقات تقوم عليها. الخدمات معالجة لتطبيق SPC بطاقة إلى الخدمات عبّارة
أو وحدتين من SPC بطاقة كل تتكون للخدمات. معالجة إلجراء SPC بطاقات إلى بذكاء المرور

.(SPUs) الخدمات معالجة وحدات من أكثر

إضافية SPC بطاقات تركيب ويمكن الخدمات. عبّارة في األقل على واحدة SPC بطاقة تركيب يتعين
الخدمات. معالجة نقل معدل لرفع

أي في SPC بطاقات تركيب ويمكن فتحات. 8 إلى الخدمات عبّارة في الفتحات عدد إجمالي يصل
األسفل في الموجودة الفتحات حجز يتم أسفل. إلى أعلى من ،5 إلى 0 من المرقمة الفتحات من

.SCB التحكم لوحات أجل من 1 و 0 األرقام ذات

.(12 الصفحة في 8 الشكل (انظر الجهاز من األمامي الجزء في SPC بطاقات تركيب يتم

وكذلك الفارغة الفتحة لوقاية فارغة لوحة تركيب فيتعين بطاقة، الفتحات إحدى تشغل تكن لم إذا
الجهاز. خالل مناسب بشكل التبريد هواء بتدوير للسماح

SRX الخدمات عبّارات على ومدعومة نموذجية SPC بطاقة يعرض 11 الصفحة في 7 الشكل
.5600

نموذجية SPC بطاقة :7 الشكل

11 ■ الخدمات معالجة بطاقات

للجهاز المادية المكونات :2 الفصل



SRX 5600 الخدمات عبّارة في أفقي بشكل SPC بطاقات تركيب يتم :8 الشكل

SPC بطاقة مكونات

التالية: المكونات من SPC بطاقة كل تتكون
تقوية.■ وقطعة أرضي كمستوى يعمل والذي ،SPC بطاقة غطاء
الهيكل■ مجموعة في متعددة أجهزة لتوصيل المعدني الهيكل مجموعة في للتحكم منفذان

(دليل JUNOS Software Security Configuration Guide إلى ارجع المكررة. المعدني
الهياكل مجموعات توصيل حول المعلومات من مزيد على للحصول (JUNOS برامج أمان تكوين

وتكوينها. المكررة
الليفية.■ القنوات واجهات
بين■ واإلحصاءات التوجيه ومعلومات التحكم معلومات إرسال تتيحان Gigabit Ethernet واجهتا

.SPC بطاقات على (CPU) المركزية المعالجة ووحدة التوجيه محرك
فيها.■ والتحكم اللوحات تشغيل من تمكنان SCB التحكم لوحتي من واجهتان
المادية.■ SPC بطاقة موصالت
الوسطى.■ اللوحة وموصالت الطاقة دوائر
جيجاهرتز■ 1.2 بسرعة (CPU) مركزية معالجة وحدة على يشتمل والذي للمعالج، الفرعي النظام

.SDRAM ذاكرة من جيجابايت و1 النظام تحكم ووحدة
الصفحة■ في 12 الجدول (انظر SPC بطاقة حالة إلى تشير األمامية اللوحة على LED مؤشرات

.(12

SPC ببطاقة الخاصة LED مؤشرات :6 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكل تعمل SPC بطاقة باستمرار مضيء أخضر OK/FAIL

فشلت. SPC بطاقة باستمرار مضيء أحمر

الخدمات معالجة بطاقات ■ 12
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(يُتبع) SPC ببطاقة الخاصة LED مؤشرات :6 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

وحدتي من كل كان إذا متصلة. غير SPU الخدمات معالجة وحدة
المعدني الهيكل من SPC بطاقة إزالة فيمكن متصلتين غير SPU

بأمان.

مطفأ مطفأ STATUS

طبيعي. بشكل تعمل SPC بطاقة باستمرار مضيء أخضر

.SPU وحدة تشغيل بدء جارٍ باستمرار مضيء كهرماني

.SPU وحدة في فشل أو خطأ حدث باستمرار مضيء أحمر

.SPU وحدة على تعمل ال الخدمة مطفأ مطفأ SERVICE

التحميل. من مقبول مستوى عند SPU وحدة على تعمل الخدمة باستمرار مضيء أخضر

.SPU وحدة على تعمل التي الخدمة على زائد تحميل حدث باستمرار مضيء كهرماني

المراقبة. واالرتباطات المجموعة أعضاء كل يتوفر باستمرار مضيء أخضر HA

تعد لم أو إليه، الوصول يتعذر أو المجموعة أعضاء أحد فقد تم
عملية قِبل من تعطلها بسبب المجموعة من جزءًا األخرى العقدة

تحكم ارتباط لفشل فعل كرد المزدوجة والعضوية الكشف استعادة
ليفية. قنوات ارتباط أو

باستمرار مضيء أحمر

أو واحد في تعطل حدث لكن موجودون، المجموعة أعضاء كل
االرتباطات. من أكثر

باستمرار مضيء كهرماني

قِبل من تعطيلها تم أو مجموعة في لالنتظام العقدة تكوين يتم لم
ارتباط لفشل فعل كرد المزدوجة والعضوية الكشف استعادة عملية

ليفية. قنوات ارتباط أو تحكم

مطفأ معتم

نشط. المعدني الهيكل بمجموعة الخاص التحكم منفذ ارتباط باستمرار مضيء أخضر LINK/ACT

ارتباط. يوجد ال مطفأ

المعدني. الهيكل بمجموعة الخاص التحكم منفذ تمكين تم باستمرار مضيء أخضر ENABLE

المعدني. الهيكل بمجموعة الخاص التحكم منفذ تعطيل تم مطفأ

SPC بطاقة حالة بعرض ـ SPC بطاقة فوق اليدوية الواجهة على يقعان اللذان ـ LED مؤشرا يقوم
الخاصة LED مؤشرات حول المعلومات من مزيد على للحصول .FAIL و OK االسمين يحمالن وهما
وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED ”مؤشرات انظر اليدوية، الواجهة على توجد والتي SPC ببطاقة

.23 الصفحة في “SPC

للمضيف الفرعي النظام

.(SCB) المحول في التحكم لوحة في تركيبه تم توجيه محرك من للمضيف الفرعي النظام يتكون
تركيب عليك ويتعين الخدمات. لعبّارة والتوجيه النظام إدارة وظائف للمضيف الفرعي النظام ويوفر

ويتعين واحدة؛ كوحدة للمضيف فرعي نظام كل يعمل الجهاز. على للمضيف واحد فرعي نظام
المعلومات من مزيد على للحصول مباشرة. المحول في التحكم لوحة في التوجيه محرك تركيب

”محرك و 14 الصفحة في المحول“ في التحكم ”لوحة انظر للمضيف، الفرعي النظام مكونات حول
.16 الصفحة في التوجيه“

13 ■ للمضيف الفرعي النظام

للجهاز المادية المكونات :2 الفصل



الخاصة LED مؤشرات وتوجد حالته. بعرض تقوم للمضيف الفرعي للنظام LED مؤشرات ثالثة توجد
من مزيد على للحصول اليدوية. للواجهة األيسر العلوي الجانب على للمضيف الفرعي بالنظام

الخاصة LED ”مؤشرات انظر للمضيف، الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات حول المعلومات
.22 الصفحة في للمضيف“ الفرعي بالنظام

المحول في التحكم لوحة

التالية: الوظائف (SCB) المحول في التحكم لوحة توفر
■SPCs وبطاقات IOC بطاقات تشغيل وإيقاف تشغيل
والتمهيد■ النظام تعيين إعادة وعمليات الوقت قياس في التحكم
باللوحة■ الخاصة الطاقة وحالة المروحة سرعة ذلك في بما فيها، والتحكم النظام وظائف مراقبة

للنظام األمامية واللوحة فيها والتحكم PDM وحالة
المحول■ قنوات خالل من المعدني الهيكل ضمن IOC بطاقات لكافة متبادلة اتصاالت توفير

.SCB التحكم لوحة في المتكاملة الليفية

مباشرة التوجيه محرك تركيب يتم للمضيف، الفرعي النظام من جزءًا SCB التحكم لوحة تكون عندما
.(14 الصفحة في 9 الشكل (انظر SCB التحكم لوحة على توجد فتحة في

SCB التحكم لوحة :9 الشكل

SCB التحكم لوحة فتحات

فرعي نظام من كجزء الخدمات عبّارة في األقل على واحدة SCB التحكم لوحة تركيب عليك يتعين
للتكرار. أخرى SCB التحكم لوحة تركيب ويمكن للمضيف.

المحول في التحكم لوحة ■ 14

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



.1 و 0 التسميات. ذات الفتحات في للهيكل األمامي الجزء في أفقيًا SCB التحكم لوحات تركيب يتم
بها. فارغة لوحة تركيب فيتعين فارغة، فتحات أية توجد كانت إذا

SCB التحكم لوحة تكرار

رئيسية SCB لوحة بمثابة األولى SCB لوحة فستعمل ،SCB التحكم لوحات من لوحتين تركيب تم إذا
االحتياطية اللوحة فتعمل إزالتها، تمت أو الرئيسية اللوحة فشلت فإذا لها. كاحتياطية األخرى ستعمل بينما

الرئيسية. اللوحة هي وتصبح التشغيل إعادة على

SCB التحكم لوحة مكونات

التالية: المكونات من SCB التحكم لوحات من لوحة كل تتكون
المعدني.■ الهيكل إلدارة Ethernet محول
مكون.■ كل مع المستوى منخفض لالتصال يُستخدم ،I2C bus logic
المكونات.■ تكرار دوائر
التوجيه.■ التحكم/محرك لوحة استخدام رئاسة آلية
على■ المضمنة (CPU) المركزية المعالجة وحدة بمجموعة المتصل Gigabit Ethernet محول

المكونات. كافة
■.(IOCs (اختصارها اإلدخال/اإلخراج لبطاقات التحويل وظائف توفر - الليفية المحول قنوات
االتصال■ واجهة يوفر - بالتحكم الخاص الحقول) من للبرمجة القابل البوابة (صفيف FPGA

التوجيه. محرك إلى (PCI) الفرعية المكونات بين المتبادل
بين■ جيجابت/ث 1 بسرعة Ethernet ارتباط توفر - 1000Base-T Ethernet في التحكم وحدة

التوجيه. محركات
■.IOC وبطاقات التوجيه محرك بين جيجابت/ث 1 تبلغ ارتباط سرعات يوفر - Ethernet محول
فيه.■ والتحكم المعدني الهيكل إلدارة دوائر
■.SCB التحكم ولوحة التوجيه لمحرك طاقة دوائر
في■ “SCB التحكم بلوحة الخاصة LED ”مؤشرات (انظر بالحالة بيانًا توفر - LED مؤشرات

.(15 الصفحة

SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات

مؤشرات توجد .SCB التحكم لوحة حالة إلى SCB التحكم لوحة على LED مؤشرات ثالثة تشير
SCB التحكم لوحة على ،OK/FAIL FABRICو ONLY ,FABRIC ACTIVE التسميات ذات ،LED
.SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 15 الصفحة في 15 الجدول مباشرة.

المحول في التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات :7 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

النشط. الوضع في الليفية القنوات مضيء
باستمرار

أخضر FABRIC
ACTIVE

15 ■ المحول في التحكم لوحة

للجهاز المادية المكونات :2 الفصل



(يُتبع) المحول في التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات :7 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

(القنوات fabric-only وضع في تعمل SCB التحكم لوحة
فقط). الليفية

مضيء
باستمرار

أخضر FABRIC
ONLY

الليفية/لوحة القنوات وضع في تعمل SCB التحكم لوحة
التحكم.

مطفأ

متصلة. SCB التحكم لوحة مضيء
باستمرار

أخضر OK/FAIL

متصلة. غير SCB التحكم لوحة مطفأ

فشلت. SCB التحكم لوحة مضيء
باستمرار

أحمر

التوجيه محرك

.JUNOS النظام برامج بتشغيل يقوم Intel إلى يستند للكمبيوتر أساسي نظام هو التوجيه محرك
بروتوكوالت وإدارة التوجيه بجداول باالحتفاظ التوجيه محرك على تعمل التي البرامج عمليات تقوم

الهيكل مكونات بعض في والتحكم الجهاز واجهات في والتحكم الجهاز على المستخدمة التوجيه
الجهاز. إلى المستخدم ولوصول النظام إلدارة واجهة وتوفير المعدني

األمامي الجزء في التوجيه محرك تركيب ويتم الجهاز. في فقط واحد توجيه محرك تركيب يمكنك
.1 أو 0 التسمية ذات SCB التحكم لوحة في األفقية الفتحة في المعدني للهيكل

برامج بتحميل لك تسمح التي USB ذاكرة بطاقة التوجيه محرك على الموجود USB منفذ يقبل
.JUNOS

التوجيه محرك :10 الشكل

التوجيه محرك ■ 16
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التوجيه محرك مكونات

التالية: المكونات من (16 الصفحة في 10 الشكل في (الموضح التوجيه محرك يتكون
التوجيه■ بجداول لالحتفاظ JUNOS برامج بتشغيل تقوم - (CPU) مركزية معالجة وحدة

.Pentium فئة معالج على ويحتوي الخدمات. بعبّارة الخاصة التوجيه وبروتوكوالت
محرك■ لعمليات باإلضافة التوجيه وإعادة التوجيه جداول لتخزين مساحة توفر - DRAM ذاكرة

األخرى. التوجيه
األساسي■ النص

األساسي النص من الثاني السطر
يدويًا.■ JUNOS برامج تثبيت خاللها من يمكن لإلزالة قابلة وسائط واجهة يوفر - USB منفذ

.1.0 اإلصدار USB تدعم JUNOS بأن علمًا (.18 الصفحة في 11 الشكل (انظر
والكود■ التكوين وملفات البرنامج لصور األساسي للتخزين مساحة يوفر - داخلي محمول قرص

الوصول يمكن وال وثابتة مضغوطة (flash) مؤقتة ذاكرة هو القرص .(microcode) الصغير
الخدمات. عبّارة خارج من إليها

تمهيد■ وإعادة الذاكرة ومخازن السجالت لملفات الثانوي للتخزين مساحة يوفر - الثابت القرص
الداخلي. المضغوط المحمول القرص فشل حالة في النظام

األقراص■ لمحرك القرص نشاط إلى يشير - (HDD) الثابتة األقراص بمحرك الخاص LED مؤشر
الثابتة.

■10/100 Mbps بسرعة واحد Ethernet منفذ على توجيه محرك كل يحتوي - اإلدارة منافذ
(console) تحكم بوحدة للتوصيل واحد متزامنين: غير تسلسليين ومنفذين إدارة، بشبكة للتوصيل
CONSOLE AUXو األسماء الواجهة منافذ وتحمل آخر. مساعد جهاز أو بمودم للتوصيل واآلخر

.ETHERNET و

التسلسلي■ الرقم بتخزين تقوم - كهربيًا) والبرمجة للمسح القابلة فقط القراءة (ذاكرة EEPROM
التوجيه. لمحرك

عليه.■ الضغط عند التوجيه محرك تمهيد بإعادة يقوم - التعيين) (إعادة Reset زر
الحالي.■ اإلصدار في مدعوم غير - متصل) (متصل/غير Online/Offline زر
وإخراجه.■ التوجيه محرك إلدخال تُستخدم - الملتقِط مشابك
موضعه.■ في التوجيه محرك تثبيت إلحكام - المقيدة اللولبية المسامير

17 ■ التوجيه محرك
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التوجيه محرك في USB ذاكرة جهاز :11 الشكل

ذات ،LED مؤشرات توجد حالته. إلى لإلشارة LED مؤشرات أربعة على التوجيه محرك يحتوي
الجدول مباشرة. التوجيه لمحرك األمامية اللوحة على FAIL وONLINEو HDDو MASTER التسميات

التوجيه. بمحرك الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 18 الصفحة في 18

التوجيه بمحرك الخاصة LED مؤشرات :8 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

.(Master) الرئيسي التوجيه محرك مضيء
باستمرار

أزرق MASTER

طبيعي. بشكل يعمل الثابت القرص وامض أخضر أخضر HDD

اإلنترنت. عبر باالنتقال التوجيه محرك يقوم

طبيعي. بشكل يعمل التوجيه محرك

وامض

مضيء
باستمرار

أخضر ONLINE

التوجيه. محرك فشل مضيء
باستمرار

أحمر FAIL

التوجيه محرك واجهة حالة ومؤشرات منافذ

األجهزة من أكثر أو بواحد التوجيه محرك بتوصيل تقوم منافذ ثالثة توجد التوجيه، محرك وسط في
بـ الخاصة (CLI) األوامر سطر واجهة أوامر إصدار النظام لمسؤولي يمكن خاللها من التي الخارجية

.(16 الصفحة في 10 الشكل (انظر الجهاز إلدارة JUNOS

كالتالي: الموضحة التسميات ذات المنافذ تعمل
األخرى■ المساعدة األجهزة من أي أو مودم أو محمول كمبيوتر بجهاز التوجيه محرك يصل - AUX

.RJ-45 موصل ذي كابل خالل من
■.RJ-45 موصل ذي كابل خالل من نظام في تحكم بوحدة التوجيه محرك يصل - CONSOLE

أي■ (أو باإلدارة خاصة LAN بشبكة Ethernet اتصال عبر التوجيه محرك يصل - ETHERNET
موصل يستخدم المنفذ الترددي. النطاق خارج لإلدارة (Ethernet بوصلة توصيله يتم آخر جهاز

مؤشرا ويقوم .100 Mbps أو 10 Mbps بسرعة اتصاالت لدعم تلقائي استشعار ذا RJ-45

التوجيه محرك ■ 18
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األصفر باللون LED مؤشر يومض المستخدم: االتصال إلى باإلشارة المنفذ أعلى الصغيران LED
باللون LED مؤشر يضيء بينما ،100 Mbps أو 10 Mbps بسرعة االتصال عند األخضر أو

المنفذ. خالل مرور حركة مرور عند األخضر

في الكابل“ موصل ”سنون انظر بالموصالت، الخاصة السنون شرح حول معلومات على للحصول
.209 الصفحة

التوجيه محرك تمهيد تسلسل

القرص ثم وُجد)، (إن USB جهاز الترتيب: هذا وفق التخزين وسائط من بالتمهيد التوجيه محرك يقوم
.LAN ثم الثابت، القرص ثم الداخلي، المحمول

تكوينه بمزامنة االحتياطي التوجيه محرك فسيقوم اآلمن، للتبديل تكوينها تم التوجيه محركات كانت إذا
على الرئيسي التوجيه محرك لحالة تحديث أي تكرار ويتم تلقائيًا. الرئيسي التوجيه محرك مع وحالته
تستمر فسوف ،(mastership) الرئاسة االحتياطي التوجيه محرك تولى إذا االحتياطي. التوجيه محرك
التبديل حول المعلومات من مزيد على للحصول قطع. بدون الخدمات عبّارة خالل الحِزَم توجيه إعادة

نظام أساسيات تكوين (دليل JUNOS System Basics Configuration Guide انظر اآلمن،
.(JUNOS

،(DRAM ذاكرة حجم (مثل التوجيه محرك بمكونات خاصة معينة معلومات على للحصول مالحظة:
. show chassis routing-engine أمر بإصدار قم

الكابالت إدارة نظام

من 20(يتكون الصفحة في 13 الشكل و 19 الصفحة في 12 الشكل (انظر الكابالت إدارة نظام
إدارة نظام يتيح .IOC ببطاقة فتحة كل على واأليمن األيسر الجانبين في موجودة بالستيكية فواصل

.IOC بطاقات عن وبعيدًا الخدمات عبّارة خارج الكابالت توجيه الكابالت

الكابالت إدارة فاصل :12 الشكل
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الجهاز على تركيبه تم الذي الكابالت إدارة نظام :13 الشكل

اليدوية الواجهة

وتتيح البصر لمح في وإصالحها األخطاء واستكشاف الحالة عن معلومات اليدوية الواجهة لك تعرض
توجد التشغيل. أثناء اإلزالة أو لإلدراج قابلة وهي النظام. في التحكم وظائف من العديد إجراء لك

المكونات على وتحتوي البطاقات صندوق فوق الخدمات عبّارة من األمامي الجزء في اليدوية الواجهة
التالية:

اإلنذار/اختبار■ (قطع Alarm Cutoff/Lamp Test وزر باإلنذار الخاصة LED مؤشرات
21 الصفحة في المصباح)

■22 الصفحة في للمضيف الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات
■22 الصفحة في بالطاقة اإلمداد بمصادر الخاصة LED مؤشرات
■23 الصفحة في SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات
■23 الصفحة في SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات
■24 الصفحة في بالمروحة الخاصة LED مؤشرات
■24 الصفحة في (Online) متصل الوضع أزرار
■24 الصفحة في اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط

اليدوية الواجهة ■ 20
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اليدوية للواجهة األمامية اللوحة :14 الشكل

الخدمات عبّارة في اليدوية للواجهة األقل على واحدة SCB التحكم لوحة تركيب يتعين مالحظة:
الطاقة. على للحصول

المصباح) اإلنذار/اختبار (قطع Alarm Cutoff/Lamp Test وزر باإلنذار الخاصة LED مؤشرات

في 14 الشكل (انظر اليدوية الواجهة من األيمن العلوي الجزء في لإلنذار كبيران LED مؤشرا يوجد
إيقاف عنها ينتج أن يمكن خطيرة حالة إلى لإلشارة الدائري األحمر LED مؤشر يضيء .(21 الصفحة
أو المراقبة تستلزم خطورة أقل حالة إلى الشكل مثلث األصفر LED مؤشر ويضيء النظام. تشغيل

واحد. وقت في LED مؤشري من كلٍ إضاءة ويمكن الصيانة.

على المناظر اإلنذار مُرحِّل اتصال بتنشيط أيضًا LED مؤشر إضاءة في تتسبب التي الحالة تقوم
.24 الصفحة في اإلنذار“ مُرحِّل اتصال ”نقاط في موضح هو كما اليدوية، الواجهة

اإلنذار/اختبار ("لقطع ACO/LT المسمى الزر على اضغط واألصفر، األحمر اإلنذارين تنشيط إللغاء
إنذار أي تنشيط إلغاء يؤدي باإلنذار. الخاصة LED مؤشرات من اليمين إلى يوجد والذي المصباح")،
اإلنذار مُرحِّل باتصال المتصل الجهاز تنشيط بإلغاء يقوم كما LED مؤشري من كل تشغيل إيقاف إلى

اليدوية. الواجهة على المناظر

التفاصيل. من بمزيد اإلنذار قطع وزر باإلنذار الخاصة LED مؤشرات يصف 22 الصفحة في 22 الجدول
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المصباح) اإلنذار/اختبار (قطع Alarm Cutoff/Lamp Test وزر باإلنذار الخاصة LED مؤشرات :9 الجدول

الوصف الحالة اللون الشكل

خطيرة حالة إلى يشير - الخطورة بإنذار الخاص LED مؤشر
من العمل. عن تمامًا الجهاز توقف في تتسبب أن يمكن

درجة ارتفاع أو فشل حدوث أو مكون إزالة المحتملة األسباب
الحرارة.

مضيء
باستمرار

أحمر

حدوث حالة إلى يشير - التحذير بإنذار الخاص LED مؤشر
ملحوظ ارتفاع أو الصيانة تنبيه مثل جسيم، غير لكن خطير خطأ

المكون. حرارة في

مضيء
باستمرار

أصفر

- المصباح) اإلنذار/اختبار (قطع Alarm cutoff/lamp test زر
إلى يؤدي كما واألصفر. األحمر اإلنذارين تنشيط بإلغاء يقوم

(لالختبار) اليدوية الواجهة على LED مؤشرات كافة إضاءة
االستمرار. مع عليه الضغط عند

– –

للمضيف الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات

للواجهة األيسر العلوي الجانب على توجد ،LED مؤشرات ثالثة على للمضيف الفرعي النظام يشتمل
التسمية تحمل التي ،LED مؤشرات تعرض بينما النظام. حالة إلى المؤشرات تلك تشير حيث اليدوية،

التي ،LED مؤشرات تعرض بينما . 0 الفتحة في SCB التحكم ولوحة التوجيه محرك حالة RE0
الصفحة في 22 الجدول .1 الفتحة في SCB التحكم ولوحة التوجيه محرك حالة RE1 التسمية تحمل

للمضيف. الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 22

للمضيف الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات :10 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

الرئيسي. المضيف بمثابة يعمل المضيف مضيء
باستمرار

أخضر MASTER

طبيعي. بشكل ويعمل مُتصل المضيف مضيء
باستمرار

أخضر ONLINE

مُتصل. غير التوجيه محرك لكن المضيف تركيب تم مضيء
باستمرار

أحمر OFFLINE

المضيف. تركيب يتم لم مطفأ

بالطاقة اإلمداد بمصادر الخاصة LED مؤشرات

إلى يشيران حيث اليدوية الواجهة على يقعان LED مؤشري على بالطاقة لإلمداد مصدر كل يحتوي
للواجهة األيسر العلوي الجانب على ،3 إلى 0 من التسميات ذات ،LED مؤشرات توجد المصدر. حالة

الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 23 الصفحة في 23 الجدول . PEM التسمية بجوار اليدوية
اليدوية. الواجهة على بالطاقة اإلمداد بمصدر
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اليدوية الواجهة على بالطاقة اإلمداد بمصدر الخاصة LED مؤشرات :11 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر مضيء
باستمرار

أخضر PEM

الطاقة. إدخال فشل أو بالطاقة اإلمداد مصدر فشل مضيء
باستمرار

أحمر

SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات

حيث اليدوية الواجهة على موجودة LED مؤشرات على SPC وبطاقة IOC بطاقة من كلٌ تحتوي
التسميات تحمل التي - SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات تتواجد حالتها. إلى تشير
وظائف يصف 23 الصفحة في 23 الجدول اليدوية. للواجهة السفلي الجزء امتداد على -5 إلى 0 من

.SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات

SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات :12 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكل تعمل البطاقة مضيء
باستمرار

أخضر OK

متصل. غير أو متصل الوضع في سواء باإلرسال البطاقة تقوم وامض

متصلة. غير البطاقة مطفأ

البطاقة. فشلت مضيء
باستمرار

أحمر FAIL

SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات

إلى يشيران حيث اليدوية الواجهة على يقعان LED مؤشري على SCB التحكم لوحة كل تحتوي
امتداد على -1 و 0 التسمية يحمالن واللذان - SCB التحكم لوحة لكل LED مؤشرا يوجد حالتها.

الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 23 الصفحة في 23 الجدول اليدوية. للواجهة السفلي الجزء
.SCB التحكم بلوحة

SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات :13 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

التحكم ولوحة الليفية القنوات تعمل :SCB التحكم لوحة
طبيعي. بشكل

مضيء
باستمرار

أخضر OK

متصل الوضع في سواءً باإلرسال SCB التحكم لوحة تقوم
متصل. غير أو

وامض

متصلة. غير الفتحة مطفأ

فشلت. SCB التحكم لوحة مضيء
باستمرار

أحمر FAIL
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بالمروحة الخاصة LED مؤشرات

في 24 الجدول اليدوية. اللوحة من األيسر العلوي الجانب على بالمروحة خاص LED مؤشر يوجد
بالمروحة. الخاصة LED مؤشرات وظائف يصف 24 الصفحة

بالمروحة الخاصة LED مؤشرات :14 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

طبيعي. بشكلٍ تعمل المروحة مضيء
باستمرار

أخضر FAN

فشلت. المروحة مضيء
باستمرار

أحمر

(Online) متصل الوضع أزرار

السفلى. حافتها امتداد على (Online) متصل الوضع أزرار من صفٍ على اليدوية الواجهة تحتوي
البطاقات. صندوق في الموجودة الفتحات إحدى زر كل ويقابل

بطاقات على تحتوي التي للفتحات (Online) متصل الوضع أزرار دعم يتم الحالي، اإلصدار في
فقط. (IOCs) اإلدخال/اإلخراج

اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط

الخارجية اإلنذار بأجهزة الجهاز لتوصيل اإلنذار لمُرحِّل اتصال نقطتي على اليدوية الواجهة تحتوي
على األصفر أو األحمر اإلنذار إطالق النظام حالة استدعت فمتى .(24 الصفحة في 15 الشكل (انظر
اإلنذار لمُرحِّل االتصال نقاط وتتواجد أيضًا. اإلنذار لمُرحِّل االتصال نقاط تنشيط يتم اليدوية، الواجهة

اليدوية. للواجهة األيمن العلوي الجانب على

اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط :15 الشكل

بالطاقة اإلمداد مصادر

للتكوين قاباًل الجهاز ويُعد الدائم. التيار أو المتردد بالتيار إما طاقة إمداد مصادر الخدمات عبّارة تستخدم
لإلمداد مصادر أربعة أو مصدرين أو المتردد التيار بطاقة لإلمداد مصادر أربعة أو ثالثة أو مصدرين مع

المعدالت بتوزيع تقوم التي الوسطى، باللوحة بالطاقة اإلمداد مصادر وتتصل الدائم. التيار بطاقة
استنادًا الجهاز، مكونات على بالطاقة اإلمداد مصادر تنتجها والتي لإلخراج الكهربي للجهد المختلفة

التبريد نظام خالل من بالطاقة إمداد مصدر كل تبريد ويتم بها. الخاصة الكهربي الجهد متطلبات إلى
به. الخاص الداخلي
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بالطاقة اإلمداد مصدر واستبدال تركيب

نوع يحدد حيث واحد. وقتٍ في والدائم المتردد للتيار طاقة بمصدري الجهاز إمداد يمكن ال تنبيه:
الذي بالطاقة اإلمداد مصدر نوع المبدئي التشغيل عند أوالً الجهاز يكتشفه الذي بالطاقة اإلمداد مصدر

تم التي بالطاقة اإلمداد مصادر من األخرى األنواع كافة بتعطيل الجهاز ويقوم الجهاز. به يسمح
بتعطيل الجهاز فسيقوم الجهاز، تشغيل أثناء آخر نوٍع من بالطاقة إمداد مصدر بتركيب قمت إذا تركيبها.

إنذار. وإطالق الطاقة

لوحة تركيب بعد الدائم التيار بطاقة اإلمداد مصادر مع تكوينها تم التي األجهزة شحن يتم مالحظة:
تكوينها تم التي األجهزة حالة في فارغة لوحة تركيب يتم ال بينما الطاقة. توزيع وحدات فوق فارغة

المتردد. التيار بطاقة اإلمداد مصادر مع

الطاقة“ ومواصفات ومتطلبات ”إرشادات انظر بالموقع، الطاقة متطلبات حول معلومات على للحصول
انظر واألرضي، بالطاقة الخدمات عبّارة توصيل حول معلومات على للحصول .171 الصفحة في

الهيكل ”تأريض و 58 الصفحة في المتردد“ التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل
.171 الصفحة في المعدني“

”الوحدات في موضح هو كما التشغيل، أثناء واإلدراج لإلزالة قابلة المُكررة بالطاقة اإلمداد مصادر تُعد
جهاز من بالطاقة إمداد مصدر إزالة عند .93 الصفحة في “(FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة
التكوين. لنوع تبعًا الجهاز تشغيل إيقاف يتم قد مُكرر، غير بالطاقة إمداد مصدر تكوين يستخدم

في الطاقة“ نظام مكونات ”استبدال انظر بالطاقة، اإلمداد مصدر استبدال إرشادات على لالطالع
.120 الصفحة

المتردد التيار طاقة مصدر

بالتيار خاص جهاز مدخل من ويتكون كجم) 2.3) أرطال 5 حوالي متردد تيار طاقة مصدر كل يزن
16 الشكل بالطاقة. اإلمداد مصدر حالة لمراقبة LED ومؤشرات ومروحة متردد تيار ومفتاح المتردد
التيار بطاقة مخصصة تغذية وجود مدخل كل ويتطلب بالطاقة. اإلمداد مصدر يعرض 25 الصفحة في

مترددًا). تيارًا فولت 250) أمبير 15 شدته لتيار مُخصصًا كهربية دائرة وقاطع المتردد

المتردد التيار طاقة مصدر :16 الشكل

25 ■ بالطاقة اإلمداد مصادر
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بطاقة خاصة وإرشادات ”مواصفات انظر المتردد، التيار طاقة مواصفات حول المعلومات من لمزيدٍ
.176 الصفحة في المتردد“ التيار

وصول ذي موقع في تركيبه يتم للتوصيل قابل A النوع من جهاز بأنها الخدمات عبّارة تتميز تحذير:
(UNC 1/4-20 األرضية للعرى مناسب (بحجم منفصل وقائي تأريض طرف على وتحتوي مقيد.

بالطاقة. اإلمداد مصدر بسلك الخاص األرضي السن إلى باإلضافة المعدني الهيكل على المتوفرة
دومًا. باألرض هذا الوقائي التأريض طرف توصيل ويجب

المتردد التيار طاقة مصدر تكوينات

فولت) 110) الجهد منخفض للخط المتردد التيار طاقة تكوين إما SRX 5600 الخدمات عبّارة تدعم
فولت). 220) الجهد عالي للخط المتردد التيار طاقة تكوين أو

■SRX 5600 العبّارة تحتوي فولت)، 110) الجهد منخفض للخط المتردد التيار طاقة تكوين في
تتواجد والتي ،(25 الصفحة في 16 الشكل (انظر متردد تيار طاقة مصادر أربعة أو ثالثة على

(من PEM3 إلى PEM0 من الفتحات في المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في أفقي بشكل
عبّارة في المكونات لكافة الطاقة بتوفير متردد تيار طاقة مصدر كل ويقوم اليمين). إلى اليسار

تقريبًا متساوٍ بشكل الطاقة في المصادر تلك تشترك طاقة، مصادر ثالثة وجود عند الخدمات.
فشل إذا للطاقة. كامالً تكرارًا متردد تيار طاقة مصادر أربعة وتوفر بالكامل. ممتلئ نظام داخل
مسؤولية تتولى المتبقية بالطاقة اإلمداد مصادر فإن إزالته، تمت أو بالطاقة اإلمداد مصادر أحد
اإلمداد مع للتكوين حد أقصى طاقة مصادر ثالثة وتوفر انقطاع. دون بالكامل الكهربي الحمل

الجهد منخفض الخط تكوين يتطلب التشغيل. حالة في الجهاز دام ما للجهاز بالطاقة الكامل
التكرار. يوفر رابع طاقة مصدر إلى باإلضافة طاقة مصادر ثالثة وجود

■SRX الخدمات عبّارة تحتوي فولت)، 220) الجهد عالي للخط المتردد التيار طاقة تكوين في
،(25 الصفحة في 16 الشكل (انظر المتردد التيار لطاقة مصادر أربعة أو مصدرين على 5600
إلى PEM0 من الفتحات في المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في أفقي بشكل تتواجد والتي

كل يقوم الجهد، عالي للخط المتردد التيار طاقة تكوين في اليمين). إلى اليسار (من PEM3
مصدري وجود عند الخدمات. عبّارة في المكونات لكافة الطاقة بتوفير متردد تيار طاقة مصدر

بالكامل. ممتلئ نظام داخل تقريبًا متساوٍ بشكل الطاقة في المصادر تلك تشترك أكثر، أو طاقة
بالطاقة اإلمداد مصادر أحد فشل إذا للطاقة. كامالً تكرارًا متردد تيار طاقة مصادر أربعة وتوفر
دون بالكامل الكهربي الحمل مسؤولية تتولى المتبقية بالطاقة اإلمداد مصادر فإن إزالته، تمت أو
ما للجهاز بالطاقة الكامل اإلمداد مع للتكوين حد أقصى بالطاقة اإلمداد مصدرا ويوفر انقطاع.
الفتحات استخدام يتم ،PEM وحدتي ذي الجهد عالي التكوين في التشغيل. حالة في الجهاز دام
مع للطاقة، مصدرين وجود الجهد عالي التكوين ويتطلب . PEM3و PEM2 أو PEM1و PEM0

التكرار. لتوفير ورابع ثالث مصدر وجود

المتردد التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات

مصدر حالة إلى تشير LED مؤشرات ثالثة على المتردد التيار طاقة لمصدر أمامية لوحة كل تحتوي
في بالطاقة اإلمداد مصدر حالة تنعكس كما .(26 الصفحة في 26 الجدول (انظر بالطاقة اإلمداد

بالطاقة اإلمداد مصدر فشل يؤدي ذلك، إلى وإضافةً اليدوية. الواجهة على المتواجدين LED مؤشري
اليدوية. الواجهة على والموجود األحمر اللون ذي لإلنذار LED مؤشر إضاءة إلى

المتردد التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :15 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

مترددًا. تيارًا فولت 78 من أقل المتردد التيار طاقة إلدخال الكهربي الجهد مطفأ كهرماني AC OK

مترددًا. تيارًا فولت 264 إلى 78 من النطاق داخل يقع المتردد التيار طاقة إلدخال الكهربي الجهد مضيء أخضر
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(يُتبع) المتردد التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :15 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

التشغيل نطاقات داخل بالطاقة اإلمداد مصدر ينتجها التي الدائم التيار طاقة إخراجات تقع ال
الطبيعية.

مطفأ أخضر DC OK

الطبيعية. التشغيل نطاقات داخل بالطاقة اإلمداد مصدر ينتجها التي الدائم التيار طاقة إخراجات تقع مضيء

طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر مطفأ أحمر PS FAIL

خارج يقع به الخاص لإلخراج الكهربي والجهد طبيعي بشكل بالطاقة اإلمداد مصدر يعمل ال
المعلومات. من مزيٍد على للحصول DC OK و AC OK LED مؤشري بفحص قم التنظيمية. الحدود

مضيء

الدائم التيار طاقة مصدر

48–) دائم تيار إدخال وحدة من ويتكون تقريبًا كجم) 1.7) أرطال 3.8 دائم تيار طاقة مصدر كل يزن
تيارًا فولت 48–) أمبير 40 شدته لتيار واحد كهربية دائرة وقاطع واحدة، وإرجاع) دائمًا تيارًا فولت
27 الصفحة في 17 الشكل بالطاقة. اإلمداد مصدر حالة لمراقبة LED ومؤشرات ومروحة دائمًا)

واحدة دائم تيار إدخال وحدة على دائم تيار طاقة مصدر كل يحتوي بالطاقة. اإلمداد مصدر يعرض
للجهاز. دائرة قاطع تخصيص يستلزم مما وإرجاع) دائمًا تيارًا فولت 48–)

الدائم التيار طاقة مصدر :17 الشكل

التيار طاقة ومتطلبات ”مواصفات انظر الدائم، التيار بطاقة الخاصة الكهربية المواصفات على للتعرف
.172 الصفحة في الدائم“
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الدائم التيار طاقة مصدر تكوينات

الدائم التيار لطاقة مصادر أربعة أو مصدرين على إما الجهاز يحتوي الدائم، التيار طاقة تكوين في
الفتحات في المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في تتواجد والتي ،(27 الصفحة في 17 الشكل (انظر
مصدرين من الدائم التيار طاقة نظام ترقية ويمكنك اليمين). إلى اليسار (من PEM3 إلى PEM0 من

مصادر. أربعة إلى للطاقة

تكوين في دائم تيار طاقة مصدر إزالة حالة في كامالً. تكرارًا األربعة بالطاقة اإلمداد مصادر توفر
مصدر يعمل للتيار. انقطاع دون محله به الخاص المُكرر بالطاقة اإلمداد مصدر يحل فشله، أو مكرر

بينما ،PEM0 الفتحة في الدائم التيار طاقة لمصدر مُكررة كوحدة PEM2 في الدائم التيار طاقة
الفتحة في الدائم التيار طاقة لمصدر مُكررة كوحدة PEM3 في الدائم التيار طاقة مصدر يعمل
و PEM0 الفتحتين في تركيبهما فيلزم الدائم، التيار لطاقة فقط مصدرين تركيب تم وإذا .PEM1

.PEM3 و PEM2 الفتحتين في أو PEM1

الطاقة وتوزيع بالطاقة اإلمداد مصدر تكرار :16 الجدول

التالية للمكونات الطاقة بتوفير بالطاقة اإلمداد مصدر يقوم المُكرر بالطاقة اإلمداد مصدر التيار طاقة مصدر فتحة
الدائم

SCB التحكم لوحة وفتحتا و1، 0 رقم SPC بطاقة أو IOC بطاقة وفتحتا المروحة درج
1 و 0 رقم

PEM1 PEM0

SCB التحكم لوحة وفتحتا و1، 0 رقم SPC بطاقة أو IOC بطاقة وفتحتا المروحة درج
1 و 0 رقم

PEM0 PEM1

5 إلى 2 رقم SPC بطاقة أو IOC بطاقة وفتحتا المروحة درج PEM3 PEM2

5 إلى 2 رقم SPC بطاقة أو IOC بطاقة وفتحتا المروحة درج PEM2 PEM3

الدائم التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات

مصدر حالة إلى تشير LED مؤشرات ثالثة على الدائم التيار طاقة لمصدر أمامية لوحة كل تحتوي
في بالطاقة اإلمداد مصدر حالة تنعكس كما .(28 الصفحة في 28 الجدول (انظر بالطاقة اإلمداد
إلى وإضافةً .(23 الصفحة في 23 الجدول (انظر اليدوية الواجهة على المتواجدين LED مؤشري

والموجود األحمر اللون ذي لإلنذار LED مؤشر إضاءة إلى بالطاقة اإلمداد مصدر فشل يؤدي ذلك،
اليدوية. الواجهة على

.PWR OK بـ الخاص LED مؤشر يضيء لكي SCB التحكم لوحة توفير يجب مالحظة:

الدائم التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :17 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

للحصول INPUT OK بـ الخاص LED مؤشر افحص طبيعي. بشكل يعمل ال بالطاقة اإلمداد مصدر
المعلومات. من مزيدٍ على

مطفأ أخضر PWR OK

طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر مضيء

الحد فولت؛ 39.5 إلى 37.5 من األدني: (الحد النطاق خارج الرئيسي لإلخراج الكهربي الجهد يقع
فولت). 76 إلى فولت 72.5 من األقصى:

مضيء كهرماني
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(يُتبع) الدائم التيار طاقة بمصدر الخاصة LED مؤشرات :17 الجدول

الوصف الحالة اللون التسمية

الدائم. التيار طاقة بمصدر الخاص الكهربية الدائرة قاطع تشغيل إيقاف تم مطفأ أخضر

أخضر

BRKR ON

الدائم التيار طاقة بمصدر الخاص الكهربية الدائرة قاطع يكون بينما الدائم التيار طاقة إدخال يتوفر
التشغيل. قيد

مضيء

موجود. غير PEM وحدة إلى الدائم التيار إدخال مطفأ أخضر INPUT OK

الصحيحة. القطبية وفق توصيله وتم موجود الدائم التيار إدخال مضيء

معكوس بشكل توصيله تم أو صالح تشغيل نطاق ضمن يقع ال لكنه موجود، الدائم التيار إدخال
القطبية.

مضيء كهرماني

التبريد نظام

التالية: المكونات من التبريد نظام يتكون
المروحة■ درج
هوائي■ مرشح

النطاق داخل الخدمات عبّارة مكونات كافة حرارة على للحفاظ معًا التبريد نظام مكونات تعمل
الصفحة في 20 والشكل ،30 الصفحة في 19 الشكل ,29 الصفحة في 18 الشكل (انظر المقبول

في رأسي بشكلٍ تركيبهما يتم واحد هوائي ومرشح واحد مروحة درج على الجهاز ويحتوي .( 30
مراوح. ست على المروحة درج يحتوي كما الجهاز. من الخلفي الجزء

حيث الهوائي. المرشح بجوار الهيكل جانب على المعدني الهيكل لتبريد المصمم الهواء مأخذ يوجد
النظام. جانب من تفريغه يتم حيث المروحة، درج باتجاه المعدني الهيكل خالل الهواء سحب يتم

فوق الجهاز من األمامي الجزء في بالطاقة اإلمداد مصادر لتبريد المُصمم الهواء مأخذ يوجد بينما
الخاصة بالطاقة اإلمداد مصادر فوق بالطاقة اإلمداد لمصادر الهواء مخرج ويوجد اليدوية. الواجهة

الخلفي. بالحاجز

المعدني الهيكل خالل الهواء تدفق :18 الشكل

الجهاز تشغيل عند الخدمات. عبّارة مكونات حرارة درجة مراقبة على للمضيف الفرعي النظام يعمل
تجاوز أو المروحة تعطل حال وفي القصوى. السرعة من أقل بسرعة المراوح تعمل طبيعي، بشكل
ضمن الحرارة درجة على للحفاظ تلقائيًا المراوح باقي سرعة ضبط يتم للحد، المحيطة الحرارة درجة
وتعذر المحيطة الحرارة لدرجة األقصى بالحد الخاصة المواصفات تجاوز حالة وفي المقبول. النطاق
اإلخراج طاقة تعطيل عبر النظام تشغيل بإيقاف التوجيه محرك يقوم الكافي، بالشكل النظام تبريد

بالطاقة. اإلمداد مصادر كافة من

29 ■ التبريد نظام
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المروحة درج :19 الشكل

هوائي مرشح :20 الشكل
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2 الجزء
الخدمات عبّارة إعداد

■33 الصفحة في الخدمات عبّارة لتركيب الموقع إعداد
■39 الصفحة في التركيب على عامة نظرة
■41 الصفحة في العبوة من الخدمات عبّارة إخراج
■45 الصفحة في التركيب جهاز تركيب
■49 الصفحة في الخدمات عبّارة تركيب
■53 الصفحة في الخدمات عبّارة توصيل
■57 الصفحة في بالطاقة وتزويدها الخدمات عبّارة تأريض
■65 الصفحة في JUNOS برامج تكوين

31 ■ الخدمات عبّارة إعداد
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3 الفصل
الخدمات عبّارة لتركيب الموقع إعداد

يناقش حيث .SRX 5600 الخدمات عبّارة لتركيب موقعك إعداد لكيفية وصفًا الفصل هذا يقدم
التالية: الموضوعات

■33 الصفحة في الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة
■34 الصفحة في الخزانة متطلبات
■35 الصفحة في الحامل متطلبات
■37 الصفحة في الجهاز وصيانة الهواء لتدفق الخالية المساحة متطلبات

الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة

إعداد عند إجراؤها يلزم التي المهام 33 الصفحة في 33 الجدول في الواردة المراجعة قائمة تلخص
الخدمات. عبّارة لتركيب موقعٍ

الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة :18 الجدول

التاريخ بواسطة أجريت ... المعلومات من لمزيدٍ المهمة أو العنصر

في الخدمات“ لعبّارة البيئية ”المواصفات
169 الصفحة

الحرارة درجة مثل البيئية العوامل أن من التحقق
الخدمات. عبّارة احتمال قدرات تتجاوز ال والرطوبة

,34 الصفحة في الخزانة“ ”متطلبات
35 الصفحة في الحامل“ ”متطلبات

الخزانة. أو الحامل نوع تحديد

الخالية“ المساحة ومتطلبات الخزانة ”حجم
34 الصفحة في

الصفحة في وقوته“ الحامل ”حجم
الهواء لتدفق الخالية المساحة 35”متطلبات

37 الصفحة في الجهاز“ وصيانة

المساحة ذلك في بما الخزانة، أو الحامل لموقع التخطيط
المطلوبة. الخالية

36 الصفحة في المبنى“ ببنية ”التوصيل في المبنى، وبنية األرضية على بإحكام الحامل بتثبيت قم
حامل. استخدام حالة

والموصالت. الكابالت على الحصول

في الدائم“ التيار تأريض وتحذيرات ”متطلبات
160 الصفحة

النظام. تأريض لتوصيل مواقع تحديد

الخارجية بالطاقة اإلمداد مصادر بين المسافة قياس
الخدمات. عبّارة تركيب وموقع

33 ■ الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة



(يُتبع) الموقع بإعداد الخاصة المراجعة قائمة :18 الجدول

التاريخ بواسطة أجريت ... المعلومات من لمزيدٍ المهمة أو العنصر

األلياف لكابل الطاقة ميزانية ”حساب
هامش 184,”حساب الصفحة في الضوئية“
الصفحة في الضوئية“ األلياف لكابل الطاقة

184

الضوئية. الطاقة وهامش الضوئية الطاقة ميزانية حساب

الخزانة متطلبات

الفصول وتقدم أكبر). (أو ملم 482 بحجم قياسية مغلقة خزانة في الخدمات عبّارة تركيب يمكن
بالخزانة: الخاصة للمتطلبات وصفًا التالية

■34 الصفحة في الخالية المساحة ومتطلبات الخزانة حجم
■34 الصفحة في الخزانة داخل الهواء تدفق متطلبات

الخالية المساحة ومتطلبات الخزانة حجم

عمقًا. ملم و800 عرضًا ملم 482 الجهاز يستوعب أن يمكنه الذي الخزانة لحجم األدنى الحد يبلغ
فرصة من تقلل كما للهواء أفضل تدفقًا للمتطلبات األدنى الحد حجمها يتجاوز التي الخزانة وتوفر

األقل. على U وحدة 13 الخزانة ارتفاع يكون أن يجب واحدٍ، جهازٍ والستيعاب الحرارة. درجة ارتفاع
أجهزة خمسة تجميع يمكنك التبريد، وهواء الجوي الهواء لتدفق مناسبة خالية مساحة توفير حالة في
على متر) 2.13 أو بوصة U (84 وحدة 48 تبلغ لالستخدام قابلة رأسية مساحة بها تتوافر خزانة في

األقل.

الذي التركيب تكوين على والخلفية األمامية بالجهة الخالية المساحة لمتطلبات األدنى الحد يعتمد
الجزء بين بوصة 30.7 هو الخزانة داخل الكلية الخالية المساحة لحيز األدنى الحد ويعتبر تختاره.

الخلفي. للباب الداخلي والجزء األمامي للباب الداخلي

الخزانة داخل الهواء تدفق متطلبات

دون للحيلولة تكفي بدرجة الخزانة خالل تهوية توفر من التأكد يجب خزانة، في الجهاز تركيب عند
لتبريد التخطيط عند االعتبار في وضعها يتعين التي بالمتطلبات قائمة يلي وفيما الحرارة. درجة ارتفاع

المعدني: الهيكل
الحراري■ الناتج من التخلص على الخزانة خالل توفره الذي التبريد هواء مصدر قدرة من تأكد

مالئم. بشكلٍ للجهاز
من■ بالخروج المعدني الهيكل عن الصادر الساخن التفريغ لهواء تسمح الخزانة أن من تأكد

والتي أبواب)، أو سقف (بدون المفتوحة الخزانة تسمح الجهاز. في تدويره إعادة دون الخزانة
األمثل بالشكل الهواء بتدفق العلوي، الجزء من الساخن التفريغ هواء استخراج بأسلوب تعمل
يساعد أن الممكن فمن أبواب، أو سقف على تحتوي الخزانة كانت إذا أما المعدني. الهيكل خالل

رسم على ولالطالع الساخن. الهواء تفريغ من التخلص على العناصر هذه في ثقوب وجود
.29 الصفحة في 18 الشكل انظر المعدني، بالهيكل الهواء لتدفق توضيحي

نظام■ يقوم وبذلك للخزانة األمامي الجزء من اإلمكان قدر قريبًا يكون بحيث الجهاز بتركيب قم
زيادة على اإلجراء هذا يعمل حيث األمامي. الباب من الداخلي الجزء بإخالء الكابالت إدارة

الالزم. الهواء بتدفق للسماح الخزانة من الخلفي بالجزء الخالية المساحة
المعدني■ الهيكل داخل إلى الهواء تدفق إعاقة من للتقليل وكسوتها الكابالت كافة بتوجيه قم

وخارجه.

الخزانة متطلبات ■ 34
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الحامل متطلبات

ذلك في بما مقبولة، تُعد التي الحوامل أنواع من العديد وهناك حامل. على الجهاز تركيب يمكن
الحامل على توضيحي مثال عرض ويتم اإلطار. مفتوحة والحوامل (telco) القوائم رباعية الحوامل

.36 الصفحة في 21 الشكل في اإلطار مفتوح

الحامل: لمتطلبات وصفًا التالية الفصول تقدم
■35 الصفحة في وقوته الحامل حجم
■36 الصفحة في التركيب سنّادة ثقوب بين المباعدة
■36 الصفحة في المبنى ببنية التوصيل

وقوته الحامل حجم

والحوامل الخزائن في مُحدد هو كما بوصة 19 بحجم حامل على تركيبه ليتم الجهاز تصميم تم
الصناعات جمعية بنشره قامت الذي (EIA-310-D رقم (مستند المرتبطة والمعدات واللوحات

.(http://www.eia.org) اإللكترونية

في محدد هو كما ملم، 600 عرضه حامل مع ليتناسب مصممًا الجهاز يكون المهايئات، باستخدام
(أرقام بالمعدات الخاصة للممارسة بُعد عن لالتصاالت األوروبي المعيار (EE)؛ المعدات هندسة معيار
بُعد عن االتصاالت لمعايير األوربي المعهد قام الذي (119-4 إلى ETS 300 119-1 من المستندات

الحواجز. بين الفتحة لتضييق معتمدة مساعدة أجهزة استخدم .(http://www.etsi.org) بنشره

المعدني للهيكل الخارجية األبعاد الستيعاب كافية مساحة يوفر بشكل الحامل حواجز مباعدة يلزم
سم) 44.3) بوصة و17.45 عمقًا، سم) 62.2) بوصة 24.5 ارتفاعًا، سم) 35.6) بوصة 14.0 للجهاز:
حول خالية مساحات بوجود المجاورة والحوامل الحواجز بين المباعدة تسمح أن يتعين كما عرضًا.
الجهاز“ وصيانة الهواء لتدفق الخالية المساحة ”متطلبات في تحديدها تم التي تلك والحامل الجهاز

.37 الصفحة في

على الوزن توزيع ألن نظرًا األمامي التركيب حامل عن المركزي التركيب حامل يُفضل عام، بشكلٍ
االستقرار. من مزيدًا يوفر المركزي التركيب حامل حالة في التساوي من أكبر درجة

الصفحة في التركيب“ جهاز ”تركيب انظر التركيب، أجهزة بتركيب المتعلقة اإلرشادات على للحصول
.45

وحدة وتعد تقريبًا. U وحدات 8 حوالي سم) 35.6) بوصة 14.0 البالغ المعدني الهيكل ارتفاع يصل
المرتبطة والمعدات واللوحات والحوامل الخزائن في تحديدها تم التي القياسية الحامل وحدة هي U
من خمسٍ تجميع يمكن اإللكترونية. الصناعات جمعية بنشره قامت الذي (EIA-310-D رقم (مستند

األقل على تبلغ لالستخدام قابلة رأسية مساحة يشغل حامل على SRX 5600 الخدمات عبّارات
متر). 2.13 أو بوصة 84 (أي U وحدة 48

رطالً 163.5 إلى يصل والذي التكوين، كامل الجهاز وزن لتدعيم الكافية بالقوة الحامل يتمتع أن يجب
الحامل يكون أن فيلزم واحد، حامل على التكوين كاملة أجهزة خمسة بتجميع قمت وإذا كجم). 74.2)

كجم). 371.0) رطالً 818 إلى يصل وزنٍ تدعيم على قادرًا

35 ■ الحامل متطلبات
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اإلطار مفتوح نموذجي حامل :21 الشكل

التركيب سنّادة ثقوب بين المباعدة

إلى تصل بزيادات مباعدتها تمت الفتحات من أنماطًا أو ثقوبًا يوفر حامل أيّ على الجهاز تركيب يمكن
المعدني الهيكل تثبيت في المستخدمة التركيب سنّادات تصميم تم وقد بوصة). 1.75 (أي U وحدة 1

المسافات. هذه وفق مباعدتها تمت التي بالثقوب التثبيت إلحكام بالحامل

المبنى ببنية التوصيل

للزالزل، تتعرض الجغرافية منطقتك كانت وإذا المبنى. ببنية الحامل تثبيت بإحكام الدوام على قم
االستقرار، من األقصى الحد ولتحقيق ملولبة. مسامير باستخدام باألرضية الحامل تثبيت عليك فيتعين
”متطلبات على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ السقف. بسنّادات الحامل تثبيت بإحكام أيضًا قم

.141 الصفحة في حامل“ على التركيب وتحذيرات

الحامل متطلبات ■ 36
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الجهاز وصيانة الهواء لتدفق الخالية المساحة متطلبات

الشكل (انظر الحامل حول كافية خالية بمساحة السماح عليك يتعين التركيب، لموضع التخطيط عند
:(37 الصفحة في 22

المعدني.■ الهيكل حول بحرية الهواء يتدفق أن يجب صحيح، بشكلٍ التبريد نظام يعمل ولكي
كذلك واسمح األجهزة. بين سم) 15.2) بوصات 6 عن تقل ال خالية مساحة وجود يلزم ثم ومن

للحرارة باعث غير سطح وأي المعدني الهيكل جانب بين سم) 7) بوصة 2.8 مساحة بوجود
مثالً. كحائط

واجهة■ عند كافية مساحة توفير يلزم وتركيبها، الجهاز مكونات إزالة الخدمة موظفو يستطيع لكي
سم) 61) بوصة 24 األقل على تبلغ مساحة وجود يلزم حيث منها. الخلفي والجزء الخدمات عبّارة

بناء (نظام NEBS بـ الخاص GR-63 معيار يوصي كما للجهاز. والخلفية األمامية الجهة في
األمامية الجهة في األقل على سم) 76.2) بوصة 30 تبلغ مسافة بتخصيص الشبكات) أجهزة

الخدمات. لعبّارة

الخالية المساحة ومتطلبات المعدني الهيكل أبعاد :22 الشكل

37 ■ الجهاز وصيانة الهواء لتدفق الخالية المساحة متطلبات
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4 الفصل
التركيب على عامة نظرة

في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد في الموضح النحو على التركيب لموقع إعدادك بعد
بمكان األهمية ومن وتركيبها. العبوة من الخدمات عبّارة إلخراج استعداد على اآلن أنت ،33 الصفحة

التالي: الترتيب وفق التركيب عملية متابعة
في1. التنظيمية“ اللوائح مع والتوافق األمان ”معلومات في الموضحة األمان إرشادات راجع

.133 الصفحة
األجزاء.2. استالم من والتأكد العبوة من الخدمات عبّارة إلخراج الفصل بهذا الواردة اإلرشادات اتبع
.3.45 الصفحة في التركيب“ جهاز ”تركيب في الموضح النحو على التركيب جهاز بتركيب قم
.449 الصفحة في الخدمات“ عبّارة ”تركيب في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتركيب قم

.187 الصفحة في ميكانيكية“ رافعة بدون الخدمات عبّارة ”تركيب أو
في5. الخدمات“ عبّارة ”توصيل في الموضح النحو على الخارجية باألجهزة الكابالت بتوصيل قم

.53 الصفحة
.6.58 الصفحة في الخدمات“ عبّارة ”تأريض في الموضح النحو على التأريض كابل بتوصيل قم
بطاقة7. تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل في الموضح النحو على الطاقة كابالت بتوصيل قم

في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل أو 58 الصفحة في المتردد“ التيار
.60 الصفحة

التيار8. بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتشغيل قم
الصفحة في المتردد“ التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل أو 62 الصفحة في الدائم“

.59
الصفحة9. في “JUNOS برامج ”تكوين في الموضح النحو على للنظام مبدئي تشغيل بإجراء قم

.65

39 ■
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5 الفصل
العبوة من الخدمات عبّارة إخراج

في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد في الموضح النحو على التركيب لموقع إعدادك بعد
بمكان األهمية ومن وتركيبها. العبوة من الخدمات عبّارة إلخراج استعداد على اآلن أنت ،33 الصفحة

التالي: الترتيب وفق التركيب عملية متابعة
في1. التنظيمية“ اللوائح مع والتوافق األمان ”معلومات في الموضحة األمان إرشادات راجع

.133 الصفحة
األجزاء.2. استالم من والتأكد العبوة من الخدمات عبّارة إلخراج الفصل بهذا الواردة اإلرشادات اتبع
.3.45 الصفحة في التركيب“ جهاز ”تركيب في الموضح النحو على التركيب جهاز بتركيب قم
.449 الصفحة في الخدمات“ عبّارة ”تركيب في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتركيب قم

.187 الصفحة في ميكانيكية“ رافعة بدون الخدمات عبّارة ”تركيب أو
الصفحة5. في الخدمات“ عبّارة ”توصيل في الموضح النحو على للنظام مبدئي تشغيل بإجراء قم

.53

التالية: الموضوعات يناقش حيث الخدمات. عبّارة لتركيب اإلعداد لكيفية وصفًا الفصل هذا يقدم
■41 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■41 الصفحة في العبوة من الخدمات عبّارة إخراج
■43 الصفحة في المستلمة األجزاء من التحقق

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: لألدوات حاجة في أنت للتركيب، واإلعداد العبوة من الخدمات عبّارة إلخراج
■2 رقم ،(+) فيليبس ماركة مفك
منصة■ من السنّاد مسامير إلزالة ملم 13 أو 1/2-بوصة الطرف مفتوح أو صندوقي ربط مفتاح

الشحن
المكونات■ من بأي مشغولة غير فتحات أية لتغطية فارغة لوحات

العبوة من الخدمات عبّارة إخراج

صندوق قاعدة الخشبية الشحن منصة وتشكل خشبي. شحن صندوق في الخدمات عبّارة شحن يتم
صندوق يحتوي كما المسامير. باستخدام المنصة بهذه للجهاز المعدني الهيكل تثبيت يتم كما الشحن.

الكرتون. ورق من ملحقات وصندوق التشغيل بدء دليل على أيضًا الشحن

41 ■ المطلوبة واألجزاء األدوات



عرضًا، سم) 71.1) بوصة و28 ارتفاعًا، سم) 85.1) بوصة 33.5 الشحن حاوية أبعاد تبلغ
والملحقات الجهاز تضم التي الشحن لحاوية الكلي الوزن يتراوح وقد عمقًا. سم) 66.0) بوصة و26

كجم). 159.2) رطالً 351 إلى كجم) 70) رطالً 153 من

من الجهاز بإخراج تقم فال الشحن. صندوق داخل للجهاز الحماية من حد أقصى توفير يتم مالحظة:
التركيب. في للبدء استعداد على تصبح حتى العبوة

:(43 الصفحة في 23 الشكل (انظر الخطوات هذه اتبع العبوة، من الجهاز إلخراج
اإلمكان،1. قدر التركيب موقع من قريبًا يكون بحيث العمل منطقة إلى الشحن صندوق بتحريك قم

الهيكل تثبيت من الرغم وعلى المعدني. الهيكل من المكونات إلزالة كافية مساحة تتوفر حيث
المتنقلة الرافعة أو الشوكية الرافعة استخدام يمكن أنه إال بمسامير، الشحن منصة في المعدني

لتحريكه.
ألعلى.2. األسهم تشير بحيث الشحن صندوق بوضع قم
الشحن.3. صندوق على الموجودة المزاليج كافة بفتح قم
جانبًا.4. وضعه الشحن صندوق لغطاء األمامي الباب بإزالة قم
المنصة.5. عن بعيدًا الشحن صندوق غطاء من األخرى األجزاء بنقل قم
الجهاز.6. من العلوي الجزء يغطي الذي التعبئة إسفنج بإزالة قم
التشغيل.7. بدء ودليل الملحقات صندوق بإخراج قم
و8. 43 الصفحة في 43 الجدول في الواردة بالقوائم بمقارنتها المستلمة األجزاء من تحقق

.44 الصفحة في 44 الجدول
كي9. الحذر توخي مع بالمنصة، والملحقة (VCI) البخار عن الناتج التآكل مانع عبوات بإزالة قم

قصد. دون التآكل المانع عبوات تفتح ال
.101/2 صندوقي ربط مفتاح استخدم المنصة، على المعدني للهيكل الحاملة السنّادات إلزالة

السنّادات. من اللولبية والمسامير الملولبة المسامير إلزالة فيليبس ماركة 2 رقم ومفك بوصة
الملحقات.11. صندوق داخل والمسامير السنّادات بتخزين قم
في12. شحنه أو الجهاز لتحريك تحتاج فقد التعبئة ومواد والمنصة الشحن صندوق بغطاء احتفظ

الحق. وقتٍ
أو13. 50 الصفحة في رافعة“ باستخدام الخدمات عبّارة ”تركيب انظر التركيب، عملية لمتابعة

.187 الصفحة في ميكانيكية“ رافعة بدون الخدمات عبّارة ”تركيب

العبوة من الخدمات عبّارة إخراج ■ 42
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الشحن صندوق محتويات :23 الشكل

المستلمة األجزاء من التحقق

الواردة بالعناصر بمقارنتها بالشحنة الموجودة األجزاء من تحقق شحنة. كل مع تعبئة قائمة توجد
مدرج جزءٍ بكل الخاصة لألوصاف باإلضافة األجزاء أرقام التعبئة قائمة وتحدد التعبئة. قائمة في

بك. الخاص بالطلب

العمالء. خدمة بمندوب باالتصال فبادر مفقودًا، األجزاء من جزء أي كان إذا

الجدول في الواردة المكونات، به ملحقًا المعدني الهيكل على التكوين كاملة الخدمات عبّارة تحتوي
الجدول في الواردة األجزاء على يحتوي الذي الملحقات صندوق إلى باإلضافة ،43 الصفحة في 43
الذي للتكوين وفقًا بك الخاص الجهاز مع شحنها يتم التي األجزاء تختلف وقد .44 الصفحة في 44

تطلبه.

التكوين. كاملة الخدمات لعبّارة األجزاء قائمة :19 الجدول

الكمية المكون

1 وسنّادات اليدوية والواجهة الوسطى اللوحة شامالً المعدني، الهيكل
الحامل. على التركيب

5 إلى يصل عدد IOC بطاقات

5 إلى يصل عدد SPC بطاقات

2 أو 1 التوجيه محركات

2 أو 1 SCB التحكم لوحات

4 إلى يصل عدد بالطاقة اإلمداد مصادر

1 المروحة درج

1 هوائي مرشح

1 الهوائي المرشح درج

1 التشغيل بدء دليل

43 ■ المستلمة األجزاء من التحقق

العبوة من الخدمات عبّارة إخراج :5 الفصل



(يُتبع) التكوين. كاملة الخدمات لعبّارة األجزاء قائمة :19 الجدول

الكمية المكون

1 الصغير التركيب رف

بأي مشغولة غير فتحة لكل فارغة لوحة
مكون

بها مكوناتٍ تركيب يتم لم التي للفتحات فارغة لوحات

الملحقات بصندوق الخاصة األجزاء قائمة :20 الجدول

الكمية الجزء

22 الصغير والرف المعدني الهيكل لتركيب لولبية مسامير

8 6-AWG نوع من الدائم، للتيار الطرفي الطاقة جهاز عرى

1 التسلسلي المنفذ عبر الجهاز لتوصيل RJ-45-to-DB-9 كابل

2 الكابالت إدارة وحدة سنّادات

2 12 ملم، 5.08 مباعدة ذو األقطاب، ثالثي الطرفية، الكتلة قابس
الجهاز إنذارات لتوصيل المصمم أمبير،

1 SRX 5600 الملحقات، محتويات التسمية،

1 JUNOS مع يعمل USB نوع من المحمول األقراص محرك

1 التمهيدي المستند

1 T1 اتصال وجود تفيد شهادة

1 Juniper Networks شركة منتج ضمان

1 المستخدم ترخيص اتفاقية

1 المستندات حافظة

2 بوصات 3 × 5 مقاس اللون قرنفلية حقيبة

2 اإللكتروستاتيكي التفريغ بوصة، 9 × 12 مقاس اللون قرنفلية حقيبة
(ESD)

1 بوصات 19 × 12 × 3 مقاس الملحقات، صندوق

1 غير مجدول مزدوج كابل ،RJ-45/RJ-45 موصل ،Ethernet كابل
'15 ،5E الفئة قياسي، األزواج رباعي (UTP) محمي

1 بكابل مزود (ESD) اإللكتروستاتيكي للتفريغ معصم شريط

المستلمة األجزاء من التحقق ■ 44
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6 الفصل
التركيب جهاز تركيب

بتركيب قم اإلطار. مفتوح حامل أو خزانة أو القوائم رباعي حامل على الخدمات عبّارة تركيب يمكن
الجهاز. تركيب قبل الحامل على التركيب جهاز

الخدمات عبّارة ”تركيب أو 49 الصفحة في الخدمات“ عبّارة ”تركيب إلى تابع التركيب، جهاز تركيب بعد
بإجرائه. تقوم الذي التركيب لنوع وفقًا وذلك ،187 الصفحة في ميكانيكية“ رافعة بدون

التركيب: جهاز تركيب إلجراءات وصفًا الفصل هذا يقدم
■45 الصفحة في خزانة أو لحامل التركيب جهاز تركيب
■47 الصفحة في للجهاز مركزي تركيب إلجراء التركيب سنّادات إزالة

خزانة أو لحامل التركيب جهاز تركيب

التركيب رف بتركيب ويُوصى الجهاز. تركيب قبل الشحن، بحاوية الموجود التركيب، رف بتركيب قم
كجم). 74.2) رطالً 163.5 إلى التحميل كامل الجهاز وزن يصل أن يمكن حيث

والمسامير قفص شكل على الصواميل إدخال يتم التي الثقوب يحدد 45 الصفحة في 45 الجدول
الثقوب مسافات وترتبط التركيب). ثقب موقع إلى X (تشير المطلوب التركيب جهاز لتركيب فيها اللولبية
رفوف لكافة األسفل الجزء ويقع الحامل. على الموجودة المعيارية "U" أقسام بأحد نسبي بشكل

.U القسم أعلى بوصة 0.02 ارتفاع على التركيب

القوائم رباعي الحامل أو الخزانة تركيب ثقوب مواقع :21 الجدول

التركيب رف "U" القسم أعلى المسافة الثقب

X 1.14 U سم) 5.1) بوصة 2.00 4

X 0.86 U سم) 3.8) بوصة 1.51 3

X 0.50 U سم) 2.2) بوصة 0.88 2

X 0.14 U سم) 0.6) بوصة 0.25 1

45 ■ خزانة أو لحامل التركيب جهاز تركيب



مفتوح حامل حواجز أو الخزانة أو القوائم رباعي للحامل األمامية الحواجز على التركيب رف لتركيب
اإلطار:

في1. المحددة الثقوب في قفص شكل على الصواميل بتركيب فقم ذلك، الحاجة استدعت إذا
.45 الصفحة في 45 الجدول

أدنى2. في جزئي بشكل لولبي تركيب مسمار بإدخال قم بالحامل، حاجز لكل الخلفي الجزء على
.45 الصفحة في 45 الجدول في تحديده تم ثقب

لكل3. السفلية الفتحة بإسناد وقم الحامل. لحواجز الخلفي الجزء على التركيب رف بتركيب قم
لولبي. تركيب مسمار على بارزة حافة

حافة4. كل في المفتوحة الثقوب في جزئي بشكل المتبقية الثالثة اللولبية المسامير بإدخال قم
.(47 الصفحة في 25 الشكل أو 46 الصفحة في 24 الشكل (انظر التركيب برف بارزة

تمامًا.5. اللولبية المسامير كافة ربط أحكم

خزانة أو القوائم رباعي لحامل األمامي التركيب جهاز تركيب :24 الشكل

خزانة أو لحامل التركيب جهاز تركيب ■ 46
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اإلطار مفتوح لحامل التركيب جهاز تركيب :25 الشكل

للجهاز مركزي تركيب إلجراء التركيب سنّادات إزالة

المعدني. للهيكل األمامي الجزء إلى األقرب التركيب بثقوب لإلزلة قابلتين تركيب سنّادتي تثبيت يتم
مركزي تركيب إلجراء المعدني الهيكل جانب على آخر موضع إلى السنّادات زوج تحريك ويمكنك

للجهاز.

التالية اإلجراءات اتبع الهيكل، مركز باتجاه المعدني للهيكل األمامي الجزء من التركيب سنّادات لتحريك
سنّادة: كل مع

مركزه.1. وعند الحامل أعلى الموجودة الثالثة اللولبية المسامير بإزالة قم

السفلي2. الجزء ويحتوي قليلة. لمسافة المعدني الهيكل عن بعيدًا للسنّادة العلوي الجزء اسحب
المعدني. بالهيكل الموجودة الفتحات إحدى في يدخل لسان على الحامل من

المعدني.3. الهيكل فتحة من اللسان إخراج يتم بحيث المعدني الهيكل عن بعيدًا السنّادة اسحب

المعدني.4. للهيكل السفلي الجزء بمركز الموجودة الفتحة في السنّادة لسان بإدخال قم

المعدني.5. للهيكل العلوي الجزء مركز باتجاه الواقعين التركيب ثقبي مع السنّادة بمحاذاة قم

السنّادة. مركز في الموجود الثقب يناظر المعدني الهيكل مركز في تركيب ثقب يوجد ال
جزئي.6. بشكل منهما كالً اربط ثم السنّادة أعلى اللولبيين المسمارين بإدخال قم

حاجة هناك ليست المعدني. الهيكل مركز على السنّادة لتركيب لولبيين مسمارين وجود يلزم
ثالث. لولبي مسمارٍ لوجود

تمامًا.7. اللولبيين المسمارين ربط أحكم

47 ■ للجهاز مركزي تركيب إلجراء التركيب سنّادات إزالة

التركيب جهاز تركيب :6 الفصل
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7 الفصل
الخدمات عبّارة تركيب

الخدمات: عبّارة بتركيب والخاصة التالية الموضوعات الفصل هذا يناقش
■49 الصفحة في باألمان الخاصة والمتطلبات والتحذيرات اإلرشادات
■49 الصفحة في ميكانيكية رافعة باستخدام الخدمات عبّارة تركيب
■51 الصفحة في الكابالت إدارة نظام تركيب

باألمان الخاصة والمتطلبات والتحذيرات اإلرشادات

بالتعامل الخاصة اإلرشادات اتبع وصيانتها، تركيبها أثناء الخدمات بعبّارة أضرار أو لك إيذاء وقوع لتجنب
أجهزة مع بالتعامل الخاصة األمان إجراءات وكذلك منها، بالقرب العمل أو الكهربية األجهزة مع

الموقع ”إعداد انظر آمنة، بيئة ذا التركيب موقع جعل كيفية حول مناقشة على لالطالع الشبكات.
األمان ”معلومات انظر األمان، تحذيرات قائمة على لالطالع .33 الصفحة في الخدمات“ عبّارة لتركيب
الكهربي“ األمان وتحذيرات ”إرشادات خاص وبشكٍل 133 الصفحة في التنظيمية“ اللوائح مع والتوافق
األجهزة مع بالتعامل الخاصة اإلرشادات من شاملةٍ مجموعةٍ تقديم يُعد ذلك، ومع .152 الصفحة في

الدليل. هذا لنطاق تجاوزًا الكهربية

ميكانيكية رافعة باستخدام الخدمات عبّارة تركيب

بشدة نوصيك - للتكوين وفقًا كجم) 74.2) رطالً 163.5 إلى يصل -الذي ووزنه الجهاز لحجم نظرًا
باستخدام الخدمات عبّارة ”تركيب في الموضح النحو على ميكانيكية رافعة باستخدام الجهاز بتركيب

عبّارة ”تركيب فانظر الجهاز، لتركيب ميكانيكية رافعة تستخدم لم وإذا .50 الصفحة في رافعة“
الجهاز لتركيب الكاملة اإلرشادات على لالطالع 187 الصفحة في ميكانيكية“ رافعة بدون الخدمات

آمن. بشكلٍ

لتركيب الموقع ”إعداد في الواردة اإلرشادات ومراجعة موقعك إعداد الجهاز، تركيب قبل عليك، يتعين
الصفحة في الموقع“ بإعداد الخاصة المراجعة ”قائمة يلخص .33 الصفحة في الخدمات“ عبّارة

الجهاز إخراج أيضًا يلزم كما الخدمات. عبّارة لتركيب موقعٍ إعداد عند إجراؤها يلزم التي المهام 33
.41 الصفحة في العبوة“ من الخدمات عبّارة ”إخراج في الموضح النحو على الشحن حاوية من

التالية: الموضوعات إلى الفصل هذا تقسيم تم
■49 الصفحة في المطلوبة األدوات
■50 الصفحة في رافعة باستخدام الخدمات عبّارة تركيب

المطلوبة األدوات

التالية: األدوات إلى حاجة في أنت الخدمات، عبّارة لتركيب
ميكانيكية■ رافعة

49 ■ باألمان الخاصة والمتطلبات والتحذيرات اإلرشادات



■2 رقم ،(+) فيليبس ماركة مفك

رافعة باستخدام الخدمات عبّارة تركيب

رفع ”إرشادات في الواردة األمان معلومات قراءة يرجى الحامل، على الخدمات عبّارة تركيب قبل
في الموضح النحو على الشحن حاوية من الجهاز بإخراج قم .140 الصفحة في المعدني“ الهيكل
الموضح النحو على التركيب جهاز بتركيب قم .41 الصفحة في العبوة“ من الخدمات عبّارة ”إخراج

.45 الصفحة في التركيب“ جهاز ”تركيب في

الحامل أن من يتحقق أن مؤهل فني من اطلب حامل، على للجهاز أمامي تركيب إجراء قبل تنبيه:
كافٍ. بشكل التركيب بموقع مدعوم أنه كما الجهاز وزن لتدعيم يكفي بما قوي

:(51 الصفحة في 26 الشكل (انظر رافعة باستخدام الجهاز لتركيب
التركيب1. موقع أن من وتأكد المبنى. بنية في بإحكام وتثبيته الدائم بموقعه الحامل تواجد من تأكد

انظر تفاصيل، على للحصول والصيانة. الهواء تدفق من لكلٍ كافية خالية مساحة بوجود يسمح
.33 الصفحة في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد

الرافعة.2. منصة على آمن بشكل ارتكازه من وتأكد الرافعة، على الجهاز بتحميل قم

في3. تمركزه يتم بحيث الخزانة، أو الحامل من األمامي بالجزء الجهاز ضع الرافعة، باستخدام
التركيب. رف من األمامي الجزء

قريبًا4. يكون بحيث بوضعه وقم التركيب رف سطح فوق تقريبًا بوصة 0.75 مسافة الجهاز ارفع
الرف. من اإلمكان قدر

المعدني5. الهيكل من السفلي الجزء يتداخل بحيث التركيب رف على بعناية الجهاز بتحريك قم
تقريبًا. بوصتين لمسافة التركيب رف مع

الحامل.6. حواجز مع التركيب سنّادات تتالمس حتى التركيب رف على المعدني الهيكل بتحريك قم
الموجودة الثقوب مع المعدني الهيكل تركيب سنّادات في الموجودة الثقوب محاذاة الرف ويضمن

الحامل. حواجز في
الحامل.7. عن بعيدًا الرافعة بتحريك قم
الحامل،8. مع المتحاذية المفتوحة التركيب ثقوب من ثقب كل في لولبي تركيب مسمار بتركيب قم

األسفل. من بدءًا
فينبغي9. الحامل، على صحيح بشكل الجهاز تركيب تم وإذا بعينيك. الجهاز محاذاة من تحقق

التركيب مسامير مع الحامل جانبي أحد على الموجودة اللولبية التركيب مسامير كافة محاذاة
مستويًا. الجهاز يكون أن ينبغي كما المقابل الجانب على الموجودة اللولبية

ميكانيكية رافعة باستخدام الخدمات عبّارة تركيب ■ 50
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الحامل على الخدمات عبّارة تركيب :26 الشكل

اإلطار. مفتوح الحامل على تركيبها يتم التي الخدمات عبّارة التوضيحي الرسم هذا يصف مالحظة:
الشكل انظر القوائم، رباعي حامل أو لخزانة المطلوب التركيب لجهاز توضيحي رسم على ولالطالع

.46 الصفحة في 24

الكابالت إدارة نظام تركيب

27 الشكل (انظر الكابالت، إدارة نظام لتركيب البطاقات. صندوق بجانبي الكابالت إدارة نظام يتصل
:(52 الصفحة في

الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المعدني.2. الهيكل من األمامية الجوانب على الكابالت إدارة نظام بوضع قم
فتحاتها.3. في األلسنة بإدخال قم
تمامًا.4. المقيدة اللولبية المسامير ربط أحكم

51 ■ الكابالت إدارة نظام تركيب
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الكابالت إدارة نظام تركيب :27 الشكل
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8 الفصل
الخدمات عبّارة توصيل

التالية: اإلجراءات الفصل هذا يناقش
■53 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■53 الصفحة في واإلدارة اإلنذار بأجهزة الخدمات عبّارة توصيل
■56 الصفحة في IOC بطاقة كابالت توصيل

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: واألجزاء األدوات إلى حاجة في أنت وتشغيله، اإلدارة بأجهزة الجهاز لتوصيل
و2■ 1 رقما ،(+) فيليبس ماركة مفكان
ملم■ 2.5 الشفرة مسطح (-) مفك
■(+) فيليبس ماركة ملم 2.5 مفك
يتراوح■ بعزم صواميل مفك أو بوصة، 3/8 الخارجي للتدوير الرأس سداسي صندوقي ربط مفتاح

لصواميل ربط، كعزم متر) نيوتن 2.8) رطالً/بوصة و25 متر) نيوتن 2.6) رطالً/بوصة 23 بين
التيار بطاقة يعمل جهاز (على بالطاقة لإلمداد مصدر كل على الموجودة الطرفية بالقوائم الربط

الدائم)

الصواميل مع تتناسب ال التي األداة تتسبب فقد مترية. صواميل مفك أو ربط بمفتاح تستبدل ال تنبيه:
للضبط. قابالً ربط مفتاح أو زرديات فاستخدم بوصة، 3/8 مقاس األداة تتوفر لم وإذا تلفها. في تمامًا

األسالك■ قطع أدوات
الزرديات■
■(ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ لتأريض معصم شريط

واإلدارة اإلنذار بأجهزة الخدمات عبّارة توصيل

بالمنافذ الخارجية األجهزة من أكثر أو واحد بربط قم الحامل، على الخدمات عبّارة بتركيب قيامك عقب
الشكل (انظر واإلدارة الخدمة لعمليات التوجيه بمحركات تتصل التي اليدوية الواجهة على الموجودة
انظر التوجيه، محرك إدارة منافذ تتقبله الذي الكابل مواصفات على وللتعرف .(54 الصفحة في 28

.186 الصفحة في التوجيه“ محرك واجهة وأسالك كابالت ”مواصفات
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التوجيه محرك إدارة منافذ :28 الشكل

األقسام في الموضحة اإلجراءات بتنفيذ قم التوجيه، محرك إدارة بمنافذ الخارجية األجهزة لتوصيل
التالية:

■54 الصفحة في الترددي النطاق خارج لإلدارة بشبكة االتصال
■54 الصفحة في المساعد الجهاز أو اإلدارة تحكم بوحدة االتصال
■55 الصفحة في اإلنذار إلطالق خارجي بجهاز التوصيل

الترددي النطاق خارج لإلدارة بشبكة االتصال

موصالت ذي Ethernet كابل بتوصيل قم الترددي، النطاق خارج لإلدارة بشبكة التوجيه محرك لتوصيل
مع النوع هذا من واحد كابل ويتوفر التوجيه. محرك على الموجود ETHERNET بمنفذ RJ-45

في التوجيه“ محرك واجهة وأسالك كابالت ”مواصفات انظر الكابل، مواصفات على وللتعرف الجهاز.
اإلجراءات: هذه واتبع .186 الصفحة

اإلدارة.1. جهاز عن الطاقة بفصل قم

بمنفذ2. الموصل) يعرض 54 الصفحة في 29 (الشكل Ethernet كابل طرفي أحد بتوصيل قم
منافذ يعرض 54 الصفحة في 28 الشكل التوجيه. محرك على والموجود المالئم ETHERNET
باالتصال 0 التسمية تحمل التي المنافذ تقوم التوجيه. محرك على الموجودة الخارجي الجهاز
باالتصال 1 التسمية تحمل التي المنافذ تقوم بينما ،(RE0) اليسرى فتحته في التوجيه بمحرك

.(RE1) اليمنى فتحته في التوجيه بمحرك

الشبكة.3. بجهاز للكابل اآلخر الطرف بتوصيل قم

التوجيه بمحرك الخاص Ethernet كابل موصل :29 الشكل

المساعد الجهاز أو اإلدارة تحكم بوحدة االتصال

CONSOLE بمنفذ بتوصيلها قم وإدارته، التوجيه محرك لتركيب بالنظام الخاصة التحكم وحدة الستخدام
المساعدة األجهزة من أيّ أو مودم أو محمول كمبيوتر جهاز والستخدام التوجيه. محرك على الموجود
بموصل مزودًا كابالً المنفذين كال يقبل التوجيه. محرك على الموجود AUX بمنفذ بتوصيلها قم األخرى،
بكال جهاز توصيل في ترغب كنت إذا لذا، الجهاز. مع واحد RJ-45/DB-9 كابل توفير ويتم .RJ-45

كابالت ”مواصفات انظر الكابل، مواصفات على وللتعرف آخر. كابلٍ توفير عليك فسيتعين المنفذين،
.186 الصفحة في التوجيه“ محرك واجهة وأسالك

المساعد: الجهاز أو لإلدارة التحكم وحدة لتوصيل
المساعد.1. الجهاز أو التحكم وحدة عن الطاقة بفصل قم
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بمنفذ2. الموصل) يعرض 55 الصفحة في 30 (الشكل Ethernet كابل طرفي أحد بتوصيل قم
الجهاز منافذ يعرض 54 الصفحة في 28 الشكل التوجيه. محرك على والموجود المالئم AUX
بمحرك باالتصال 0 التسمية تحمل التي المنافذ تقوم التوجيه. محرك على الموجودة الخارجي

بمحرك باالتصال 1 التسمية تحمل التي المنافذ تقوم بينما ،(RE0) اليسرى فتحته في التوجيه
.(RE1) اليمنى فتحته في التوجيه

بالجهاز.3. الخاص التسلسلي المنفذ في األنثى DB-9 طرف بتوصيل قم

المساعد والكابل التحكم وحدة موصل :30 الشكل

اإلنذار إلطالق خارجي بجهاز التوصيل

اللونين ذات المُرحِّل اتصال بنقاط األسالك بتوصيل قم اإلنذار، إلطالق خارجية بأجهزة الجهاز لتوصيل
النظام، حالة تعمل .55 الصفحة في 31 الشكل انظر اليدوية، الواجهة على الموجودة األصفر و األحمر
على أيضًا اليدوية، الواجهة على األصفر أو األحمر باإلنذار الخاص LED مؤشر إطالق تستدعي التي

المناظرة. اإلنذار مُرحِّل اتصال نقطة تنشيط

سلكًا تقبل وهي بالجهاز. مرفقة اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط في توصيلها يتم التي الطرفية الكتل تكون
استخدام توفيره. يتم ال النوع وهذا ملم2)، و2.08 14-AWG و0.08) 28-AWG بين مقاس بأي

بتوصيله. تقوم الذي الخارجي للجهاز المناسب السلك مقاس

:(55 الصفحة في 31 الشكل (انظر إنذار مُرحِّل اتصال بنقطة الخارجي الجهاز لتوصيل
.114-AWG و0.08) 28-AWG بين يتراوح بمقاس سلك من المطلوب الطول بإعداد قم

ملم2). و2.08

مسطح2. مفكًا استخدم المُرحِّل، اتصال بنقطة متصلة الطرفية الكتلة فيه تكون ال الذي الوقت في
المسامير تكون عندما بها. الخاص الجانب على الصغيرة اللولبية المسامير لفك ملم 2.5 الشفرة

الفتحات في األسالك أدخل اليسار، جهة متجهة الكتلة جانب على الموجودة الصغيرة اللولبية
بربط قم الخارجي. بالجهاز األسالك توصيل إلى استنادًا للكتلة األمامي الجزء في الموجودة

السلك. تثبيت إلحكام اللولبية المسامير
ملم3. 2.5 الشفرة مسطح مفكًا واستخدم المُرحِّل اتصال نقطة في الطرفية الكتلة بتوصيل قم

الكتلة. وجه على اللولبية المسامير لربط
الخارجي.4. بالجهاز لألسالك اآلخر الطرف بتوصيل قم

اإلجراءات. تلك كرر اإلنذارات، من آخر لنوعٍ إطالق جهاز لتوصيل

اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط :31 الشكل
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IOC بطاقة كابالت توصيل

(انظر اإلجراءات هذه واتبع الشبكة. كابالت في التوصيل عبر بالشبكة IOC بطاقات بتوصيل قم
الضوئية): لأللياف IOC بطاقة يعرض والذي ،56 الصفحة في 32 الشكل

.1.IOC بطاقات تستخدمه الذي الكابالت نوع من قطعة بتجهيز قم

القابس.2. بإزالة فقم مطاطي، أمان بقابس مُغطى الكابل موصل منفذ كان إذا

األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

إزالتها. أو الكابالت إدخال عند إال غطاء بدون الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدة تترك ال تنبيه:
قصد. دون الليزر لضوء التعرض دون يحول كما المنفذ نظافة على األمان غطاء ويحافظ

.3.IOC لبطاقة األمامية اللوحة على الموجود الكابل موصل منفذ في الكابل موصل أدخل

تثبيت4. أحكم ضغط. نقاط تكوين أو اإلزاحة من لمنعه الكابالت إدارة نظام في الكابل بترتيب قم
في بعيدًا الكابل من الزائدة األجزاء وضع األرضية. حتى يتدلى عندما وزنه يدعم ال بحيث الكابل

الحلقة على التثبيت أدوات وضع ويساعد الكابالت. إدارة نظام في مرتب بشكل ملفوفة حلقة
شكلها. على الحفاظ في

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

والتي تتدل، المثبتة الكابل حلقات تدع ال الموصل. عن بمنأى يتدل الضوئية األلياف كابل تدع ال تنبيه:
التثبيت. نقطة عند الكابل على تضغط

IOC ببطاقة كابل توصيل :32 الشكل
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9 الفصل
بالطاقة وتزويدها الخدمات عبّارة تأريض

■57 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■58 الصفحة في الخدمات عبّارة تأريض
■58 الصفحة في المتردد التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة توصيل
■59 الصفحة في المتردد التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة تشغيل
■60 الصفحة في الدائم التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة توصيل
■62 الصفحة في الدائم التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة تشغيل
■63 الصفحة في الخدمات عبّارة تشغيل إيقاف

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: واألجزاء األدوات إلى حاجة في أنت بالطاقة، وتزويده الجهاز لتأريض
و2■ 1 رقما ،(+) فيليبس ماركة مفكان
ملم■ 2.5 الشفرة مسطح (-) مفك
يتراوح■ بعزم صواميل مفك أو بوصة، 3/8 الخارجي للتدوير الرأس سداسي صندوقي ربط مفتاح

لصواميل ربط، كعزم متر) نيوتن 2.8) رطالً/بوصة و25 متر) نيوتن 2.6) رطالً/بوصة 23 بين
التيار بطاقة يعمل جهاز (على بالطاقة لإلمداد مصدر كل على الموجودة الطرفية بالقوائم الربط

الدائم)

الصواميل مع تتناسب ال التي األداة تتسبب فقد مترية. صواميل مفك أو ربط بمفتاح تستبدل ال تنبيه:
للضبط. قابالً ربط مفتاح أو زرديات فاستخدم بوصة، 3/8 مقاس األداة تتوفر لم وإذا تلفها. في تمامًا

األسالك■ قطع أدوات
■(ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ لتأريض معصم شريط
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الخدمات عبّارة تأريض

الهيكل تأريض بنقاط توصيله ثم األرضي بالطرف تأريض كابل توصيل خالل من الجهاز بتأريض قم
عرى (تكون التأريض كابالت توفير يجب .UNC 1/4-20 اللولبيين المسمارين باستخدام المعدني

المعدني“ الهيكل ”تأريض انظر التأريض، كابل مواصفات على للتعرف الجهاز). مع مرفقة الكابالت
.171 الصفحة في

التأريض.1. بكابل الجهاز مع المرفقة الكابل عروة بتوصيل قام المعتمد الكهرباء فني أن من تأكد

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
بموقعك. الخاصة اإلرشادات انظر الموقع. على معتمدة ESD تأريض بنقطة

التأريض.3. توصيالت إجراء قبل المعة تصير حتى صقلها ومن التأريض أسطح كافة نظافة من تأكد

مناسب.4. أرضي بطرف األرضي الكابل بتوصيل قم

الخاصة5. التفريغ تأريض نقطة من (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بفك قم
بالموقع.

الشريط6. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
الخلفي7. الجانب من العلوي الجزء على الموجودة التأريض نقاط فوق األرضي الكابل عروة ضع

.UNC 1/4-20 مسامير مع المسامير حجم يتناسب المعدني. للهيكل
اللولبية8. بالمسامير ثم الربط إحكام بحلقات أواًل التأريض، بنقاط األرضي الكابل عروة تثبيت أحكم

ذلك. بعد
إليها،9. الوصول إعاقته أو الجهاز لمكونات مالمسته عدم من وتأكد األرضي الكابل بكسوة قم

عليه. المرور عند األشخاص يتعثر بحيث ينثني ال كذلك وأنه

المتردد التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة توصيل

يحدث فقد الخدمات. عبّارة نفس داخل ببعضها الدائم والتيار المتردد التيار طاقة مصادر تخلط ال تنبيه:
بالجهاز. تلفًا ذلك

المتردد التيار طاقة مصادر من الطاقة أسالك توصيل عبر بالجهاز المتردد التيار طاقة توصيل يمكنك
الطاقة. أسالك توفير ويتم بالطاقة. اإلمداد بمصادر والموجودة المتردد بالتيار الخاصة الجهاز بمداخل
.180 الصفحة في المتردد“ التيار طاقة سلك ”مواصفات انظر الطاقة، سلك مواصفات على وللتعرف

:(59 الصفحة في 33 الشكل (انظر طاقة مصدر لكل بالجهاز المتردد التيار طاقة أسالك لتوصيل
مناسب1. مقبس على تحتوي أن ينبغي والتي الجهاز، مع شحنها تم التي الطاقة أسالك حدد

.(180 الصفحة في المتردد“ التيار طاقة سلك ”مواصفات (انظر الجغرافي لموقعك
وضع2. إلى بالطاقة اإلمداد بمصدر الجهاز منفذ بجانب الموجود المتردد التيار مفتاح بتحريك قم

.(O) التشغيل إيقاف

اإلمداد3. مصدر على الموجود الجهاز مدخل في الطاقة بسلك الخاصة الجهاز مقرنة طرف أدخل
بالطاقة.

الخارجي.4. المتردد التيار مصدر مقبس في الطاقة سلك قابس بإدخال قم
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كهربية دائرة وقاطع المتردد بالتيار مُخصصة بتغذية بالطاقة إمداد مصدر كل توصيل يجب مالحظة:
كما أو أدنى، كحد مترددًا) تيارًا فولت 250) أمبير 15 شدته تيار باستخدام ونوصي مُخصص. خارجي

المحلي. الكود يسمح

والوصول5. الهواء تفريغ يعوق ال الطاقة سلك أن من وتأكد مناسب. بشكٍل الطاقة سلك بكسوة قم
عليه. المرور عند األفراد يتعثر بحيث ينثني ال أو الجهاز مكونات إلى

بالطاقة.6. اإلمداد مصادر لباقي بالنسبة 5 إلى 1 من الخطوات كرر

الخدمات بعبّارة المتردد التيار طاقة توصيل :33 الشكل

المتردد التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة تشغيل

باآلتي: قم المتردد، التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة لتشغيل
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

المعدني.2. الهيكل في بالكامل بالطاقة اإلمداد مصادر إدخال من تأكد

الجهاز.3. مدخل في آمن بشكل المتردد التيار طاقة سلك إدخال من تأكد

أو4. ،CONSOLE ،AUX) التوجيه محرك منافذ بأحد خارجي إدارة جهاز توصيل من تأكد
الخدمات عبّارة ”توصيل انظر اإلدارة، أجهزة توصيل حول المعلومات من لمزيدٍ .(ETHERNET

.53 الصفحة في واإلدارة“ اإلنذار بأجهزة
الخارجي.5. اإلدارة بجهاز الطاقة بتوصيل قم
الحظ6. ثم (|) التشغيل وضع إلى بالطاقة إمداد مصدر كل على المتردد التيار مفتاح بنقل قم

مصدر تركيب تم إذا بالطاقة. اإلمداد لمصدر أمامية لوحة كل على بالحالة الخاصة LED مؤشرات
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LED مؤشرات تضيء فسوف طبيعي، بشكل يعمل وكان الصحيح بالشكل المتردد التيار طاقة
. PS FAIL بـ الخاص LED مؤشر يضيء ال بينما ثابت، بشكل DC OK و AC OK

يعمل ال بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى يشير بالحالة الخاصة LED مؤشرات من أي كان إذا
مكونات ”استبدال في الموضحة الكابالت وتوصيل التركيب إجراءات بتكرار فقم طبيعي، بشكل

.120 الصفحة في الطاقة“ نظام

مرةً تشغيله قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل إيقاف بعد مالحظة:
تشغيله. إيقاف قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل بعد أخرى.

بالتمهيد التوجيه محرك فيقوم بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل عند تمامًا النظام تشغيل إيقاف تم إذا
من التوجيه محرك انتهى إذا به. الخاص التشغيل بدء لتسلسل بالطاقة اإلمداد مصدر إكمال عند

األوامر سطر واجهة أمر بإصدار أوالً فقم أخرى، مرة النظام تشغيل إيقاف إلى بحاجة وكنت التمهيد
. request system halt (CLI)

مؤشرات مثل - الحالة مؤشرات من ثانية 60 األمر سيستغرق بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل بعد
لإلشارة - show chassis أمر وشاشة بالطاقة اإلمداد مصدر على والموجودة بالحالة الخاصة LED
الستين خالل تظهر التي الخطأ مؤشرات تجاهل طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى

األولى. ثانية

من7. للتأكد التشغيل بدء عملية بمراقبة قم التوجيه، بمحرك المتصل الخارجي اإلدارة جهاز من
مناسب. بشكلٍ بالتمهيد النظام قيام

الدائم التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة توصيل

ذلك يحدث فقد الجهاز. نفس داخل ببعضها الدائم والتيار المتردد التيار طاقة مصادر تخلط ال تنبيه:
بالجهاز. تلفًا

فصل من وللتأكد الدائم. التيار دائرة عن الطاقة قطع من تأكد التالي، باإلجراء القيام قبل تحذير:
الدائم، التيار دائرة في تتحكم التي المفاتيح لوحة على الكهربية الدائرة قاطع ضع بالكامل، الطاقة

قاطع مفتاح ذراع على اضغط ثم التشغيل، إيقاف وضع على الكهربية الدائرة قاطع بتحويل وقم
التشغيل. إيقاف وضع على لضبطه الكهربية الدائرة

الدائم التيار طاقة مصادر من الطاقة كابالت توصيل عبر بالجهاز الدائم التيار طاقة توصيل يمكن
عليك ويتعين بالطاقة. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحات على الموجودة الطرفية القوائم إلى الخارجية

الطاقة، كابل مواصفات على وللتعرف بالجهاز). مرفقة الكابالت عرى (تكون الطاقة كابالت توفير
.175 الصفحة في الدائم“ بالتيار الخاص الطاقة كابل ”مواصفات انظر

باآلتي: قم طاقة، مصدر لكل بالجهاز الدائم التيار مصدر طاقة كابالت لتوصيل
وجود1. عدم من تأكد بالجهاز. الموجودة المُخصصة الكهربية الدائرة قواطع تشغيل بإيقاف قم

أن الحتمال فرصة توجد ال وأنه فولت) (صفر الدائم التيار مصدر كابل أسالك عبر كهربي جهد
التركيب. أثناء الكابالت أسالك تنشط

إلى2. بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
التشغيل). (إيقاف OFF وضع
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على3. الموجودة الطرفية القوائم يحمي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء بإزالة قم
األمامية. اللوحة

اإلمداد4. بمصدر التوصيالت إجراء قبل صحيح بشكل الدائم التيار طاقة كابالت تسمية من تأكد
المعدني الهيكل بتأريض اإلرجاع توصيل يتم حيث النموذجي الطاقة توزيع نظام ففي بالطاقة.

لكابالت أوم إخراج من للتحقق المتعدد المقياس جهاز استخدام يمكنك البطارية، وحدة على
(يشير العالية المقاومة ذو الكابل سيصبح . المعدني. الهيكل لتأريض RTN و 48V– الدائم التيار

ذو الكابل سيصبح بينما 48V– المعدني الهيكل بتأريض الخاص مفتوحة) كهربية دائرة إلى
.RTN المعدني الهيكل بتأريض الخاص مغلقة) كهربية دائرة إلى (يشير المنخفضة المقاومة

مصدر كابالت تكون قد الكهربية. القطبية ناحية من الطاقة توصيالت صحة أن من التأكد يجب تنبيه:
لكابالت قياسي لوني ترميز يوجد وال قطبيتها. إلى لإلشارة (–) و (+) بعالمة مميزة بالطاقة اإلمداد
الذي هو موقعك في الخارجي الدائم التيار مصدر يستخدمه الذي اللوني الترميز فإن الدائم. التيار
كل على الطرفية بالقوائم تتصل التي الطاقة كابالت في الموجودة لألسالك اللوني الترميز يحدد

طاقة. مصدر

.53/8 صواميل مفك (استخدم الطرفية. القوائم من الربط إحكام وحلقات الصواميل بفك قم
الصندوقي.) الربط مفتاح أو بوصة

مسطحة6. إحكام حلقة باستخدام أوالً الطرفية القوائم على الطاقة كابل عُرى كافة بتأمين قم
رطالً/بوصة 23 بين ما عزمًا استخدم .(62 الصفحة في 34 الشكل (انظر صامولة باستخدام ثم

3/8 صواميل مفك (استخدم صامولة. لكل متر) نيوتن 2.8) رطالً/بوصة و25 متر) نيوتن 2.6)
الصندوقي.) الربط مفتاح أو بوصة

التوصيل■ بطرف (+) الموجب الدائم التيار بمصدر الخاص الطاقة كابل عروة بتوصيل قم
(العودة). RTN

التوصيل■ بطرف (–) السالب الدائم التيار بمصدر الخاص الطاقة كابل عروة بتوصيل قم
(الدخل). 48V–

مخصصة طاقة بتغذيات PEM1 و PEM0 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل يجب مالحظة:
PEM3 و PEM2 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل ويجب A التغذية وحدة من مستخرجة
المسماة التغذية زيادة التكوين هذا ويوفر .B التغذية وحدة من مستخرجة مخصصة طاقة بتغذيات

للنظام. مشترك بشكل توزيعها يتم والتي A/B

الموجودة7. الطرفية القوائم يغطي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء باستبدال قم
األمامية. اللوحة على

الوصول8. تعوق وال العبّارة مكونات تالمس ال وأنها صحيح بشكل الطاقة كابالت توصيل من تحقق
فوقها. المرور عند األفراد يتعثر بحيث تنثني ال أنها كما إليها،

لمصدر9. بالنسبة 8 إلى 2 من الخطوات فكرر بالطاقة، لإلمداد مصدرين بتركيب تقوم كنت إذا
اآلخر. بالطاقة اإلمداد
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الخدمات لعبّارة الدائم التيار طاقة توصيل :34 الشكل

الدائم التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة تشغيل

فصل من وللتأكد الدائم. التيار دائرة عن الطاقة قطع من تأكد التالي، باإلجراء القيام قبل تحذير:
الدائم، التيار دائرة في تتحكم التي المفاتيح لوحة على الكهربية الدائرة قاطع ضع بالكامل، الطاقة

قاطع مفتاح ذراع على اضغط ثم التشغيل، إيقاف وضع على الكهربية الدائرة قاطع بتحويل وقم
التشغيل. إيقاف وضع على لضبطه الكهربية الدائرة

ذلك يحدث فقد الجهاز. نفس داخل ببعضها الدائم والتيار المتردد التيار طاقة مصادر تخلط ال تنبيه:
بالجهاز. تلفًا

باآلتي: قم الدائم، التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة لتشغيل
أو1. ،CONSOLE ،AUX) التوجيه محرك منافذ بأحد خارجي إدارة جهاز توصيل من تأكد

الخدمات عبّارة ”توصيل انظر اإلدارة، أجهزة توصيل حول المعلومات من لمزيدٍ .(ETHERNET
.53 الصفحة في واإلدارة“ اإلنذار بأجهزة

الخارجي.2. اإلدارة بجهاز الطاقة بتوصيل قم

الشريط3. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المعدني.4. الهيكل في بالكامل بالطاقة اإلمداد مصادر إدخال من تأكد
اإلرجاع5. بطرف (+) الموجب المصدر كابل الصحيح: بالطرف المصدر طاقة كابالت اتصال من تأكد

.(48V– (المسمى اإلدخال بطرف (–) السالب المصدر وكابل (RETURN (المسمى
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التيار6. طاقة لكابالت الطاقة لتوفير بالجهاز والموجودة المخصصة الدائرة قواطع بتشغيل قم
الدائم.

توفر7. من للتأكد باستمرار األخضر باللون يضيء INPUT OK المسمى LED مؤشر أن من تحقق
الطاقة.

الطاقة:8. انقطاع حالة في
البطارية■ توزيع منصهر لوحة على القاطع بتشغيل وقم صحيح بشكل المنصهر تركيب من تأكد

المنصهر. فتحة أو
بالطاقة■ اإلمداد مصدر أطراف عند الكهربي الجهد أن من للتحقق قياس جهاز استخدم

الصحيحين. والقطبية الكهربي الجهد مستوى عند يكون

(تشغيل)9. ON وضع إلى بالطاقة إمداد مصدر كل على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
إذا بالطاقة. اإلمداد لمصدر أمامية لوحة كل على بالحالة الخاصة LED مؤشرات الحظ ثم —
تضيء فسوف طبيعية، بصورة يعمل وكان صحيح بشكلٍ الدائم التيار طاقة مصدر تركيب تم

ثابت. بشكل األخضر باللون INPUT OK و ،BRKR ONو ,PWR OK LED مؤشرات

يعمل ال بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى يشير بالحالة الخاصة LED مؤشرات من أي كان إذا
مكونات ”استبدال في الموضحة الكابالت وتوصيل التركيب إجراءات بتكرار فقم طبيعي، بشكل

.120 الصفحة في الطاقة“ نظام

مرةً تشغيله قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل إيقاف بعد مالحظة:
تشغيله. إيقاف قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل بعد أخرى.

بالتمهيد التوجيه محرك فيقوم بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل عند تمامًا النظام تشغيل إيقاف تم إذا
من التوجيه محرك انتهى إذا به. الخاص التشغيل بدء لتسلسل بالطاقة اإلمداد مصدر إكمال عند

األوامر سطر واجهة أمر بإصدار أوالً فقم أخرى، مرة النظام تشغيل إيقاف إلى بحاجة وكنت التمهيد
. request system halt (CLI)

مؤشرات مثل - الحالة مؤشرات من ثانية 60 األمر سيستغرق بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل بعد
لإلشارة - show chassis أمر وشاشة بالطاقة اإلمداد مصدر على والموجودة بالحالة الخاصة LED
الستين خالل تظهر التي الخطأ مؤشرات تجاهل طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى

األولى. ثانية

من10. للتأكد التشغيل بدء عملية بمراقبة قم التوجيه، بمحرك المتصل الخارجي اإلدارة جهاز من
مناسب. بشكلٍ بالتمهيد النظام قيام

الخدمات عبّارة تشغيل إيقاف

باآلتي: فقم الخدمات، عبّارة تشغيل إيقاف إلى بحاجة كنت إذا
.1request التشغيل وضع أمر بإصدار قم التوجيه، بمحرك المتصل الخارجي اإلدارة جهاز على

محرك تشغيل إيقاف على األمر هذا يعمل النظام. تشغيل إيقاف بطلب الخاص system halt
به. الخاصة الحالة بمعلومات االحتفاظ فيتم تام، بشكلٍ التوجيه

user@host> request system halt
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من مزيدٍ على للحصول التشغيل. نظام إيقاف تؤكد التحكم وحدة على رسالة ظهور لحين انتظر
JUNOS System Basics and Services Command انظر األمر، حول المعلومات

الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Reference
الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

بالطاقة3. إمداد مصدر كل على المتردد التيار مفتاح بتحويل قم المتردد، التيار بطاقة يعمل جهاز في
الدائرة قاطع بتحويل قم الدائم، التيار بطاقة يعمل جهاز وفي .(O) التشغيل إيقاف وضع إلى

.(OFF) التشغيل إيقاف وضع إلى بالطاقة إمداد مصدر كل على الموجود الكهربية
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10 الفصل
JUNOS برامج تكوين

للتكوين جاهزة تكون بحيث مسبقًا عليها JUNOS برامج تثبيت تم وقد الخدمات عبّارة شحن يتم
(في CompactFlash الذاكرة بطاقة على نُسخة البرامج: من نُسخ ثالث وتوجد الجهاز. تشغيل عند
على ونُسخة التوجيه بمحرك الموجود الثابت القرص على ونُسخة التوجيه، محرك في تركيبها) حالة

اللوحة على الموجودة الفتحة في إدخاله يمكن والذي USB النوع من المحمول األقراص محرك
التوجيه. لمحرك األمامية

النوع من المحمول األقراص محرك على الصورة بدء أوالً يحاول فإنه بالتمهيد، الجهاز يقوم عندما
بمعنى أو التوجيه، محرك في USB النوع من المحمول األقراص محرك إدخال يتم لم وإذا .USB
تركيبها)، حالة (في CompactFlash بطاقة تجربة ذلك بعد الجهاز فسيحاول المحاولة، فشلت آخر

الثابت. القرص مع سيحاول النهاية وفي

على إما ،JUNOS لنظام (CLI) األوامر سطر واجهة أوامر إصدار عبر الخدمات عبّارة تكوين يمكنك
telnet اتصال عبر أو التوجيه، محرك على الموجود CONSOLE بمنفذ المتصل التحكم وحدة جهاز

التوجيه. محرك على الموجود ETHERNET بمنفذ متصلة بشبكة

الجهاز: تكوين قبل التالية المعلومات بجمع قم
الشبكة■ على الجهاز سيستخدمه الذي االسم
الجهاز■ سيستخدمه الذي المجال اسم
■Ethernet لواجهة البادئة وطول IP عنوان معلومات
افتراضي■ توجيه لجهاز IP عنوان
■DNS لخادم IP عنوان
الجذري■ للمستخدم مرور كلمة

وللحصول المرور. حركة توجيه إعادة من يمكّنه ال لكن بالشبكة الجهاز بتوصيل اإلجراء هذا يقوم
ذلك، على أمثلة متضمنة المرور، حركة توجيه إعادة من الجهاز تمكين حول الكاملة المعلومات على

المناسبة. JUNOS برامج تكوين أدلة على باالطالع قم

باآلتي: قم الجهاز، لتكوين
التيار1. بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل في الموضح النحو على الجهاز، تشغيل من تأكد

62 الصفحة في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل أو 59 الصفحة في المتردد“
مرور.2. كلمة توجد ال الجذري. المستخدم بصفتك الدخول بتسجيل قم
.3.(CLI) األوامر سطر واجهة تشغيل ابدأ

root# cli
root@>

التكوين.4. وضع إلى بالدخول قم
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configure
[edit]
root@#

مرور5. كلمة أو واضح نص هيئة على مرور كلمة إما بإدخال الجذر مصادقة مرور كلمة بضبط قم
(أي RSA أو الرقمي) التوقيع (خوارزمية SSH (DSA لـ عام مفتاح سلسلة أو مشفرة

.((Rivest-Shamir-Adlman

[edit]
root@# set system root-authentication plain-text-password
New password: password
Retype new password: password

الجهاز.6. على مسؤول حساب بتكوين قم

[edit]
root@# set system login user admin class super-user authentication

plain-text-password

المسؤول.7. لحساب المرور كلمة بتكوين قم

[edit]
root@# set system root-authentication plain-text-password

الجهاز.8. على لتنشيطه التكوين بإجراء قم

[edit]
root@# commit

السادسة.9. الخطوة في بتكوينه قمت الذي المسؤول المستخدم بصفتك الدخول بتسجيل قم
اقتباس10. عالمتي بين االسم فضع مسافات، على يحتوي االسم كان وإذا الجهاز. اسم بتكوين قم

.(” “)

configure
[edit]
admin@# set system host-name host-name

بالجهاز.11. الخاصة Ethernet لواجهة البادئة وطول IP عنوان بتكوين قم

[edit]
admin@# set interfaces fxp0 unit 0 family inet address address/prefix-length

المرور.12. حركة واجهة بتكوين قم

[edit]
admin@# set interfaces ge-6/2/0 unit 0 family inet address address/prefix-length
admin@# set interfaces ge-6/3/5 unit 0 family inet address address/prefix-length

االفتراضي.13. المسار بتكوين قم

[edit]
admin@# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop gateway

المرور.14. حركة بواجهات واربطها األساسية األمان مناطق بتكوين قم

[edit]
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admin@# set security zones security-zone trust interfaces ge-6/3/5
admin@# set security zones security-zone untrust interfaces ge-6/2/0

األساسية.15. األمان نُهج بتكوين قم

[edit]
admin@# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy policy-name

match source-address any destination-address any application any
root@# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy policy-name then

permit

التكوين.16. صالحية من تحقق

[edit]
admin@# commit check
configuration check succeeds

الجهاز.17. على لتنشيطه التكوين بإجراء قم

[edit]
admin@# commit
commit complete

صحته.18. من للتحقق التكوين عرض حرية لك

admin@# show

## Last changed: 2008-05-07 22:43:25 UTC
version "9.2I0 [builder]";
system {

autoinstallation;
host-name henbert;
root-authentication {

encrypted-password "$1$oTVn2KY3$uQe4xzQCxpR2j7sKuV.Pa0"; ## SECRET-DATA
}
login {

user admin {
uid 928;
class super-user;
authentication {

encrypted-password "$1$cdOPmACd$QvreBsJkNR1EF0uurTBkE."; ## SECRET-DATA
}

}
}
services {

ssh;
web-management {

http {
interface ge-0/0/0.0;

}
}

}
syslog {

user * {
any emergency;

}
file messages {

any any;
authorization info;
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}
file interactive-commands {

interactive-commands any;
}

}
license {

autoupdate {
url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval;

}
}

}
interfaces {

ge-0/0/0 {
unit 0;

}
ge-6/2/0 {

unit 0 {
family inet {

address 5.1.1.1/24;
}

}
}
ge-6/3/5 {

unit 0 {
family inet {

address 192.1.1.1/24;
}

}
}
fxp0 {

unit 0 {
family inet {

address 192.168.10.2/24;
}

}
}

}
routing-options {

static {
route 0.0.0.0/0 next-hop 5.1.1.2;

}
}
security {

zones {
security-zone trust {

interfaces {
ge-6/3/5.0;

}
}
security-zone untrust {

interfaces {
ge-6/2/0.0;

}
}

}
policies {

from-zone trust to-zone untrust {
policy bob {

match {
source-address any;
destination-address any;
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application any;
}
then {

permit;
}

}
}

}
}

الجهاز.19. على لتنشيطه التكوين بإجراء قم

[edit]
admin@# commit

التغييرات20. بإجراء قم ثم الضرورية. التكوين عبارات إضافة عبر اإلضافية الخصائص تكوين حرية لك
الجهاز. على لتنشيطها

[edit]
admin@host# commit

التكوين.21. وضع من اخرج الجهاز، تكوين من االنتهاء عند

[edit]
admin@host# exit
admin@host>
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3 الجزء
أخطائها واستكشاف واستبدالها األجهزة صيانة إجراءات

وإصالحها
■73 الصفحة في للجهاز المادية المكونات صيانة
■85 الصفحة في وإصالحها للجهاز المادية المكونات أخطاء استكشاف
■93 الصفحة في للجهاز المادية المكونات استبدال
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11 الفصل
للجهاز المادية المكونات صيانة

بعض تحتاج وال الجهاز. في تركيبها تم التي المادية المكونات صيانة لكيفية وصفًا الفصل هذا يقدم
صيانة. إجراء إلى اليدوية، الواجهة مثل المكونات،

استبداله، أو إلصالحه Juniper Networks شركة إلى األجزاء أحد إعادة حول معلومات على للحصول
.199 الصفحة في األجهزة“ وإرجاع العمالء بدعم ”االتصال على باالطالع قم

■73 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■73 الصفحة في الدورية الصيانة إجراءات
■74 الصفحة في التبريد نظام مكونات صيانة
■75 الصفحة في للمضيف الفرعي النظام صيانة
■77 الصفحة في SPC وبطاقات IOC بطاقات صيانة
■79 الصفحة في IOC بطاقة كابالت صيانة
■80 الصفحة في وتخزينها البطاقات مع التعامل
■84 الصفحة في بالطاقة اإلمداد مصادر صيانة

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: واألجزاء األدوات إلى حاجة في أنت للجهاز، المادية المكونات لصيانة
■(ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ لتأريض معصم شريط
الشفرة■ مسطح (–) مفك
■1 رقم ،(+) فيليبس ماركة مفك
■2 رقم ،(+) فيليبس ماركة مفك

الدورية الصيانة إجراءات

منتظم: بشكل التالية الوقائية الصيانة إجراءات باتخاذ قم الخدمات، لعبّارة األمثل األداء إلى للوصول
محكمة■ غير أسالك أو كابالت وجود وعدم الرطوبة من خلوه من للتأكد التركيب موقع بفحص قم

الهواء. مأخذ فتحات وفي الجهاز حول الهواء تدفق إعاقة عدم من تأكد عليه. األتربة تراكم وعدم
واإلنذارات■ LED مؤشرات - اليدوية الواجهة على الموجودة بالحالة اإلبالغ أجهزة من تحقق

بالنظام. الخاصة
ستة■ كل إياه مستبدالً للجهاز، الخلفي الجانب من األيسر الجزء على الهوائي المرشح بفحص قم

دقائق بضع من ألكثر الجهاز بتشغيل تقم وال التبريد. لنظام األمثل األداء على للحصول أشهر
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”صيانة انظر الصيانة، إرشادات على لالطالع مكانه. في الهوائي المرشح وجود عدم حالة في
.74 الصفحة في الهوائي“ المرشح

التبريد نظام مكونات صيانة

التالية: الموضوعات القسم هذا يناقش
■74 الصفحة في الهوائي المرشح صيانة
■74 الصفحة في المراوح أدراج صيانة

الهوائي المرشح صيانة

تهوية من يقلل مما الوحدة، في الهواء تدفق من األتربة عليه تراكمت الذي الهوائي المرشح يقيد
بشكل المُستخدم المرشح باستبدال قم لذا، المرشح. أداء يتدهور الوقت وبمرور المعدني. الهيكل

استبدال إجراءات على لالطالع أشهر. ستة كل المرشح باستبدال ونوصي الغيار. قطع وكذلك دوري،
.100 الصفحة في الهوائي“ المرشح ”استبدال انظر الهوائي، المرشح

المراوح ألن ونظرًا الخدمات. عبّارة تشغيل أثناء مكانه في الهوائي بالمرشح الدوام على احتفظ تنبيه:
مأخذ خالل من الجهاز داخل األخرى المواد أو السلك من صغيرة أجزاء تسحب فقد عالية، بقوة تتمتع

الجهاز. مكونات تلف في ذلك يتسبب وقد المُرشح. غير الهواء

المطبوع التصنيع تاريخ من تحقق تصنيعها. من واحد عام خالل احتياطية مرشحات باستخدام قم
العمر يقل قد وجاف. وبارد مظلم مكان في االحتياطية الهوائية المرشحات بتخزين قم المرشح. على
عرضة فيها تكون أماكن في أو عالية حرارة درجات في تخزينها عند الهوائية لمرشحات االفتراضي

المذيبات. من المتصاعدة األبخرة أو الهيدروكربونية االنبعاثات أو (UV) البنفسجية فوق لألشعة

المراوح أدراج صيانة

الخدمات. عبّارة مكونات لتبريد بانسجام تعمل متعددة مراوح على المراوح أدراج من درج كل يحتوي
للحفاظ المراوح باقي سرعة بضبط يقوم للمضيف الفرعي النظام فإن المراوح، إحدى تعطلت وإذا
درج إزالة عند أصفر وإنذار المراوح إحدى تتعطل عندما أحمر إنذار إطالق ويتم المالئم. التبريد على

المروحة.

مشابهًا اإلخراج سيكون . show chassis environment األمر بإصدار قم التبريد، نظام حالة لعرض
يلي: لما

user@host> show chassis environment

Class Item Status Measurement
Temp PEM 0 OK 35 degrees C / 95 degrees F

PEM 1 OK 35 degrees C / 95 degrees F
PEM 2 Absent
PEM 3 Absent
Routing Engine 0 OK 35 degrees C / 95 degrees F
Routing Engine 1 Absent
CB 0 Intake OK 29 degrees C / 84 degrees F
CB 0 Exhaust A OK 30 degrees C / 86 degrees F
CB 0 Exhaust B OK 31 degrees C / 87 degrees F
CB 0 ACBC OK 29 degrees C / 84 degrees F
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CB 0 SF A OK 37 degrees C / 98 degrees F
CB 0 SF B OK 32 degrees C / 89 degrees F
CB 1 Intake Absent
CB 1 Exhaust A Absent
CB 1 Exhaust B Absent
CB 1 ACBC Absent
CB 1 SF A Absent
CB 1 SF B Absent
FPC 0 Intake OK 33 degrees C / 91 degrees F
FPC 0 Exhaust A OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 Exhaust B OK 32 degrees C / 89 degrees F
FPC 0 pfe0/I3 TSensor OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 pfe0/I3 Chip OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 0 pfe1/I3 TSensor OK 32 degrees C / 89 degrees F
FPC 0 pfe1/I3 Chip OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 0 pfe0/XLR TSensor OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 0 pfe0/XLR Chip OK 44 degrees C / 111 degrees F
FPC 0 pfe1/XLR TSensor OK 28 degrees C / 82 degrees F
FPC 0 pfe1/XLR Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 0 IA TSensor OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 0 IA Chip OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 0 Forbes 0 TSensor OK 27 degrees C / 80 degrees F
FPC 0 Forbes 0 Chip OK 44 degrees C / 111 degrees F
FPC 0 Forbes 1 TSensor OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 Forbes 1 Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 2 Intake OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 2 Exhaust A OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 2 Exhaust B OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 0 TSensor OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 2 I3 0 Chip OK 46 degrees C / 114 degrees F
FPC 2 I3 1 TSensor OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 1 Chip OK 39 degrees C / 102 degrees F
FPC 2 I3 2 TSensor OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 2 Chip OK 40 degrees C / 104 degrees F
FPC 2 I3 3 TSensor OK 34 degrees C / 93 degrees F
FPC 2 I3 3 Chip OK 36 degrees C / 96 degrees F
FPC 2 IA 0 TSensor OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 2 IA 0 Chip OK 40 degrees C / 104 degrees F
FPC 2 IA 1 TSensor OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 2 IA 1 Chip OK 42 degrees C / 107 degrees F

Fans Top Rear Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Rear Fan OK Spinning at normal speed
Top Middle Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Middle Fan OK Spinning at normal speed
Top Front Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Front Fan OK Spinning at normal speed

للمضيف الفرعي النظام صيانة

.SCB التحكم لوحة في مباشرٍ بشكلٍ تركيبه تم توجيه محرك من للمضيف الفرعي النظام يتألف
اإلرشادات: هذه اتبع للمضيف، الفرعي النظام مكونات ولصيانة

محركات■ حالة حول معلومات لعرض اليدوية الواجهة على الموجودة LED مؤشرات بفحص قم
.20 الصفحة في اليدوية“ ”الواجهة انظر ،LED مؤشرات حول المعلومات من ولمزيدٍ التوجيه.

■15 الجدول (انظر SCB اتحكم للوحة األمامية اللوحة على الموجودة LED مؤشرات افحص
.(15 الصفحة في
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في■ 18 الجدول (انظر التوجيه لمحرك األمامية اللوحة على الموجودة LED مؤشرات افحص
.(18 الصفحة

سيكون■ . show chassis routing-engine األمر بإصدار قم التوجيه، محرك حالة لفحص
يلي: لما مشابهًا اإلخراج

user@host> show chassis routing-engine

Routing Engine status:
Slot 0:
Current state Master
Election priority Master (default)
Temperature 36 degrees C / 96 degrees F
CPU temperature 33 degrees C / 91 degrees F
DRAM 2048 MB
Memory utilization 12 percent
CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 4 percent
Interrupt 0 percent
Idle 94 percent

Model RE-S-1300
Serial ID 1000697084
Start time 2008-07-11 08:31:44 PDT
Uptime 3 hours, 27 minutes, 27 seconds
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute

0.44 0.16 0.06

سيكون■ . show chassis environment cb األمر بإصدار قم ،SCB التحكم لوحات حالة لفحص
يلي: لما مشابهًا اإلخراج

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:
State Online Master
Temperature 40 degrees C / 104 degrees F
Power 1
1.2 V 1208 mV
1.5 V 1521 mV
1.8 V 1807 mV
2.5 V 2507 mV
3.3 V 3319 mV
5.0 V 5033 mV
12.0 V 12142 mV
1.25 V 1243 mV
3.3 V SM3 3312 mV
5 V RE 5059 mV
12 V RE 11968 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11253 mV
4.6 V bias MidPlane 4814 mV
11.3 V bias FPD 11234 mV
11.3 V bias POE 0 11176 mV
11.3 V bias POE 1 11292 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1
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CB 1 status:
State Online Standby
Temperature 40 degrees C / 104 degrees F
Power 1
1.2 V 1202 mV
1.5 V 1514 mV
1.8 V 1807 mV
2.5 V 2500 mV
3.3 V 3293 mV
5.0 V 5053 mV
12.0 V 12200 mV
1.25 V 1260 mV
3.3 V SM3 3319 mV
5 V RE 5059 mV
12 V RE 12007 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11311 mV
4.6 V bias MidPlane 4827 mV
11.3 V bias FPD 11330 mV
11.3 V bias POE 0 11292 mV
11.3 V bias POE 1 11311 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1

إدخال مع show chassis environment cb األمر بإصدار قم بعينها، SCB التحكم لوحة لفحص
يلي: لما مشابهًا اإلخراج سيكون .SCB التحكم بلوحة الخاصة الفتحة رقم

show chassis environment cb 0 >tsoh@resu
:sutats 0 BC
enilnO etatS
F seerged 051 / C seerged 66 ekatnI erutarepmeT
F seerged 251 / C seerged 76 A tsuahxE erutarepmeT
F seerged 361 / C seerged 37 B tsuahxE erutarepmeT
rewoP
Vm 3511 V 2.1
Vm 7141 V 5.1
Vm 4071 V 8.1
Vm 5732 V 5.2
Vm 8313 V 3.3
Vm 3674 V 0.5
Vm 0611 OI tekcoR V 2.1
Vm 8041 OI tekcoR V 5.1
Vm 7171 MARDLR V 8.1
51 noisiveR evalS C2I

.JUNOS برامج أدلة انظر ،(CLI) األوامر سطر واجهة استخدام حول المعلومات من لمزيدٍ

SPC وبطاقات IOC بطاقات صيانة

معالجة وبطاقات (IOCs (واختصارها إدخال/إخراج بطاقات 6 إلى يصل عدد على الجهاز يحتوي قد
األمامي بالجزء الموجود البطاقات صندوق في أفقي بشكل تركيبها يتم (SPCs (واختصارها خدمات

،SPC وبطاقات IOC بطاقات ولصيانة .6 الصفحة في 1 الشكل في موضح هو كما الهيكل، من
منتظم: بشكل التالية باإلجراءات قم
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■IOC ببطاقة خاصة فتحة لكل والمناظرة اليدوية الواجهة على الموجودة LED مؤشرات افحص
تعمل عندما مستمر بشكلٍ OK التسمية يحمل الذي األخضر LED مؤشر يضيء .SPC وبطاقة
”مؤشرات على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ طبيعي. بشكل SPC بطاقة أو IOC بطاقة

.23 الصفحة في “SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED
■.SPC وبطاقة IOC بطاقة لكل األمامية اللوحة على الموجود OK/FAIL LED مؤشر افحص

الصفحة في 10 الجدول و 10 الصفحة في 10 الجدول على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ
رسالة بإرسال تقوم فإنها األعطال، أحد وجود SPC أوبطاقة IOC بطاقة اكتشفت وإذا .10

التوجيه. محرك إلى إنذار
■IOC بطاقات حالة لفحص show chassis fpc (CLI) األوامر سطر وجهة أمر بإصدار قم

في Online القيمة تشير اإلخراج، عينة في موضح هو وكما تركيبها. تم التي SPC وبطاقات
طبيعي: بشكل تعمل SPC بطاقة أو IOC بطاقة أن إلى State التسمية يحمل الذي العمود

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
5 Online 42 6 0 1024 16 57

الفتحة، رقم التالي المثال يحدد ال . detail الخيار بإضافة قم تفصيالً، أكثر إخراج على للحصول
اختياريًا: يُعد حيث

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
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Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

الفتحات■ ترقيم يتم . show chassis fpc pic-status (CLI) األوامر سطر وجهة أمر بإصدار قم
اليمين: إلى اليسار من وذلك ،5 إلى 0 من

user@host> show chassis fpc pic-status

Slot 0 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 1 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 2 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 3 Online SRX5k SPC
PIC 0 Offline
PIC 1 Offline

Slot 4 Online SRX5k SPC
PIC 0 Offline
PIC 1 Offline

JUNOS System Basics and Services انظر األمر، هذا إلخراج إضافي وصٍف على لالطالع
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Command Reference

IOC بطاقة كابالت صيانة

اإلرشادات: هذه اتبع ،IOC بطاقة كابالت لصيانة
ومنعها■ الكابالت لتدعيم (19 الصفحة في 12 الشكل في (الموضح الكابالت إدارة نظام استخدم

ضغط. نقاط تكوين أو اإلزاحة من
المثبتة■ الكابل حلقات تدع ال الكابالت. إدارة نظام في بعيدًا الكابل من الزائدة األجزاء وضع

كما التثبيت. نقطة عند الكابل على يضغط ذلك ألن الكابالت، إدارة نظام أو الموصل من تتدلى
شكلها. على الحفاظ على الحلقات على التثبيت أدوات وضع يساعد

أن■ يمكن التي األخرى، والجسيمات األتربة من وخلوها الكابالت توصيالت نظافة على حافظ
الكابالت فحص على وداوم استقباله. يتم الذي الطاقة مستوى في انخفاضات حدوث في تتسبب

الواجهة. توصيل قبل األمر لزم إذا وتنظيفها
تحديدها.■ بغرض IOC بطاقة كابالت في الطرفين كال بتسمية قم
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التحديد: وجه على الضوئية األلياف كابل على التالية اإلرشادات تنطبق
وحدة■ فوق مطاطي أمان قابس وضع على داوم ،IOC بطاقة عن ضوئية ألياف كابل فصل عند

الكابل. طرف وعلى IOC لبطاقة األمامية اللوحة على اإلرسال/االستقبال
ببطاقة■ األلياف توصيل عند الموصالت. على ضغط حدوث لتجنب الضوئية األلياف كابل بتثبيت قم

كابل مطلقًا تدع ال األرضية. حتى تتدلى عندما وزنها تدعم ال بحيث األلياف تثبيت من تأكد ،IOC
الموصل. عن بمنأى يتدل الضوئية األلياف

لبضع■ الكابل فتقوس به. الخاص الثني قطر نصف من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب
تشخيصها. يصعب مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات

متكرر■ بشكلٍ عنها وفصله الضوئية األجهزة في الضوئية األلياف كابل توصيل يتسبب أن يمكن
قصيرة تمديد وصلة بتوصيل قم ذلك، من بدالً طائلة. مبالغ صيانتها تتكلف والتي األدوات تلف إلى
بشكلٍ والفصل التوصيل نتيجة يحدث تمزق أو تلف أي فإن وبالتالي الضوئي. بالجهاز األلياف من
تكلفتها. رخص بسبب استبدالها يسهل والتي األلياف، من القصيرة التمديد توصيلة تمتصه متكرر

من■ الصغر بالغة الترسبات تتسبب أن يمكن البصرية. األلياف كابالت وصالت نظافة على حافظ
يقلل مما الضوء، فقدان في الكابل موصل أو اإلرسال/االستقبال وحدة قناة في واألتربة الزيوت

الضوئي. التوصيل في متقطعة مشكالت حدوث في يتسبب أن يحتمل كما اإلشارة قوة من

RIFOCS Fiber مثل األلياف، لتنظيف مناسبًا جهازًا استخدم اإلرسال/االستقبال، وحدات لتنظيف
التي التنظيف مجموعة إرشادات واتبع .(946 الجزء (رقم Optic Adaptor Cleaning Wands

تستخدمها.

الضوئية األلياف بطاقة واجهة أو منفذ على اإلرسال/االستقبال وحدة تنظيف من انتهائك بعد
معتمدة مجموعة فقط استخدم نظيف. الضوئية األلياف كابل موصل طرف أن من تأكد ،IOC

Opptex Cletop-S® المنظف مثل الكحول، من الخالية الضوئية األلياف كابالت تنظيف أدوات من
تستخدمها. التي التنظيف مجموعة إرشادات واتبع .Fiber Cleaner

وتخزينها البطاقات مع التعامل

الفرعي والنظام SPC وبطاقات IOC (بطاقات البطاقات إتالف تجنب كيفية القسم هذا يشرح
البطاقات على الموجودة المكونات من الكثير تتسم الخدمات. عبّارة في بتركيبها تقوم والتي للمضيف)

بالهشاشة.

إلى المستند هذا في الموضح النحو على البطاقات مع التعامل في الفشل يؤدي قد ثم ومن تنبيه:
لإلصالح. قابل غير تلفٍ حدوث

االتجاه، عن النظر وبغض واألفقي. الرأسي الوضعين في البطاقات تركيب كيفية القسم هذا يناقش
الصفحة في 35 الشكل (انظر للبطاقة األربع الحواف لكافة المصطلحات نفس القسم هذا يستخدم

:(81
فتحات■ أو الكابالت توصيل يتم والتي موصالت على تحتوي التي البطاقة حافة - األمامية اللوحة

أو للتوصيل) قابلية وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز SFP اإلرسال/االستقبال وحدات
بها جيجابت) 10 بسرعة للتوصيل قابلية وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز XFP

تتصل■ موصالت على الحافة هذه وتحتوي األمامية؛ لللوحة المقابلة الحافة - الموصل حافة
الوسطى. باللوحة

الرأسي■ الوضع في تكون عندما البطاقة أعلى الموجودة الحافة - العليا الحافة
الرأسي■ الوضع في تكون عندما البطاقة أسفل الموجودة الحافة - السفلى الحافة
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البطاقات. أنواع كافة على القسم هذا في الواردة اإلرشادات تنطبق مالحظة:

البطاقات حواف :35 الشكل

البطاقة حمل

رأسي. وضعٍ أو أفقي وضعٍ في إما حملها بإمكانك لبطاقة، حملك عند

البطاقة وزن لتحمل استعداد على فكن كجم). 5.9) رطالً 13.1 إلى البطاقة وزن يصل مالحظة:
حملها. عند بالكامل

رأسي: وضع في البطاقة لتركيب
من1. تأكد الصحيح، االتجاه من وللتحقق لك. مواجهة األمامية اللوحة تكون بحيث البطاقة وجه

شريط أن كما ألعلى، االتجاه في األيمن الجانب على يوجد البطاقة على المكتوب النص أن
األيمن. الجانب على متواجد (EMI) الكهرومغناطيسي التداخل

العليا.2. الحافة أسفل المسافة ربع عند تقريبًا للبطاقة األمامية اللوحة حول اليدين إحدى ضع
عليه تضغط ال ،(EMI) الكهرومغناطيسي التداخل ضد الواقي الشريط تشويه في التسبب لتجنب

بشدة.
للبطاقة.3. السفلية الحافة على األخرى اليد ضع

واليمنى األمامية اللوحة حول اليسرى يدك فضع بها، اإلمساك قبل األفقي الوضع في البطاقة كانت إذا
السفلية. الحافة بطول
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أفقي: وضع في البطاقة لحمل
لك.1. مواجهة األمامية اللوحة تكون بحيث البطاقة وجه
اليمنى.2. باليد السفلية والحافة اليسرى باليد العليا الحافة أمسك

حملها. عند جسدك على للبطاقة األمامية اللوحة إسناد يمكنك

بالهشاشة. مكوناتها تتسم حيث حملها. أثناء شيء بأي البطاقة اصطدام تجنب

المستند. إليها يشير التي األماكن عدا فيما مكان أي من اإلطالق على تمسكها أو البطاقة تحمل ال
الزاوية في الموجود الطاقة موصل عند وخاصة مطلقًا، الموصل حافة تمسك ال تحديدًا، أكثر وبشكل

.(82 الصفحة في 36 الشكل (انظر السفلية بالحواف الموصل عندها يلتقي التي

الموصل بحافة تمسك ال :36 الشكل
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فقط. واحدة يدًا مستخدمًا األمامية اللوحة من البطاقة بحمل مطلقًا تقم ال

الصفحة في 37 الشكل (انظر مباشر بشكلٍ صلب سطح أي على البطاقة حواف من حافة أية تسند ال
.(83

بعضها. فوق البطاقات بتكديس تقم ال

حوافها إحدى على البطاقة تسند ال :37 الشكل

الوضعين بين اتجاهها تغيير أثناء حوافها إحدى على مؤقت بشكلٍ البطاقة إسناد عليك يتعين كان إذا
والسطح. الحافة بين كوسادة يدك فاستخدم واألفقي، الرأسي

البطاقة تخزين

التالي: النحو على البطاقة تخزين عليك يتعين
للجهاز■ المعدني الهيكل في
فيها■ إضافية بطاقة شحن تم التي الحاوية في
ألسفل■ المعدنية الصفيحة تتجه بحيث أفقي بشكل

مضادة حقيبة داخل وضعها على داوم الشحن، حاوية في أو أفقي سطح على البطاقة تخزين عند
تتصف الساكنة للكهرباء المضادة الحقائب وألن ثقيل، وزن ذات البطاقة وألن الساكنة. للكهرباء

يقوم بهذا، وللقيام شخصين. بمعاونة الحقيبة في البطاقة إدخال األيسر من يكون فقد بالهشاشة،
الشخص يجعل بينما جسده، األمامية اللوحة تواجه بحيث أفقي وضع في البطاقة بحمل شخص

بالبطاقة. الخاصة الموصل حافة فوق تنزلق الحقيبة فتحة اآلخر
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ثابت سطح على أفقي وضع في أوالً البطاقة فضع وحدك، الحقيبة في البطاقة إلدخال اضطررت إذا
األمامية اللوحة تكون بحيث البطاقة بتوجيه وقم ألسفل. المعدنية الصفيحة تتجه بحيث ومسطح،

اتجاهك في الحقيبة بسحب قم ثم الحقيبة، فتحة في بعناية البطاقة موصل حافة وأدخل لك. مواجهًا
البطاقة. لتغطية

فوقه. أو آخر مكون أي أسفل البطاقة بتكديس مطلقًا تقم ال

بالطاقة اإلمداد مصادر صيانة

اإلرشادات: هذه اتبع بالطاقة، اإلمداد مصادر لصيانة
■. show chassis environment pem األمر بإصدار قم بالطاقة، اإلمداد مصادر حالة لفحص

يلي: لما مشابهًا اإلخراج سيكون

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

PEM 1 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

بعبّارة■ األخرى المكونات إلى الوصول تعوق ال بحيث مرتبة والتأريض الطاقة كابالت أن من تأكد
الخدمات.

اإلمداد■ لمصادر األمامية اللوحات على والموجودة بالحالة الخاصة LED مؤشرات بفحص قم
بشكل تعمل بالطاقة اإلمداد مصادر كانت إذا ما لتحديد روتيني بشكل اليدوية والواجهة بالطاقة
انظر بالطاقة، اإلمداد بمصادر الخاصة LED مؤشرات حول المعلومات من لمزيدٍ ال. أم طبيعي
الخاصة LED ”مؤشرات و 22 الصفحة في بالطاقة“ اإلمداد بمصادر الخاصة LED ”مؤشرات

التيار طاقة بمصدر الخاصة LED ”مؤشرات أو 26 الصفحة في المتردد“ التيار طاقة بمصدر
.28 الصفحة في الدائم“

يؤدي■ وقد اليدوية. الواجهة على واألصفر األحمر باإلنذار المختصين LED مؤشري بفحص قم
مؤشري أحد إضاءة إلى يؤدي إنذار إطالق إلى إزالته أو بالطاقة اإلمداد بمصدر عطل حدوث

التالي: األمر بإصدار الصلة ذات الخطأ رسائل عرض ويمكنك كليهما. أو LED

user@host> show chassis alarms

المعدني بالهيكل الخاصة اإلنذار ”رسائل انظر المحتملة، اإلنذار برسائل قائمة على لالطالع
.87 الصفحة في والواجهة“

مثبتة■ بالجهاز المتصلة والتأريض الطاقة كابالت أن من للتأكد دوري بشكل الموقع بفحص قم
التأريض متطلبات لمراجعة الجهاز. من بالقرب الرطوبة تراكم عدم من للتأكد وكذلك مكانها في

في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد انظر بالجهاز، الخاصة بالموقع األسالك وتوصيل
.33 الصفحة
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12 الفصل
وإصالحها للجهاز المادية المكونات أخطاء استكشاف

عبّارة في تركيبها تم التي المادية بالمكونات المشكالت استكشاف لكيفية وصفًا الفصل هذا يقدم
التي تلك غير للجهاز المادية المكونات أو بالبرامج تتعلق مشكالت واجهتك إذا وإصالحها. الخدمات
(واختصاره Juniper Networks لشركة التابع الفنية المساعدة بمركز فاتصل هنا، مناقشتها تمت

.xxv الصفحة في الفني“ الدعم ”طلب في موضح هو كما (JTAC
■85 الصفحة في وإصالحها األخطاء استكشاف موارد على عامة نظرة
■88 الصفحة في وإصالحها التبريد نظام أخطاء استكشاف
■89 الصفحة في وإصالحها IOC بطاقات أخطاء استكشاف
■90 الصفحة في وإصالحها SPC بطاقات أخطاء استكشاف
■91 الصفحة في وإصالحها الطاقة نظام أخطاء استكشاف

وإصالحها األخطاء استكشاف موارد على عامة نظرة

عبّارة مشكالت استكشاف أثناء استخدامها يمكنك التي الموارد على عامة نظرة القسم هذا يقدم
وإصالحها. الخدمات

■85 الصفحة في األوامر سطر واجهة
■86 الصفحة في LED مؤشرات
■87 الصفحة في والواجهة المعدني بالهيكل الخاصة اإلنذار رسائل
■88 الصفحة في Juniper Networks لشركة التابع الفنية المساعدة مركز

األوامر سطر واجهة

الخدمات عبّارة جهاز في للتحكم األساسية األداة JUNOS لبرامج (CLI) األوامر سطر واجهة تُعد
تلك في وإصالحها األخطاء استكشاف وكذلك الشبكة واتصال التوجيه وبروتوكوالت JUNOS وبرامج

ومعلومات التوجيه جداول من معلومات بعرض (CLI) األوامر سطر واجهة أوامر وتقوم العناصر.
و ping أداتي من مشتقة كلها تكون الشبكة اتصال حول ومعلومات التوجيه ببروتوكوالت خاصة

المساعدتين. traceroute

بمحرك متصل أكثر أو واحد خارجي إدارة جهاز على (CLI) األوامر سطر واجهة أوامر إدخال يمكن
أو محمول كمبيوتر بجهاز التوجيه محرك بتوصيل AUX التسمية يحمل الذي المنفذ ويقوم التوجيه.

باالتصال CONSOLE التسمية يحمل الذي المنفذ يقوم بينما المساعدة، األجهزة من غيرها أو مودم
بالشبكة باالتصال ETHERNET التسمية يحمل الذي المنفذ يقوم كما بالنظام، الخاصة التحكم بوحدة
محرك واجهة حالة ومؤشرات ”منافذ على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ لإلدارة. (LAN) المحلية

.18 الصفحة في التوجيه“
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التي باإلنذارات الخاصة التفاصيل لعرض األوامر سطر واجهة استخدم حول معلومات على للحصول
والواجهة“ المعدني بالهيكل الخاصة اإلنذار ”رسائل انظر للجهاز، المادية والمكونات الواجهات تطلقها

.87 الصفحة في

JUNOS برامج أخطاء الستكشاف األوامر سطر واجهة استخدام حول معلومات على للحصول
المناسب. JUNOS برامج تكوين دليل انظر وإصالحها،

LED مؤشرات

هذا ويقدم المختلفة. المكونات حالة بعرض الخدمات عبّارة على الموجودة LED مؤشرات تقوم
التالية: LED مؤشرات ألنواع وصفًا الفصل

■86 الصفحة في اليدوية بالواجهة الخاصة LED مؤشرات
■87 الصفحة في بالمكونات الخاصة LED مؤشرات

اليدوية بالواجهة الخاصة LED مؤشرات

صندوق فوق وتقع الخدمات لعبّارة األمامي الجزء على الموجودة اللوحة هي اليدوية الواجهة
وإصالحها. الجهاز أخطاء باستكشاف تسمح وأزرار LED مؤشرات على وتحتوي البطاقات

الخاصة اإلنذار ”رسائل انظر ،LED مؤشرات شاشة على بالنظام الخاصة اإلنذار رسائل لعرض
اليدوية، الواجهة استخدام حول المعلومات من لمزيدٍ .87 الصفحة في والواجهة“ المعدني بالهيكل

.20 الصفحة في اليدوية“ ”الواجهة انظر

يلي: ما على اليدوية الواجهة على الموجودة LED مؤشرات تشتمل
■،MASTER وهي الثالثة، LED مؤشرات تشير - للمضيف الفرعي للنظام LED مؤشرات

األخضر اللون ذو LED مؤشر يشير للمضيف. الفرعي النظام حالة إلى ،OFFLINE و ،ONLINE
المسمى LED مؤشر يدل الرئيسي. المضيف بوظيفة يقوم المضيف أن إلى MASTER والمسمى
المضيف أن إلى فيشير OFFLINE المسمى LED مؤشر أما متصل. المضيف أن على ONLINE
للواجهة األيسر الجانب على للمضيف الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات وتوجد متصل. غير
LED ”مؤشرات على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ .RE1 و RE0 التسمية وتحمل اليدوية

.22 الصفحة في للمضيف“ الفرعي بالنظام الخاصة
مصدر■ كل حالة إلى (PEM) LED مؤشرا يشير - بالطاقة اإلمداد بمصدر الخاص LED مؤشر

يشير بينما طبيعي. بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى األخضر اللون يشير حيث للطاقة.
LED مؤشرات وتوجد طبيعي. بشكل يعمل ال بالطاقة اإلمداد مصدر أن إلى األحمر اللون

لمزيدٍ .3 إلى 0 من التسمية وتحمل اليدوية، الواجهة مركز في بالطاقة اإلمداد بمصادر الخاصة
الصفحة في بالطاقة“ اإلمداد بمصادر الخاصة LED ”مؤشرات على باالطالع قم المعلومات، من

.22
إلى■ ،FAIL و OK ،LED مؤشرا يشير - SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات

بينما سليم بشكل تعمل التحكم لوحة أن إلى األخضر اللون يشير حيث .IOC بطاقة كل حالة
امتداد على IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات وتوجد عطل. وجود إلى األحمر اللون يشير

باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ .5 إلى 0 من التسمية وتحمل اليدوية للواجهة السفلي الجزء
.23 الصفحة في “SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED ”مؤشرات على

كل■ حالة إلى ،FAILو OK ،LED مؤشرا يشير - SCB التحكم بلوحات الخاصة LED مؤشرات
بشكل تعمل التحكم لوحة أن إلى األخضر اللون يشير حيث .SCB التحكم لوحات من لوحة

التحكم بلوحات الخاصة LED مؤشرات وتوجد عطل. وجود إلى األحمر اللون يشير بينما سليم
من لمزيدٍ .1 و 0 التسمية وتحمل السفلي، الجزء امتداد على اليدوية الواجهة بمركز SCB

.23 الصفحة في “SCB التحكم بلوحة الخاصة LED ”مؤشرات على باالطالع قم المعلومات،
اللون■ يضيء حيث المروحة. حالة إلى LED مؤشرا يشير - بالمروحة الخاصة LED مؤشرات

مؤشرا ويتواجد .FAIL كلمة يحمل الذي األحمر اللون يضيء بينما OK كلمة يحمل الذي األخضر
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باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ اليدوية. للواجهة األيسر العلوي الجانب على للمروحة LED
.22 الصفحة في للمضيف“ الفرعي بالنظام الخاصة LED ”مؤشرات على

الكبير،■ المثلث األصفر LED ومؤشر الكبير الدائري األحمر LED مؤشر يشير - لإلنذار LED مؤشر
من لمزيدٍ اإلنذار. حاالت من مستويين إلى اليدوية، للواجهة األيسر العلوي الجانب على الواقعان
Alarm Cutoff/Lamp Test وزر باإلنذار الخاصة LED ”مؤشرات على باالطالع قم المعلومات،

.21 الصفحة في المصباح)“ اإلنذار/اختبار (قطع

بالمكونات الخاصة LED مؤشرات

تلك حالة بعرض تقوم حيث الخدمات لعبّارة المختلفة المكونات على التالية LED مؤشرات تتواجد
المكونات:

والمتواجد■ OK/FAIL التسمية يحمل الذي LED مؤشر يشير - IOC ببطاقة الخاص LED مؤشر
باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ .IOC بطاقة حالة إلى IOC لبطاقة أمامية لوحة كل على

.10 الصفحة في 10 الجدول و 10 الصفحة في 10 الجدول على
والمتواجد■ OK/FAIL التسمية يحمل الذي LED مؤشر يشير - SPC ببطاقة الخاص LED مؤشر

باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ .SPC بطاقة حالة إلى SPC لبطاقة أمامية لوحة كل على
.12 الصفحة في 12 الجدول على

التسمية■ تحمل والتي الثالثة، LED مؤشرات تشير - SCB التحكم بلوحات الخاصة LED مؤشرات
للوحة أمامية لوحة كل على والمتواجدة ، OK/FAILو ،FABRIC ONLYو ،FABRIC ACTIVE

فقد مضاءة، LED مؤشرات هناك تكن لم إذا .SCB التحكم لوحة حالة إلى SCB التحكم
تستقبل ال SCB التحكم لوحة أو بالتمهيد يقوم زال ما الرئيسي التوجيه) (محرك RE يكون

الصفحة في “SCB التحكم لوحة ”مكونات على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ الطاقة.
.15

تحمل■ والتي األربعة، LED مؤشرات تشير - (RE) التوجيه بمحرك الخاصة LED مؤشرات
لمحرك أمامية لوحة كل على والمتواجدة FAILو ONLINE ،HDDو ،MASTER التسميات

باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ الثابتة. األقراص ومحرك التوجيه محرك حالة إلى التوجيه
.18 الصفحة في 18 الجدول على

إمداد■ مصدر كل على واحد LED مؤشر يوجد - بالطاقة اإلمداد بمصادر الخاصة LED مؤشرات
الجدول على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ بالطاقة. اإلمداد مصدر حالة إلى ويشير بالطاقة

.28 الصفحة في 28 الجدول و 26 الصفحة في 26

والواجهة المعدني بالهيكل الخاصة اإلنذار رسائل

الخاص LED مؤشر بإضاءة يقوم فإنه اإلنذار، تستدعي حالة وجود التوجيه محرك يكتشف عندما
لسبب تفصيالً أكثر وصفٍ لعرض المناسب. بالشكل اليدوية الواجهة على األصفر أو األحمر باإلنذار

: show chassis alarms (CLI) األوامر سطر واجهة أمر بإصدار قم اإلنذار،

show chassis alarms >tsoh@resu

اإلنذار: رسائل من فئتان توجد
نظام■ مثل المعدني الهيكل مكونات أحد في مشكلة وجود إلى تشير - المعدني الهيكل إنذارات

بالطاقة. اإلمداد مصادر أو التبريد
محددة.■ شبكة واجهة في مشكلة وجود إلى تشير - الواجهة إنذارات
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Juniper Networks لشركة التابع الفنية المساعدة مركز

الفنية المساعدة بمركز االتصال فيمكنك وإصالحها، األخطاء استكشاف أثناء مساعدة إلى احتجت إذا
”طلب انظر الهاتف. عبر أو الويب باستخدام (JTAC (واختصاره Juniper Networks لشركة التابع

.xxv الصفحة في الفني“ الدعم

وإصالحها التبريد نظام أخطاء استكشاف

بشكلٍ كالهما ويتواجد هوائي، ومرشح مروحة درج من الخدمات بعبّارة الخاص التبريد نظام يتكون
درج يحتوي كما .(6 الصفحة في 1 الشكل (انظر المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في رأسي

الشكل الجهاز. في تركيبها تم التي المكونات بتبريد المروحة درج يقوم حيث مراوح. ست على المروحة
الجهاز. خالل الهواء تدفق يعرض 88 الصفحة في 38

دون الحيلولة على المعدني الهيكل من الخلفي الجزء في تركيبه تم الذي الهوائي المرشح يساعد
فإنه صحيح، بشكل التبريد نظام يعمل ولكي التبريد. نظام إلى األخرى والجسيمات التراب دخول
هو كما الموقع، حول مناسبة خالية مساحة إلى باإلضافة شيء يعوقه ال هواء تدفق إلى يحتاج

.33 الصفحة في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد في موضح

المعدني الهيكل خالل الهواء تدفق :38 الشكل

سرعتها من أقل بسرعة المروحة درج داخل الموجودة المراوح تعمل الطبيعية، التشغيل ظروف في
قبل من رصدها يتم التي الحرارة درجات بمراقبة باستمرار SCB التحكم لوحة وتقوم القصوى.

درجة تجاوزت وإذا المطلوب. حسب المراوح سرعة بضبط تقوم حيث الجهاز، ومكونات المستشعرات
اإلمداد مصادر تشغيل بإيقاف تقوم SCB التحكم لوحة فإن المقبول، األقصى الحد الجهاز حرارة
إطالق على تعمل كما القصوى بسرعتها المراوح تشغيل في تلقائيًا التالية الحاالت تتسبب بالطاقة.

إليه: المُشار اإلنذار
األحمر).■ (اإلنذار المروحة تعطل
األحمر).■ واإلنذار األصفر (اإلنذار المروحة إزالة
األصفر).■ (اإلنذار الدافئة)" الحرارة (درجة "temperature warm" حد تتجاوز الجهاز حرارة درجة
(اإلنذار■ الساخنة)) الحرارة (درجة "temperature hot") األقصى الحد تتجاوز الجهاز حرارة درجة

بالطاقة). اإلمداد لمصادر التلقائي التشغيل إيقاف مع األحمر

التالية: اإلرشادات اتبع وإصالحها، المراوح أخطاء الستكشاف
سطر■ واجهة فاستخدم مضيئًا، اليدوية الواجهة على األحمر باإلنذار الخاص LED مؤشر كان إذا

user@host> show chassis اإلنذار: حالة مصدر بشأن معلومات على للحصول (CLI) األوامر
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وزر باإلنذار الخاصة LED ”مؤشرات انظر اإلنذارات، حول معلومات على للحصول .alarms
.21 الصفحة في المصباح)“ اإلنذار/اختبار (قطع Alarm Cutoff/Lamp Test

تعمل بينما فقط، واحد مروحة في عطل لوجود يشير (CLI) األوامر سطر واجهة إخراج كان إذا
الستبدال حاجة في وأنت بالمروحة عطل هناك يكون أن فيحتمل طبيعي، بشكل األخرى المراوح

.98 الصفحة في المروحة“ درج ”استبدال في موضح هو كما المروحة، درج
المراوح■ كانت إذا ما لتحديد المعدني الهيكل جانب على الهواء تفريغ فتحات من بالقرب يدك ضع

ال. أم الهيكل لخارج الهواء تدفع
األمر■ الحد، تجاوزت قد النظام حرارة درجة تكون فربما بالطاقة، اإلمداد مصادر كافة تعطلت إذا

النظام. تشغيل إيقاف يسبب الذي

وإصالحها IOC بطاقات أخطاء استكشاف

الجهاز: في وإصالحها IOC بطاقات أخطاء استكشاف كيفية الفصل هذا يناقش

إليها IOC بطاقة برنامج بتنزيل التوجيه محرك يقوم التشغيل، قيد جهاز في IOC بطاقة تثبيت بمجرد
IOC بطاقة وتركيب ،JUNOS نظام بتمهيد التوجيه محرك قيام عند IOC بطاقة وجود شرطين: تحت
اللوحة على الموجود (الدفع) push زر أو (CLI) األوامر سطر واجهة خالل من اإلنترنت عبر وطلبها
LED مؤشر يومض الوقت، هذا وخالل التشخيص. عمليات بتشغيل عندئذ IOC بطاقة تقوم األمامية.

تكون وعندما اليدوية. الواجهة على IOC بطاقة فوق والموجود OK التسمية يحمل الذي األخضر
األخضر باللون OK التسمية يحمل الذي LED مؤشر يضيء طبيعي، بشكل وتعمل متصلة IOC بطاقة

ثابت. وبشكلٍ

التالية: اإلرشادات اتبع وإصالحها، IOC بطاقة أخطاء الستكشاف
مقبض■ كل تدوير من وتحقق الوسطى. اللوحة في صحيح بشكلٍ IOC بطاقة تثبيت من تأكد

تثبيته. إحكام ومن الساعة عقارب اتجاه في قاذف
التي■ IOC بطاقات حالة لفحص show chassis fpc (CLI) األوامر سطر وجهة أمر بإصدار قم

يحمل الذي العمود في Online القيمة تشير اإلخراج، عينة في موضح هو وكما تركيبها. تم
طبيعي: بشكل تعمل IOC بطاقة أن إلى State التسمية

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
5 Online 42 6 0 1024 16 57

الفتحة، رقم التالي المثال يحدد ال . detail الخيار بإضافة قم تفصيالً، أكثر إخراج على للحصول
اختياريًا: يُعد حيث

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
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Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

JUNOS System Basics and انظر األوامر، من لإلخراج إضافي وصف على لالطالع
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Services Command Reference

وإصالحها SPC بطاقات أخطاء استكشاف

الجهاز: في وإصالحها SPC بطاقات أخطاء استكشاف كيفية الفصل هذا يناقش

التالية: اإلرشادات اتبع وإصالحها، SPC بطاقة أخطاء الستكشاف
مقبض■ كل تدوير من وتحقق الوسطى. اللوحة في صحيح بشكلٍ SPC بطاقة تثبيت من تأكد

تثبيته. إحكام ومن الساعة عقارب اتجاه في قاذف
التي■ SPC بطاقات حالة لفحص show chassis fpc (CLI) األوامر سطر وجهة أمر بإصدار قم

يحمل الذي العمود في Online القيمة تشير اإلخراج، عينة في موضح هو وكما تركيبها. تم
طبيعي: بشكل تعمل SPC بطاقة أن إلى State التسمية

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
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5 Online 42 6 0 1024 16 57

الفتحة، رقم التالي المثال يحدد ال . detail الخيار بإضافة قم تفصيالً، أكثر إخراج على للحصول
اختياريًا: يُعد حيث

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

JUNOS System Basics and انظر األوامر، من لإلخراج إضافي وصف على لالطالع
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Services Command Reference

وإصالحها الطاقة نظام أخطاء استكشاف

التالية: الخطوات بإجراء قم طبيعي، بشكل يعمل الطاقة نظام أن من للتأكد
تركيب■ تم إذا بالطاقة. اإلمداد لمصدر أمامية لوحة كل على الموجودة LED مؤشرات افحص

مؤشرات تضيء فسوف طبيعي، بشكل يعمل وكان الصحيح بالشكل المتردد التيار طاقة مصدر
تم إذا . PS FAIL بـ الخاص LED مؤشر يضيء ال بينما ثابت، بشكل DC OK و AC OK LED
مؤشرات تضيء فسوف طبيعية، بصورة يعمل وكان صحيح بشكٍل الدائم التيار طاقة مصدر تركيب

ثابت. بشكل األخضر باللون INPUT OKو BRKR ONو ،PWR OK LED

91 ■ وإصالحها الطاقة نظام أخطاء استكشاف
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التيار طاقة بمصدر الخاصة LED ”مؤشرات انظر ،LED مؤشرات حول المعلومات من ولمزيدٍ
الصفحة في الدائم“ التيار طاقة بمصدر الخاصة LED ”مؤشرات أو 26 الصفحة في المتردد“

.28
حالة■ لفحص show chassis environment pem (CLI) األوامر سطر وجهة أمر بإصدار قم

Online القيمة تشير اإلخراج، عينة في موضح هو وكما تركيبها. تم التي بالطاقة اإلمداد مصادر
1 و 0 الفتحتين في بالطاقة اإلمداد مصادر أن إلى State التسمية تحمل التي الصفوف في

طبيعي: بشكل تعمل

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

PEM 1 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

المشكلة لتشخيص التالية الخطوات بإجراء فقم طبيعي، بشكل يعمل ال بالطاقة اإلمداد مصدر كان إذا
وعالجها:

لتحديد■ show chassis alarms األمر بإصدار فقم األحمر، اإلنذار إطالق تستدعي حالة حدثت إذا
المشكلة. مصدر

كافة تشغيل بإيقاف يقوم JUNOS برنامج فإن الحد، النظام حرارة درجة تجاوزت إذا مالحظة:
الحالة. عرض يتم فال بالطاقة اإلمداد مصادر

وفي أخرى. ألسباب بالطاقة اإلمداد مصادر أحد تشغيل بإيقاف أيضًا JUNOS برنامج يقوم أن يمكن
بإمكانك ويظل بالطاقة، الخدمات عبّارة بإمداد المتبقية بالطاقة اإلمداد مصادر تقوم الحالة، هذه

الشاشة. أو (CLI) األوامر سطر واجهة خالل من النظام حالة عرض

التشغيل■ وضع في | المتردد التيار مفتاح أو -- الدائم للتيار الكهربية الدائرة قاطع أن من تحقق
كذلك. للطاقة استقباله ومن

ويتعين■ الحالي. الصحيح التصنيف على يحتوي بالمصدر الخاص الكهربية الدائرة قاطع أن من تأكد
منفصل. مصدر دائرة بقاطع بالطاقة لإلمداد مصدر كل توصيل

اإلمداد■ مصدر من الواردة الدائم التيار طاقة كابالت أو المتردد التيار طاقة سلك أن من تأكد
السلك فاستبدل مقطوعة، أو متشققة العازلة المادة كانت وإذا تالفة. غير الجهاز إلى بالطاقة

الفور. على الكابل أو
طاقة.■ كابالت أو جديد طاقة سلك باستخدام آخر طاقة بمصدر بالطاقة اإلمداد مصدر بتوصيل قم

اإلمداد مصادر أن إلى تشير بالطاقة اإلمداد بمصادر والخاصة للحالة LED مؤشرات كانت وإذا
ثم، ومن المشكلة. سبب هو بالطاقة اإلمداد مصدر فيكون طبيعي، بشكل تعمل ال بالطاقة

نظام مكونات ”استبدال في موضح هو كما االحتياطي، بالمصدر بالطاقة اإلمداد مصدر استبدل
.120 الصفحة في الطاقة“

المساعدة■ ”مركز فانظر إضافية، مساعدة إلى بحاجة كنت أو المشكلة سبب تحديد عليك تعذر إذا
.88 الصفحة في “Juniper Networks لشركة التابع الفنية
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13 الفصل
للجهاز المادية المكونات استبدال

يناقش حيث الخدمات. عبّارة في الموجودة المادية المكونات استبدال لكيفية شرحًا الفصل هذا يقدم
التالية: الموضوعات

■93 الصفحة في (FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
■94 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■95 الصفحة في اليدوية الواجهة استبدال
■98 الصفحة في التبريد نظام مكونات استبدال
■102 الصفحة في للمضيف الفرعي النظام مكونات استبدال
■110 الصفحة في IOC بطاقات استبدال
■114 الصفحة في SPC بطاقات استبدال
■118 الصفحة في XFP أو SFP إرسال/إستقبال وحدة إزالة
■119 الصفحة في XFP أو SFP إرسال/إستقبال وحدة تركيب
■120 الصفحة في الطاقة نظام مكونات استبدال
■129 الصفحة في الكابالت إدارة نظام استبدال

(FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات

في استبدالها يمكن التي الخدمات عبّارة مكونات هي (FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
:(FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات من التالية األنواع الجهاز ويستخدم العميل. موقع

هذه■ إزالة يمكنك - التشغيل أثناء واإلدراج لإلزالة والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
التوجيه. وظائف تعطيل أو الجهاز تشغيل إيقاف بدون واستبدالها المكونات

المكونات■ هذه إزالة يمكنك - التشغيل أثناء للتوصيل والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
إزالة عند للنظام التوجيه وظائف مقاطعة ستتم لكن الجهاز، تشغيل إيقاف دون واستبدالها

المكون.
عليك■ يتعين - فقط التشغيل إيقاف أثناء للتبديل والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات

إضافتها. أو استبدالها أو المكونات هذه إلزالة الجهاز تشغيل إيقاف

SRX الخدمات عبّارة في بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات يسرد 94 الصفحة في 94 الجدول
.5600
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بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات :22 الجدول

والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
فقط التشغيل إيقاف أثناء للتبديل

بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
التشغيل أثناء للتوصيل والقابلة

والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
التشغيل. أثناء واإلدراج لإلزالة

التوجيه محرك

(SCBs) المحول في التحكم لوحات

(SPCs) الخدمات معالجة بطاقات

(IOCs) اإلدخال/اإلخراج بطاقات هوائي مرشح

المروحة درج

اليدوية الواجهة

والتيار (AC) المتردد التيار طاقة مصادر
مكررة) كانت (إذا (DC) الدائم

(جهاز SFP اإلرسال/االستقبال وحدتا
قابلية وذو الحجم صغير إرسال/استقبال
إرسال/استقبال (جهاز XFPو للتوصيل)

10 بسرعة للتوصيل قابلية وذو الحجم صغير
جيجابت)

الجهاز تشغيل إيقاف إرشادات على لالطالع 63 الصفحة في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف انظر
فقط. التشغيل إيقاف أثناء للتبديل والقابلة بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات الستبدال

المطلوبة واألجزاء األدوات

في 94 الجدول في: الواردة واألجزاء األدوات إلى حاجة في أنت للجهاز، المادية المكونات الستبدال
.94 الصفحة

المطلوبة واألجزاء األدوات :23 الجدول

المكونات الجزء أو األداة

والموصالت الكابالت

الدائم التيار طاقة مصدر

زردية أو بوصة 3/8 صواميل مفك

SCB التحكم لوحة

IOC بطاقة

SPC بطاقة

بالطاقة اإلمداد مصدر

التوجيه محرك

تركيب إعادة تتم لم (إذا الفارغة اللوحات
المكون)

المطلوبة واألجزاء األدوات ■ 94
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(يُتبع) المطلوبة واألجزاء األدوات :23 الجدول

المكونات الجزء أو األداة

اليدوية الواجهة

SCB التحكم لوحة

IOC بطاقة

SPC بطاقة

التوجيه محرك

الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز SFP اإلرسال/االستقبال وحدتا
وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز XFPو للتوصيل) قابلية وذو

جيجابت) 10 بسرعة للتوصيل قابلية

مضاد بساط أو إلكتروستاتيكية حقيبة
الساكنة للكهرباء

الكل التفريغ لتأريض معصم شريط
(ESD) اإللكتروستاتيكي

والموصالت الكابالت

IOC بطاقة

الشفرة مسطح (–) مفك

هوائي مرشح

التوجيه محرك

اليدوية الواجهة

SCB التحكم لوحة

والموصالت الكابالت

المروحة درج

و2 1 رقما ،(+) فيليبس ماركة مفكان

IOC بطاقة

SPC بطاقة

الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز SFP اإلرسال/االستقبال وحدتا
وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز XFPو للتوصيل) قابلية وذو

جيجابت) 10 بسرعة للتوصيل قابلية

المطاطي األمان غطاء

والموصالت الكابالت

الدائم التيار طاقة مصدر

األسالك قطع أدوات

اليدوية الواجهة استبدال

حيث .6 الصفحة في 1 الشكل في موضح هو كما البطاقات، صندوق فوق اليدوية الواجهة توجد
الخدمات. عبّارة مكونات حالة إلى وتشير اإلنذار مُرحِّل واجهة منافذ على تشتمل

95 ■ اليدوية الواجهة استبدال

للجهاز المادية المكونات استبدال :13 الفصل



حوالي تزن أنها كما التشغيل. أثناء واإلزالة لإلدراج بقابليتها اليدوية الواجهة تتسم
الحالة لتعكس دقائق عدة الشاشة امنح اليدوية، الواجهة بتركيب قيامك عند كجم). 0.50) رطل 1.1

للجهاز. الحالية

التالية: اإلجراءات استخدم اليدوية، الواجهة الستبدال
■96 الصفحة في اليدوية الواجهة إزالة
■97 الصفحة في اليدوية الواجهة تركيب
■97 الصفحة في اإلنذار مُرحِّل أسالك استبدال

اليدوية الواجهة إزالة

:(96 الصفحة في 39 الشكل (انظر اليدوية الواجهة إلزالة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

اليدوية.2. بالواجهة متصلة خارجية أجهزة أية بفك قم

لللوحة3. العلويتين واليمنى اليسرى الزاويتين على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير بفك قم
اليدوية. للواجهة األمامية

أفقي.4. وضعٍ في تصبح حتى باتجاهك بعناية بإمالتها وقم اليدوية للواجهة األمامية اللوحة أمسك

المزالج5. جانبي على بلطف بالضغط األمامية لللوحة الخلفي الجزء من الشريطي الكابل بفصل قم
المعدني. الهيكل من اليدوية الواجهة بإزالة وقم والسبابة. اإلبهام مستخدمًا

اليدوية الواجهة إزالة :39 الشكل

اليدوية الواجهة استبدال ■ 96

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



اليدوية الواجهة تركيب

:(97 الصفحة في 40 الشكل (انظر اليدوية الواجهة لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

اليدوية2. للواجهة السفلية الحافة لحمل األخرى واستخدم اليدين بإحدى اليدوية الواجهة أمسك
وزنها. لدعم

بمفتاح3. مزودًا الموصل ويكون الموصل. بفتحة توصيله يتم بحيث الشريطي الكابل بتوجيه قم
فقط. واحد باتجاه إدخاله ويمكن

البطاقات،4. صندوق أعلى المعدنية الصفيحة تكون بحيث اليدوية للواجهة السفلي الجزء بمحاذاة قم
مكانها. في لتستقر عليها اضغط ثم

بالواجهة5. الخاصة األمامية لللوحة واليمنى اليسرى الزاويتين على اللولبية المسامير ربط أحكم
اليدوية.

اليدوية.6. بالواجهة متصلة خارجية أجهزة أية توصيل بإعادة قم

يدوية واجهة تركيب :40 الشكل

اإلنذار مُرحِّل أسالك استبدال

و RED المُرحِّل اتصال بنقطتي اإلنذار إلطالق الخارجية األجهزة بتوصيل اإلنذار مُرحِّل أسالك تقوم
اليدوية. الواجهة على المتواجدتين YELLOW

وتقبل الخدمات. بعبّارة مرفقة اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط في توصيلها يتم التي الطرفية الكتل تكون
استخدام ملم2). و2.08 14-AWG و0.08) 28-AWG بين يتراوح مقاس بأي أسالكًا الطرفية الكتل

بتوصيله. تقوم الذي الخارجي للجهاز المناسب السلك مقاس

97 ■ اليدوية الواجهة استبدال
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اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط :41 الشكل

اإلنذار مُرحِّل أسالك فصل

الصفحة في 41 الشكل (انظر اإلنذار إطالق وجهاز الخدمات عبّارة عن اإلنذار مُرحِّل أسالك لفصل
:(98

الخارجي.1. بالجهاز الموجود السلك بفصل قم

على2. الموجودة الصغيرة اللولبية المسامير لفك ملم 2.5 الشفرة مسطح مفك باستخدام قم
المُرحِّل. اتصال نقطة من الكتلة بإزالة قم ثم الطرفية، الكتلة وجه

على3. الموجودة الصغيرة اللولبية المسامير لفك ملم 2.5 الشفرة مسطح مفك باستخدام قم
الكتلة. من األمامي بالجزء الفتحات من الموجودة األسالك بإزالة قم الطرفية. الكتلة جانب

اإلنذار مُرحِّل أسالك توصيل

الصفحة في 41 الشكل (انظر لإلنذار إطالق وجهاز خدمات عبّارة بين اإلنذار مُرحِّل أسالك لتوصيل
:(98

.114-AWG و0.08) 28-AWG بين يتراوح بمقاس بديل سلك من المطلوب الطول بإعداد قم
ملم2). و2.08

.22.5 الشفرة مسطح مفكًا واستخدم الكتلة. من األمامي الجزء فتحات في البديلة األسالك أدخل
السلك. وتثبيت اللولبية المسامير ربط إلحكام ملم

ملم3. 2.5 الشفرة مسطح مفكًا واستخدم المُرحِّل اتصال نقطة في الطرفية الكتلة بتوصيل قم
الكتلة. وجه على اللولبية المسامير لربط

الخارجي.4. بالجهاز لألسالك اآلخر الطرف بتوصيل قم

التبريد نظام مكونات استبدال

■98 الصفحة في المروحة درج استبدال
■100 الصفحة في الهوائي المرشح استبدال

المروحة درج استبدال

كما المعدني. للهيكل الخلفي بالجزء رأسيًا تركيبه يتم واحد مروحة درج على الخدمات عبّارة تحتوي
التشغيل. أثناء واإلدراج لإلزالة قابالً المروحة درج ويكون مراوح. ست على المروحة درج يحتوي

المروحة درج ويزن األيمن. الجانب على المعدني للهيكل الخلفي بالجزء المروحة درج ويتواجد
تقريبًا. كجم) 3.08) أرطال 6.8
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إزالة فور البديل المروحة درج بتركيب قم الحرارة، درجة في ارتفاع حدوث دون للحيلولة مالحظة:
الموجود. المروحة درج

التالية: اإلجراءات اتبع المروحة، درج الستبدال
■99 الصفحة في المروحة درج إزالة
■100 الصفحة في المروحة درج تركيب

المروحة درج إزالة

:(99 الصفحة في 42 الشكل (انظر المروحة درج إلزالة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

المروحة.2. لدرج األمامية اللوحة على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

تقريبًا.3. بوصات ثالث إلى بوصة من تتراوح لمسافة للخارج واسحبه المروحة درج مقبض أمسك

إلى المروحة درج تحريك عند المراوح عن بعيدًا وأصابعك األدوات أبق إصابة، حدوث لتفادي تحذير:
تدور. تزال ال المراوح تكون فربما المعدني. الهيكل خارج

المعدني.4. الهيكل من لتحريره المروحة درج داخل الموجود المزالج على اضغط

تمامًا.5. المعدني الهيكل خارج اسحبه ثم لتدعيمه المروحة درج أسفل يديك إحدى ضع

المروحة درج إزالة :42 الشكل
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المروحة درج تركيب

:(100 الصفحة في 43 الشكل (انظر المروحة درج لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

الموضح2. الصحيح لالتجاه انتبه مباشرةً. المعدني الهيكل في وأدخله المروحة درج مقبض أمسك
المروحة. لدرج العلوي السطح على الموجود ألعلى) الجانب (هذا this side up ملصق على

المعدني.3. الهيكل في لتثبيتها المروحة لدرج األمامية اللوحة على المقيدة اللولبية المسامير بربط قم

المروحة درج تركيب :43 الشكل

الهوائي المرشح استبدال

المعدني. للهيكل الخلفي بالجانب رأسيًا تركيبه يتم واحد هوائي مرشح على الخدمات عبّارة تحتوي
التشغيل. أثناء واإلزالة لإلدراج قابالً الهوائي المرشح ويُعد

المرشح ويزن األيسر. الجانب في المعدني الهيكل من الخلفي الجانب على الهوائي المرشح ويقع
كجم). 0.5) رطل 1 حوالي الهوائي

التالية: اإلجراءات اتبع الهوائي، المرشح الستبدال
■100 الصفحة في الهوائي المرشح إزالة
■101 الصفحة في الهوائي المرشح تركيب

الهوائي المرشح إزالة

مكانه. في الهوائي المرشح وجود بدون دقائق عدة من ألكثر الخدمات عبّارة بتشغيل تقم ال تنبيه:
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ألن ونظرًا االستبدال. أثناء إال الجهاز، تشغيل أثناء مكانه في الهوائي المرشح وضع على داوم تنبيه:
من الجهاز داخل األخرى المواد أو السلك من صغيرة أجزاء تسحب فقد عالية، بقوة تتمتع المراوح

الخدمات. عبّارة مكونات تلف في ذلك يتسبب وقد المُرشح. غير الهواء مأخذ خالل

:(101 الصفحة في 44 الشكل (انظر الهوائي المرشح إلزالة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

الهوائي.2. المرشح غطاء على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

الهوائي.3. المرشح غطاء بإزالة قم

المعدني.4. الهيكل خارج الهوائي المرشح بإخراج قم

الهوائي المرشح إزالة :44 الشكل

الهوائي المرشح تركيب

:(102 الصفحة في 45 الشكل (انظر الهوائي المرشح لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

ألعلى.2. األيمن الهوائي المرشح جانب اتجاه من وتأكد ألعلى السهم مكان حدد

يتوقف.3. حتى المعدني الهيكل في مباشرة الهوائي المرشح أدخل

على4. الموجودة التركيب ثقوب مع الهوائي المرشح بغطاء المقيدة اللولبية المسامير بمحاذاة قم
المعدني. الهيكل

الهوائي.5. المرشح غطاء على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير ربط أحكم

101 ■ التبريد نظام مكونات استبدال

للجهاز المادية المكونات استبدال :13 الفصل



الهوائي المرشح تركيب :45 الشكل

للمضيف الفرعي النظام مكونات استبدال

التالية: اإلجراءات اتخذ للمضيف، الفرعي النظام الستبدال
■102 الصفحة في للمضيف الفرعي النظام تشغيل إيقاف
■103 الصفحة في SCB التحكم لوحة استبدال
■106 الصفحة في التوجيه محرك استبدال
■109 الصفحة في التوجيه محرك واجهة لمنافذ التوصيالت استبدال

للمضيف الفرعي النظام تشغيل إيقاف

SCB التحكم لوحة استبدال قبل واحدة. كوحدة وتشغيله للمضيف الفرعي النظام تشغيل إيقاف يتم
للمضيف الفرعي النظام يكون للمضيف. الفرعي النظام تشغيل إيقاف عليك يتعين توجيه، محرك أو

الجهاز. تشغيل إيقاف في تشغيله إيقاف يتسبب لكن التشغيل، أثناء للتوصيل قابالً

باآلتي: قم للمضيف، الفرعي النظام تشغيل إليقاف
التي1. SCB التحكم بلوحة المقترن التوجيه بمحرك متصل آخر إدارة جهاز أو التحكم وحدة على

األمر بإصدار وقم (CLI) األوامر سطر لواجهة التشغيل وضع إلى بالدخول قم بإزالتها، تقوم
بمعلومات االحتفاظ فيتم تام، بشكلٍ التوجيه محرك تشغيل إيقاف على األمر هذا يعمل التالي.

به. الخاصة الحالة

user@host> request system halt

التشغيل. نظام إيقاف تؤكد التحكم وحدة على رسالة ظهور لحين انتظر

JUNOS System Basics and Services انظر األمر، حول المعلومات من مزيٍد على للحصول
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Command Reference

إصدار بعد دقائق 5 لحوالي المرور حركة توجيه إعادة في SCB التحكم لوحة تستمر قد مالحظة:
. request system halt األمر

التشغيل.2. نظام إيقاف تؤكد التحكم وحدة على رسالة ظهور لحين انتظر
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JUNOS System Basics and Services انظر األمر، حول المعلومات من مزيٍد على للحصول
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Command Reference

إصدار بعد دقائق 5 لحوالي المرور حركة توجيه إعادة في SCB التحكم لوحة تستمر قد مالحظة:
. request system halt األمر

SCB التحكم لوحة استبدال

األمامي بالجزء اللوحتان وتوجد .SCB تحكم لوحتي إلى يصل عدد على الخدمات عبّارة تحتوي
لوحة تزن توجيه، محرك تركيب وعند .1 و 0 الرقمين تحمالن اللتين الفتحتين في المعدني للهيكل

كجم). 4.4) أرطال 9.6 حوالي SCB التحكم

(انظر الخدمات عبّارة تشغيل إيقاف عليك يتعين توجيه، محرك أو SCB التحكم لوحة استبدال قبل
باإلجراءات قم ،SCB التحكم لوحة والستبدال .(63 الصفحة في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف

التالية:
■103 الصفحة في وضعها وضبط SCB التحكم لوحة التثبيت عناصر تشغيل
■103 الصفحة في SCB التحكم لوحة إزالة
■104 الصفحة في SCB التحكم لوحة تركيب

وضعها وضبط SCB التحكم لوحة التثبيت عناصر تشغيل

الفارغة■ اللوحات أو SCB التحكم لوحات إدخال من تأكد إدخالها، أو SCB التحكم لوحة إزالة عند
عناصر مقابض وتحتاج التثبيت. عناصر بمقابض اصطدامها لتجنب بالكامل المجاورة الفتحات في
قد الذي األمر المقابض، بها تصطدم ال حتى تمامًا المجاورة المكونات كافة إدخال إلى التثبيت

تلف. حدوث في يتسبب
تأكد■ اللوحة. مركز باتجاه تخزينها إلى وتحتاج دوران مركز على التثبيت عناصر مقابض تحتوي

في للوحة والسفلي العلوي الجزء على توجد والتي التثبيت لعناصر الطويلة األطراف كون من
اللوحة. مركز باتجاه اإلمكان قدر عليها الضغط مع رأسي وضع

بشكل■ SCB التحكم لوحة عبر التثبيت عنصر بتحريك قم أوإزالتها، SCB التحكم لوحة إلدخال
ذلك وكرر أخرى مرة التثبيت عنصر بتدوير قم أخرى. دورة ربع أخرى مرة حركه ثم وأدره رأسي
المجاورة. المكونات من بأي االصطدام وتجنب الرافعة لرفع الفهرس ميزة استخدم الضرورة. عند

لوحة■ مع المستخدمة اإلدخال قوة وتكون واحد. آنٍ في التثبيت عنصر مقبضي بتشغيل قم
واحد. التثبيت عنصر مع المستخدمة من أكبر SCB التحكم

SCB التحكم لوحة إزالة

:(104 الصفحة في 46 الشكل (انظر SCB التحكم لوحة إلزالة

محرك إزالة أيضًا ويمكنك واحدة. كوحدة التوجيه ومحرك SCB التحكم لوحة إزالة تتم مالحظة:
مستقل. بشكلٍ التوجيه

.1.63 الصفحة في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف انظر الجهاز. تشغيل بإيقاف قم

ومسطح.2. ثابت سطح على الساكنة للكهرباء مضادًا بساطًا أو إلكتروستاتيكية حقيبة ضع
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الشريط3. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
.4.SCB التحكم لوحة لنزع الساعة عقارب اتجاه عكس معًا التثبيت عنصر مقبضي بتدوير قم
الهيكل5. خارج تقريبًا المنتصف إلى SCB التحكم لوحة وحرك التثبيت عنصر مقابض أمسك

المعدني.
المعدني.6. الهيكل خارج تمامًا وحركها لدعمها SCB التحكم لوحة أسفل يديك إحدى ضع
الساكنة.7. للكهرباء المضاد البساط على اللوحة ضع ثم
الفارغة.8. الفتحة فوق فارغة لوحة بتركيب فقم اآلن، SCB التحكم لوحة استبدال تنوي ال كنت إذا

SCB التحكم لوحة إزالة :46 الشكل

SCB التحكم لوحة تركيب

:(106 الصفحة في 47 الشكل (انظر SCB التحكم لوحة لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

الصفحة2. في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف في الموضح النحو على الجهاز تشغيل بإيقاف قم
.63

بحرص.3. المعدني الهيكل داخل الموجودة األدلة مع SCB التحكم لوحة جوانب بمحاذاة قم

بحرص4. بذلك وقم مقاومة، بوجود تشعر حتى المعدني الهيكل داخل SCB التحكم لوحة حرك
الصحيح. بالشكل محاذاتها من للتأكد

لوحة5. تثبيت يتم أن إلى الساعة عقارب باتجاه معًا بتدويرهما وقم التثبيت عنصر مقبضي أمسك
تمامًا. SCB التحكم

اللوحة.6. مركز اتجاه وفي رأسيًا المناسب، الموضع في التثبيت عنصر مقبضي ضع
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التيار7. بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتشغيل قم
الصفحة في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل أو 59 الصفحة في المتردد“

بالطاقة، اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على والموجود OK المسمى LED مؤشر يومض .62
ذلك. بعد ثابت بشكلٍ يضيء ثم

على8. الموجودة LED مؤشرات افحص طبيعي، بشكل تعمل SCB التحكم لوحة أن من للتأكد
اللون ذو OK/FAIL المسمى LED مؤشر يومض أن ينبغي حيث بها. الخاص األمامية اللوحة

المسمى LED مؤشر كان وإذا .SCB التحكم لوحة تركيب بعد ثوان لعدة ثابت بشكلٍ األخضر
”إزالة (انظر أخرى مرة وتركيبها SCB التحكم لوحة بإزالة فقم األحمر، باللون يضيء OK/FAIL
وإذا .(104 الصفحة في “SCB التحكم لوحة ”تركيب و 103 الصفحة في “SCB التحكم لوحة
التحكم لوحة أن إلى ذلك فيشير ثابت، بشكل مضيئًا يزال ال OK/FAIL المسمى LED مؤشر كان

العمالء. دعم بمندوب باالتصال بادر صحيح. بشكل تعمل ال SCB

:SCB التحكم لوحة حالة لفحص

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:
State Online Master
Temperature 30 degrees C / 86 degrees F
Power 1
1.2 V 1202 mV
1.5 V 1511 mV
1.8 V 1798 mV
2.5 V 2481 mV
3.3 V 3306 mV
5.0 V 4956 mV
12.0 V 12084 mV
1.25 V 1250 mV
3.3 V SM3 3287 mV
5.0 V RE 5046 mV
12.0 V RE 11910 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11292 mV
4.6 V bias MidPlane 4833 mV
11.3 V bias FPD 11156 mV
11.3 V bias POE 0 11253 mV
11.3 V bias POE 1 11272 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1

CB 1 status:
State Online
Temperature 31 degrees C / 87 degrees F
Power 1
1.2 V 1205 mV
1.5 V 1508 mV
1.8 V 1817 mV
2.5 V 2507 mV
3.3 V 3306 mV
5.0 V 5053 mV
12.0 V 12200 mV
1.25 V 1256 mV
3.3 V SM3 3306 mV
5.0 V RE 5091 mV
12.0 V RE 0 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11214 mV
4.6 V bias MidPlane 4821 mV
11.3 V bias FPD 11350 mV
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11.3 V bias POE 0 11350 mV
11.3 V bias POE 1 11330 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 0

SCB التحكم لوحة تركيب :47 الشكل

التوجيه محرك استبدال

السفلي الجزء على أفقيًا الممتدة الفتحات في SCB التحكم لوحات داخل التوجيه محرك يوجد
. .1 أو 0 بالرقم إما والمميزة المعدني للهيكل

التالية: باإلجراءات قم التوجيه، محرك الستبدال
■106 الصفحة في التوجيه محرك إزالة
■107 الصفحة في التوجيه محرك تركيب

التوجيه محرك إزالة

عبّارة تشغيل ”إيقاف انظر الجهاز. تشغيل إيقاف عليك يتعين التوجيه، محرك استبدال قبل تنبيه:
.63 الصفحة في الخدمات“

:(107 الصفحة في 48 الشكل (انظر التوجيه محرك إلزالة
.1.63 الصفحة في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف انظر الجهاز. تشغيل بإيقاف قم
ومسطح.2. ثابت سطح على الساكنة للكهرباء مضادًا بساطًا أو إلكتروستاتيكية حقيبة ضع
الشريط3. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

التوجيه.4. لمحرك األمامية اللوحة أطراف من طرف كل عند المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

للمضيف الفرعي النظام مكونات استبدال ■ 106

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



التوجيه.5. محرك لنزع للخارج التثبيت عنصر مقابض اقلب

الهيكل6. خارج تقريبًا نصفه بإخراج وقم التثبيت عنصر مقبضي بواسطة التوجيه محرك أمسك
المعدني.

تمامًا.7. المعدني الهيكل خارج حركه ثم لدعمه التوجيه محرك أسفل يديك إحدى ضع

الساكنة.8. للكهرباء المضاد البساط على التوجيه محرك ضع ثم

التحكم لوحة تترك ال المعدني، الهيكل خالل مناسب بشكل الهواء تدفق على للمحافظة مالحظة:
توجيه، محرك إزالة تمت وإذا طويلة. زمنية لفترات توجيه محرك بدون الهيكل في تركيبها تم SCB

ممكن. وقت أسرع في بديل توجيه محرك تركيب فينبغي

التوجيه محرك إزالة :48 الشكل

التوجيه محرك تركيب

:(108 الصفحة في 49 الشكل (انظر SCB التحكم لوحة في توجيه محرك لتركيب
عبّارة1. تشغيل ”إيقاف انظر الجهاز. تشغيل بإيقاف فقم بالفعل، بذلك قمت قد تكن لم إذا

.63 الصفحة في الخدمات“
األمر2. استدعى إذا للخارج بقلبهما وقم القفل. وضع في ليسا التثبيت عنصر مقبضي أن من تأكد

ذلك.
لتدعيمه.3. التوجيه محرك أسفل اليدين إحدى ضع
التحكم4. لوحة على الموجودة الفتحة داخل الموجودة األدلة مع التوجيه محرك جوانب بمحاذاة قم

بعناية. SCB
على5. اضغط ثم مقاومة، بوجود تشعر حتى SCB التحكم لوحة داخل التوجيه محرك أدخل

بالموصالت. يتعشق حتى التوجيه لمحرك األمامية اللوحة
مكانه.6. في التوجيه محرك لتثبيت للداخل التثبيت عنصر مقبضي على اضغط
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التوجيه.7. لمحرك واأليسر األيمن الجانبين على المقيدة اللولبية المسامير ربط أحكم

التيار8. بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتشغيل قم
الصفحة في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل أو 59 الصفحة في المتردد“

بالطاقة، اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على والموجود OK المسمى LED مؤشر يومض .62
ذلك. بعد ثابت بشكلٍ يضيء ثم

للتمهيد. دقائق لعدة التوجيه محرك يحتاج قد

و RE0 LED مؤشري فحص عبر صحيح بشكل تركيبه من تأكد بالتمهيد، التوجيه محرك قيام بعد
بشكلٍ يعمل التوجيه ومحرك التشغيل قيد الخدمات عبّارة كانت وإذا اليدوية. الواجهة على RE1

المسمى LED مؤشر كان وإذا ثابت. بشكٍل األخضر اللون ذو ONLINE LED مؤشر فسيضيء صحيح،
أخرى مرة تركيبه ثم التوجيه محرك بإزالة فقم منه، بدال ثابت بشكلٍ يضيء األحمر اللون ذو FAIL

كان وإذا .(107 الصفحة في التوجيه“ محرك ”تركيب و 106 الصفحة في التوجيه“ محرك ”إزالة (انظر
التوجيه محرك أن ذلك فمعنى ثابت، بشكل مضيئًا يزال ال األحمر اللون ذو FAIL المسمى LED مؤشر

العمالء. دعم بمندوب باالتصال بادر صحيح. بشكلٍ يعمل ال

:(CLI) األوامر سطر واجهة أمر استخدم التوجيه، محرك حالة لفحص

show chassis routing-engine >tsoh@resu
... retsaM etats tnerruC :0 tolS :sutats enignE gnituoR

.JUNOS برامج أدلة انظر ،(CLI) األوامر سطر واجهة استخدام حول المعلومات من لمزيدٍ

التوجيه محرك تركيب :49 الشكل
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التوجيه محرك واجهة لمنافذ التوصيالت استبدال

50 الشكل (انظر الخارجية اإلدارة بأجهزة توصيله على التوجيه محرك على الموجودة المنافذ تعمل
.(109 الصفحة في

التوجيه محرك واجهة منافذ :50 الشكل

التالية: األقسام في الموضحة باإلجراءات قم بالمنافذ، تتصل التي الكابالت الستبدال
■109 الصفحة في لإلدارة Ethernet كابل استبدال
■109 الصفحة في التحكم وحدة أو المساعد الكابل استبدال

لإلدارة Ethernet كابل استبدال

موصالت ذي Ethernet كابل بتوصيل قم الترددي، النطاق خارج لإلدارة بشبكة التوجيه محرك لتوصيل
مع النوع هذا من واحد كابل ويتوفر التوجيه. محرك على الموجود ETHERNET بمنفذ RJ-45

في التوجيه“ محرك واجهة وأسالك كابالت ”مواصفات انظر الكابل، مواصفات على وللتعرف الجهاز.
اإلجراءات: هذه واتبع .186 الصفحة

.151 الشكل المنفذ. خارج مباشرة الموصل واسحب الموصل على الموجود اللسان على اضغط
الموصل. يعرض 109 الصفحة في

الشبكة.2. جهاز من الكابل بفصل قم

.3109 الصفحة في 50 الشكل . ETHERNET منفذ في البديل الكابل طرفي أحد بإدخال قم
التوجيه. محرك على الموجودة الخارجي الجهاز منافذ يعرض

الشبكة.4. بجهاز للكابل اآلخر الطرف بتوصيل قم

الكابل موصالت :51 الشكل

التحكم وحدة أو المساعد الكابل استبدال

بمنفذ بتوصيلها قم وإدارته، التوجيه محرك لتكوين بالنظام الخاصة التحكم وحدة الستخدام
من أيّ أو مودم أو محمول كمبيوتر جهاز والستخدام التوجيه. محرك على الموجود CONSOLE

المنفذين كال يقبل التوجيه. محرك على الموجود AUX بمنفذ بتوصيله قم األخرى، المساعدة األجهزة
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في ترغب كنت إذا لذا، الجهاز. مع واحد RJ-45/DB-9 كابل توفير ويتم .RJ-45 بموصل مزودًا كابالً
انظر الكابل، مواصفات على وللتعرف آخر. كابلٍ توفير عليك فسيتعين المنفذين، بكال جهاز توصيل

.186 الصفحة في التوجيه“ محرك واجهة وأسالك كابالت ”مواصفات

المساعد: الجهاز أو لإلدارة التحكم وحدة لتوصيل
المساعد.1. الجهاز أو التحكم وحدة عن الطاقة بفصل قم
المنفذ.2. خارج مباشرة الموصل واسحب الموصل على الموجود اللسان على اضغط
المساعد.3. الجهاز أو التحكم وحدة عن الكابل بفصل قم
.450 الشكل . AUX أو CONSOLE المنفذ في البديل Ethernet كابل طرفي أحد بتوصيل قم

التوجيه. محرك على الموجودة الخارجي الجهاز منافذ يعرض 109 الصفحة في
المساعد.5. الجهاز أو التحكم بوحدة الخاص التسلسلي المنفذ في األنثى DB-9 طرف بتوصيل قم

IOC بطاقات استبدال

قابلة IOC بطاقات وتُعد أفقي. بشكلٍ الخدمات لعبّارة األمامي الجزء في IOC بطاقات تركيب يتم
الرغم على العمل، في الخدمات عبّارة تستمر ،IOC بطاقة إزالة عند التشغيل. أثناء واإلزالة لإلدراج
في الواردة المعلومات راجع ،IOC بطاقة استبدال وقبل العمل. عن توقفها أو IOC بطاقة إزالة من

التالية: اإلجراءات اتبع ،IOC بطاقة الستبدال .81 الصفحة في البطاقة“ ”حمل
■110 الصفحة في IOC بطاقة إزالة
■112 الصفحة في IOC بطاقة تركيب

IOC بطاقة إزالة

بالكامل. وزنها لحمل تهيأ لذا، كجم). 5.9) رطالً 13.1 إلى IOC بطاقة وزن يصل

:(112 الصفحة في 52 الشكل (انظر IOC بطاقة إلزالة
كما1. .IOC لبطاقة الساكنة للكهرباء مضادًا وبساطًا فارغة لوحة أو بديلة IOC بطاقة بإعداد قم

واجهة تستخدم وتكون بإزالتها تقوم IOC بطاقة لكل المطاطية األمان أغطية إعداد يتعين
ضوئية.

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
إعادة3. الحقًا يمكنك بحيث IOC بطاقة على منفذ بكل المتصلة الكابالت على تسمية بوضع قم

الصحيحة. بالمنافذ الكابالت توصيل
.4:IOC بطاقة تشغيل إليقاف التالية الطرق إحدى استخدم

حيث■ اليدوية. الواجهة على المناظر (Online) متصل الوضع زر على االستمرار مع اضغط
على اضغط للزر. والمجاور األخضر اللون ذو OK المسمى LED مؤشر يومض أن ينبغي

.LED مؤشر ينطفئ حتى الزر
التالي:■ (CLI) األوامر سطر واجهة أمر بإصدار قم

user@host>request chassis fpc slot slot-number offline

JUNOS System Basics and انظر األمر، حول المعلومات من مزيدٍ على للحصول
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Services Command Reference
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فقم5. ضوئية، ألياف كابل تستخدم IOC بطاقة كانت إذا .IOC بطاقة عن الكابالت بفصل قم
ورتب مطاطي. أمان بغطاء مزود كابل كل وطرف إرسال/استقبال جهاز كل بتغطية الفور على

ضغط. نقاط تكوين من لمنعها الكابالت إدارة نظام في المتصلة غير الكابالت

األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

إزالتها. أو الكابالت إدخال عند إال غطاء بدون الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدة تترك ال تنبيه:
قصد. دون الليزر لضوء التعرض دون يحول كما المنفذ نظافة على األمان غطاء ويحافظ

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

.6.IOC بطاقة لنزع الساعة عقارب عكس اتجاه في معًا التثبيت عنصر مقبضي بإدارة قم

البطاقات.7. صندوق لخارج منتصفها حتى IOC بطاقة وحرك المقبضين أمسك

خارج8. IOC بطاقة حرك لتدعيمها. تحتها واألخرى IOC بطاقة مقدمة حول يديك إحدى ضع
إلكتروستاتيكية. حقيبة في أو الساكنة للكهرباء مضاد بساط على وضعها تمامًا، المعدني الهيكل

إلى يصل والذي بالكامل الوزن لحمل تهيأ لذا الخلفي. بالطرف IOC بطاقة وزن يتركز تنبيه:
المعدني. الهيكل خارج IOC بطاقة تحريك كجم)—عند 5.9) رطالً 13.1

التوصيل قضيب أو التثبيت عنصر مقبضي من تحملها ال المعدني، الهيكل خارج IOC بطاقة تكون عندما
وزنها. تحمّل األجزاء لهذه يمكن فال الطرفية. الموصالت أو

إلكتروستاتيكية حقيبة في وحدها بطاقة كل ضع إزالتها. بعد البعض بعضها على IOC بطاقات تضع ال
ومسطح. ثابت سطح على موضوع الساكنة للكهرباء مضاد بساط على أو

فقم9. قصيرة، مدة خالل تفريغها تم التي الفتحة في IOC بطاقة تركيب إعادة تعتزم ال كنت إذا
بشكلٍ البطاقات صندوق داخل الهواء تدفق على للمحافظة الفتحة فوق فارغة لوحة بتركيب

مناسب.

أو تركيبها، إعادة قبل األقل على ثانية لثالثين انتظر المعدني، الهيكل من IOC بطاقة إزالة بعد تنبيه:
أخرى. فتحة في IOC بطاقة إدراج أو أخرى فتحة من IOC بطاقة إزالة
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IOC بطاقة إزالة :52 الشكل

IOC بطاقة تركيب

:(113 الصفحة في 53 الشكل (انظر IOC بطاقة لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

اإللكتروستاتيكية.2. الحقيبة من بإزالتها قم أو الساكنة للكهرباء المضاد البساط على IOC بطاقة ضع

بها.3. البطاقة تركيب سيتم والتي الخدمات عبّارة على الموجودة الفتحة حدد

يكن4. لم وإذا مطاطي. أمان بغطاء الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات كافة تغطية من تأكد
أمان. بغطاء اإلرسال/االستقبال وحدة بتغطية فقم كذلك، األمر

لك.5. مواجهة األمامية اللوحة تكون بحيث IOC بطاقة بتوجيه قم

داخل6. الموجودة األدلة مع بحرص البطاقة جانبي بمحاذاة وقم مكانها في IOC بطاقة ارفع
البطاقات. صندوق

مقاومة.7. بوجود تشعر أن إلى البطاقات صندوق في تمامًا IOC بطاقة أدخل

بطاقة8. تثبيت يتم أن إلى الساعة عقارب باتجاه معًا بتدويرهما وقم التثبيت عنصر مقبضي أمسك
تمامًا. IOC

وحدة9. كل عن المطاطي األمان غطاء فأزل ضوئية، ألياف كابل تستخدم IOC بطاقة كانت إذا
وكابل. إرسال/استقبال

األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

الشكل10. (انظر. IOC بطاقة على الموجودة الكابل موصل منافذ في الصحيحة الكابالت أدخل
عن بعيدًا الزائد الكابل ضع وزنها. تدعم ال بحيث الكابالت بتثبيت قم .(114 الصفحة في 54
أدوات وضع ويساعد الكابالت. إدارة نظام مستخدمًا مرتب بشكل ملفوفة حلقة في الطريق

شكلها. على الحفاظ في الحلقة على التثبيت

IOC بطاقات استبدال ■ 112

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



والتي تتدل، المثبتة الكابل حلقات تدع ال الموصل. عن بمنأى يتدل الضوئية األلياف كابل تدع ال تنبيه:
التثبيت. نقطة عند الكابل على تضغط

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

.11:IOC بطاقة لتشغيل التالية الطرق إحدى استخدم
حتى■ اليدوية الواجهة على المناظر (Online) متصل الوضع زر على االستمرار مع اضغط

في ثابت، بشكل الزر بجوار والموجود األخضر اللون ذو OK المسمى LED مؤشر يضيء
تقريبًا. ثوانٍ 5 تبلغ مدة

التالي:■ (CLI) األوامر سطر واجهة أمر بإصدار قم

user@host>request chassis fpc slot slot-number online

JUNOS System Basics and انظر األمر، حول المعلومات من مزيدٍ على للحصول
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Services Command Reference

إزالة قبل األقل على ثانية لثالثين انتظر األخضر، باللون OK المسمى LED مؤشر إضاءة بعد تنبيه:
أخرى. فتحة في IOC بطاقة إدراج أو أخرى فتحة من IOC بطاقة إزالة أو أخرى مرة IOC بطاقة

و show chassis fpc األمرين بإصدار صحيح بشكلٍ تعمل IOC بطاقة أن من التأكد أيضًا يمكنك
في “SPC وبطاقات IOC بطاقات ”صيانة في الموضح النحو على ، show chassis fpc pic-status

.79 الصفحة في “IOC بطاقة كابالت ”صيانة و 77 الصفحة

IOC بطاقة تركيب :53 الشكل
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IOC ببطاقة كابل توصيل :54 الشكل

SPC بطاقات استبدال

SPC بطاقة إزالة قبل أفقي. بشكل الخدمات لعبّارة األمامي الجزء في SPC بطاقات تركيب يتم
في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف (انظر الخدمات عبّارة تشغيل إيقاف عليك يتعين تركيبها، أو

التالية: باإلجراءات قم ،SPC بطاقة الستبدال .(63 الصفحة
■114 الصفحة في SPC بطاقة إزالة
■116 الصفحة في SPC بطاقة تركيب

SPC بطاقة إزالة

بالكامل. وزنها لحمل تهيأ لذا، كجم). 5.9) رطالً 13.1 إلى SPC بطاقة وزن يصل

:(116 الصفحة في 55 الشكل (انظر SPC بطاقة إلزالة
كما1. .SPC لبطاقة الساكنة للكهرباء مضادًا وبساطًا فارغة لوحة أو بديلة SPC بطاقة بإعداد قم

واجهة تستخدم وتكون بإزالتها تقوم SPC بطاقة لكل المطاطية األمان أغطية إعداد يتعين
ضوئية.

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
الصفحة3. في الخدمات“ عبّارة تشغيل ”إيقاف في الموضح النحو على الجهاز تشغيل بإيقاف قم

.63
إعادة4. الحقًا يمكنك بحيث SPC بطاقة على منفذ بكل المتصلة الكابالت على تسمية بوضع قم

الصحيحة. بالمنافذ الكابالت توصيل
فقم5. ضوئية، ألياف كابل تستخدم SPC بطاقة كانت إذا .SPC بطاقة من الكابالت بفصل قم

ورتب مطاطي. أمان بغطاء مزود كابل كل وطرف إرسال/استقبال جهاز كل بتغطية الفور على
ضغط. نقاط تكوين من لمنعها الكابالت إدارة نظام في المتصلة غير الكابالت
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األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

إزالتها. أو الكابالت إدخال عند إال غطاء بدون الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدة تترك ال تنبيه:
قصد. دون الليزر لضوء التعرض دون يحول كما المنفذ نظافة على األمان غطاء ويحافظ

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

.6.SPC بطاقة لنزع الساعة عقارب عكس اتجاه في معًا التثبيت عنصر مقبضي بإدارة قم

البطاقات.7. صندوق لخارج منتصفها حتى SPC بطاقة وحرك المقبضين أمسك

خارج8. SPC بطاقة حرك لتدعيمها. تحتها واألخرى SPC بطاقة مقدمة حول يديك إحدى ضع
إلكتروستاتيكية. حقيبة في أو الساكنة للكهرباء مضاد بساط على وضعها تمامًا، المعدني الهيكل

إلى يصل والذي بالكامل الوزن لحمل تهيأ لذا الخلفي. بالطرف SPC بطاقة وزن يتركز تنبيه:
المعدني. الهيكل خارج SPC بطاقة تحريك كجم)—عند 5.9) رطالً 13.1

التوصيل قضيب أو التثبيت عنصر مقبضي من تحملها ال المعدني، الهيكل خارج SPC بطاقة تكون عندما
وزنها. تحمّل األجزاء لهذه يمكن فال الطرفية. الموصالت أو

إلكتروستاتيكية حقيبة في وحدها بطاقة كل ضع إزالتها. بعد البعض بعضها على SPC بطاقات تضع ال
ومسطح. ثابت سطح على موضوع الساكنة للكهرباء مضاد بساط على أو

فقم9. قصيرة، مدة خالل تفريغها تم التي الفتحة في SPC بطاقة تركيب إعادة تعتزم ال كنت إذا
بشكلٍ البطاقات صندوق داخل الهواء تدفق على للمحافظة الفتحة فوق فارغة لوحة بتركيب

مناسب.
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SPC بطاقة إزالة :55 الشكل

SPC بطاقة تركيب

:(117 الصفحة في 56 الشكل (انظر SPC بطاقة لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي، التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر

عبّارة2. تشغيل ”إيقاف انظر الجهاز. تشغيل بإيقاف فقم بالفعل، بذلك قمت قد تكن لم إذا
.63 الصفحة في الخدمات“

اإللكتروستاتيكية.3. الحقيبة من بإزالتها قم أو الساكنة للكهرباء المضاد البساط على SPC بطاقة ضع

بها.4. البطاقة تركيب سيتم والتي الخدمات عبّارة على الموجودة الفتحة حدد

يكن5. لم وإذا مطاطي. أمان بغطاء الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات كافة تغطية من تأكد
أمان. بغطاء اإلرسال/االستقبال وحدة بتغطية فقم كذلك، األمر

لك.6. مواجهة األمامية اللوحة تكون بحيث SPC بطاقة وجه

داخل7. الموجودة األدلة مع بحرص البطاقة جانبي بمحاذاة وقم مكانها في SPC بطاقة ارفع
البطاقات. صندوق

مقاومة.8. بوجود تشعر أن إلى البطاقات صندوق في تمامًا SPC بطاقة أدخل

بطاقة9. تثبيت يتم أن إلى الساعة عقارب باتجاه معًا بتدويرهما وقم التثبيت عنصر مقبضي أمسك
تمامًا. SPC

وحدة10. كل عن المطاطي األمان غطاء فأزل ضوئية، ألياف كابل تستخدم SPC بطاقة كانت إذا
وكابل. إرسال/استقبال

األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

الشكل11. (انظر. SPC بطاقة على الموجودة الكابل موصل منافذ في الصحيحة الكابالت أدخل
عن بعيدًا الزائد الكابل ضع وزنها. تدعم ال بحيث الكابالت بتثبيت قم .(118 الصفحة في 57
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أدوات وضع ويساعد الكابالت. إدارة نظام مستخدمًا مرتب بشكل ملفوفة حلقة في الطريق
شكلها. على الحفاظ في الحلقة على التثبيت

والتي تتدل، المثبتة الكابل حلقات تدع ال الموصل. عن بمنأى يتدل الضوئية األلياف كابل تدع ال تنبيه:
التثبيت. نقطة عند الكابل على تضغط

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

التيار12. بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل في الموضح النحو على الخدمات عبّارة بتشغيل قم
الصفحة في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات عبّارة ”تشغيل أو 59 الصفحة في المتردد“

اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على والموجود OK المسمى LED مؤشر يومض أن ينبغي .62
ذلك. بعد ثابت بشكلٍ يضيء ثم بالطاقة،

و13. show chassis fpc األمرين بإصدار صحيح بشكلٍ تعمل SPC بطاقة أن من تأكد
“SPC وبطاقات IOC بطاقات ”صيانة في الموضح النحو على ، show chassis fpc pic-status

.79 الصفحة في “IOC بطاقة كابالت ”صيانة و 77 الصفحة في

SPC بطاقة تركيب :56 الشكل
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SPC ببطاقة كابل توصيل :57 الشكل

XFP أو SFP إرسال/إستقبال وحدة إزالة

وحدات ،XFP ووحدات (SFPs) للتوصيل والقابلية الصغير الحجم ذات الوحدات تمثل
.SPCو IOC بطاقات في تركيبها يتم التي الضوئية اإلرسال/االستقبال

أو SFP وحدة إزالة تؤدي ال كما التشغيل. أثناء واإلزالة لإلدراج قابلة XFPو SFP وحدات وتكون
التي XFP أو SFP وحدة بإمكان يصير ال لكن ،SPC بطاقة أو IOC بطاقة عمل تعطيل إلى XFP

إرسالها. أو البيانات استقبال إزالتها تمت

XFP أو للتوصيل) قابلية وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز SFP إرسال/استقبال وحدة إلزالة
في 58 الشكل (انظر جيجابت) 10 بسرعة للتوصيل قابلية وذو الحجم صغير إرسال/استقبال (جهاز

:(119 الصفحة
مضاد1. وبساط إرسال/استقبال، وحدة فتحة قابس أو بديلة إرسال/إستقبال وحدة بإعداد قم

اإلرسال/اإلستقبال. لوحدة مطاطي أمان وغطاء الساكنة للكهرباء
الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

المعدني. الهيكل على الموجودة ESD نقاط بإحدى
توصيلها3. إعادة يمكنك بحيث اإلرسال/االستقبال بوحدة المتصلة الكابالت على تسمية بوضع قم

الحق. وقت في صحيح بشكلٍ

الضوئية. األلياف كابل طرف في أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز في مباشرةً تنظر ال تحذير:
الضرر تلحق أن شأنها من ليزر ضوء مصادر على الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات تحتوي حيث

بعينيك.

اإلرسال/االستقبال.4. وحدة في توصيله تم الذي الكابل موصل بإزالة قم

من5. لمنعه الكابالت إدارة نظام في الموجودة البكرة فوق بعناية المفصول الكابل بثني قم
ضغط. نقاط تكوين
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فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

لفتحها.6. اإلرسال/االستقبال وحدة خارج التثبيت عنصر مقبض اسحب

دون ذلك يحول حيث عنه. صادرًا صوتًا تسمع حتى تمامًا التثبيت عنصر مقبض فتح من تأكد تنبيه:
اإلرسال/االستقبال. بوحدة تلف حدوث

.SFP وحدة خارج التثبيت عنصر مقبض لسحب الطرف إبرية زردية استخدم
سم)7. 1.3) بوصة 0.5 لحوالي واسحبها اإلرسال/االستقبال وحدة التثبيت عنصر مقبض أمسك

.IOC بطاقة خارج
بطاقة8. خارج إلى المسافة بقية واسحبه اإلرسال/االستقبال وحدة جسم أمسك األصابع، باستخدام

.IOC

XFP أو SFP وحدات إزالة :58 الشكل

اإلرسال/االستقبال.9. وحدة على مطاطيًا أمان غطاء ضع
حقيبة10. في أو الساكنة للكهرباء مضاد بساط على إزالتها تمت التي اإلرسال/االستقبال وحدة ضع

إلكتروستاتيكية.

XFP أو SFP إرسال/إستقبال وحدة تركيب

:XFP أو SFP وحدة لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

المعدني. الهيكل على الموجودة ESD نقاط بإحدى
الفتحة2. وحدد بها الخاصة اإللكترستاتيكية الحقيبة من تركيبها سيتم إرسال/استقبال وحدة كل أخرج

بها. الوحدة تركيب سيتم التي SPC أو IOC بطاقة على الموجودة
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كذلك،3. األمر يكن لم وإذا مطاطي. أمان بغطاء اإلرسال/االستقبال وحدات كافة تغطية من تأكد
أمان. بغطاء اإلرسال/االستقبال وحدة بتغطية فقم

بطاقة4. أو IOC بطاقة في الموجودة الفتحات مع بعناية اإلرسال/االستقبال وحدة بمحاذاة قم
.SPC بطاقة أو IOC بطاقة الموصالت تواجه أن ينبغي .SPC

تكن5. لم وإذا .IOC بطاقة فتحة في الموصل تثبيت يتم حتى اإلرسال/االستقبال وحدة حرك
الصحيح. الجانب يواجه الموصل أن من فتأكد بالكامل، اإلرسال/االستقبال وحدة إدخال على قادرًا

اإلرسال/االستقبال.6. بوحدة الخاص التثبيت عنصر مقبض أغلق

بإدخال7. قم ثم الكابل. وطرف اإلرسال/االستقبال وحدة عن المطاطي األمان غطاء بإزالة قم
اإلرسال/االستقبال. وحدة في الكابل

أو8. IOC لبطاقة األمامية اللوحة على والموجودة بالحالة الخاصة LED مؤشرات أن من تأكد
من التأكد كذلك ويمكن صحيح. بشكل تعمل XFP أو SFP وحدة أن إلى تشير SPC بطاقة
على show chassis fpc pic-status األمر إصدار عبر تعمل SPC بطاقة أو IOC بطاقة أن

.79 الصفحة في “IOC بطاقة كابالت ”صيانة في الموضح النحو

الطاقة نظام مكونات استبدال

التشغيل. أثناء واإلزالة لإلدراج قابلة الدائم) التيار أو المتردد (التيار المكررة بالطاقة اإلمداد مصادر تُعتبر

بالطاقة اإلمداد مصدر وحدة تشغيل إيقاف من والوقاية مناسب تبريد مستوى على للحفاظ مالحظة:
مصدر على إما بالطاقة اإلمداد بمصدر فتحة كل تحتوي أن يجب حرارتها، زيادة نتيجة التشغيل قيد

مصدر تركيب عليك يتعين بالطاقة، اإلمداد مصدر إزالة حالة وفي فارغة. لوحة على أو بالطاقة إمداد
قصيرة. بفترة إزالته بعد فارغة لوحة أو بديل بالطاقة إمداد

التالية: اإلجراءات استخدم الطاقة، نظام مكونات أحد الستبدال
■120 الصفحة في (AC) المتردد التيار طاقة مصدر إزالة
■122 الصفحة في المتردد التيار طاقة مصدر تركيب
■123 الصفحة في (DC) الدائم التيار طاقة مصدر إزالة
■124 الصفحة في الدائم التيار طاقة مصدر تركيب
■126 الصفحة في المتردد التيار طاقة سلك استبدال
■127 الصفحة في الدائم التيار طاقة مصدر كابل استبدال

(AC) المتردد التيار طاقة مصدر إزالة

حوالي (AC) متردد تيار طاقة مصدر كل يزن المعدني. الهيكل خلف بالطاقة اإلمداد مصادر توجد
كجم). 2.3) أرطال 5.0

الخدمات عبّارة تكون عندما دقيقة 30 عن تزيد لمدة فارغة بالطاقة اإلمداد مصدر فتحة تترك ال تنبيه:
الهيكل في بالطاقة اإلمداد مصدر يظل أن يجب مناسب، هواء تدفق على للحصول التشغيل. قيد

الفارغة. الفتحة لسد فارغة لوحة استخدام يجب أو المعدني
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مرةً تشغيله قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل إيقاف بعد مالحظة:
أخرى.

:(121 الصفحة في 59 الشكل (انظر المتردد، التيار طاقة مصدر إلزالة
بالطاقة1. اإلمداد لمصدر والمخصص بالجهاز الموجود الكهربية الدائرة قاطع تشغيل بإيقاف قم

اإللكتروستاتيكي) (التفريغ ESD إرشادات واتبع المتردد. التيار مصدر من الطاقة سلك وإزالة
موقعك. تخص التي التيار وفصل

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
وضع3. إلى بالطاقة اإلمداد بمصدر الجهاز مدخل بجانب الموجود المتردد التيار مفتاح بتحريك قم

.(O) (off) التشغيل إيقاف

بالطاقة.4. اإلمداد مصدر من السفلى الحافة على المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

بالطاقة.5. اإلمداد مصدر من الطاقة سلك بفك قم

المعدني.6. الهيكل من مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر انزع

المتردد التيار طاقة مصدر إزالة :59 الشكل
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المتردد التيار طاقة مصدر تركيب

:(122 الصفحة في 60 الشكل (انظر المتردد، التيار طاقة مصدر لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

وضع2. إلى بالطاقة اإلمداد بمصدر الجهاز مدخل بجانب الموجود المتردد التيار مفتاح بتحريك قم
.(O) (off) التشغيل إيقاف

بالكامل3. يستقر أن إلى المعدني الهيكل في مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر بإزاحة قم يديك، بكلتا
مع مسطحة بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة تكون أن ينبغي المعدني. الهيكل فتحة في

.(194 الصفحة في 76 الشكل (انظر مجاور طاقة لمصدر أمامية لوحة أية
بالطاقة.4. اإلمداد مصدر أسفل الموجودين اللولبيين المسمارين كال ربط بإحكام قم
بالطاقة.5. اإلمداد بمصدر الطاقة سلك اربط
المعدني.6. الهيكل من اليمنى أو اليسرى الزاوية نحو الكابل قيد طول على الطاقة سلك بتوجيه قم

بالستيكية كابالت روابط فاستخدم مكانه، في ثابتـًا الطاقة سلك على اإلبقاء إلى الحاجة دعت وإذا
الكابل. قيد على الموجودة الفتحات خالل ـ توفيرها أنت عليك ـ

الكهربية7. الدائرة قاطع بتشغيل قم ثم المتردد التيار طاقة بمصدر الطاقة سلك بتوصيل قم
الخاصة والتوصيل ESD إرشادات واتبع بالطاقة. اإلمداد لمصدر والمخصص بالجهاز الموجود

بموقعك.
التشغيل8. وضع إلى الطاقة بمصدر الجهاز مدخل بجانب الموجود المتردد التيار مفتاح بتحريك قم

بالطاقة. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على بالحالة الخاصة LED مؤشرات الحظ ثم ( | ) (on)
تضيء فسوف عادي، بشكل يعمل وكان الصحيح بالشكل بالطاقة اإلمداد مصدر تركيب تم إذا
الخاص LED مؤشر يضيء ال بينما ثابت، بشكل DC OK و AC OK بـ الخاصة LED مؤشرات

. PS FAIL بـ

المتردد التيار طاقة مصدر تركيب :60 الشكل
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(DC) الدائم التيار طاقة مصدر إزالة

حوالي (DC) متردد تيار طاقة مصدر كل يزن المعدني. الهيكل خلف بالطاقة اإلمداد مصادر توجد
كجم). 1.7) أرطال 3.8

الخدمات عبّارة تكون عندما دقيقة 30 عن تزيد لمدة فارغة بالطاقة اإلمداد مصدر فتحة تترك ال تنبيه:
الهيكل في بالطاقة اإلمداد مصدر يظل أن يجب مناسب، هواء تدفق على للحصول التشغيل. قيد

الفارغة. الفتحة لسد فارغة لوحة استخدام يجب أو المعدني

مرةً تشغيله قبل األقل على ثانية 60 لمدة انتظر بالطاقة، اإلمداد مصدر تشغيل إيقاف بعد مالحظة:
أخرى.

:(124 الصفحة في 61 الشكل (انظر الدائم، التيار طاقة مصدر إلزالة
بالطاقة1. اإلمداد لمصدر والمخصص بالجهاز الموجود الكهربية الدائرة قاطع تشغيل بإيقاف قم

بموقعك. الخاصة ESD إجراءات اتبع إزالته. الجاري
فرصة2. توجد ال وأنه فولت) (صفر الدائم التيار مصدر كابل أسالك عبر جهد وجود عدم من تأكد

اإلزالة. عملية أثناء الكابالت تنشط أن الحتمال
الشريط3. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

إلى4. بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
.O التشغيل) (إيقاف OFF وضع

على5. الموجودة الطرفية القوائم يحمي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء بإزالة قم
األمامية. اللوحة

.63/8 صواميل مفك (استخدم الطرفية. القوائم من الربط إحكام وحلقات الصواميل بفك قم
الصندوقي.) الربط مفتاح أو بوصة

الطرفية.7. القوائم من الكابالت عرى بإزالة قم

بالطاقة.8. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة من السفلى الحافة على المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

العمل.9. مجرى عن بعيدًا الطاقة كابالت بإبعاد بعناية قم
المعدني.10. الهيكل من مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر انزع
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الدائم التيار طاقة مصدر إزالة :61 الشكل

الدائم التيار طاقة مصدر تركيب

:(126 الصفحة في 62 الشكل (انظر الدائم، التيار طاقة مصدر لتركيب
توجد1. ال وأنه فولت) (صفر الدائم التيار مصدر كابل أسالك عبر كهربي جهد وجود عدم من تأكد

التركيب. أثناء الكابالت أسالك تنشط أن الحتمال فرصة
الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

إلى3. بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
.O التشغيل) (إيقاف OFF وضع

بالكامل4. يستقر أن إلى المعدني الهيكل في مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر بإزاحة قم يديك، بكلتا
مع مسطحة بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة تكون أن ينبغي المعدني. الهيكل فتحة في

.(194 الصفحة في 76 الشكل (انظر مجاور طاقة لمصدر أمامية لوحة أية
اإلمداد5. لمصدر األمامية اللوحة من السفلى الحافة على المقيدة اللولبية المسامير ربط بإحكام قم

بالطاقة.
على6. الموجودة الطرفية القوائم يحمي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء بإزالة قم

األمامية. اللوحة
الطرفية.7. القوائم من الربط إحكام وحلقات الصواميل بفك قم
بالصامولة.8. ثم الربط إحكام بحلقة أوالً الطرفية القوائم على الطاقة كابل عروة بتأمين قم

لكل متر) نيوتن 2.8) رطالً/بوصة و25 متر) نيوتن 2.6) رطالً/بوصة 23 بين ما عزمًا استخدم
.(126 الصفحة في 63 الشكل (انظر صامولة.

التوصيلا. بطرف (+) الموجب الدائم التيار بمصدر الخاص الطاقة كابل عروة بتوصيل قم
(العودة). RTN

التوصيلب. بطرف (–) السالب الدائم التيار بمصدر الخاص الطاقة كابل عروة بتوصيل قم
(الدخل). 48V–
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مصدر كابالت تكون قد الكهربية. القطبية ناحية من الطاقة توصيالت صحة أن من التأكد يجب تنبيه:
لكابالت قياسي لوني ترميز يوجد وال قطبيتها. إلى لإلشارة (–) و (+) بعالمة مميزة بالطاقة اإلمداد
الذي هو موقعك في الخارجي الدائم التيار مصدر يستخدمه الذي اللوني الترميز فإن الدائم. التيار
كل على الطرفية بالقوائم تتصل التي الطاقة كابالت في الموجودة لألسالك اللوني الترميز يحدد

طاقة. مصدر

في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل يجب ،SRX 5600 الخدمات لعبّارة وبالنسبة مالحظة:
Aويجب التغذية، وحدة من المستخرجة المخصصة الطاقة تغذية عمليات بواسطة PEM1 و PEM0
المخصصة الطاقة تغذية عمليات بواسطة PEM3 و PEM2 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل
توزيعها يتم والتي A/B المسماة التغذية زيادة التكوين هذا ويوفر .B التغذية، وحدة من المستخرجة

للنظام. مشترك بشكل

ومتطلبات ”مواصفات انظر دائم، تيار طاقة بمصادر االتصال حول معلومات على للحصول مالحظة:
.172 الصفحة في الدائم“ التيار طاقة

الموجودة9. الطرفية القوائم يغطي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء باستبدال قم
األمامية. اللوحة على

المعدني.10. الهيكل من اليمنى أو اليسرى الزاوية نحو الكابل قيد طول على الطاقة كابالت بتوجيه قم
بالستيكية كابالت روابط فاستخدم مكانها، في الطاقة بكابالت االحتفاظ إلى الحاجة دعت وإذا

الكابل. قيد على الموجودة الفتحات خالل ـ توفيرها أنت عليك ـ
الوصول11. تعوق وال متالمسة غير الكابالت وأن صحيح بشكل الطاقة كابالت توصيل من تحقق

فوقها. األشخاص مرور عند تنثني ال وأنها الخدمات عبّارة مكونات إلى
باللون12. يضيء بالطاقة اإلمداد مصدر على الموجود INPUT OK بـ الخاص LED مؤشر أن تأكد

األخضر.
(تشغيل)13. ON وضع إلى بالطاقة اإلمداد مصدر على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم

إذا بالطاقة. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على بالحالة الخاصة LED مؤشرات الحظ ثم —
تضيء فسوف عادي، بشكل يعمل وكان الصحيح بالشكل بالطاقة اإلمداد مصدر تركيب تم

ثابت. بشكل األخضر باللون INPUT OK BRKRو ONو ,PWR OK بـ الخاصة LED مؤشرات

في الطاقة تزويد وحدات جميع بتشغيل قم واحد، طاقة مصدر من أكثر تركيب حالة في مالحظة:
الوقت. نفس

.PWR OK بـ الخاص LED مؤشر يضيء لكي SCB التحكم لوحة توفير يجب مالحظة:
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الدائم التيار طاقة مصدر تركيب :62 الشكل

المتردد التيار طاقة توصيل :63 الشكل

المتردد التيار طاقة سلك استبدال

يلي: ما اتباع يجب المتردد التيار طاقة سلك الستبدال
■127 الصفحة في المتردد التيار طاقة سلك فصل
■127 الصفحة في المتردد التيار طاقة مصدر سلك توصيل
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المتردد التيار طاقة سلك فصل

بفصل قم الطاقة، تزويد وحدات من بالقرب أو المتردد بالتيار يعمل جهاز على العمل قبل تحذير:
الطاقة. سلك

المتردد: التيار طاقة سلك لفصل
الطاقة.1. مصدر مقبس من الطاقة سلك بفصل قم
الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

وضع3. إلى بالطاقة اإلمداد بمصدر الجهاز منفذ بجانب الموجود المتردد التيار مفتاح بتحريك قم
.(O) التشغيل إيقاف

بالطاقة.4. اإلمداد مصدر على الموجود الجهاز منفذ عن الطاقة سلك بفصل قم

المتردد التيار طاقة مصدر سلك توصيل

المتردد: التيار طاقة سلك لتوصيل
”مواصفات1. (انظر الجغرافية منطقتك يناسب نوع من قابس على يحتوي بدياًل كهربي تيار سلك حدد

.(180 الصفحة في المتردد“ التيار طاقة سلك
الخارجي.2. المتردد التيار مصدر مقبس في الطاقة سلك قابس بإدخال قم
بالطاقة.3. اإلمداد بمصدر الطاقة سلك بتوصيل قم
المعدني.4. الهيكل من اليمنى أو اليسرى الزاوية نحو الكابل قيد طول على الطاقة سلك بتوجيه قم

بالستيكية كابالت روابط فاستخدم مكانه، في ثابتـًا الطاقة سلك على اإلبقاء إلى الحاجة دعت وإذا
الكابل. قيد على الموجودة الفتحات خالل ـ توفيرها أنت عليك ـ

وال5. الخدمات عبّارة مكونات إلى والوصول الهواء خروج منفذ يعوق ال الطاقة سلك أن من تأكد
عليه. األشخاص مرور عند ينثني

مؤشرات6. الحظ ثم (—) التشغيل وضع إلى طاقة مصدر كل على المتردد التيار مفتاح بنقل قم
اإلمداد مصدر تركيب تم إذا بالطاقة. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على بالحالة الخاصة LED
بـ الخاصة LED مؤشرات تضيء فسوف عادي، بشكل يعمل وكان الصحيح بالشكل بالطاقة

. PS FAIL بـ الخاص LED مؤشر يضيء ال بينما ثابت، بشكل DC OK و AC OK

الدائم التيار طاقة مصدر كابل استبدال

التالية: اإلجراءات اتبع الدائم، التيار طاقة بمصدر الموجود الطاقة سلك الستبدال
■128 الصفحة في الدائم التيار كابل إزالة
■128 الصفحة في الدائم التيار كابل تركيب
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الدائم التيار كابل إزالة

الدائم: التيار طاقة مصدر من الطاقة كابل إلزالة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ الموقع. على معتمدة ESD تأريض بنقطة
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

بالطاقة.2. اإلمداد بمصدر المتصلة الكابالت جميع عن الكهربية الدائرة قواطع تشغيل بإيقاف قم
فرصة توجد ال وأنه فولت) (صفر الدائم التيار مصدر كابل أسالك عبر جهد وجود عدم من تأكد

اإلزالة. عملية أثناء الكابالت تنشط أن الحتمال
الدائم.3. التيار مصدر من الطاقة كابل بإزالة قم
الشريط4. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

إلى5. بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
.O التشغيل) (إيقاف OFF وضع

على6. الموجودة الطرفية القوائم يحمي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء بإزالة قم
األمامية. اللوحة

أو7. بوصة 3/8 صواميل مفك (استخدم الطرفية. القوائم من الربط إحكام وحلقة الصامولة بفك قم
زردية.)

الطرفية.8. القوائم من الكابل عروة بإزالة قم

بالطاقة.9. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير بفك قم
العمل.10. مجرى عن بعيدًا الطاقة كابل بإبعاد بعناية قم

الدائم التيار كابل تركيب

:(129 الصفحة في 64 الشكل (انظر الدائم، التيار طاقة لمصدر بديل طاقة كابل لتركيب

.1.176 الصفحة في 176 الجدول في المحددة بالمعايير يفي الذي البديل الطاقة كابل مكان حدد

البديل.2. الطاقة بكابل الكابل عروة بتوصيل قام المعتمد الكهرباء فني أن من تأكد

بصامولة.3. ثم الربط إحكام حلقة باستخدام أواًل الطرفية القوائم على الطاقة كابل عروة بتأمين قم
لكل متر) نيوتن 2.8) رطالً/بوصة و25 متر) نيوتن 2.6) رطالً/بوصة 23 بين ما عزمًا استخدم

.(129 الصفحة في 64 الشكل (انظر صامولة،
المعدني.4. الهيكل من اليمنى أو اليسرى الزاوية نحو الكابل قيد طول على الطاقة كابل بتوجيه قم

بالستيكية كابالت روابط فاستخدم مكانها، في الطاقة بكابالت االحتفاظ إلى الحاجة دعت وإذا
الكابل. قيد على الموجودة الفتحات خالل ـ توفيرها أنت عليك ـ

عند5. ينثني ال وأنه للجهاز مكونات أية طريق يعترض أو غيره مع متالمس غير الكابل أن من تأكد
عليه. األشخاص مرور

الموجودة6. الطرفية القوائم يغطي الذي الشفاف البالستيك من المصنوع الغطاء باستبدال قم
األمامية. اللوحة على

الدائم.7. التيار بمصدر الطاقة كابل بتوصيل قم

باللون8. يضيء بالطاقة اإلمداد مصدر على الموجود INPUT OK بـ الخاص LED مؤشر أن تأكد
األخضر.
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.9ON وضع إلى بالطاقة اإلمداد مصدر على الموجود الكهربية الدائرة قاطع بتحويل قم
(|) (التشغيل)

في الطاقة تزويد وحدات جميع بتشغيل قم واحد، طاقة مصدر من أكثر تركيب حالة في مالحظة:
الوقت. نفس

مؤشرات10. الحظ ثم صحيح. بشكل الدائم التيار بمصدر الخاصة الطاقة كابالت توصيل من تأكد
الطاقة كابل تركيب حالة في بالطاقة. اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة على بالحالة الخاصة LED
الخاصة LED مؤشرات تضيء عادي، بشكل يعمل بالطاقة اإلمداد مصدر وكان صحيحة بطريقة

ثابت. بشكل األخضر باللون INPUT OK BRKRو ONو ,PWR OK بـ

الدائم التيار طاقة بمصدر الطاقة كابالت توصيل :64 الشكل

الكابالت إدارة نظام استبدال

■129 الصفحة في الكابالت إدارة نظام إزالة
■130 الصفحة في الكابالت إدارة نظام تركيب

الكابالت إدارة نظام إزالة

حوالي الكابالت إدارة نظام يزن البطاقات. قفص جانبي على الكابالت إدارة نظام يوجد
كجم). 0.14) رطل 0.3

:(130 الصفحة في 65 الشكل (انظر الكابالت، إدارة نظام إلزالة
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الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المعدني.2. الهيكل جانبي من كل على المقيدة اللولبية المسامير بفك قم
الكابالت.3. إدارة وحدة بإزالة قم

تركيبه أو الكابالت إدارة نظام إزالة :65 الشكل

الكابالت إدارة نظام تركيب

:(130 الصفحة في 65 الشكل (انظر الكابالت، إدارة نظام لتركيب
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

المعدني.2. الهيكل من األمامية الجوانب على الكابالت إدارة نظام بوضع قم

فتحاتها.3. في األلسنة بإدخال قم

تمامًا.4. المقيدة اللولبية المسامير ربط أحكم
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4 الجزء
الملحقات

■133 الصفحة في التنظيمية اللوائح مع والتوافق األمان معلومات
■167 الصفحة في المادية المواصفات
■169 الصفحة في الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات
■171 الصفحة في الطاقة ومواصفات ومتطلبات إرشادات
■183 الصفحة في واألسالك بالكابالت خاصة وإرشادات مواصفات
■187 الصفحة في ميكانيكية رافعة بدون الخدمات عبّارة تركيب
■199 الصفحة في األجهزة وإرجاع العمالء بدعم االتصال
■209 الصفحة في الكابل موصل سنون
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ا ملحق
التنظيمية اللوائح مع والتوافق األمان معلومات

المناسبة. األمان إجراءات اتبع بأمان، واستخدامها الخدمات عبّارة لتركيب
■133 الصفحة في األمان تحذير مستويات تعريف
■134 الصفحة في والتحذيرات األمان إرشادات
■163 الصفحة في التوافق وبيانات الوكالة اعتمادات

األمان تحذير مستويات تعريف

األمان: تحذيرات من التالية الثالثة المستويات الدليل هذا يستخدم

أخرى. مواقف في عنها تتغاضى وربما معين موقف في مفيدة المعلومات هذه أن تجد قد مالحظة:

ضرر إلحاق أو ضرر أو طفيفة إصابة حدوث لتجنب المحددة اإلرشادات مالحظة إلى ستحتاج تنبيه:
الخدمات. بعبّارة بالغ

عملك قبل بدنية. إصابة حدوث في لك يتسبب قد موقف في أنت الخطر. يعني الرمز هذا تحذير:
بالممارسات دراية على وكن الكهربية الدوائر بنظام المتعلقة المخاطر على تعرّف جهاز، أي على

الحوادث. وقوع دون للحيلولة القياسية

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een Waarschuwing
situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken

risico's en dient u op de hoogte te zijn van standaard maatregelen om ongelukken
.te voorkomen

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa Varoitus
ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää

sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien
.ehkäisykeinoista

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans Attention
une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant

de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits
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électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour
.éviter les accidents

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, Warnung
die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem

Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen
.Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe Avvertenza
causare infortuni alle persone. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura,

occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle
.pratiche standard per la prevenzione di incidenti

Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan Advarsel
føre til personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare oppmerksom på

de faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med
.vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker

Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe Aviso
poderá causar danos físicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer

equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos,
.e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis acidentes

Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad !Atención¡
física. Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la
corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención

.de accidentes

Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som !Varning
kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara
medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga

.skador

والتحذيرات األمان إرشادات

وصيانتها: وتشغيلها الخدمات عبّارة بتركيب الخاصة والتحذيرات األمان إرشادات القسم هذا يوضح
■135 الصفحة في والتحذيرات العامة األمان إرشادات
■138 الصفحة في الحريق من السالمة متطلبات
■139 الصفحة في والتحذيرات التركيب أمان إرشادات
■144 الصفحة في LED ومؤشرات بالليزر الخاصة والتحذيرات األمان إرشادات
■147 الصفحة في التشغيل وأمان بالصيانة خاصة وتحذيرات إرشادات
■152 الصفحة في الكهربي األمان وتحذيرات إرشادات
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والتحذيرات العامة األمان إرشادات

قائمة تتناول ال قد التلف. من الخدمات عبّارة وحماية سالمتك ضمان على التالية اإلرشادات تساعد
توخي عليك لذلك بك، الخاصة العمل بيئة في وقوعها المحتمل الخطرة المواقف جميع اإلرشادات

دائمًا. بالحكمة والتحلي الحذر
المعتمدين■ الخدمة موظفي أن من تأكد الدليل. هذا في صراحة المذكورة اإلجراءات سوى تتخذ ال

األخرى. النظام خدمات يؤدون الذين هم فقط
وبعده.■ التركيب وأثناء التركيب قبل األتربة من خالية المعدني بالهيكل المحيطة المنطقة اجعل
السير.■ أثناء عليها األشخاص لمرور المعرضة المناطق عن بعيدًا باألدوات احتفظ
بالهيكل■ تعلق قد التي السالسل أو األساور أو الخواتم مثل مجوهرات أو واسعة مالبس ترتدِ ال

المعدني.
عينيك.■ على خطرة تكون قد ظروف في تعمل كنت إذا األمان نظارات ارتدِ
آمن.■ غير الجهاز تجعل أو األشخاص لبعض خطر حدوث في تتسبب قد إجراءات أية اتخاذ تجنب
به.■ يمسك أن واحد شخص يستطيع ال بحيث جدًا ثقيل شيء رفع أبدًا تحاول ال
الكهربائية.■ العواصف أثناء معالجتها أو األسالك بتركيب أبدًا تقم ال
خصيصًا■ مصممة المقابس تكون أن دون رطبة أماكن في كهربية مقابس بتركيب أبدًا تقم ال

الرطبة. للبيئات
المناسب.■ بالشكل تأريضها بعد إال الخدمات عبّارة بتشغيل تقم ال
في■ بذلك تعليمات تتوفر أن دون المعدنية األجزاء تغطية أو إزالته أو المعدني الهيكل فتح تجنب

خطيرة. كهربية صدمة حدوث في اإلجراء هذا يتسبب فقد الدليل. هذا
هذا■ يتسبب فقد المعدني. الهيكل إطار في فتحة أية خالل عنوةً تدخلها أو أجسام أية تدفع ال

حريق. أو كهربية صدمة حدوث في اإلجراء
فقد■ الخدمات. عبّارة مكونات من أي على أو الخدمات عبّارة هيكل على السوائل إراقة تجنب

الخدمات. عبّارة تلف أو كهربية صدمة حدوث في اإلجراء هذا يتسبب
من■ مصدرها عن فصلها يتم لم التي المعزولة غير األطراف أو الكهربية األسالك لمس تجنب

خطيرة. كهربية صدمة حدوث في اإلجراء هذا يتسبب فقد الطاقة.

التالية: واإلرشادات التحذيرات اتبع ذلك، إلى وباإلضافة
■135 الصفحة في المؤهلين للعاملين تحذير
■136 الصفحة في المقيد الوصول منطقة تحذير
■138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي التفريغ تلف تجنب

المؤهلين للعاملين تحذير

استبدالها. أو الخدمات عبّارة بتركيب فقط والمؤهلون المدربون العاملون يقوم أن يجب تحذير:

Installatie en reparaties mogen uitsluitend door getraind en bevoegd Waarschuwing
.personeel uitgevoerd worden
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Ainoastaan koulutettu ja pätevä henkilökunta saa asentaa tai vaihtaa tämän Varoitus
.laitteen

Tout installation ou remplacement de l'appareil doit être réalisé par du Attention
.personnel qualifié et compétent

Gerät nur von geschultem, qualifiziertem Personal installieren oder Warnung
.auswechseln lassen

Solo personale addestrato e qualificato deve essere autorizzato ad Avvertenza
.installare o sostituire questo apparecchio

Kun kvalifisert personell med riktig opplæring bør montere eller bytte ut Advarsel
.dette utstyret

Este equipamento deverá ser instalado ou substituído apenas por pessoal Aviso
.devidamente treinado e qualificado

Estos equipos deben ser instalados y reemplazados exclusivamente !Atención¡
.por personal técnico adecuadamente preparado y capacitado

Denna utrustning ska endast installeras och bytas ut av utbildad och !Varning
.kvalificerad personal

المقيد الوصول منطقة تحذير

هي المقيد الوصول ومنطقة المقيد. الوصول مناطق في للتركيب معدة الخدمات عبّارة إن تحذير:
ومفتاح قفل أو خاصة أداة استخدام خالل من الخدمة لموظفي إال إليها بالوصول مسموح غير منطقة

الموقع. عن المسؤولة الجهة بإدارتها وتقوم أخرى أمان وسائل أو

Dit toestel is bedoeld voor installatie op plaatsen met beperkte Waarschuwing
toegang. Een plaats met beperkte toegang is een plaats waar toegang slechts door
servicepersoneel verkregen kan worden door middel van een speciaal instrument,
een slot en sleutel, of een ander veiligheidsmiddel, en welke beheerd wordt door

.de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de locatie

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi paikkaan, johon pääsy on Varoitus
rajoitettua. Paikka, johon pääsy on rajoitettua, tarkoittaa paikkaa, johon vain

huoltohenkilöstö pääsee jonkin erikoistyökalun, lukkoon sopivan avaimen tai jonkin
muun turvalaitteen avulla ja joka on paikasta vastuussa olevien toimivaltaisten

.henkilöiden valvoma

Cet appareil est à installer dans des zones d'accès réservé. Ces dernières Attention
sont des zones auxquelles seul le personnel de service peut accéder en utilisant

un outil spécial, un mécanisme de verrouillage et une clé, ou tout autre moyen de
sécurité. L'accès aux zones de sécurité est sous le contrôle de l'autorité responsable

.de l'emplacement
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Diese Einheit ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem Zutritt Warnung
vorgesehen. Ein Bereich mit beschränktem Zutritt ist ein Bereich, zu dem nur

Wartungspersonal mit einem Spezialwerkzeugs, Schloß und Schlüssel oder anderer
Sicherheitsvorkehrungen Zugang hat, und der von dem für die Anlage zuständigen

.Gremium kontrolliert wird

Questa unità deve essere installata in un'area ad accesso limitato. Avvertenza
Un'area ad accesso limitato è un'area accessibile solo a personale di assistenza

tramite un'attrezzo speciale, lucchetto, o altri dispositivi di sicurezza, ed è controllata
.dall'autorità responsabile della zona

Denne enheten er laget for installasjon i områder med begrenset adgang. Advarsel
Et område med begrenset adgang gir kun adgang til servicepersonale som bruker

et spesielt verktøy, lås og nøkkel, eller en annen sikkerhetsanordning, og det
.kontrolleres av den autoriteten som er ansvarlig for området

Esta unidade foi concebida para instalação em áreas de acesso restrito. Uma Aviso
área de acesso restrito é uma área à qual apenas tem acesso o pessoal de serviço
autorizado, que possua uma ferramenta, chave e fechadura especial, ou qualquer

outra forma de segurança. Esta área é controlada pela autoridade responsável
.pelo local

Esta unidad ha sido diseñada para instalarse en áreas de acceso !Atención¡
restringido. Área de acceso restringido significa un área a la que solamente tiene
acceso el personal de servicio mediante la utilización de una herramienta especial,
cerradura con llave, o algún otro medio de seguridad, y que está bajo el control de

.la autoridad responsable del local

Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat tillträde. !Varning
Ett område med begränsat tillträde får endast tillträdas av servicepersonal med ett
speciellt verktyg, lås och nyckel, eller annan säkerhetsanordning, och kontrolleras

.av den auktoritet som ansvarar för området
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اإللكتروستاتيكي التفريغ تلف تجنب

تتلف فقد اإلستاتيكية. الكهرباء بسبب للتلف حساسة الخدمات لعبّارة المادية المكونات من كثير تعتبر
جهد بدرجات تشعر أن بسهولة ويمكن فولت. 30 إلى تصل الجهد من قليلة بدرجات المكونات بعض
في أو التعبئة إسفنج أو البالستيك من مصنوعة مادة أمسكت كلما تلف إحداث إمكانية لها إستاتيكية
حدوث احتمال من للحد التالية اإلرشادات راعِ السجاد. على أو بالستيك على المكونات تحريك حالة

للمكون: كاملة أو متقطعة أعطال في يتسبب قد الذي (ESD) اإلستاتيكي التفريغ بسبب تلف
مالمس■ أنه وتأكد (ESD) اإلستاتيكي بالتفريغ الخاص الكاحل شريط أو المعصم شريط استخدم

مباشرةً. للجلد

اإلستاتيكي التفريغ بشريط الخاصة المقاومة قيمة من دورية بصفة تحقق األمان، وبغرض تنبيه:
موم. 10 إلى 1 بين ما النطاق في القياس يتراوح أن ينبغي .(ESD)

شريط■ في الجهاز طرف أن من تأكد المعدني، الهيكل من إزالته تمت مكون أي معالجة وعند
المعدني الهيكل على الموجودة ESD نقاط بإحدى متصل بك الخاص (ESD) اإلستاتيكي التفريغ

.6 الصفحة في 2 الشكل و 6 الصفحة في 1 الشكل في والموضحة
اإلستاتيكي■ التفريغ جهد درجات فإن هذا ومع ومالبسك. المكون بين احتكاك حدوث تجنب

المكونات. تلف في سببًا تمثل قد مالبسك من المنبعثة (ESD)
مضاد■ سطح على ألعلى المكون جانب يكون بحيث دائمًا ضعه تركيبه، أو مكون إزالة عند

66 الشكل (انظر إلكتروستاتيكية حقيبة في أو لإلستاتيكية مضاد بطاقات حامل في لإلستاتيكية
تعبئته. قبل إلكتروستاتيكية حقيبة في ضعه المكونات، أحد إعادة حالة في .(138 الصفحة في

إلكتروستاتيكية حقيبة في مكون وضعُ :66 الشكل

الحريق من السالمة متطلبات

األفراد سالمة تأتي األخرى، الشبكات وأجهزة التوجيه أجهزة تشمل التي الحريق طوارئ حالة في
بتوفير وقم الحريق، طوارئ حالة في األفراد لحماية الالزمة اإلجراءات اتخذ األولى. المرتبة في

الحريق. إطفاء وأجهزة الحريق في للتحكم المناسبة واألجهزة األمان على تدريب

تركيب ينبغي حريق. وقوع حالة في األجهزة لحماية الالزمة اإلجراءات اتخذ ذلك، إلى باإلضافة
إخماد أجهزة بتوفير ونوصي اإللكترونية. لألجهزة مناسبة بيئة في Juniper Networks منتجات

المحلية والقوانين القواعد جميع ومراعاة األجهزة، من مقربة على حريق اندالع حالة في الحرائق
وتشغيله. الجهاز تركيب عند والكهرباء والسالمة بالحريق الخاصة
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الحرائق إخماد

عن الكهربي التيار بفصل أوالً قم الكهرباء، عن ناتج حريق اندالع أو كهربي خطر وقوع حالة في
مضادات يستخدم الذي C النوع من الحريق إطفاء جهاز استخدم ثم المصدر. في الموجود الجهاز

”أجهزة انظر الحريق، إطفاء أجهزة حول المعلومات من لمزيد الحريق. إلطفاء التآكلية غير الحريق
.139 الصفحة في الحريق“ إخماد

الحريق إخماد أجهزة

أكسيد ثاني مثل التآكلية غير الحريق مضادات تستخدم التي C النوع من الحريق إطفاء أجهزة تعتبر
تعمل حيث الكهرباء. عن الناجمة الحرائق إخماد في فعالية أكثر ،™Halotronو (2CO) الكربون

على للقضاء االشتعال منطقة عن وعزله األكسجين إحالل على C النوع من الحريق إطفاء أجهزة
هذا استخدم حوله، أو للتبريد البيئة من الهواء يسحب الذي الجهاز على اندلع حريق وإلطفاء الحريق.
تخلف التي الطفاية من بدالً الخامل األكسجين إحالل على تعمل التي الحريق إطفاء أجهزة من النوع

الجهاز. على بقايا

الكيميائية الحريق إطفاء (أجهزة ABC النوع من األغراض متعددة كيميائية إطفاء أجهزة تستخدم ال
هذه الحريق طفاية في األساسي المكون إن حيث .Juniper Networks جهاز من بالقرب الجافة)

عند ذلك، على عالوةً تنظيفه. وصعوبة اللزوجة بشدة يتسم والذي األمونيوم أحادي فوسفات هو
تآكل في ويتسبب التآكل شديد األمونيوم أحادي فوسفات يصبح الرطوبة، من بسيطة لمقادير تعرضه

المعادن. معظم

األوان قبل التعطل إلى الكيميائية الحريق طفاية تفريغ فيها تم التي الحجرة في جهاز أي يتعرض
إصالحه. يمكن ال بتلف أصيب قد الجهاز ويكون عليه. االعتماد يصعب بحيث تشغيله وتأثر

حريق على للسيطرة جافة كيميائية حريق طفاية تستخدم ال الضمان، سريان على للحفاظ مالحظة:
كيميائية حريق طفاية استخدام حالة وفي منها. بالقرب أو Juniper Networks خدمات عبّارة في وقع

الخدمة. اتفاقية بموجب للوحدة الضمان تغطية ستنتهي جافة،

الحفاظ في مسؤوليتك فيها تراعي بطريقة إصالحها تعذر التي التالفة األجهزة من تتخلص بأن ونوصي
البيئة. على

والتحذيرات التركيب أمان إرشادات

تركيبها: وأثناء الخدمات عبّارة تركيب قبل التالية والتحذيرات اإلرشادات راعِ
■140 الصفحة في المعدني الهيكل رفع إرشادات
■140 الصفحة في التركيب إرشادات تحذير
■141 الصفحة في حامل على التركيب وتحذيرات متطلبات
■144 الصفحة في المنحدر تحذير
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المعدني الهيكل رفع إرشادات

التالية اإلرشادات راعِ كجم). 74.2) رطالً 163.5 حوالي إلى التكوين كامل المعدني الهيكل وزن يصل
ونقلها: الخدمات عبّارة لرفع

في■ الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد في الواردة اإلرشادات اقرأ الخدمات، عبّارة نقل قبل
والمساحة والبيئة الطاقة بمتطلبات يفي فيه للتركيب المعد الموقع أن من للتحقق 33 الصفحة

الخالية.
ميكانيكية■ رافعة باستخدم يوصى فقط. بنفسك التكوين كاملة الخدمات عباّرة رفع تحاول ال

يكون أن يجب رفع، آلة استخدام إمكانية وجود عدم حالة في حامل. إلى الخدمات عبّارة لحمل
المعدني الهيكل من المكونات إزالة عليك ويتعين شخصين الخدمات عبّارة يرفعون لمن عدد أقل

في الخدمات“ عبّارة ”إعداد انظر وإزالتها، المكونات رفع إرشادات على لالطالع رفعها. قبل
.31 الصفحة

الخارجية.■ الكابالت جميع افصل نقلها، أو الخدمات عبّارة رفع قبل
من■ بدالً ساقيك على بالتحميل الوزن معظم ارفع ثقيل، جسم أي رفع عند الحال هو وكما

بموازنة قم الرفع. عند بجسدك االلتواء وتجنب نسبيًا مستقيمًا ظهرك واجعل ركبتيك واثِن ظهرك.
األرض. على قدميك ثبات من وتأكد بهدوء الحمل

التركيب إرشادات تحذير

الطاقة. بمصدر الخدمات عبّارة توصيل قبل التركيب إرشادات بقراءة عليك تحذير:

Raadpleeg de installatie-aanwijzingen voordat u het systeem met Waarschuwing
.de voeding verbindt

.Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen Varoitus

Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les Attention
.directives d'installation

Lesen Sie die Installationsanweisungen, bevor Sie das System an die Warnung
.Stromquelle anschließen

Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema Avvertenza
.all'alimentatore

.Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden Advarsel

Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à sua fonte de Aviso
.energia

Ver las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la !Atención¡
.red de alimentación

Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till dess !Varning
.strömförsörjningsenhet
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حامل على التركيب وتحذيرات متطلبات

آمن نحو وعلى متساويًا دعمًا مدعوم فيه الخدمات عبّارة تركيب يتم الذي المعدات حامل أن تأكد
المتوازنة. غير الميكانيكية الحَمل عملية عن تنتج قد التي الخطر حالة لتجنب

اتخذ الحامل، في صيانتها أو الخدمات عبّارة تركيب عند بدنية إصابة حدوث دون وللحيلولة تحذير:
على الحفاظ في التالية التوجيهات تساعدك مستقرًا. سيظل النظام أن لضمان التالية االحتياطات

سالمتك:
المبنى.■ بنية في بإحكام مثبت حامل في الخدمات عبّارة تركيب يجب
بالحامل.■ الوحيدة الوحدة هي كانت إذا الحامل أسفل في الخدمات عبّارة تركيب ينبغي
أعلى■ إلى أسفل من الحامل بتحميل قم جزئيًا، ممتلئ حامل في الخدمات عبّارة تركيب عند

الحامل. أسفل عند موجودًا مكون أثقل يكون بحيث
أو■ الخدمات عبّارة تركيب قبل التثبيت أجهزة بتركيب قم تثبيت، بأجهزة الحامل تزويد حالة في

الحامل. في صيانتها

Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een Waarschuwing
rek monteert of het daar een servicebeurt geeft, moet u speciale

voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel stabiel blijft.
:De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren

■De Juniper Networks services gateway moet in een stellage worden
.geïnstalleerd die aan een bouwsel is verankerd

■Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel
.het enige in het rek is

■Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het
rek van onderen naar boven te laden met het zwaarste onderdeel onderaan

.in het rek

■Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de
stabilisatoren te monteren voordat u het toestel in het rek monteert of het

.daar een servicebeurt geeft

Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on Varoitus
noudatettava erityisiä varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta

:vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita
■Juniper Networks services gateway on asennettava telineeseen, joka on

.kiinnitetty rakennukseen
■.Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan
■Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen

.alaosasta kaikkein raskaimmalla esineellä ja siirry sitten sen yläosaan
■Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista

.telineeseen tai sen huoltamista siinä
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Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de montage Attention
ou de réparation de cette unité en casier, il convient de prendre des précautions

spéciales afin de maintenir la stabilité du système. Les directives ci-dessous sont
:destinées à assurer la protection du personnel

■Le rack sur lequel est monté le Juniper Networks services gateway doit être
.fixé à la structure du bâtiment

■Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit être placée
.dans le bas

■Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger le casier
.de bas en haut en plaçant l'élément le plus lourd dans le bas

■Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les stabilisateurs
.avant de monter ou de réparer l'unité en casier

Zur Vermeidung von Körperverletzung beim Anbringen oder Warten dieser Warnung
Einheit in einem Gestell müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen, um

sicherzustellen, daß das System stabil bleibt. Die folgenden Richtlinien sollen zur
:Gewährleistung Ihrer Sicherheit dienen

■Der Juniper Networks services gateway muß in einem Gestell installiert werden,
.das in der Gebäudestruktur verankert ist

■Wenn diese Einheit die einzige im Gestell ist, sollte sie unten im Gestell
.angebracht werden

■Bei Anbringung dieser Einheit in einem zum Teil gefüllten Gestell ist das Gestell
von unten nach oben zu laden, wobei das schwerste Bauteil unten im Gestell

.anzubringen ist
■Wird das Gestell mit Stabilisierungszubehör geliefert, sind zuerst die

Stabilisatoren zu installieren, bevor Sie die Einheit im Gestell anbringen oder
.sie warten

Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di Avvertenza
questa unità in un supporto, occorre osservare speciali precauzioni per garantire
che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive vengono fornite per garantire

:la sicurezza personale
■Il Juniper Networks services gateway deve essere installato in un telaio, il quale

.deve essere fissato alla struttura dell'edificio
■Questa unità deve venire montata sul fondo del supporto, se si tratta dell'unica

.unità da montare nel supporto
■Quando questa unità viene montata in un supporto parzialmente pieno, caricare

il supporto dal basso all'alto, con il componente più pesante sistemato sul fondo
.del supporto

■Se il supporto è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima
.di montare o di procedere alla manutenzione dell'unità nel supporto
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Unngå fysiske skader under montering eller reparasjonsarbeid på denne Advarsel
enheten når den befinner seg i et kabinett. Vær nøye med at systemet er stabilt.

:Følgende retningslinjer er gitt for å verne om sikkerheten
■Juniper Networks services gateway må installeres i et stativ som er forankret

.til bygningsstrukturen
■Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste

.enheten i kabinettet
■Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal kabinettet

.lastes fra bunnen og opp med den tyngste komponenten nederst i kabinettet
■Hvis kabinettet er utstyrt med stabiliseringsutstyr, skal stabilisatorene installeres

.før montering eller utføring av reparasjonsarbeid på enheten i kabinettet

Para se prevenir contra danos corporais ao montar ou reparar esta unidade Aviso
numa estante, deverá tomar precauções especiais para se certificar de que o

sistema possui um suporte estável. As seguintes directrizes ajudá-lo-ão a efectuar
:o seu trabalho com segurança

■O Juniper Networks services gateway deverá ser instalado numa prateleira
.fixa à estrutura do edificio

■Esta unidade deverá ser montada na parte inferior da estante, caso seja esta
.a única unidade a ser montada

■Ao montar esta unidade numa estante parcialmente ocupada, coloque os itens
.mais pesados na parte inferior da estante, arrumando-os de baixo para cima

■Se a estante possuir um dispositivo de estabilização, instale-o antes de montar
.ou reparar a unidade

Para evitar lesiones durante el montaje de este equipo sobre un bastidor, !Atención¡
o posteriormente durante su mantenimiento, se debe poner mucho cuidado en que

el sistema quede bien estable. Para garantizar su seguridad, proceda según las
:siguientes instrucciones

■El Juniper Networks services gateway debe instalarse en un bastidor fijado a
.la estructura del edificio

■Colocar el equipo en la parte inferior del bastidor, cuando sea la única unidad
.en el mismo

■Cuando este equipo se vaya a instalar en un bastidor parcialmente ocupado,
comenzar la instalación desde la parte inferior hacia la superior colocando el

.equipo más pesado en la parte inferior
■Si el bastidor dispone de dispositivos estabilizadores, instalar éstos antes de

.montar o proceder al mantenimiento del equipo instalado en el bastidor

För att undvika kroppsskada när du installerar eller utför underhållsarbete !Varning
på denna enhet på en ställning måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder för

att försäkra dig om att systemet står stadigt. Följande riktlinjer ges för att trygga din
:säkerhet
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■Juniper Networks services gateway måste installeras i en ställning som är
.förankrad i byggnadens struktur

■Om denna enhet är den enda enheten på ställningen skall den installeras längst
.ned på ställningen

■Om denna enhet installeras på en delvis fylld ställning skall ställningen fyllas
.nedifrån och upp, med de tyngsta enheterna längst ned på ställningen

■Om ställningen är försedd med stabiliseringsdon skall dessa monteras fast
.innan enheten installeras eller underhålls på ställningen

المنحدر تحذير

درجات. 10 عن انحداره يزيد منحدرًا تستخدم ال الخدمات، عبّارة تركيب عند تحذير:

.Gebruik een oprijplaat niet onder een hoek van meer dan 10 graden Waarschuwing

.Älä käytä sellaista kaltevaa pintaa, jonka kaltevuus ylittää 10 astetta Varoitus

.Ne pas utiliser une rampe dont l'inclinaison est supérieure à 10 degrés Attention

.Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad verwenden Warnung

.Non usare una rampa con pendenza superiore a 10 gradi Avvertenza

.Bruk aldri en rampe som heller mer enn 10 grader Advarsel

.Não utilize uma rampa com uma inclinação superior a 10 graus Aviso

No usar una rampa inclinada más de 10 grados !Atención¡

.Använd inte ramp med en lutning på mer än 10 grader !Varning

LED ومؤشرات بالليزر الخاصة والتحذيرات األمان إرشادات

األغذية إدارة تعتبرها والتي بالليزر؛ تعمل إرسال بأجهزة مجهزة الخدمات عبّارة بطاقات بعض
الفئة من ليزر منتج أنها على تقييمها ويجري األولى، الفئة من ليزر منتج المتحدة بالواليات والدواء

.EN 60825–1 +A11 +A2 لمتطلبات وفقًا األولى

التالية: والتحذيرات اإلرشادات راعِ
■145 الصفحة في بالليزر خاصة عامة أمان إرشادات
■145 الصفحة في األولى الفئة من الليزر منتج تحذير
■145 الصفحة في األولى الفئة من LED مؤشر تحذير
■146 الصفحة في الليزر شعاع تحذير
■146 الصفحة في المفتوحة المنافذ فتحات من المنبعث اإلشعاع تحذير
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بالليزر خاصة عامة أمان إرشادات

بدنية: إصابة حدوث دون للحيلولة التالية األمان إرشادات اتبع ،PIC بطاقات من بالقرب العمل عند
معلومة.■ غير بمصادر توصيلها يجري التي األلياف أو المتصلة غير المنافذ تستكشف ال
بصرية.■ بأدوات المتصلة غير الضوئية المنافذ تفحص ال
للشعاع.■ المباشر التعرض تجنب

العين عدسة تركز مرئي. غير ليزر إشعاع تبعث قد المتصلة غير الضوئية الموصالت إن حيث تحذير:
- الليزر مصدر على مباشرةً العين تركيز يتسبب قد ولذلك العين، شبكية على كلها الليز طاقة البشرية

بالعين. ضرر إلحاق في - الطاقة منخفض الليزر حتى

األولى الفئة من الليزر منتج تحذير

األولى. الفئة من الليزر منتج تحذير:

.Klasse-1 laser produkt Waarschuwing

.Luokan 1 lasertuote Varoitus

.Produit laser de classe I Attention

.Laserprodukt der Klasse 1 Warnung

.Prodotto laser di Classe 1 Avvertenza

.Laserprodukt av klasse 1 Advarsel

.Produto laser de classe 1 Aviso

.Producto láser Clase I !Atención¡

.Laserprodukt av klass 1 !Varning

األولى الفئة من LED مؤشر تحذير

األولى. الفئة من LED مؤشر منتج تحذير:

.Klasse 1 LED-product Waarschuwing

.Luokan 1 valodiodituote Varoitus

.Alarme de produit LED Class I Attention
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.Class 1 LED-Produktwarnung Warnung

.Avvertenza prodotto LED di Classe 1 Avvertenza

.LED-produkt i klasse 1 Advarsel

.Produto de classe 1 com LED Aviso

.Aviso sobre producto LED de Clase 1 !Atención¡

.Lysdiodprodukt av klass 1 !Varning

الليزر شعاع تحذير

بصرية. أدوات باستخدام مباشرةً إليه تنظر أو الليزر شعاع في تحدق ال تحذير:

Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met optische Waarschuwing
.instrumenten

.Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen avulla Varoitus

Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à l'aide Attention
.d'instruments optiques

Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit optischen Geräten Warnung
.prüfen

Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici per osservarlo Avvertenza
.direttamente

.Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter Advarsel

Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com Aviso
.instrumentos ópticos

No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con instrumentos !Atención¡
.ópticos

Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den genom optiska !Varning
.instrument

المفتوحة المنافذ فتحات من المنبعث اإلشعاع تحذير

متصل، ألياف كابل وجود عدم حالة في المنفذ فتحة من مرئي غير إشعاع ينبعث قد ألنه نظرًا تحذير:
مفتوحة. فتحات في تحدق وال لإلشعاع التعرض تجنب
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Aangezien onzichtbare straling vanuit de opening van de poort kan Waarschuwing
komen als er geen fiberkabel aangesloten is, dient blootstelling aan straling en het

.kijken in open openingen vermeden te worden

Koska portin aukosta voi emittoitua näkymätöntä säteilyä, kun kuitukaapelia Varoitus
.ei ole kytkettynä, vältä säteilylle altistumista äläkä katso avoimiin aukkoihin

Des radiations invisibles à l'il nu pouvant traverser l'ouverture du port Attention
lorsqu'aucun câble en fibre optique n'y est connecté, il est recommandé de ne pas

.regarder fixement l'intérieur de ces ouvertures

Aus der Port-Öffnung können unsichtbare Strahlen emittieren, wenn kein Warnung
Glasfaserkabel angeschlossen ist. Vermeiden Sie es, sich den Strahlungen

!auszusetzen, und starren Sie nicht in die Öffnungen

Quando i cavi in fibra non sono inseriti, radiazioni invisibili possono Avvertenza
essere emesse attraverso l'apertura della porta. Evitate di esporvi alle radiazioni e

.non guardate direttamente nelle aperture

Unngå utsettelse for stråling, og stirr ikke inn i åpninger som er åpne, fordi Advarsel
.usynlig stråling kan emiteres fra portens åpning når det ikke er tilkoblet en fiberkabel

Dada a possibilidade de emissão de radiação invisível através do orifício da Aviso
via de acesso, quando esta não tiver nenhum cabo de fibra conectado, deverá

evitar a exposição à radiação e não deverá olhar fixamente para orifícios que se
.encontrarem a descoberto

Debido a que la apertura del puerto puede emitir radiación invisible !Atención¡
cuando no existe un cable de fibra conectado, evite mirar directamente a las

.aperturas para no exponerse a la radiación

Osynlig strålning kan avges från en portöppning utan ansluten fiberkabel !Varning
och du bör därför undvika att bli utsatt för strålning genom att inte stirra in i

.oskyddade öppningar

التشغيل وأمان بالصيانة خاصة وتحذيرات إرشادات

التالية: والتحذيرات اإلرشادات الحظ الخدمات، عبّارة صيانة عند
■148 الصفحة في البطارية مع التعامل تحذير
■149 الصفحة في المجوهرات نزع تحذير
■150 الصفحة في البرق نشاط تحذير
■150 الصفحة في التشغيل حرارة درجة تحذير
■152 الصفحة في المنتج من التخلص تحذير
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البطارية مع التعامل تحذير

إال البطارية تستبدل ال انفجار. حدوث إلى صحيحة غير بطريقة البطارية استبدال يؤدي قد تحذير:
المستهلكة البطاريات من تخلص المصنعة. الجهة به توصي مكافئ نوع من أو النوع نفس من بأخرى

المصنعة. الجهة إلرشادات وفقًا

Er is ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd vervangen wordt. Waarschuwing
Vervang de batterij slechts met hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant
aanbevolen is. Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig fabrieksvoorschriften

.weggeworpen te worden

Räjähdyksen vaara, jos akku on vaihdettu väärään akkuun. Käytä Varoitus
vaihtamiseen ainoastaan saman- tai vastaavantyyppistä akkua, joka on valmistajan

.suosittelema. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la Attention
remplacer que par une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le

.fabricant. Jeter les piles usagées conformément aux instructions du fabricant

Bei Einsetzen einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Warnung
Sie die Batterie nur durch den gleichen oder vom Hersteller empfohlenen Batterietyp.

.Entsorgen Sie die benutzten Batterien nach den Anweisungen des Herstellers

Pericolo di esplosione se la batteria non è installata correttamente. Avvertenza
Sostituire solo con una di tipo uguale o equivalente, consigliata dal produttore.

.Eliminare le batterie usate secondo le istruzioni del produttore

Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil måte. Skift Advarsel
kun med samme eller tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kasser

.brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner

Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. Aviso
Substitua a bateria por uma bateria igual ou de um tipo equivalente recomendado
.pelo fabricante. Destrua as baterias usadas conforme as instruções do fabricante

Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera !Atención¡
incorrecta. Reemplazar la batería exclusivamente con el mismo tipo o el equivalente

recomendado por el fabricante. Desechar las baterías gastadas según las
.instrucciones del fabricante

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast batteriet med samma !Varning
batterityp som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. Följ tillverkarens

.anvisningar vid kassering av använda batterier
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المجوهرات نزع تحذير

والقالدات الخواتم ذلك في بما المجوهرات انزع الطاقة، بخطوط المتصل الجهاز استخدام قبل تحذير:
في يتسبب قد مما واألرض بالطاقة اتصالها عند المعدنية األجسام حرارة ترتفع حيث والساعات.

بها. المتصلة باألطراف المعدنية األجسام التحام أو خطيرة بحروق اإلصابة

Alvorens aan apparatuur te werken die met elektrische leidingen is Waarschuwing
verbonden, sieraden (inclusief ringen, kettingen en horloges) verwijderen. Metalen

voorwerpen worden warm wanneer ze met stroom en aarde zijn verbonden, en
kunnen ernstige brandwonden veroorzaken of het metalen voorwerp aan de

.aansluitklemmen lassen

Ennen kuin työskentelet voimavirtajohtoihin kytkettyjen laitteiden parissa, Varoitus
ota pois kaikki korut (sormukset, kaulakorut ja kellot mukaan lukien). Metalliesineet

kuumenevat, kun ne ovat yhteydessä sähkövirran ja maan kanssa, ja ne voivat
.aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata metalliesineet kiinni liitäntänapoihin

Avant d'accéder à cet équipement connecté aux lignes électriques, ôter Attention
tout bijou (anneaux, colliers et montres compris). Lorsqu'ils sont branchés à

l'alimentation et reliés à la terre, les objets métalliques chauffent, ce qui peut
.provoquer des blessures graves ou souder l'objet métallique aux bornes

Vor der Arbeit an Geräten, die an das Netz angeschlossen sind, jeglichen Warnung
Schmuck (einschließlich Ringe, Ketten und Uhren) abnehmen. Metallgegenstände

erhitzen sich, wenn sie an das Netz und die Erde angeschlossen werden, und
können schwere Verbrennungen verursachen oder an die Anschlußklemmen

.angeschweißt werden

Prima di intervenire su apparecchiature collegate alle linee di Avvertenza
alimentazione, togliersi qualsiasi monile (inclusi anelli, collane, braccialetti ed

orologi). Gli oggetti metallici si riscaldano quando sono collegati tra punti di
alimentazione e massa: possono causare ustioni gravi oppure il metallo può saldarsi

.ai terminali

Fjern alle smykker (inkludert ringer, halskjeder og klokker) før du skal Advarsel
arbeide på utstyr som er koblet til kraftledninger. Metallgjenstander som er koblet
til kraftledninger og jord blir svært varme og kan forårsake alvorlige brannskader

.eller smelte fast til polene

Antes de trabalhar em equipamento que esteja ligado a linhas de corrente, Aviso
retire todas as jóias que estiver a usar (incluindo anéis, fios e relógios). Os objectos
metálicos aquecerão em contacto com a corrente e em contacto com a ligação à

.terra, podendo causar queimaduras graves ou ficarem soldados aos terminais

Antes de operar sobre equipos conectados a líneas de alimentación, !Atención¡
quitarse las joyas (incluidos anillos, collares y relojes). Los objetos de metal se

calientan cuando se conectan a la alimentación y a tierra, lo que puede ocasionar
.quemaduras graves o que los objetos metálicos queden soldados a los bornes
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Tag av alla smycken (inklusive ringar, halsband och armbandsur) innan !Varning
du arbetar på utrustning som är kopplad till kraftledningar. Metallobjekt hettas upp
när de kopplas ihop med ström och jord och kan förorsaka allvarliga brännskador;

.metallobjekt kan också sammansvetsas med kontakterna

البرق نشاط تحذير

البرق. نشاط فترات أثناء فصلها أو كابالت بتوصيل تقم وال النظام على تعمل ال تحذير:

Tijdens onweer dat gepaard gaat met bliksem, dient u niet aan het Waarschuwing
.systeem te werken of kabels aan te sluiten of te ontkoppelen

Älä työskentele järjestelmän parissa äläkä yhdistä tai irrota kaapeleita Varoitus
.ukkosilmalla

Ne pas travailler sur le système ni brancher ou débrancher les câbles Attention
.pendant un orage

Arbeiten Sie nicht am System und schließen Sie keine Kabel an bzw. Warnung
.trennen Sie keine ab, wenn es gewittert

Non lavorare sul sistema o collegare oppure scollegare i cavi durante Avvertenza
.un temporale con fulmini

Utfør aldri arbeid på systemet, eller koble kabler til eller fra systemet når Advarsel
.det tordner eller lyner

Não trabalhe no sistema ou ligue e desligue cabos durante períodos de mau Aviso
.(tempo (trovoada

No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el !Atención¡
.transcurso de descargas eléctricas en la atmósfera

Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta eller koppla !Varning
.loss kablar

التشغيل حرارة درجة تحذير

حرارته درجة تتجاوز مكان في بتشغيلها تقم ال الخدمات، عبّارة حرارة درجة ارتفاع زيادة لمنع تحذير:
تقييد ولمنع مئوية). (ο40درجة فهرنهايت ο104درجات تبلغ والتي بها الموصى الخارجية الحرارة درجة

التهوية. فتحات حول األقل على سم) 15.2) بوصات 6 تبلغ خالية مساحة اترك الهواء، تدفق

Om te voorkomen dat welke services gateway van de Juniper Waarschuwing
Networks services gateway dan ook oververhit raakt, dient u deze niet te bedienen

Cοop een plaats waar de maximale aanbevolen omgevingstemperatuur van 40
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wordt overschreden. Om te voorkomen dat de luchtstroom wordt beperkt, dient er
.minstens 15,2 cm speling rond de ventilatie-openingen te zijn

Ettei Juniper Networks services gateway-sarjan reititin ylikuumentuisi, sitä Varoitus
ei saa käyttää tilassa, jonka lämpötila ylittää korkeimman suositellun

C. Ettei ilmanvaihto estyisi, tuuletusaukkojen ympärille onοympäristölämpötilan 40
.jätettävä ainakin 15,2 cm tilaa

Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme Juniper Networks Attention
services gateway, ne l'utilisez pas dans une zone où la température ambiante est
C. Pour permettre un flot d'air constant, dégagez un espace d'auοsupérieure à 40

.moins 15,2 cm autour des ouvertures de ventilations

Um einen services gateway der services gateway vor Überhitzung zu Warnung
schützen, darf dieser nicht in einer Gegend betrieben werden, in der die

C überschreitet. UmοUmgebungstemperatur das empfohlene Maximum von 40
Lüftungsverschluß zu verhindern, achten Sie darauf, daß mindestens 15,2 cm lichter

.Raum um die Lüftungsöffnungen herum frei bleibt

Per evitare il surriscaldamento dei services gateway, non adoperateli Avvertenza
C. Per evitareοin un locale che ecceda la temperatura ambientale massima di 40

che la circolazione dell'aria sia impedita, lasciate uno spazio di almeno 15.2 cm di
.fronte alle aperture delle ventole

Unngå overoppheting av eventuelle rutere i Juniper Networks services Advarsel
gateway Disse skal ikke brukes på steder der den anbefalte maksimale

F). Sørg for at klaringen rundtοC (104οomgivelsestemperaturen overstiger 40
.lufteåpningene er minst 15,2 cm (6 tommer) for å forhindre nedsatt luftsirkulasjon

Para evitar o sobreaquecimento do encaminhador Juniper Networks services Aviso
gateway, não utilize este equipamento numa área que exceda a temperatura

C. Para evitar a restrição à circulação de ar, deixeοmáxima recomendada de 40
.pelo menos um espaço de 15,2 cm à volta das aberturas de ventilação

Para impedir que un encaminador de la serie Juniper Networks services !Atención¡
gateway se recaliente, no lo haga funcionar en un área en la que se supere la

C. Para impedir la restricciónοtemperatura ambiente máxima recomendada de 40
de la entrada de aire, deje un espacio mínimo de 15,2 cm alrededor de las aperturas

.para ventilación

Förhindra att en Juniper Networks services gateway överhettas genom !Varning
att inte använda den i ett område där den maximalt rekommenderade

C överskrids. Förhindra att luftcirkulationen inskränksοomgivningstemperaturen på 40
genom att se till att det finns fritt utrymme på minst 15,2 cm omkring

.ventilationsöppningarna
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المنتج من التخلص تحذير

المحلية. والقواعد القوانين لجميع وفقًا المنتج هذا من التخلص يجب تحذير:

Dit produkt dient volgens alle landelijke wetten en voorschriften te Waarschuwing
.worden afgedankt

Tämän tuotteen lopullisesta hävittämisestä tulee huolehtia kaikkia Varoitus
.valtakunnallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen

La mise au rebut définitive de ce produit doit être effectuée conformément Attention
.à toutes les lois et réglementations en vigueur

Dieses Produkt muß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Warnung
.entsprechend entsorgt werden

L'eliminazione finale di questo prodotto deve essere eseguita osservando Avvertenza
le normative italiane vigenti in materia

Endelig disponering av dette produktet må skje i henhold til nasjonale Advarsel
.lover og forskrifter

A descartagem final deste produto deverá ser efectuada de acordo com os Aviso
.regulamentos e a legislação nacional

El desecho final de este producto debe realizarse según todas las leyes !Atención¡
y regulaciones nacionales

Slutlig kassering av denna produkt bör skötas i enlighet med landets alla !Varning
.lagar och föreskrifter

الكهربي األمان وتحذيرات إرشادات

التالية: األقسام في الموضحة اإلرشادات اتبع بالكهرباء، يعمل جهاز على العمل عند
■152 الصفحة في كهربائي حادث وقوع حالة في
■153 الصفحة في الكهربي لألمان عامة وتحذيرات إرشادات
■157 الصفحة في المتردد التيار لطاقة الكهربي األمان إرشادات
■157 الصفحة في الدائم التيار لطاقة الكهربي األمان وتحذيرات إرشادات

كهربائي حادث وقوع حالة في

به: وردت الذي بالترتيب التالية اإلجراءات فاتخذ الكهربائي، الحادث عن إصابة نتجت إذا
حدوث1. في تتسبب قد التي المحتملة الخطورة ذات والحاالت األوضاع من احترس حذرك. خذ

اإلصابات. من المزيد
الخدمات.2. عبّارة عن الطاقة افصل
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طلب3. ثم الضحية حالة تقييم فعليك وإال أمكن. إن الطبية؛ اإلسعافات إلحضار آخر شخصًا ابعث
النجدة.

الكهربي لألمان عامة وتحذيرات إرشادات

الدولية:■ أو المحلية أو اإلقليمية الكهرباء أكواد مع بالتوافق الخدمات عبّارة بتركيب قم
الكهربي■ الكود ،(NFPA 70) الحرائق من للحماية القومي االتحاد - المتحدة الواليات

المتحدة. بالواليات الخاص القومي
■.CSA C22.1 األول، الجزء الكندي، الكهربي الكود - كندا

الجزء■ من ،60364 رقم (IEC (اختصارها الدولية اإللكتروميكانيكية اللجنة - األخرى الدول
السابع. الجزء إلى األول

■.TN الطاقة لنظام وفقًا التقييم يجري

كهربي■ حادث وقع إذا بحيث بها تعمل التي الحجرة في الطاقة لفصل طوارئ لمفتاح موضعًا عيِّن
بسرعة. الطاقة تشغيل إيقاف يمكنك

العمل.■ بمساحة مكان أي في محتمل خطر على تنطوي التي الحاالت في بمفردك تعمل ال
الدائرة■ حالة من دومًا تحقق الكهربية. الدائرة عن مفصولة الطاقة أن تفترض أن أبدًا إياك

العمل. بدء قبل الكهربية
كاألرضيات■ بها؛ تعمل التي بالمنطقة محتملة خطر مصادر وجود عدم من وتأكد بعناية ابحث

موجودة. غير أرضية أمان وصالت أو المؤرضة غير بالطاقة اإلمداد وأسالك الرطبة
وإرشادات■ بعالمات المميزة الكهربية المعدالت تتجاوز ال بحيث الخدمات عبّارة بتشغيل قم

المنتج. استخدام
الكابالت■ استخدم الصحيح، بالشكل ولتعمل بأمان الطرفية واألجهزة الخدمات عبّارة لتشغيل

جيدة. بحالة أنها وتأكد المتصلة الطرفية لألجهزة الموصوفة والموصالت

فصل أو الخدمات عبّارة تشغيل إيقاف دون واستبدالها الخدمات عبّارة مكونات من كثير إزالة يمكن
الصفحة في “(FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة ”الوحدات في بالتفصيل موضح هو كما عنها، الطاقة

تالفًا. بدا إذا الجهاز بتركيب أبدًا تقم ال .93

المؤرضة األجهزة تحذير

بالطرف متصلة الخدمات عبّارة أن من فتأكد تأريضها. يتم بحيث الخدمات عبّارة تصميم تم لقد تحذير:
العادي. االستخدام أثناء األرضي

Deze apparatuur hoort geaard te worden Zorg dat de host-computer Waarschuwing
.tijdens normaal gebruik met aarde is verbonden

Tämä laitteisto on tarkoitettu maadoitettavaksi. Varmista, että isäntälaite Varoitus
.on yhdistetty maahan normaalikäytön aikana

Cet équipement doit être relié à la terre. S'assurer que l'appareil hôte est Attention
.relié à la terre lors de l'utilisation normale

Dieses Gerät muß geerdet werden. Stellen Sie sicher, daß das Host-Gerät Warnung
.während des normalen Betriebs an Erde gelegt ist
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Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi Avvertenza
.che il dispositivo host sia collegato alla massa di terra durante il normale utilizzo

Dette utstyret skal jordes. Forviss deg om vertsterminalen er jordet ved Advarsel
.normalt bruk

Este equipamento deverá estar ligado à terra. Certifique-se que o host se Aviso
.encontra ligado à terra durante a sua utilização normal

Este equipo debe conectarse a tierra. Asegurarse de que el equipo !Atención¡
.principal esté conectado a tierra durante el uso normal

Denna utrustning är avsedd att jordas. Se till att värdenheten är jordad !Varning
.vid normal användning

الوسطى اللوحة طاقة خطر تحذير

فاحرص الخدمات. لعبّارة الوسطى اللوحة عبر الكهربية الطاقة من عالية مستويات توزيع يتم تحذير:
صيانة أثناء معدني جسم بأي بها، متصل مكون أي أو الوسطى اللوحة موصالت لمس عدم على

الخدمات. عبّارة في المثبتة المكونات

المتعددة بالطاقة اإلمداد مصادر فصل تحذير

إلزالة تمامًا الوصالت كافة إزالة يجب واحد. طاقة مصدر من أكثر على الخدمات عبّارة تحتوي تحذير:
نهائيًا. الوحدة عن الطاقة

Deze eenheid heeft meer dan één stroomtoevoerverbinding; alle Waarschuwing
verbindingen moeten volledig worden verwijderd om de stroom van deze eenheid

.volledig te verwijderen

Tässä laitteessa on useampia virtalähdekytkentöjä. Kaikki kytkennät on Varoitus
.irrotettava kokonaan, jotta virta poistettaisiin täysin laitteesta

Cette unité est équipée de plusieurs raccordements d'alimentation. Pour Attention
supprimer tout courant électrique de l'unité, tous les cordons d'alimentation doivent

.être débranchés

Diese Einheit verfügt über mehr als einen Stromanschluß; um Strom Warnung
.gänzlich von der Einheit fernzuhalten, müssen alle Stromzufuhren abgetrennt sein

Questa unità ha più di una connessione per alimentatore elettrico; tutte Avvertenza
le connessioni devono essere completamente rimosse per togliere l'elettricità

.dall'unità

Denne enheten har mer enn én strømtilkobling. Alle tilkoblinger må kobles Advarsel
.helt fra for å eliminere strøm fra enheten
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Este dispositivo possui mais do que uma conexão de fonte de alimentação Aviso
de energia; para poder remover a fonte de alimentação de energia, deverão ser

.desconectadas todas as conexões existentes

Esta unidad tiene más de una conexión de suministros de alimentación; !Atención¡
para eliminar la alimentación por completo, deben desconectarse completamente

.todas las conexiones

Denna enhet har mer än en strömförsörjningsanslutning; alla anslutningar !Varning
.måste vara helt avlägsnade innan strömtillförseln till enheten är fullständigt bruten

الطاقة فصل تحذير

عن الطاقة سلك افصل منها، القريبة بالطاقة اإلمداد أومصادر الخدمات عبّارة استخدام قبل تحذير:
حالة في الكهربية الدائرة قاطع عن الطاقة بفصل وقم المتردد؛ بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة

الدائم. بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة

Voordat u aan een frame of in de nabijheid van voedingen werkt, Waarschuwing
dient u bij wisselstroom toestellen de stekker van het netsnoer uit het stopcontact

te halen; voor gelijkstroom toestellen dient u de stroom uit te schakelen bij de
.stroomverbreker

Kytke irti vaihtovirtalaitteiden virtajohto ja katkaise tasavirtalaitteiden virta Varoitus
suojakytkimellä, ennen kuin teet mitään asennuspohjalle tai työskentelet

.virtalähteiden läheisyydessä

Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'une alimentation Attention
électrique, débrancher le cordon d'alimentation des unités en courant alternatif;

.couper l'alimentation des unités en courant continu au niveau du disjoncteur

Bevor Sie an einem Chassis oder in der Nähe von Netzgeräten arbeiten, Warnung
ziehen Sie bei Wechselstromeinheiten das Netzkabel ab bzw. schalten Sie bei

.Gleichstromeinheiten den Strom am Unterbrecher ab

Prima di lavorare su un telaio o intorno ad alimentatori, scollegare il Avvertenza
cavo di alimentazione sulle unità CA; scollegare l'alimentazione all'interruttore

.automatico sulle unità CC

Før det utføres arbeid på kabinettet eller det arbeides i nærheten av Advarsel
strømforsyningsenheter, skal strømledningen trekkes ut p vekselstrømsenheter og

.strømmen kobles fra ved strømbryteren på likestrømsenheter

Antes de trabalhar num chassis, ou antes de trabalhar perto de unidades de Aviso
fornecimento de energia, desligue o cabo de alimentação nas unidades de corrente

.alternada; desligue a corrente no disjuntor nas unidades de corrente contínua

Antes de manipular el chasis de un equipo o trabajar cerca de una fuente !Atención¡
de alimentación, desenchufar el cable de alimentación en los equipos de corriente

155 ■ والتحذيرات األمان إرشادات

التنظيمية اللوائح مع والتوافق األمان معلومات ا: ملحق



alterna (CA); cortar la alimentación desde el interruptor automático en los equipos
.(de corriente continua (CC

Innan du arbetar med ett chassi eller nära strömförsörjningsenheter skall !Varning
du för växelströmsenheter dra ur nätsladden och för likströmsenheter bryta strömmen

.vid överspänningsskyddet

TN طاقة تحذير

.TN طاقة أنظمة مع لتعمل الخدمات عبّارة تصميم تم لقد تحذير:

Het apparaat is ontworpen om te functioneren met TN Waarschuwing
.energiesystemen

.Koje on suunniteltu toimimaan TN-sähkövoimajärjestelmien yhteydessä Varoitus

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation Attention
.TN

.Das Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt Warnung

Il dispositivo è stato progettato per l'uso con sistemi di alimentazione Avvertenza
.TN

.Utstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer Advarsel

.O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN Aviso

El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo !Atención¡
.TN

Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem !Varning
.av TN-typ

النحاسية الموصالت تحذير

فقط. النحاسية الموصالت استخدم تحذير:

.Gebruik alleen koperen geleiders Waarschuwing

.Käytä vain kuparijohtimia Varoitus

.Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre Attention

.Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter Warnung
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.Usate unicamente dei conduttori di rame Avvertenza

.Bruk bare kobberledninger Advarsel

.Utilize apenas fios condutores de cobre Aviso

.Emplee sólo conductores de cobre !Atención¡

.Använd endast ledare av koppar !Varning

المتردد التيار لطاقة الكهربي األمان إرشادات

المتردد: بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارات على التالية الكهربي األمان إرشادات تنطبق
أرضي■ قابس مع كهربية أسالك ثالثة المتردد التيار بطاقة تعمل التي الخدمات عبّارات مع يأتي

الجهاز تأريض يتوافق أن ينبغي هذه. األمان ميزة تضيِّع فال األرضي. الطاقة لمأخذ فقط مناسب
المحلية. أو اإلقليمية الكهربية األكواد مع

كل■ ويتطلب المتردد. بالتيار يعمل الذي للجهاز مدخل على متردد تيار طاقة مصدر كل يحتوي
قاطع باستخدام ونوصي مخصصًا. كهربية دائرة وقاطع مخصصة متردد تيار طاقة تغذية مدخل
الكود يتطلب كما أو أدنى كحد مترددًا) تيارًا فولت 250) أمبير 15 بمعدل مخصص كهربية دائرة

ومتطلبات ”إرشادات انظر بالموقع، الطاقة متطلبات حول معلومات على للحصول المحلي.
الخدمات عبّارة توصيل حول معلومات على للحصول .171 الصفحة في الطاقة“ ومواصفات

الصفحة في المتردد“ التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل انظر واألرضي، بالطاقة
.171 الصفحة في المعدني“ الهيكل ”تأريض و 58

وصول ذي موقع في تركيبه يتم للتوصيل قابل A النوع من جهاز بأنها الخدمات عبّارة تتميز تحذير:
(UNC 1/4-20 األرضية للعرى مناسب (بحجم منفصل وقائي تأريض طرف على وتحتوي مقيد.

بالطاقة. اإلمداد مصدر بسلك الخاص األرضي السن إلى باإلضافة المعدني الهيكل على المتوفرة
دومًا. باألرض هذا الوقائي التأريض طرف توصيل ويجب

التالي:■ للكود وفقًا الرئيسي المأخذ سلك في الموجودة المركزية األجزاء تلوين تم وقد
أرضي■ - واألصفر األخضر
محايد■ - األزرق

مكهرب■ - البني

الدائم التيار لطاقة الكهربي األمان وتحذيرات إرشادات

التالية: والتحذيرات اإلرشادات الحظ الدائم، التيار على يعمل جهاز استخدام عند
■158 الصفحة في الدائم التيار لطاقة الكهربي األمان إرشادات
■158 الصفحة في الدائم التيار طاقة فصل تحذير
■160 الصفحة في الدائم التيار تأريض وتحذيرات متطلبات
■160 الصفحة في الدائم التيار طاقة أسالك تسلسل تحذير
■162 الصفحة في الدائم التيار طاقة أسالك توصيالت تحذير
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الدائم التيار لطاقة الكهربي األمان إرشادات

الدائم: بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة على التالية الكهربي األمان إرشادات تنطبق
لمتطلبات■ وفقًا مصنفة طرفية دائم تيار بكتلة الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة تجهيز تم لقد

من الكافي القدر لتوفير ممكن. تكوين بأقصى تكوينها تم التي الخدمات بعبّارة الخاصة الطاقة
على قادر جهاز في دائم تيار مصدر على الدائم التيار إدخال وحدة أسالك بتوصيل قم الطاقة،
.(VDC) دائمًا تيارًا فولت @ –48 تغذية) لكل أمبير 32) أمبير 58 إلى تصل بطاقة النظام إمداد

دائرة بقاطع دائمًا تيارًا فولت 48 الجهد ذي بالجهاز الدائم التيار مصدر تجهيز يتم بأن ونوصي
الكود يتطلبه لما وفقًا أو أدنى كحدٍ ("VDC" دائمًا تيارًا فولت 48–) أمبير 40 بمعدل كهربية

وكندا، المتحدة الواليات في الجهاز. أسالك في إليه الوصول يسهل فصل جهاز بدمج قم المحلي.
125% بمعدل كهربية دائرة بقاطع مجهزًا دائمًا تيارًا فولت 48– الجهد ذو الجهاز يكون أن ينبغي
المتحدة بالواليات القومي الكهربي للكود وفقًا أدنى كحد لإلدخال المتوفرة الطاقة من أدنى كحد
مكتب بطرف األسالك أنبوب أو األرضي السلك توصيل من وتأكد بكندا. الكندي الكهربي والكود

بالمسمار األرضي الموصل لتوصيل مغلقة معقودة حلقة استخدام ويفضل (أرضي). موثوق
األرضي.

■.(VDC) دائمًا تيارًا فولت 48 بجهد مصدر إلى الكهربية الدائرة قاطع علبة من سلكين بمدّ قم
أمبير. 50 إلى يصل جهدًا ليحمل مناسب مقاس ذا سلكًا استخدم

للتركيب■ مخصصة طرفية دائم تيار بكتلة الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة تجهيز تم وقد
المنطقة هي المقيد الوصول منطقة تُعد المتحدة، الواليات في فقط. مقيد وصول ذي موقع في
ANSI/NFPA القومي الكهربي بالكود الخاصة و110-18 و110-17 110-16 للقوانين الموافقة

.70

ينبغي حيث الزائد. الكهربي التيار من األولية الحماية بالمبنى الكهربية الدائرة قاطع ويوفر مالحظة:
مع بالتوافق الكهربية القصر ودوائر الزائدة الكهربية التيارات من الحماية على القاطع هذا يعمل أن

.NEC ANSI/NFPA70

قد■ معينة، ظروف ظل وفي الدائم. التيار إدخال وحدة ألسالك الكهربية القطبية صحة من تأكد
األساسي الكهربية الدائرة قاطع إعاقة إلى المعكوسة الكهربية القطبية ذات التوصيالت تؤدي

الجهاز. تلف أو
(األرضي)■ اآلمن بالطرف واألصفر األخضر اللونين ذي السلك بتوصيل قم سالمتك، على للحفاظ

الدائم. التيار بأسالك بالطاقة اإلمداد مصدر وجانب الخدمات عبّارة من كل في
تعمل■ التي الخدمات بعبّارة والخاص دائمًا تيارًا فولت 48– يبلغ الذي المميز اإلدخال جهد ويعتبر

مرتبطة ستكون أعلى جهد درجات وأية البطارية، بدائرة المرتبط االسمي الجهد الدائم بالتيار
الشحن. وظيفة أداء لغرض الثابتة غير الجهد بدرجات فقط

بالطرف■ الموجب السلك توصيل يجب موجب، أرضي نظام هي الخدمات عبّارة ألن ونظرًا
تأريض بنقاط األرضي –48Vوالطرف المسمى بالطرف السالب RETURNوالسلك المسمى

المعدني. الهيكل

الدائم التيار طاقة فصل تحذير

من للتأكد الدائم. التيار دائرة من الطاقة إزالة من تأكد التالية، اإلجراءات من أي اتخاذ قبل تحذير:
وقم الدائم التيار دائرة تخدم التي المفاتيح لوحة على الكهربي التيار قاطع ضع كلها، الطاقة فصل

الدائرة قاطع مفتاح بذراع اذهب ثم التشغيل)، (إيقاف OFF وضع إلى الكهربية الدائرة قاطع بتحويل
. OFF وضع إلى
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Voordat u een van de onderstaande procedures uitvoert, dient u te Waarschuwing
controleren of de stroom naar het gelijkstroom circuit uitgeschakeld is. Om u ervan

te verzekeren dat alle stroom UIT is geschakeld, kiest u op het schakelbord de
stroomverbreker die het gelijkstroom circuit bedient, draait de stroomverbreker naar
de UIT positie en plakt de schakelaarhendel van de stroomverbreker met plakband

.in de UIT positie vast

Varmista, että tasavirtapiirissä ei ole virtaa ennen seuraavien toimenpiteiden Varoitus
suorittamista. Varmistaaksesi, että virta on KATKAISTU täysin, paikanna tasavirrasta

huolehtivassa kojetaulussa sijaitseva suojakytkin, käännä suojakytkin
KATKAISTU-asentoon ja teippaa suojakytkimen varsi niin, että se pysyy

.KATKAISTU-asennossa

Avant de pratiquer l'une quelconque des procédures ci-dessous, vérifier Attention
que le circuit en courant continu n'est plus sous tension. Pour en être sûr, localiser
le disjoncteur situé sur le panneau de service du circuit en courant continu, placer
le disjoncteur en position fermée (OFF) et, à l'aide d'un ruban adhésif, bloquer la

.poignée du disjoncteur en position OFF

Vor Ausführung der folgenden Vorgänge ist sicherzustellen, daß die Warnung
Gleichstromschaltung keinen Strom erhält. Um sicherzustellen, daß sämtlicher

Strom abgestellt ist, machen Sie auf der Schalttafel den Unterbrecher für die
Gleichstromschaltung ausfindig, stellen Sie den Unterbrecher auf AUS, und kleben

.Sie den Schaltergriff des Unterbrechers mit Klebeband in der AUS-Stellung fest

Prima di svolgere una qualsiasi delle procedure seguenti, verificare Avvertenza
che il circuito CC non sia alimentato. Per verificare che tutta l'alimentazione sia
scollegata (OFF), individuare l'interruttore automatico sul quadro strumenti che

alimenta il circuito CC, mettere l'interruttore in posizione OFF e fissarlo con nastro
.adesivo in tale posizione

Før noen av disse prosedyrene utføres, kontroller at strømmen er frakoblet Advarsel
likestrømkretsen. Sørg for at all strøm er slått AV. Dette gjøres ved å lokalisere

strømbryteren på brytertavlen som betjener likestrømkretsen, slå strømbryteren
.AV og teipe bryterhåndtaket på strømbryteren i AV-stilling

Antes de executar um dos seguintes procedimentos, certifique-se que desligou Aviso
a fonte de alimentação de energia do circuito de corrente contínua. Para se

assegurar que toda a corrente foi DESLIGADA, localize o disjuntor no painel que
serve o circuito de corrente contínua e coloque-o na posição OFF (Desligado),

.segurando nessa posição a manivela do interruptor do disjuntor com fita isoladora

Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la !Atención¡
alimentación del circuito de corriente continua (CC) esté cortada (OFF). Para

asegurarse de que toda la alimentación esté cortada (OFF), localizar el interruptor
automático en el panel que alimenta al circuito de corriente continua, cambiar el

interruptor automático a la posición de Apagado (OFF), y sujetar con cinta la palanca
.(del interruptor automático en posición de Apagado (OFF

Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera att !Varning
strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten. Kontrollera att all strömförsörjning
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är BRUTEN genom att slå AV det överspänningsskydd som skyddar likströmskretsen
.och tejpa fast överspänningsskyddets omkopplare i FRÅN-läget

الدائم التيار تأريض وتحذيرات متطلبات

يكون بحيث بالطاقة الوحدة تمد التي الفرعية الدائرة من كجزء معزول تأريض موصل تركيب يتم
عليه التعرف ويمكن المؤرضة، وغير المؤرضة الفرعية الدائرة إمداد لموصالت الحجم في مطابقًا

بمحول منفصل بشكل مشتقـًا نظامًا التأريض موصل ويُعد والصفراء. الخضراء األشرطة خالل من
المولد. المحرك مجموعة أو اإلمداد

الطاقة كابل ”مواصفات و 171 الصفحة في المعدني“ الهيكل ”تأريض انظر المعلومات، من لمزيد
.175 الصفحة في الدائم“ بالتيار الخاص

آخرًا. وفصله أوالً األرضي التوصيل إجراء يجب الخدمات، عبّارة تركيب عند تحذير:

Bij de installatie van het toestel moet de aardverbinding altijd het Waarschuwing
.eerste worden gemaakt en het laatste worden losgemaakt

Laitetta asennettaessa on maahan yhdistäminen aina tehtävä ensiksi ja Varoitus
.maadoituksen irti kytkeminen viimeiseksi

Lors de l'installation de l'appareil, la mise à la terre doit toujours être Attention
.connectée en premier et déconnectée en dernier

Der Erdanschluß muß bei der Installation der Einheit immer zuerst Warnung
.hergestellt und zuletzt abgetrennt werden

In fase di installazione dell'unità, eseguire sempre per primo il Avvertenza
.collegamento a massa e disconnetterlo per ultimo

Når enheten installeres, må jordledningen alltid tilkobles først og frakobles Advarsel
.sist

Ao instalar a unidade, a ligação à terra deverá ser sempre a primeira a ser Aviso
.ligada, e a última a ser desligada

Al instalar el equipo, conectar la tierra la primera y desconectarla la !Atención¡
.última

Vid installation av enheten måste jordledningen alltid anslutas först och !Varning
.kopplas bort sist

الدائم التيار طاقة أسالك تسلسل تحذير

يكون الطاقة، توصيل فعند المناسبة. العرى باستخدام الدائم التيار طاقة مصدر بتوصيل قم تحذير:
فولت 48– من ثم ،+RTN إلى +RTN ثم األرضي، إلى األرضي من لألسالك المناسب التسلسل
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فولت، 48– إلى فولت 48– من لألسالك المناسب التسلسل يكون الطاقة، فصل وعند فولت. 48– إلى
األرضي السلك توصيل دائمًا ينبغي أنه والحظ األرضي. إلى األرضي من ثم ،+RTN إلى +RTN ثم

آخرًا. وفصله أوالً

De juiste bedradingsvolgorde verbonden is aarde naar aarde, +RTN Waarschuwing
naar +RTN, en –48 V naar – 48 V. De juiste bedradingsvolgorde losgemaakt is en

.–48 V naar – 48 V, +RTN naar +RTN, aarde naar aarde

Oikea yhdistettava kytkentajarjestys on maajohto maajohtoon, +RTN varten Varoitus
+RTN, –48 V varten – 48 V. Oikea irrotettava kytkentajarjestys on –48 V varten –

.48 V, +RTN varten +RTN, maajohto maajohtoon

Câblez l'approvisionnement d'alimentation CC En utilisant les crochets Attention
appropriés à l'extrémité de câblage. En reliant la puissance, l'ordre approprié de

câblage est rectifié pour rectifier, +RTN à +RTN, puis –48 V à –48 V. En débranchant
la puissance, l'ordre approprié de câblage est –48 V à –48 V, +RTN à +RTN, a
alors rectifié pour rectifier. Notez que le fil de masse devrait toujours être relié

d'abord et débranché pour la dernière fois. Notez que le fil de masse devrait toujours
.être relié d'abord et débranché pour la dernière fois

Die Stromzufuhr ist nur mit geeigneten Ringösen an das DC Netzteil Warnung
anzuschliessen. Die richtige Anschlusssequenz ist: Erdanschluss zu Erdanschluss,
+RTN zu +RTN und dann –48V zu –48V. Die richtige Sequenz zum Abtrennen der

Stromversorgung ist –48V zu –48V, +RTN zu +RTN und dann Erdanschluss zu
Erdanschluss. Es ist zu beachten dass der Erdanschluss immer zuerst

.angeschlossen und als letztes abgetrennt wird

Mostra la morsettiera dell alimentatore CC. Cablare l'alimentatore CC Avvertenza
usando i connettori adatti all'estremità del cablaggio, come illustrato. La corretta

sequenza di cablaggio è da massa a massa, da positivo a positivo (da linea ad L)
e da negativo a negativo (da neutro a N). Tenere presente che il filo di massa deve

.sempre venire collegato per primo e scollegato per ultimo

Riktig tilkoples tilkoplingssekvens er jord til jord, +RTN til +RTN, –48 V til Advarsel
– 48 V. Riktig frakoples tilkoplingssekvens er –48 V til – 48 V, +RTN til +RTN, jord

.til jord

Ate con alambre la fuente de potencia cc Usando los terminales apropiados Aviso
en el extremo del cableado. Al conectar potencia, la secuencia apropiada del

cableado se muele para moler, +RTN a +RTN, entonces –48 V a –48 V. Al
desconectar potencia, la secuencia apropiada del cableado es –48 V a –48 V, +RTN

a +RTN, entonces molió para moler. Observe que el alambre de tierra se debe
conectar siempre primero y desconectar por último. Observe que el alambre de

.tierra se debe conectar siempre primero y desconectar por último

Wire a fonte de alimentação de DC Usando os talões apropriados na !Atención¡
extremidade da fiação. Ao conectar a potência, a seqüência apropriada da fiação
é moída para moer, +RTN a +RTN, então –48 V a –48 V. Ao desconectar a potência,

a seqüência apropriada da fiação é –48 V a –48 V, +RTN a +RTN, moeu então
para moer. Anote que o fio à terra deve sempre ser conectado primeiramente e

desconectado por último. Anote que o fio à terra deve sempre ser conectado
.primeiramente e desconectado por último
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Korrekt kopplingssekvens ar jord till jord, +RTN till +RTN, –48 V till – 48 !Varning
V. Korrekt kopplas kopplingssekvens ar –48 V till –48 V, +RTN till +RTN, jord till

.jord

الدائم التيار طاقة أسالك توصيالت تحذير

المعتمدة، األسالك توصيالت فاستخدم المجدولة، األسالك استخدام الحاجة تستدعي عندما تحذير:
التوصيالت هذه تكون أن وينبغي المقلوبة. العرى ذات النوع مجرافية األسالك أو المغلقة الحلقة مثل

والموصل. العازلة المادة تثبيت على تعمل أن ينبغي كما لألسالك مناسبٍ حجمٍ ذات

Wanneer geslagen bedrading vereist is, dient u bedrading te Waarschuwing
gebruiken die voorzien is van goedgekeurde aansluitingspunten, zoals het

gesloten-lus type of het grijperschop type waarbij de aansluitpunten omhoog wijzen.
Deze aansluitpunten dienen de juiste maat voor de draden te hebben en dienen

.zowel de isolatie als de geleider vast te klemmen

Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyväksyttyä johdinliitäntää, Varoitus
esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntää, jossa on ylöspäin käännetyt

kiinnityskorvat. Tällaisten liitäntöjen tulee olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden
.tulee puristaa yhteen sekä eristeen että johdinosan

Quand des fils torsadés sont nécessaires, utiliser des douilles terminales Attention
homologuées telles que celles à circuit fermé ou du type à plage ouverte avec

cosses rebroussées. Ces douilles terminales doivent être de la taille qui convient
.aux fils et doivent être refermées sur la gaine isolante et sur le conducteur

Wenn Litzenverdrahtung erforderlich ist, sind zugelassene Warnung
Verdrahtungsabschlüsse, sind zugelassene Verdrahtungsabschlüsse, sind
zugelassene Verdrahtungsanschlüsse, z.B. Ringoesen oder gabelförmige

Kabelschuhe mit nach oben gerichteten Enden zu verwenden. Diese Abschlüsse
sollten die angemessene Größe für die Drähte haben und sowohl die Isolierung

.als auch den Leiter festklemmen

Quando occorre usare trecce, usare connettori omologati, come quelli Avvertenza
a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto. I connettori devono avere
.la misura adatta per il cablaggio e devono serrare sia l'isolante che il conduttore

Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente Advarsel
ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med

oppoverbøyde kabelsko. Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i forhold til
.ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen

Quando forem requeridas montagens de instalação eléctrica de cabo torcido, Aviso
use terminações de cabo aprovadas, tais como, terminações de cabo em circuito
fechado e planas com terminais de orelha voltados para cima. Estas terminações
de cabo deverão ser do tamanho apropriado para os respectivos cabos, e deverão

.prender simultaneamente o isolamento e o fio condutor

والتحذيرات األمان إرشادات ■ 162

SRX 5600 Services Gateway الخدمات عبّارة جهاز دليل



Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales para cables !Atención¡
homologados, tales como las de tipo "bucle cerrado" o "espada", con las lengüetas

de conexión vueltas hacia arriba. Estos terminales deberán ser del tamaño
apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán que sujetar tanto el aislante

.como el conductor

När flertrådiga ledningar krävs måste godkända ledningskontakter !Varning
användas, t.ex. kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtvänd tapp. Storleken

på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och måste kunna hålla
.både isoleringen och ledaren fastklämda

التوافق وبيانات الوكالة اعتمادات

التنظيمية اللوائح مع التوافق معلومات الملحق هذا يناقش
■163 الصفحة في الوكالة اعتمادات
■164 الصفحة في الكهرومغناطيسية) الطاقة مع (التوافق EMC لمتطلبات التوافق بيانات
■165 الصفحة في البيئية للمتطلبات التوافق بيانات
■165 الصفحة في السمعي بالتشويش الخاص التوافق بيانات

الوكالة اعتمادات

التالية: المعايير مع الخدمات عبّارة تتوافق
األمان■

المعلومات■ تقنية جهاز أمان ،CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03/UL 60950-1 معيار
ودليل■ والمتطلبات الجهاز تصنيف األول: الجزء - الليزر منتجات أمان ،EN 60825-1 معيار

المستخدم

المعلومات■ تقنية جهاز أمان ،EN 60950-1 معيار

الكهرومغناطيسية)■ الطاقة مع (التوافق EMC
(أستراليا/نيوزيالندا)■ A الفئة AS/NZS 3548 معيار
(أوروبا)■ A الفئة EN55022 معيار

الفيدرالية)■ االتصاالت لجنة ،Federal Communications Commission (أيْ FCC معيار
األمريكية) المتحدة (الواليات A الفئة 15 الجزء

(اليابان)■ A الفئة VCCI معيار

163 ■ التوافق وبيانات الوكالة اعتمادات

التنظيمية اللوائح مع والتوافق األمان معلومات ا: ملحق



الحماية■
الطاقة■ خط توافق ،EN-61000-3-2 معيار
وتأرجحه■ الجهد تقلبات ،EN-61000-3-3 معيار

اإللكتروستاتيكي)■ (التفريغ ESD لـ EN-61000-4-2 معيار

المشعة■ الحماية ،EN-61000-4-3 معيار

الكهربي)■ المالي النقل ،Electrical Finance Transfer) EFT لـ EN-61000-4-4 معيار

التيار■ اندفاع ،EN-61000-4-5 معيار

التردد■ انخفاض من العامة الحماية ،EN-61000-4-6 معيار

الكهربي■ الجهد في والمفاجئ المؤقت االنخفاض حاالت ،EN-61000-4-11 معيار

األوروبي■ المعهد ،European Telecommunications Standardization Institute (أْي ETSI
بُعد) عن االتصاالت لمعايير

التوافق■ متطلبات بُعد. عن االتصاالت شبكة جهاز ،ETSI EN-300386-2 معيار
الكهرومغناطيسي

التالية: المعايير مع لتتوافق الخدمات عبّارة تصميم تم
الشبكات)■ أجهزة بناء نظام ،Network Equipment Building System) NEBS

الكهربي■ واألمان الكهرومغناطيسية) الطاقة مع (التوافق GR-1089-Core: EMC معيار
بالشبكة الخاص بُعد عن االتصاالت لجهاز

■،Network Equipment Building System) NEBS معايير مستويات ،SR-3580 معيار
الثالث) المستوى من (توافق الشبكات) أجهزة بناء نظام

بناء■ نظام ،Network Equipment Building System) GR63--Core: NEBS معيار
المادية الحماية الشبكات)، أجهزة

■.(CBN) العامة الربط شبكة من كجزءٍ للتركيب مناسبًا الجهاز يعتبر
■.(NEC) القومي الكهربي الكود فيها يُطبق التي المواقع في للتركيب مناسبًا الجهاز يعتبر

على■ ،(DC-C (أي المشترك الدائم التيار كإرجاع البطارية إرجاع اتصال معاملة يجب
.GR-1089-CORE معيار في المحدد النحو

الكهرومغناطيسية) الطاقة مع (التوافق EMC لمتطلبات التوافق بيانات

كندا

الكندي. ICES-003 المعيار مع A الفئة من الرقمي الجهاز هذا يتوافق

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du
.Canada
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األوروبي االتحاد

حدوث في المنتج هذا يتسبب قد داخلية، بيئات في استخدامه عند لذا .A للفئة المنتج هذا ينتمي
مالئمة. إجراءات اتخاذ المستخدم من تتطلب قد التي الحالة وهي السلكي تداخل

التطابق إعالن

مُعلق التطابق إعالن

اليابان

الترجمة:

حدوث في المنتج هذا يتسبب قد داخلية، بيئات في استخدامه عند لذا .A للفئة المنتج هذا ينتمي
VCCI-A مالئمة. إجراءات اتخاذ المستخدم من تتطلب قد التي الحالة وهي السلكي تداخل

المتحدة الواليات

للجزء وفقًا ،A الفئة من الرقمي بالجهاز الخاصة القيود مع توافقها وثبت الخدمات عبّارة اختبار تم
من معقولٍ قدرٍ لتوفير القيود هذه تصميم تم وقد الفيدرالية). االتصاالت (لجنة FCC قوانين من 15

ترددات طاقة الجهاز هذا يولد كما تجارية. بيئة في الجهاز تشغيل عند الضار التداخل ضد الحماية
الالسلكية لالتصاالت ضار تداخل حدوث في يتسبب قد لذا كذلك، إشعاعها وبإمكانه ويستخدمها السلكية
في الجهاز هذا تشغيل يتسبب أن المحتمل ومن اإلرشادات. لدليل وفقًا واستخدامه تركيبه يتم لم إذا

التداخل تصحيح المستخدم من ستتطلب التي الحالة وهي ضارٍ، تداخلٍ حدوث في سكنية منطقة
الخاصة. نفقته على

البيئية للمتطلبات التوافق بيانات

الليثيوم بطارية

كما الكادميوم. أو الرصاص أو الزئبق مواد إلى تركيبها في المنتج بهذا الموجودة البطاريات تستند ال
93/86/EECو 91/157/EEC توجيهات مع المنتج هذا في المستخدمة البطاريات تتوافق

حول إرشادية معلومات على المنتج وثائق وتحتوي األوروبي. االتحاد عن الصادرة 98/101/EECو
التدوير. وإعادة لإلصالح الصحيحة الطريقة

السمعي بالتشويش الخاص التوافق بيانات

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel
beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

الترجمة:

.EN ISO 7779 للمعيار وفقًا (أ) ديسيبل 70 المنبعث الصوت ضغط عن ينتج
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ب ملحق
المادية المواصفات

■167 الصفحة في المادية المواصفات

المادية المواصفات

الخدمات. لعبّارة المعدني بالهيكل الخاصة المادية المواصفات يلخص 167 الصفحة في 167 الجدول

المادية المواصفات :24 الجدول

القيمة الوصف

ارتفاعًا سم) 35.6) بوصة 14

عرضًا سم) 44.3) بوصة 17.45

الهيكل مؤخرة إلى األمامي التركيب سنّاد (من عمقًا سم) 62.2) بوصة 24.5
المعدني)

سم) 70.5) بوصة 27.75 الكابالت) إدارة نظام (متضمنًا العمق إجمالي

المعدني الهيكل أبعاد

والمرشح المروحة ودرج الوسطى اللوحة على مشتمالً المعدني الهيكل وزن
كجم) 29.7) رطالً 65.5 الكابالت: إدارة ونظام الهوائي

كجم) 74.2) رطالً 163.5 للتكوين: األقصى الحد

الخدمات عبّارة وزن

كجم) 1.1) رطل 2.4 التوجيه محرك وزن

كجم) 4.4) أرطال 9.6 SCB التحكم لوحة وزن

كجم) 5.9) رطالً 13.1 IOC بطاقة وزن

كجم) 0.5) رطل 1.1 اليدوية الواجهة وزن

كجم) 1.9) رطل 4.2 المروحة درج وزن

كجم) 0.5) رطل 1 الهوائي المرشح وزن

كجم) 0.14) رطل 0.3 الكابالت إدارة وحدة وزن

كجم) 1.7) أرطال 3.8 الدائم التيار طاقة مصدر وزن

كجم) 2.3) أرطال 5 المتردد التيار طاقة مصدر وزن
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ة ملحق
الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات

■169 الصفحة في الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات

الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات

طبيعية. بصورة الخدمات عبّارة لتشغيل المطلوبة البيئية المواصفات يحدد 169 الصفحة في 169 الجدول
قم المعلومات، من لمزيدٍ اإلمكان. قدر األتربة من خاليًا الموقع يكون أن ينبغي ذلك، إلى وإضافةً

.73 الصفحة في للجهاز“ المادية المكونات ”صيانة على باالطالع

الخدمات لعبّارة البيئية المواصفات :25 الجدول

القيمة الوصف

مترًا) 3048) قدم 10000 ارتفاع حتى األداء معدل ينخفض ال االرتفاع

إلى 5% من تتراوح نسبية رطوبة نطاق في طبيعية بصورة التشغيل ضمان
تكاثف دون ،90%

النسبية الرطوبة

درجة °32 من تتراوح حرارة درجة نطاق في طبيعية بصورة التشغيل ضمان
مئوية) درجة °40) فهرنهايت درجات °104 إلى مئوية) درجة °0) فهرنهايت

درجة °40– الشحن: بحاوية التشغيل عدم حالة في التخزين حرارة درجة
مئوية) درجة °70) فهرنهايت درجة °158 إلى مئوية) درجة °40–) فهرنهايت

الحرارة درجة

الرابعة المنطقة لزالزل Telcordia Technologies متطلبات لتلبية صُمم الزلزالية الطبيعة

واط) 3,318) بريطانية/ساعة حرارية وحدة 11,322.8 المتردد: التيار طاقة

واط) 2,823) بريطانية/ساعة حرارية وحدة 9,632 الدائم: التيار طاقة

للتغيير. عرضة فهي ثم ومن تقديرية المواصفات هذه تُعد مالحظة:

الحراري للناتج األقصى الحد

لألجهزة المخصصة الغرف مثل فقط، المفتوحة غير األماكن في الخدمات عبّارة بتثبيت قم مالحظة:
القومي، الكهربي الكود من و110-18 و110-17 110-16 المواد مع يتوافق بشكلٍ األجهزة، ومخازن

.ANSI/NFPA 70

مع والتوافق األمان ”معلومات على باالطالع قم باألمان، الخاصة والمتطلبات اإلرشادات من لمزيدٍ
.133 الصفحة في التنظيمية“ اللوائح
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ت ملحق
الطاقة ومواصفات ومتطلبات إرشادات

■171 الصفحة في المعدني الهيكل تأريض
■172 الصفحة في الدائم التيار طاقة ومتطلبات مواصفات
■176 الصفحة في المتردد التيار بطاقة خاصة وإرشادات مواصفات
■181 الصفحة في بالموقع الكهربية األسالك توصيل إرشادات

المعدني الهيكل تأريض

الكابل عروة بتوصيل مُعتمد كهربائي يقوم أن يجب الخدمات، عبّارة تركيب في الشروع قبل تنبيه:
غير بشكلٍ متصلة عروة يضم الذي الكابل يتسبب فقد تمدها. التي الطاقة وكابالت التأريض بكابالت

الخدمات. عبّارة تلف في صحيح

تأريض يلزم مالئم، بشكل التشغيل وضمان (EMI) الكهرومغناطيسي والتداخل األمان متطلبات لتلبية
بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارات ولتأريض الطاقة. توصيل قبل مناسبة بطريقة الخدمات عبّارة
بنقاط توصيله ثم األرضي بالطرف التأريض كابل توصيل يجب الدائم، بالتيار تعمل والتي المتردد

المرفقين. اللولبيين المسمارين مستخدمًا المعدني الهيكل تأريض

عبّارة لتوصيل المعدني الهيكل من الخلفي الجزء أعلى (PEM (صواميل ملولبين مدخلين توفير تم
المسامير مع التأريض نقاط وتالئم .(59 الصفحة في 33 الشكل (انظر األرضي بالطرف الخدمات

15.86) بوصة 0.625 بـ تقدر التأريض نقاط بين مسافات وتفصل (األمريكية). UNC 1/4–20 الملولبة
.(62 الصفحة في 34 الشكل أو ،59 الصفحة في 33 المراكز.الشكل عن ملم)

مصادر توصيل عند المتردد بالتيار تعمل التي الخدمات لعبّارة إضافي تأريض توفير يتم مالحظة:
المؤرضة. المتردد التيار طاقة مقابس في بها الخاصة بالطاقة اإلمداد

ثنيها عدم يجب كما الخدمات عبّارة مكونات إلى الوصول الطاقة وكابالت أسالك تعوق أال يجب تنبيه:
فيها. األفراد يتعثر قد بحيث

التأريض كابل عروة مواصفات

بكابل تتصل التي الكابالت عروة على الخدمات عبّارة مع المرفق الذي الملحقات صندوق يشتمل
لتثبيت استخدامها يتم لولبيين UNC 1/4–20 ومسماري (172 الصفحة في 67 الشكل (انظر التأريض

التأريض. بنقاط التأريض كابل

171 ■ المعدني الهيكل تأريض



التأريض كابل عروة :67 الشكل

الكابل عروة بتوصيل مُعتمد كهربائي يقوم أن يجب الخدمات، عبّارة تركيب في الشروع قبل تنبيه:
غير بشكلٍ متصلة عروة يضم الذي الكابل يتسبب فقد تمدها. التي الطاقة وكابالت التأريض بكابالت

الخدمات. عبّارة تلف في صحيح

التأريض كابل مواصفات

حرارة وبدرجة ملم2)، 13.3 (بسمك 6-AWG النوع من توفره الذي التأريض كابل يكون أن يجب
المحلي. الكود به يسمح لما وفقًا أو أدنى، كحد مئوية °60درجة

وصول ذي موقع في تركيبه يتم للتوصيل قابل A النوع من جهاز بأنها الخدمات عبّارة تتميز تحذير:
(UNC 1/4-20 األرضية للعرى مناسب (بحجم منفصل وقائي تأريض طرف على وتحتوي مقيد.

بالطاقة. اإلمداد مصدر بسلك الخاص األرضي السن إلى باإلضافة المعدني الهيكل على المتوفرة
دومًا. باألرض هذا الوقائي التأريض طرف توصيل ويجب

الدائم التيار طاقة ومتطلبات مواصفات

■172 الصفحة في الدائم التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات
■173 الصفحة في الدائم التيار لطاقة الدائرة قاطع مواصفات
■173 الصفحة في الدائم التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات
■173 الصفحة في الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات بعبّارات الخاصة الطاقة متطلبات
■175 الصفحة في الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل مواصفات

الدائم التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات

الدائم. التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات يسرد 172 الصفحة في 172 الجدول

الدائم التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات :26 الجدول

المواصفات العنصر

دائمًا تيارًا فولت 72– إلى 40.5– من التشغيل: نطاق الدائم التيار لدخل الكهربي الجهد

دائمًا تيارًا فولت 48– بجهد تغذية) لكل أمبير 32) أمبير 58 التيار لنظام الحالي التصنيف
الدائم

واط 2774 التيار إدخال لطاقة األقصى الحد
الدائم
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الدائم التيار لطاقة الدائرة قاطع مواصفات

وإرجاع) دائمًا تيارًا فولت 48–) واحدة دائم تيار إدخال وحدة على دائم تيار طاقة مصدر كل يحتوي
تصنيفه تم العميل بموقع دائرة قاطع باستخدام ونوصي للجهاز. دائرة قاطع تخصيص يستلزم مما
يطلبه لما وفقًا أو دائم تيار طاقة مصدر لكل أدنى كحد دائمًا) تيارًا فولت 48–) أمبير 40 تبلغ لطاقة
تحديث دون تكوين أي في الخدمات عبّارة تشغيل من تمكينك إلى بذلك االلتزام ويؤدي المحلي. الكود

للطاقة. األساسية البنية

ولم للتكوين األقصى الحد من بأقل الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة لتشغيل تخطط كنت إذا
لكل دائرة قاطع بتوفير فنوصيك دائمًا)، تيارًا فولت 48–) بجهد أمبير 40 تبلغ لطاقة دائرة قاطع توفر
يسحبه الذي المستمر التيار من األقل على 125% لنسبة تصنيفه تم الدائم بالتيار خاص طاقة مصدر

المحلي. الكود يطلب كما أو دائمًا تيارًا فولت 48– بجهد النظام

الدائم التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات

على للتعرف الدائم. التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات يسرد 173 الصفحة في 173 الجدول
.172 الصفحة في 172 الجدول انظر الدائم، التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات

الدائم التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات :27 الجدول

المواصفات العنصر

واط 1600 الخرج لطاقة األقصى الحد

دائمًا تيارًا فولت -48 األدنى: الحد

دائمًا تيارًا فولت -48 االسمي: الكهربي الجهد

دائمًا تيارًا فولت 72– إلى 40.5– من التشغيل: نطاق

الدائم التيار لدخل الكهربي الجهد

االسمي التشغيل جهد فولت 48– بجهد أمبير 33.3 التيار لدخل الحالي التصنيف
الدائم

أمبير 40 اإلضافي الداخلي الواقي

مستخرجة مخصصة طاقة بتغذيات PEM1و PEM0 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل يجب
بتغذيات PEM3 و PEM2 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل Aويجب التغذية وحدة من

والتي A/B المسماة التغذية زيادة التكوين هذا ويوفر .B التغذية وحدة من مستخرجة مخصصة طاقة
للنظام. مشترك بشكل توزيعها يتم

الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات بعبّارات الخاصة الطاقة متطلبات

الحد وفق تكوينها تم والتي الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة لتشغيل تخطط كنت إذا مالحظة:
للنظام. دائمًا تيارًا فولت 48– بجهد تغذية) لكل أمبير 32) أمبير 58 بتوفير فنوصي األقصى،

فيمكنك للنظام، دائمًا تيارًا فولت 48– بجهد تغذية) لكل أمبير 32) أمبير 58 لتوفير تخطط ال كنت وإذا
لحساب 174 الصفحة في 174 الجدول و 174 الصفحة في 174 الجدول في الواردة المعلومات استخدام
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المادية المكونات تكوينات من للعديد الحراري والناتج دائمًا، تيارًا فولت 48– بجهد الطاقة استهالك
للجهاز.

التيار طاقة على تعمل التي األساسية لألجهزة الطاقة متطلبات يسرد 174 الصفحة في 174 الجدول
النموذجية. الكهربي الجهد شروط بموجب تعمل والتي الدائم

الدائم بالتيار يعمل الذي األساسي النظام متطلبات :28 الجدول

(أمبير التيار مطلب
فولت 48– بجهد

دائمًا) تيارًا
الطاقة مطلب

الواط) (وحدات الدائم التيار طاقة مصدر تكوين

(تقريبًا) أمبير 2.8 (تقريبًا) واط 135 ولوحة دائم تيار طاقة مصدري على المُكرر غير التكوين يشتمل
العادية) السرعة وفق (تعمل مروحة ودرج يدوية وواجهة وسطى

(تقريبًا) أمبير 3.8 (تقريبًا) واط 180 ولوحة دائم تيار طاقة مصادر أربعة على المُكرر التكوين يشتمل
العادية) السرعة وفق (تعمل مروحة ودرج يدوية وواجهة وسطى

تشغيل عند للجهاز المادية المكونات من للعديد الطاقة متطلبات يسرد 174 الصفحة في 174 الجدول
النموذجي. الكهربي الجهد حاالت في الخدمات عبّارة

للمكونات الطاقة متطلبات :29 الجدول

(أمبير التيار مطلب
فولت 48– بجهد

دائمًا) تيارًا الواط) (وحدات الطاقة مطلب المكون

أمبير 0.6 واط 30= واط 80 – واط 110 المروحة درج - الكاملة) (السرعة المروحة درج
العادية) (السرعة

أمبير 3.1 واط 150 SCB التحكم لوحة

أمبير 1.9 واط 90 التوجيه محرك

أمبير 6.5 واط 312 عامة نموذجية IOC—قيمة بطاقة

أمبير 7.6 واط 365 العامة للقيمة األقصى IOC—الحد بطاقة

أمبير 4.4 واط 213 عامة نموذجية SPC—قيمة بطاقة

أمبير 7.3 واط 351 العامة للقيمة األقصى SPC—الحد بطاقة

لحساب 174 الصفحة في 174 الجدول و 174 الصفحة في 174 الجدول في الواردة المعلومات استخدم
مختلف لمصدر كهربي جهد عن الصادر اإلدخال وتيار األجهزة تكوينات من للعديد الطاقة استهالك

بطاقة لكل عامة قيمًا األمثلة هذه وتستخدم التالية. األمثلة في الموضح النحو على الحراري والناتج
الدائم: بالتيار تعمل التي لألجهزة بالنسبة للطاقة النموذجي االستهالك .IOC

الدائم:■ التيار على يعمل الذي للتكوين األدنى الحد

Base device (nonredundant) + 1 SCB + 1 Routing Engine + 1 IOC +
1 SPC—Generalized typical value =

2.8 A + 3.1 A + 1.9 A + 6.5 A +4.4 A = 18.7 A بجهد –48 VDC =898 W
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الدائم:■ التيار على يعمل الذي للتكوين األقصى الحد

Base device (redundant) + fan tray at full speed + 2 SCBs + 1 Routing Engine +
5 IOCs + 1 SPC—Generalized maximum value =

3.8 A + 0.6 A + 2(3.1) A + 1.9 A + 5(7.6 A) + 7.3 A=
3.8 A + 0.6 A + 6.2 A + 1.9 A + 38 A + 7.3 A= 57.8 A بجهد –48 VDC = 2774 W DC

للتكوين؛■ األقصى الحد على (بناءً دائمًا تيارًا فولت 48– بخالف دائم تيار مصدر من اإلدخال تيار
فقط): الدائم التيار طاقة مصدر على يسري والذي

(–54 VDC input) * (input current X) = (–48 VDC input) * (input current Y)
54 * X = 48 * 57.8 A
X = (48 * 57.8 A)/54 = 51.4 A

للتكوين:■ األقصى الحد وفق الدائم بالتيار تعمل التي الخدمات لعبّارة الحراري الناتج

Watts DC * 3.41= BTU/hr
2774 W * 3.41 = 9459 BTU/hr

الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل مواصفات

الدائم. التيار مصدر لكابالت النموذجي التنظيم يوضح 175 الصفحة في 68 الشكل

الخدمات بعبّارة الدائم التيار مصدر كابالت لتوصيل النموذجي األسلوب :68 الشكل

مستخرجة مخصصة طاقة بتغذيات PEM1 و PEM0 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل يجب
بتغذيات PEM3 و PEM2 في الدائم التيار طاقة تزويد وحدات تشغيل Aويجب التغذية وحدة من

والتي A/B المسماة التغذية زيادة التكوين هذا ويوفر .B التغذية وحدة من مستخرجة مخصصة طاقة
للنظام. مشترك بشكل توزيعها يتم

مصدر كابالت تكون قد الكهربية. القطبية ناحية من الطاقة توصيالت صحة أن من التأكد يجب تنبيه:
لكابالت قياسي لوني ترميز يوجد وال قطبيتها. إلى لإلشارة (–) و (+) بعالمة مميزة بالطاقة اإلمداد
الذي هو موقعك في الخارجي الدائم التيار مصدر يستخدمه الذي اللوني الترميز فإن الدائم. التيار
كل على الطرفية بالقوائم تتصل التي الطاقة كابالت في الموجودة لألسالك اللوني الترميز يحدد

طاقة. مصدر

المجال. في الموجودة األسالك لتوصيالت فقط النحاسية الموصالت استخدم تحذير:

في الكهربي“ األمان وتحذيرات ”إرشادات انظر الكهربي، األمان حول أخرى معلومات على للحصول
.152 الصفحة
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ثنيها عدم يجب كما الخدمات عبّارة مكونات إلى الوصول الطاقة وكابالت أسالك تعوق أال يجب تنبيه:
فيها. األفراد يتعثر قد بحيث

الدائم التيار طاقة مصدر تكوين عكس ،على انظر الدائم، التيار طاقة لمصدر وصفٍ على لالطالع
على (للتعرف المعلومات من مزيد على للحصول 27 الصفحة في الدائم“ التيار طاقة ”مصدر (انظر
انظر المبدئي، التركيب أثناء الدائم بالتيار الخاصة والتأريض الطاقة كابالت بتوصيل الخاصة اإلرشادات
اإلرشادات على للتعرف .60 الصفحة في الدائم“ التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل
الدائم“ التيار طاقة مصدر كابل ”استبدال انظر الدائم، بالتيار الخاص الطاقة كابل باستبدال الخاصة

.127 الصفحة في

الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل عروة مواصفات

الطرفية بالقوائم تتصل كابالت عري على الخدمات عبّارة مع شحنه تم الذي الملحقات صندوق يشتمل
.(176 الصفحة في 69 الشكل (انظر طاقة مصدر بكل الخاصة

الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل عروة :69 الشكل

الكابل عروة بتوصيل مُعتمد كهربائي يقوم أن يجب الخدمات، عبّارة تركيب في الشروع قبل تنبيه:
غير بشكلٍ متصلة عروة يضم الذي الكابل يتسبب فقد تمدها. التي الطاقة وكابالت التأريض بكابالت

الخدمات. عبّارة تلف في صحيح

الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل مواصفات

توفيرها. عليك يجب والتي الطاقة، بكابالت الخاصة المواصفات يلخص 176 الصفحة في 176 الجدول

الدائم بالتيار الخاص الطاقة كابل مواصفات :30 الجدول

والمواصفات الكمية الكابل نوع

كحد °60درجة تبلغ حرارة وبدرجة ملم2)، 13.3 (بسمك 6-AWG النوع من أسالك ثمانية
المحلي الكود به يسمح لما وفقًا أو أدنى،

الطاقة

المتردد التيار بطاقة خاصة وإرشادات مواصفات

■177 الصفحة في المتردد التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات
■177 الصفحة في المتردد التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات
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■177 الصفحة في المتردد التيار لطاقة الدائرة قاطع مواصفات
■178 الصفحة في المتردد بالتيار تعمل التي الخدمات بعبّارات الخاصة الطاقة متطلبات
■180 الصفحة في المتردد التيار طاقة سلك مواصفات

المتردد التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات

المتردد. التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات يسرد 177 الصفحة في 177 الجدول

المتردد التيار طاقة بنظام الخاصة المواصفات :31 الجدول

المواصفات العنصر

مترددًا تيارًا فولت 100 - 240 التشغيل: نطاق المتردد التيار إدخال جهد

(اسمي) هرتز 60 إلى 50 من المتردد التيار إدخال خط تردد

مترددًا تيارًا فولت 240 بجهد أمبير 14 أو دائمًا تيارًا فولت 100 بجهد أمبير 33
مدخل) لكل أمبير 11) أقصى كحدٍ

التيار لنظام الحالي التصنيف
المتردد

واط 3285 الجهد: منخفض الخط تكوين

واط 3445 الجهد: عالي الخط تكوين

التيار إدخال لطاقة األقصى الحد
المتردد

المتردد التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات

للتعرف المتردد. التيار طاقة بمصدر الخاصة الكهربية المواصفات يسرد 177 الصفحة في 177 الجدول
.177 الصفحة في 177 الجدول انظر المتردد، التيار طاقة لنظام الكهربية المواصفات على

المتردد التيار طاقة لمصدر الكهربية المواصفات :32 الجدول

المواصفات العنصر

الجهد) عالي (الخط واط / الجهد)1700 منخفض (الخط 1200واط الخرج لطاقة األقصى الحد

(اسمي) مترددًا تيارًا فولت 100 - 240 التشغيل: نطاق المتردد التيار إدخال جهد

(اسمي) هرتز 60 إلى 50 من المتردد التيار إدخال خط تردد

تيارًا فولت 110 بجهد أمبير 14.5 أو مترددًا تيارًا فولت 200 بجهد أمبير 11.0
أقصى كحدٍ مترددًا

التيار إلدخال الحالي التصنيف
المتردد

المتردد التيار لطاقة الدائرة قاطع مواصفات

بمصدر موجود المتردد بالتيار يعمل الذي للجهاز فردي مدخل على متردد تيار طاقة مصدر كل يحتوي
العميل بموقع دائرة قاطع باستخدام ونوصي المتردد. التيار لطاقة مخصصة تغذية يتطلب الذي الطاقة

أو متردد تيار طاقة مصدر لكل أدنى كحد مترددًا) تيارًا فولت 250) أمبير 15 تبلغ لطاقة تصنيفه تم
في الخدمات عبّارة تشغيل من تمكينك إلى بذلك االلتزام ويؤدي المحلي. الكود به يسمح لما وفقًا

للطاقة. األساسية البنية تحديث دون تكوين أي
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المتردد بالتيار تعمل التي الخدمات بعبّارات الخاصة الطاقة متطلبات

وفقًا تكوينها تم والتي المتردد بالتيار تعمل التي الخدمات عبّارة لتشغيل تخطط كنت إذا مالحظة:
فولت 240 بجهد أمبير 14 أو مترددًا تيارًا فولت 100 بجهد أمبير 33 بتوفير فنوصيك األقصى، للحد

فولت 110 بجهد أمبير 14.5 أو مترددًا تيارًا فولت 200 بجهد أمبير 11.0 أو للنظام، مترددًا تيارًا
طاقة. مصدر لكل مترددًا تيارًا

فولت 240 بجهد أمبير 14 أو مترددًا تيارًا فولت 100 بجهد أمبير 33 لتوفير تخطط ال كنت إذا أما
فولت 110 بجهد أمبير 14.5 أو مترددًا تيارًا فولت 200 بجهد أمبير 11.0 أو للنظام، مترددًا تيارًا

178 الصفحة في 178 الجدول في الواردة المعلومات استخدام فيمكنك طاقة، مصدر لكل مترددًا تيارًا
إلى باإلضافة األجهزة تكوينات من للعديد الطاقة استهالك لحساب 178 الصفحة في 178 الجدول و

الحراري. الناتج

التيار طاقة على تعمل التي األساسية لألجهزة الطاقة متطلبات يسرد 178 الصفحة في 178 الجدول
بالتيار الخاصة الطاقة مصادر فاعلية به ترد كما النموذجية. الكهربي الجهد شروط بموجب المتردد

المتردد.

األساسي بالنظام الخاصة المتردد التيار طاقة متطلبات :33 الجدول

الواط) (وحدات الطاقة مطلب المكون

(تقريبًا) واط 455 ثالثة على فولت 110 بجهد الجهد منخفض للخط المُكرر غير التكوين يشتمل
المروحة ودرج اليدوية والواجهة الوسطى واللوحة المتردد التيار لطاقة مصادر

عادية) بسرعة تعمل (التي

(تقريبًا) واط 585 مصادر أربعة على فولت 110 بجهد الجهد منخفض للخط المُكرر التكوين يشتمل
(التي المروحة ودرج اليدوية والواجهة الوسطى واللوحة المتردد التيار لطاقة

عادية) بسرعة تعمل

(تقريبًا) واط 410 مصدري على فولت 220 بجهد الجهد عالي للخط المُكرر غير التكوين يشتمل
وسطى ولوحة واحدة SCB التحكم ولوحة توجيه ومحرك متردد تيار طاقة

عادية) بسرعة تعمل (التي مروحة ودرج يدوية وواجهة

(تقريبًا) واط 745 مصادر أربعة على فولت 220 بجهد الجهد عالي للخط المُكرر التكوين يشتمل
(التي المروحة ودرج اليدوية والواجهة الوسطى واللوحة المتردد التيار لطاقة

عادية) بسرعة تعمل

تشغيل عند للجهاز المادية المكونات من للعديد الطاقة متطلبات يسرد 178 الصفحة في 178 الجدول
النموذجي. الكهربي الجهد حاالت في الخدمات عبّارة

للمكونات الطاقة متطلبات :34 الجدول

الواط) (وحدات الطاقة مطلب المكون

واط 30= واط 80 – واط 110 العادية) (السرعة المروحة درج - الكاملة) (السرعة المروحة درج

واط 150 SCB التحكم لوحة

واط 90 التوجيه محرك
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(يُتبع) للمكونات الطاقة متطلبات :34 الجدول

الواط) (وحدات الطاقة مطلب المكون

واط 312 عامة نموذجية IOC—قيمة بطاقة

واط 365 العامة للقيمة األقصى IOC—الحد بطاقة

واط 213 عامة نموذجية SPC—قيمة بطاقة

واط 351 العامة للقيمة األقصى SPC—الحد بطاقة

.IOC بطاقة لكل عامة قيمًا األمثلة هذه وتستخدم

المتردد: بالتيار تعمل التي لألجهزة بالنسبة للطاقة النموذجي االستهالك
فولت:■ 110 بجهد المتردد التيار طاقة على يعمل الذي الجهد منخفض الخط لتكوين األدنى الحد

Base device (low-line nonredundant) + 1 SCB + 1 Routing Engine + 1 IOC +
1 SPC—Generalized typical value=

455 W + 150 W +90 W + 312 W + 213 W = 1220 W

فولت:■ 110 بجهد المتردد التيار طاقة على يعمل الذي الجهد منخفض الخط لتكوين األقصى الحد

Base device (low-line redundant) + fan tray at full speed + 2 SCBs + 1Routing Engine
+ 5 IOCs + 1 SPC—Generalized maximum value=

585 W + 30 W + 2(150) W + 90 W + (5)365 W + 351 W=
585 W + 30 W + 300 W + 90 W + 1825 W + 351 W = 3181 W

تعمل■ التي الخدمات بعبّارة فولت 110 بجهد لإلدخال (استنادًا للنظام النموذجي الحراري الناتج
األقصى): للحد وفقًا تكوينها تم والتي المتردد بالتيار

Watts * 3.41 = BTU/hr
3181 W * 3.41 = 10,847 BTU/hr

فولت:■ 220 بجهد المتردد التيار طاقة على يعمل الذي الجهد عالي الخط لتكوين األدنى الحد

Base device (high-line nonredundant) + 1 SCB + 1 Routing Engine + 1 IOC +
1 SPC—Generalized typical value=

410 W + 150 W + 90 W + 312 W + 213 W = 1175 W

فولت:■ 220 بجهد المتردد التيار طاقة على يعمل الذي الجهد عالي الخط لتكوين األقصى الحد

Base device (high-line redundant) + fan tray at full speed + 2 SCBs + 1Routing Engine
+ 5 IOCs + 1 SPC—Generalized maximum value =

745 W + 30 W + 2(150) W + 90 W + (5)365 W + 351 W=
745 W + 30 W + 300 W + 90 W + 1825 W + 351 W = 3341 W

تعمل■ التي الخدمات بعبّارة فولت 220 بجهد لإلدخال (استنادًا للنظام النموذجي الحراري الناتج
األقصى): للحد وفقًا تكوينها تم والتي المتردد بالتيار

Watts * 3.41 = BTU/hr
3341 W * 3.41 = 11,393 BTU/hr
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المتردد التيار طاقة سلك مواصفات

بمصدر موجود المتردد بالتيار يعمل الذي للجهاز فردي مدخل على متردد تيار طاقة مصدر كل يحتوي
من الطاقة بتوزيع المواقع معظم وتقوم المتردد. التيار لطاقة مخصصة تغذية يتطلب الذي الطاقة

يمكن والتي اإلطار، على المثبتة الطاقة توزيع لوحات إلى يؤدي الذي الرئيسي األسالك أنبوب خالل
كل توصيل بمهمة المتردد التيار طاقة سلك ويقوم الجهاز. يحوي الذي الحامل أعلى إحداها وضع

الطاقة. توزيع بلوحة طاقة مصدر

تقريبًا). أقدام 8) متر 2.5 منها كلٍ طول يبلغ للفك قابلة متردد تيار طاقة أسالك الخدمات بعبّارة ترفق
المتردد، التيار جهاز مدخل مقرنة في للسلك األنثى بالطرف الموجودة C19 الجهاز مقرنة وتدخل
الكهربائية التقنيات بلجنة الخاص 60320 المعيار أوضحه لما وفقًا اليمنى) (الزاوية C20 النوع من

في الطاقة سلك من الذكر بالطرف الموجود القابس تركيب يتم كما .(IEC) واختصارها الدولية
الجغرافي. للموقع قياسيًا يُعد الذي الطاقة مصدر مقبس

القابس يعرض 181 الصفحة في 70 الشكل بينما المواصفات يسرد 180 الصفحة في 180 الجدول
منطقة. أو دولة لكل المتوفر المتردد التيار طاقة سلك على الموجود

المتردد التيار طاقة سلك مواصفات :35 الجدول

القابس نوع الكهربية المواصفات
الطراز رقم

الدولة

SAA/3/15 50 مترددًا، تيارًا فولت 240
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-AU أستراليا

CH2-16P 50 مترددًا، تيارًا فولت 220
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-CH الصين

CEE 7/7 تيارًا فولت 230 أو 220
متردد تيار هرتز 50 مترددًا،

CBL-M-PWR-RA-EU وسويسرا وإيطاليا الدانمارك (باستثناء أوروبا
المتحدة) والمملكة

CEI 23-16/VII 50 مترددًا، تيارًا فولت 230
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-IT إيطاليا

JIS 8303 50 مترددًا، تيارًا فولت 125
متردد تيار هرتز 60 أو

CBL-PWR-RA-JP15 اليابان

NEMA L6-20P 50 مترددًا، تيارًا فولت 220
متردد تيار هرتز 60 أو

CBL-M-PWR-RA-JP

NEMA 5-15P 60 مترددًا، تيارًا فولت 125
متردد تيار هرتز

CBL-PWR-RA-US15 الشمالية أمريكا

NEMA L5-15P 60 مترددًا، تيارًا فولت 125
متردد تيار هرتز

CBL-PWR-RA-TWLK-US15

NEMA 6-20 60 مترددًا، تيارًا فولت 250
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-US

NEMA L6-20P 60 مترددًا، تيارًا فولت 250
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-TWLK-US

BS89/13 50 مترددًا، تيارًا فولت 240
متردد تيار هرتز

CBL-M-PWR-RA-UK المتحدة المملكة
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المتردد التيار قوابس أنواع :70 الشكل

الخدمات عبّارة مع لالستخدام مخصصًا الخدمات بعبّارة الخاص المتردد التيار طاقة سلك يعتبر تحذير:
آخر. استخدام ألي وليس فقط

قدمًا 14.75) أمتار 4.5 الشمالية أمريكا في المتردد التيار طاقة أسالك طول يتجاوز أال يجب مالحظة:
و210-52 (5-2.2 ،400-8 (NFPA 75 الفقرتان (NEC) القومي الكهربي الكود مع ليتوافق تقريبًا)،
متوافقة. الخدمات بعبّارة المرفقة األسالك وتعتبر .(4-010(3 الفقرة (CEC) الكندي الكهربي والكود

”مصدر انظر المكونات، وصف ذلك في بما المتردد، التيار طاقة مصدر حول المعلومات من لمزيدٍ
أثناء الطاقة سلك بتوصيل الخاصة اإلرشادات على لالطالع .25 الصفحة في المتردد“ التيار طاقة

.58 الصفحة في المتردد“ التيار بطاقة تعمل خدمات لعبّارة الطاقة ”توصيل انظر المبدئي، التركيب
التيار طاقة سلك ”استبدال انظر المتردد، التيار طاقة سلك باستبدال الخاصة اإلرشادات على لالطالع

.126 الصفحة في المتردد“

بالموقع الكهربية األسالك توصيل إرشادات

اإلشارات إلرسال المسافة حدود

احتمال يزداد ذلك، على وعالوةً صحيحة. غير بطريقة األسالك لتركيب نظرًا السلكي تداخل يحدث قد
كانت إذا أو بها المُوصى المسافات تتجاوز األسالك كانت إذا البرق صواعق عن ناتج تلف حدوث

تلف في البرق عن الناتجة (EMP) الكهرومغناطيسية الذبذبات تتسبب قد المباني. بين تمر األسالك
قبل، من المشكالت هذه مثل موقعك شهد وإذا اإللكترونية. األجهزة وتدمير المحمية غير الموصّالت

تجاهه. والحماية الكهربي التيار اندفاع منع في خبراء استشارة إلى تحتاج فقد

الالسلكي التردد تداخل

منه التخلص أو بموقعك األسالك من الصادر (RFI) الالسلكي التردد تداخل انبعاث من الحد يمكنك
إلى اضطررت وإذا التأريض. لموصالت الجيد التوزيع مع المجدول المزدوج الكابل استخدام خالل من
واحد أرضي موصل مع الجودة عالي مجدوالً مزدوجًا كابالً فاستخدم بها، الموصى المسافات تجاوز

أمكن. إن بيانات إشارة لكل
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الكهرومغناطيسي التوافق

المشكالت وبخاصًة ،(EMC) الكهرومغناطيسي بالتوافق تتعلق مشكالت لحدوث عرضة موقعك كان إذا
مصادر تدمر فقد الخبراء. أحد استشارة إلى تحتاج فقد الالسلكية، اإلرسال أجهزة أو البرق عن الناتجة
قد كما الخدمات، عبّارة في واستقبالها اإلشارات بث أجهزة القوية (EMI) الكهرومغناطيسي التداخل

كهربية. مخاطر عنه تنتج الذي األمر الجهاز، داخل إلى الخطوط عبر التيار اندفاع توصيل إلى تؤدي
منع أجهزة واستخدام مناسب بشكل ومحمية مؤرضة بيئة توفير خاص بشكلٍ المهم من يُعد لذا،

الكهربي. التيار اندفاع

كما المبنى داخل األسالك تغطية يجب المبنى، داخل التيار البرق/اندفاع متطلبات مع للتوافق تنبيه:
طرفيه. عند األسالك غطاء تأريض يجب
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ث ملحق
واألسالك بالكابالت خاصة وإرشادات مواصفات

المطلوبة. واألسالك الكابالت جميع وجود من تأكد مكون، أو جهاز لتركيب اإلعداد عند
■183 الصفحة في الشبكة بكابل خاصة وإرشادات مواصفات
■186 الصفحة في التوجيه محرك واجهة وأسالك كابالت مواصفات

الشبكة بكابل خاصة وإرشادات مواصفات

بما المختلفة، الشبكة كابالت أنواع الخدمات عبّارة في دعمها يتم التي المتنوعة IOC بطاقات تقبل
باالطالع قم المعلومات، من ولمزيٍد الوضع. وأحاديي األوضاع متعددي الضوئية األلياف كابلي ذلك في

التالية: األقسام على
■183 الصفحة في الوضع وأحادي األوضاع متعدد الضوئية األلياف كابل في اإلشارة فقدان
■183 الصفحة في الضوئية األلياف كابل في وتشتيتها اإلشارات ضعف
■184 الصفحة في الضوئية األلياف لكابل الطاقة ميزانية حساب
■184 الصفحة في الضوئية األلياف لكابل الطاقة هامش حساب

الوضع وأحادي األوضاع متعدد الضوئية األلياف كابل في اإلشارة فقدان

للداخل تنعكس بأن الضوئية لألشعة للسماح يكفي بما القطر عند كبيرة األوضاع متعددة األلياف تكون
مؤشرات على األوضاع متعددة الضوئية األلياف ذات الواجهات وتستخدم األلياف). جدران عن (ارتداد
تنشر حيث متماسكة. غير مصادر LED مؤشرات تعتبر ذلك، ومع للضوء. كمصادر العادة في LED

مختلفة. زوايا من الضوء تعكس والتي األوضاع، متعددة األلياف في الضوء من متغيرةً موجيةً أطواالً
تشتيت في تتسبب حيث األوضاع، متعددة األلياف خالل متعرجة خطوط في الضوئية األشعة وتنتقل
الوضع فقدان ذلك عن ينتج األلياف، غالف في األلياف بمركز المنتقل الضوء يشع وعندما اإلشارة.
متعددة باأللياف الخاصة اإلرسال مسافة من بالحد سويًا العامالن هذان ويقوم .(HOL) الدرجة عالي

الوضع. أحادية باأللياف مقارنةً األوضاع

داخليًا الضوئية األشعة تنعكس أن يمكن حيث القطر عند جدًا صغيرة الوضع أحادية األلياف تكون
للضوء. كمصادر الليزر أشعة الوضع أحادية األلياف ذات الواجهات وتستخدم فقط. واحدة طبقة خالل
أحادية األلياف خالل مستقيم خط في ينتقل الضوء من أحاديًا موجيًا طوالً الليزر أشعة تصدر حيث

يمكنه حيث أعلى تردديًا نطاقًا الوضع أحادية األلياف تمتلك األوضاع، متعددة باأللياف ومقارنًة الوضع.
تكلفةً. أكثر يكون وبالتالي أطول. لمسافات إشارات حمل

الضوئية األلياف كابل في وتشتيتها اإلشارات ضعف

االستقبال جهاز إلى يصل الذي المعدّل الضوء على الضوئية البيانات الرتباط الصحيح األداء يعتمد
اإلشارة قوة في انخفاض عن عبارة هو اإلشارة ضعف صحيح. بشكل الرموز لفك كافية بطاقة

الكابالت ووصالت الكابالت مثل سلبية وسائط لمكونات نتيجة الضعف ويحدث إرسالها. أثناء الضوئية
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في عنها الضوئية لأللياف بالنسبة أقل بدرجة اإلشارة ضعف يحدث وبينما والموصالت. المجدولة
أن ويجب الوضع. وأحادي األوضاع متعدد اإلرسال من كلٍ في يحدث يظل أنه إال األخرى، الوسائط

اإلشارة. ضعف على للتغلب الضوء من كافٍ قدرٍ على الفعال الضوئية البيانات ارتباط يحتوي

التاليان التشتيت نوعا يؤثر أن ويمكن الوقت. بمرور اإلشارة تشتيت عن عبارة هو اإلشارة تشتيت
الضوئية: البيانات ارتباط على

الضوئية.■ األشعة سرعات اختالف عن والناتج الوقت بمرور اإلشارة تشتيت - اللوني التشتيت
األلياف.■ في النشر أوضاع اختالف عن والناتج فجأة اإلشارة بث - األوضاع متعدد التشتيت

أو اللوني التشتيت وليس األوضاع متعدد التشتيت يكون ما عادةً األوضاع، متعدد لإلرسال بالنسبة
بالنسبة أما االرتباط. وطول البت وحدات لمعدل األقصى الحد تقييد في السبب هو اإلشارة، ضعف

معدالت حالة ففي ذلك، ومع تأثير. أي األوضاع متعدد للتشتيت يكون فال الوضع، أحادي لإلرسال
التشتيت وليس اللوني التشتيت يعمل أطول، مسافات عبر إرسالها يتم التي المرتفعة البت وحدات

االرتباط. لطول األقصى الحد تقليل على األوضاع متعدد

للطاقة األدنى الحد ليتجاوز الضوء من كافٍ قدرٍ على الفعّال الضوئية البيانات ارتباط يحتوي أن ويجب
يكون أن يجب ذلك، على وعالوةً به. الخاصة للمواصفات وفقًا ليعمل اإلرسال جهاز يحتاجها التي

عن الصادرة GR-253-CORE وثيقة في االرتباط لنوع الموضوعة الحدود من أقل التشتيت إجمالي
لالتصاالت الدولي االتحاد عن الصادرة G.957 ووثيقة (4.3 (الفقرة Telcordia Technologies

بُعد. عن

اإلضافية للطاقة مماثالً تأثيره اعتبار يمكن به، المسموح األقصى الحد إلى اللوني التشتيت يصل عندما
من كل بمجموع الضوئية الطاقة ميزانية حسابات تسمح أن يجب حيث الطاقة. ميزانية في الجزائية

وهامش التشتيت) عن الناتجة تلك ذلك في (بما الجزائية اإلضافية والطاقة المكون إشارة ضعف
على باالطالع قم الطاقة، ميزانية حول المعلومات من لمزيد المتوقعة. غير الفقدان لحاالت األمان

.184 الصفحة في الضوئية“ األلياف لكابل الطاقة ميزانية ”حساب

الضوئية األلياف لكابل الطاقة ميزانية حساب

ميزانية حساب عليك ينبغي الصحيح، للتشغيل الكافية للطاقة الضوئية األلياف توصيالت حيازة لضمان
ميزانية حساب وعند إرساله. يمكنه الذي للطاقة األقصى الحد تعد والتي باالرتباط، الخاصة الطاقة

الفعلي النظام أجزاء جميع أن الرغم على الخطأ، هامش لتوفير الحاالت أسوأ تحليل استخدم الطاقة،
،(BP) الطاقة بميزانية الخاص الحاالت أسوأ تقدير ولحساب الحاالت. أسوأ مستويات وفق تعمل ال

:(RP) االستقبال جهاز لحساسية أدنى وحدًا (TP) اإلرسال بجهاز للطاقة أدنى حدًا افترض

RP – TP = BP

ووحدات (dB) الديسيبل بوحدات قياسها تم قيمًا الطاقة لميزانية التالية االفتراضية المعادلة تستخدم
:(dBm) واط مللي لكل الديسيبل

RP – TP = BP

(15 dBm – (–28 dBm– = BP

13 dB = BP

الضوئية األلياف لكابل الطاقة هامش حساب

لكابل الطاقة ميزانية ”حساب في الموضحة المعادلة (باستخدام االرتباط طاقة ميزانية حساب بعد
الطاقة مقدار يمثل والذي ،(MP) الطاقة هامش حساب يمكنك ،(184 الصفحة في الضوئية“ األلياف
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تقدير ويفترض .(BP) الطاقة ميزانية من (LL) االرتباط فقدان أو اإلشارة ضَعف طرح بعد المتاحة
:LL لـ أقصى حدًا MP لـ الحاالت أسوأ

LL – BP = MP

االستقبال. جهاز لتشغيل كافية الطاقة ميزانية أن إلى يشير الصفر من أكبر يكون عندما MP A

والتشتيت الدرجة عالية الوضع فقدان حاالت على االرتباط فقدان في تتسبب قد التي العوامل وتشتمل
في 185 الجدول األلياف. إشارة وضعف المجدولة والوصالت والموصّالت األوضاع ومتعدد اللوني
التالية. الحسابات عينة في المستخدمة بالعوامل الخاص للفقدان تقديرية كمية يسرد 185 الصفحة
العومل، من غيرها أو األجهزة عن الناتج اإلشارة لفقدان الفعلي المقدار حول معلومات على للحصول

البائع. وثائق إلى ارجع

االرتباط فقدان تسبب التي للعوامل التقديرية القيم :36 الجدول

االرتباط لفقدان التقديرية القيمة االرتباط فقدان عامل

بال - الوضع أحادي

ديسيبل األوضاع—0.5 متعدد

الدرجة عالية الوضع فقدان حاالت

بال - الوضع أحادي

التي والمسافة للمنتج الترددي النطاق كان إذا األوضاع—بال، متعدد
ميجاهرتز–كم 500 من أقل يبعدها

األوضاع ومتعدد اللوني التشتيت

ديسيبل 0.5 الموصل

ديسيبل 0.5 المجدولة الوصلة

ديسيبل/كم الوضع—0.5 أحادي

ديسيبل/كم األوضاع—1 متعدد

األلياف إشارة ضعف

االرتباط فقدان لحساب 185 الصفحة في 185 الجدول في الواردة التقديرية القيم التالي المثال يستخدم
ديسيبل: 13 تبلغ (BP) طاقة بميزانية كم 2 طوله يبلغ األوضاع متعدد الرتباط (LL)

ديسيبل■ 2 ديسيبل/كم= 1.0 بمقدار كم 2 لطول األلياف إشارة ضعف
ديسيبل■ 2.5 = ديسيبل) 5(0.5 = موصل لكل ديسيبل 0.5 بمقدار موصالت لخمسة الفقدان
ديسيبل■ 1 = ديسيبل) 2(0.5= مجدولة وصلة لكل ديسيبل 0.5 بمقدار مجدولتين لوصلتين الفقدان
ديسيبل■ 0.5 = الدرجة عالي الفقدان
ديسيبل■ 1 = الساعة استعادة وحدة

التالي: النحو على (MP) الطاقة هامش حساب يتم

LL – BP = MP

[13 dB – 2 km (1.0 dB/km) – 5 (0.5 dB) – 2 (0.5 dB) – 0.5 dB [HOL] – 1 dB [CRM = MP

13 dB – 2 dB – 2.5 dB – 1 dB – 0.5 dB – 1 dB = MP
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6 dB = MP

طاقة وبميزانية كم 8 طوله يبلغ الذي الوضع أحادي باالرتباط والخاص التالي الحساب نموذج يستخدم
االرتباط فقدان لحساب 185 الصفحة في 185 الجدول من واردة تقديرية قيمًا ديسيبل 13 تبلغ (BP)
لسبعة والفقدان ديسيبل) 4 أو ديسيبل/كم 0.5 بمقدار كم 8) األلياف إشارة لضعف كمجموع (LL)

النحو على (MP) الطاقة هامش حساب يتم ديسيبل). 3.5 أو موصل لكل ديسيبل 0.5) موصالت
التالي:

LL – BP = MP

(13 dB – 8 km (0.5 dB/km) – 7 (0.5 dB = MP

13 dB – 4 dB – 3.5 dB = MP

5.5 dB = MP

يحتوي االرتباط أن إلى ذلك ويشير الصفر، من أكبر المحسوب الطاقة هامش يعتبر المثالين، كال في
االستقبال. بجهاز اإلدخال لطاقة األقصى الحد يتجاوز وال لإلرسال الكافية الطاقة على

التوجيه محرك واجهة وأسالك كابالت مواصفات

واألسالك اإلدارة بمنافذ تتصل التي بالكابالت الخاصة المواصفات يسرد 186 الصفحة في 186 الجدول
اإلنذار. مُرحِّل اتصال بنقاط المتصلة

اإلنذار. وواجهات التوجيه محرك بإدارة الخاصة واألسالك الكابالت مواصفات :37 الجدول

المقبس للطول األقصى الحد الكابل/السلك
المرفق

الكابل مواصفات المنفذ

ذكر RJ-45/DB-9 متر) 1.83) أقدام 6 أقدام 6 بطول واحد
مزود متر) 1.83)

بموصالت
RJ-45/DB-9

التسلسلي الكابل
RS-232

((EIA-232

التحكم وحدة
بمحرك الخاصة

الواجهة أو التوجيه
المساعدة

استشعار RJ-45
تلقائي

أقدام 328
متر) 100)

قدمًا 15 بطول واحد
مزود أمتار) 4.57)

بموصالت
RJ-45/RJ-45

الفئة من كابل
مكافئ أو الخامسة
لتشغيل مناسب له

100Base-T

Ethernet واجهة
بمحرك الخاصة

التوجيه
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ج ملحق
ميكانيكية رافعة بدون الخدمات عبّارة تركيب

تركيبها فيمكنك المفضلة)، (الطريقة الخدمات عبّارة لتركيب ميكانيكية رافعة استخدام عليك تعذر إذا
تركيبها إعادة ثم المعدني الهيكل من المكونات إزالة أوالً عليك يتعين يدويًا، الجهاز تركيب وقبل يدويًا.
داخل أو الحامل على بأمان المعدني الهيكل رفع عملية وتحتاج الحامل. على الجهاز تركيب بمجرد

تقريبًا. كجم) 29.7) رطالً 65.5 الهيكل يزن المكونات، إزالة وبعد األقل. على شخصين إلى الخزانة

المعدني“ الهيكل رفع ”إرشادات في الواردة األمان معلومات اقرأ الحامل، على الجهاز تركيب قبل
الخدمات عبّارة ”إخراج في الموضح النحو على الشحن حاوية من الجهاز بإخراج قم .140 الصفحة في
التركيب“ جهاز ”تركيب في الموضح النحو على التركيب جهاز بتركيب قم .41 الصفحة في العبوة“ من

.45 الصفحة في

الجهاز: بتركيب الخاصة التالية الموضوعات الملحق هذا يناقش
■187 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■187 الصفحة في المعدني الهيكل من المكونات إزالة
■192 الصفحة في يدويًا الحامل على المعدني الهيكل تركيب
■193 الصفحة في المعدني الهيكل في المكونات تركيب إعادة
■197 الصفحة في الكابالت إدارة نظام تركيب

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: واألجزاء األدوات إلى حاجة في أنت الجهاز، لتركيب
و2■ 1 رقما ،(+) فيليبس ماركة مفكان
بوصة■ 3/8 صواميل مفك
■(ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ لتأريض معصم شريط

المعدني الهيكل من المكونات إزالة

الهيكل من المكونات معظم بإزالة أوالً قم يدويًا، لتركيبها الخدمات لعبّارة الكافية اإلضاءة لتوفير
المعدني الهيكل من المكونات بإزالة والمتعلقة القسم هذا في الواردة اإلجراءات تعتبر المعدني.

وتقدم الخدمات. بعبّارة الطاقة كابالت بتوصيل قيامك عدم تفترض كما فقط، المبدئي بالتركيب خاصة
األمام: من ثم أوالً الخلف من المعدني الهيكل من المكونات إزالة لكيفية وصفًا التالية اإلجراءات

■188 الصفحة في بالطاقة اإلمداد مصادر إزالة
■188 الصفحة في المروحة درج إزالة
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■189 الصفحة في SCB التحكم لوحات إزالة
■190 الصفحة في SPC وبطاقات IOC بطاقات إزالة

بالطاقة اإلمداد مصادر إزالة

أرطال 5.0 متردد تيار طاقة مصدر كل يزن المعدني. الهيكل خلف بالطاقة اإلمداد مصادر توجد
كجم). 1.7) أرطال 3.8 الدائم التيار طاقة مصدر يزن بينما تقريبًا كجم) 2.3)

التيار طاقة مصادر إلزالة اليمين. نحو اتجه ثم أوالً اليسار أقصى الموجود الطاقة مصدر بإزالة قم
:(188 الصفحة في 71 الشكل (انظر طاقة مصدر كل مع اإلجراء هذا اتبع الدائم، أو المتردد

الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المتردد2. التيار مفتاح بتحويل قم المتردد، التيار طاقة على تعمل التي الخدمات لعبّارة بالنسبة

التي الخدمات عبّارة حالة في أما .(O) التشغيل إيقاف وضع على الطاقة مصدر بفتحة الموجود
الوضع إلى الطاقة مصدر على الموجود الدائرة قاطع بتحويل قم الدائم، التيار بطاقة تعمل

التشغيل). (إيقاف OFF

الطاقة. بمصادر بالطاقة اإلمداد وحدات اتصال عدم حالة في حتى اإلجراء هذا باتخاذ نوصي
المعدني.3. الهيكل من مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر انزع

الخدمات عبّارة تركيب قبل الطاقة مصدر إزالة :71 الشكل

المروحة درج إزالة

المروحة درج ويزن المعدني. للهيكل الخلفي الجزء من األيمن الجانب على المروحة درج يتواجد
تقريبًا. كجم) 3.08) أرطال 6.8

:( 189 الصفحة في 72 الشكل (انظر المروحة درج إلزالة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

المروحة.2. لدرج المعدني الغطاء جانبي على الموجود المقيد اللولبي المسمار بفك قم
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تقريبًا.3. بوصات ثالث إلى بوصة من تتراوح لمسافة واسحبه المروحة درج جانبي أمسك

تمامًا.4. المعدني الهيكل خارج اسحبه ثم لتدعيمه المروحة درج أسفل يديك إحدى ضع

المروحة درج إزالة :72 الشكل

SCB التحكم لوحات إزالة

المميزة الفتحات في المعدني الهيكل مقدمة أسفل أفقيًا وتوجد .SCB لوحتي على الجهاز يحتوي قد
كجم). 4.4) أرطال 9.6 حوالي SCB التحكم لوحات من لوحة كل تزن .1 و 0 بالرقمين

تخزينها ومن سليم بشكل التثبيت عنصر مقابض تشغيل من تأكد استبداله، أو مكون أي إزالة قبل تنبيه:
المكونات. جميع على صحيحة بطريقة

الشكل (انظر SCB التحكم لوحات من لوحة كل مع اإلجراء هذا اتبع ،SCB التحكم لوحات إلزالة
:(190 الصفحة في 73

ومسطح.1. ثابت سطح على الساكنة للكهرباء مضادًا بساطًا أو إلكتروستاتيكية حقيبة ضع

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
الغطاء3. جانبي على التثبيت عنصر مقابض على الموجودة المقيدة اللولبية المسامير بفك قم

.SCB التحكم بلوحة الخاص المعدني
.4.SCB التحكم لوحة لنزع الساعة عقارب اتجاه عكس معًا التثبيت عنصر مقابض بتدوير قم
الهيكل5. خارج تقريبًا المنتصف إلى SCB التحكم لوحة وحرك التثبيت عنصر مقابض أمسك

المعدني.
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ثم6. المعدني. الهيكل خارج تمامًا وحركها لدعمها SCB التحكم لوحة أسفل يديك إحدى ضع
الساكنة. للكهرباء المضاد البساط على ضعها

البساط على مكون كل وضع إزالتها. بعد البعض بعضها على للجهاز المادية المكونات تكدس ال تنبيه:
ومسطحٍ. ثابتٍ سطحٍ على يستقر بحيث الساكنة للكهرباء المضاد

الثانية.7. SCB التحكم لوحة مع اإلجراء كرر

SCB التحكم لوحة إزالة :73 الشكل

SPC وبطاقات IOC بطاقات إزالة

وتكون بطاقات، ست إلى عددها يصل SPC وبطاقات IOC بطاقات على الخدمات عبّارة تحتوي
فتهيأ كجم)، 5.9) رطالً 13.1 إلى SPC أو IOC بطاقة كل وزن ويصل الجهاز. مقدمة في أفقيًا مثبتة

الكامل. وزنها لتحمل

:(191 الصفحة في 74 الشكل (انظر SPC بطاقة أو IOC بطاقة إلزالة
لكل1. مطاطية أمان أغطية بإعداد أيضًا وقم للبطاقة. الساكنة للكهرباء مضاد بساط بإعداد وقم

بإزالتها. تقوم التي البطاقة على موجودة ضوئية واجهة يستخدم منفذ
الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

إعادة3. الحقًا يمكنك بحيث IOC بطاقة على منفذ بكل المتصلة الكابالت على تسمية بوضع قم
الصحيحة. بالمنافذ الكابالت توصيل

جهاز4. كل بتغطية الفور على فقم ضوئية، ألياف كابل تستخدم البطاقات إحدى كانت إذا
في المتصلة غير الكابالت ورتب مطاطي. أمان بغطاء مزود كابل كل وطرف إرسال/استقبال

ضغط. نقاط تكوين من لمنعها الكابالت إدارة نظام
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األلياف كابالت أطراف إلى أو الضوئية األلياف إرسال/استقبال جهاز إلى مباشرةً تنظر ال تحذير:
المتصلة الضوئية األلياف وكابالت الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدات من ينبعث حيث الضوئية.

بعينيك. الضرر يلحق أن شأنه من ليزر ضوء اإلرسال/االستقبال بوحدة

إزالتها. أو الكابالت إدخال عند إال غطاء بدون الضوئية األلياف إرسال/استقبال وحدة تترك ال تنبيه:
قصد. دون الليزر لضوء التعرض دون يحول كما المنفذ نظافة على األمان غطاء ويحافظ

فتقوس به. الخاص الثني قطر لنصف األدنى الحد من ألكثر الضوئية األلياف كابل ثني تجنب تنبيه:
مشكالت حدوث في والتسبب الكابل تلف إلى يؤدي قد بوصات بضع يبلغ قطر نصف شكل في الكابل

تشخيصها. يصعب

.5.IOC بطاقة لنزع الساعة عقارب عكس اتجاه في معًا التثبيت عنصر مقبضي بإدارة قم

البطاقات.6. صندوق لخارج المنتصف حتى البطاقة وحرك المقبضين أمسك

الهيكل7. خارج IOC بطاقة حرك لتدعيمها. تحتها واألخرى البطاقة مقدمة حول يديك إحدى ضع
إلكتروستاتيكية. حقيبة في أو الساكنة للكهرباء مضاد بساط على وضعها تمامًا، المعدني

إلى يصل كامل وزن لحمل تهيأ لذا الخلفي. بالطرف البطاقة وزن يتركز تنبيه:
المعدني. الهيكل خارج البطاقة تحريك كجم)—عند 5.9) رطالً 13.1

الموصالت أو التوصيل قضيب أو التثبيت عنصر مقبضي من تحملها ال الهيكل، خارج البطاقة تكون عندما
وزنها. تحمّل األجزاء لهذه يمكن فال الطرفية.

إلكتروستاتيكية حقيبة في وحدها بطاقة كل ضع إزالتها. بعد البعض بعضها على البطاقات تضع ال
ومسطح. ثابت سطح على موضوع الساكنة للكهرباء مضاد بساط على أو

SPC بطاقة أو IOC بطاقة إزالة :74 الشكل
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يدويًا الحامل على المعدني الهيكل تركيب

:(193 الصفحة في 75 الشكل (انظر الحامل على الخدمات عبّارة لتركيب

أوالً. األدنى العبارة بتركيب قم الحامل، على واحدة خدمات عبّارة من أكثر تركيب حالة في تنبيه:
رافعة. وجود يتطلب الخزانة أو الحامل على أعلى موضع في جهاز تركيب إن حيث

الحامل أن من يتحقق أن مؤهل فني من اطلب حامل، على للجهاز أمامي تركيب إجراء قبل تنبيه:
كافٍ. بشكل التركيب بموقع مدعوم أنه كما الجهاز وزن لتدعيم يكفي بما قوي

الفارغ الهيكل يزن حيث الحامل. على وتركيبه المعدني الهيكل لرفع شخصين وجود يلزم تنبيه:
كجم). 29.7) رطالً 65.5

التركيب1. موقع أن من وتأكد المبنى. بنية في بإحكام وتثبيته الدائم بموقعه الحامل تواجد من تأكد
انظر تفاصيل، على للحصول والصيانة. الهواء تدفق من لكلٍ كافية خالية مساحة بوجود يسمح

.33 الصفحة في الخدمات“ عبّارة لتركيب الموقع ”إعداد
األمامي2. الجزء في تمركزه يتم بحيث الخزانة، أو الحامل من األمامي بالجزء المعدني الهيكل ضع

واحدة. لديك توافرت إن النقالة الرافعة استخدم التركيب. رف من
وجود3. مع وذلك التركيب، رف على بحرص ارفعه ثم السفلي الجزء من المعدني بالهيكل أمسك

جانب. كل على شخص

وليس الرفع أثناء ساقيك على معتمدًا ظهرك استقامة على حافظ إصابة، حدوث دون للحيلولة تحذير:
األرض. على قدميك ثبات من وتأكد بهدوء الحمل بموازنة قم الرفع. عند جسدك انحناء وتجنب ظهرك.

الحامل.4. حواجز مع التركيب سنّادات تتالمس حتى التركيب رف على المعدني الهيكل بتحريك ٌقم
الموجودة الثقوب مع المعدني الهيكل تركيب سنّادات في الموجودة الثقوب محاذاة الرف ويضمن

الحامل. حواجز في
الحامل،5. مع المتحاذية المفتوحة التركيب ثقوب من ثقب كل في لولبي تركيب مسمار بتركيب قم

األسفل. من بدءًا
على6. صحيح بشكل المعدني الهيكل تركيب تم وإذا بعينيك. المعدني الهيكل محاذاة من تحقق

مع الحامل جانبي أحد على الموجودة اللولبية التركيب مسامير كافة محاذاة فينبغي الحامل،
المعدني الهيكل يكون أن ينبغي كما المقابل الجانب على الموجودة اللولبية التركيب مسامير

مستويًا.
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الحامل على الخدمات لعبّارة المعدني الهيكل تركيب :75 الشكل

اإلطار. مفتوح الحامل على تركيبها يتم التي الخدمات عبّارة التوضيحي الرسم هذا يصف مالحظة:
الشكل انظر القوائم، رباعي حامل أو لخزانة المطلوب التركيب لجهاز توضيحي رسم على ولالطالع

.46 الصفحة في 24

المعدني الهيكل في المكونات تركيب إعادة

العبّارة تمهيد قبل إزالتها تمت التي المكونات تركيب أعد الحامل، على الخدمات عبّارة تركيب بعد
الجانب على المعدني، الهيكل في المكونات تركيب إعادة كيفية التالية اإلجراءات وتوضح وتكوينها.

األمامي: الجانب على ثم أوالً الخلفي
■193 الصفحة في بالطاقة اإلمداد مصادر تركيب إعادة
■194 الصفحة في المروحة درج تركيب إعادة
■195 الصفحة في SCB التحكم لوحات تركيب إعادة
■196 الصفحة في SPC وبطاقات IOC بطاقات تركيب إعادة

بالطاقة اإلمداد مصادر تركيب إعادة

طاقة مصادر تركيب وإلعادة اليسار. نحو اتجه ثم أوالً اليمين أقصى الموجود الطاقة مصدر تركيب أعد
،194 الصفحة في 76 الشكل (انظر طاقة مصدر كل مع اإلجراء هذا اتبع الدائم، أو المتردد التيار

الدائم): التيار طاقة مصادر تركيب يعرض والذي

193 ■ المعدني الهيكل في المكونات تركيب إعادة
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الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المتردد2. التيار مفتاح بتحويل قم المتردد، التيار طاقة على تعمل التي الخدمات لعبّارة بالنسبة

التي الخدمات عبّارة حالة في أما .(O) التشغيل إيقاف وضع على الطاقة مصدر بفتحة الموجود
الوضع إلى الطاقة مصدر على الموجود الدائرة قاطع بتحويل قم الدائم، التيار بطاقة تعمل

التشغيل). (إيقاف OFF

الطاقة. بمصادر بالطاقة اإلمداد وحدات اتصال عدم حالة في حتى اإلجراء هذا باتخاذ نوصي
بالكامل3. يستقر أن إلى المعدني الهيكل في مباشرةً بالطاقة اإلمداد مصدر بإزاحة قم يديك، بكلتا

مع مسطحة بالطاقة اإلمداد لمصدر األمامية اللوحة تكون أن ينبغي المعدني. الهيكل فتحة في
.(194 الصفحة في 76 الشكل (انظر مجاور طاقة لمصدر أمامية لوحة أية

المقيدة.4. اللولبية المسامير ربط أحكم

بالطاقة اإلمداد مصدر تركيب إعادة :76 الشكل

المروحة درج تركيب إعادة

التالية: اإلجراءات اتبع المروحة، درج تركيب إلعادة
الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم

اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى
.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)

لالتجاه2. انتبه مباشرةً. المعدني الهيكل في وأدخله جانب كل على الموجود المروحة درج أمسك
المروحة. درج أعلى الموجود ألعلى) الجانب (هذا "this side up" ملصق على الموضح الصحيح

المروحة3. لدرج األمامية اللوحة جوانب من جانب كل على المقيدة اللولبية المسامير بربط قم
المعدني. الهيكل في لتثبيتها
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المروحة درج تركيب :77 الشكل

SCB التحكم لوحات تركيب إعادة

SCB التحكم لوحات من لوحة بكل الخاص اإلجراء هذا اتبع ،SCB التحكم لوحة تركيب إلعادة
:(196 الصفحة في 78 الشكل (انظر

عمودي بشكل التثبيت عنصر مقبضي تخزين من تأكد استبدالها، أو SCB التحكم لوحة إزالة قبل تنبيه:
.SCB التحكم لوحة مركز اتجاه في عليهما الضغط ومن

الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
بحرص.2. المعدني الهيكل داخل الموجودة األدلة مع SCB التحكم لوحة جوانب بمحاذاة قم
بالشكل3. محاذاتها من للتأكد بحرص بذلك وقم المعدني، الهيكل داخل SCB التحكم لوحة حرك

الصحيح.
لوحة4. تثبيت يتم أن إلى الساعة عقارب باتجاه معًا بتدويرهما وقم التثبيت عنصر مقبضي أمسك

تمامًا. SCB التحكم
اللوحة.5. مركز اتجاه وفي أفقيًا المناسب الموضع في التثبيت عنصر مقبضي ضع

195 ■ المعدني الهيكل في المكونات تركيب إعادة
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SCB التحكم لوحة تركيب :78 الشكل

SPC وبطاقات IOC بطاقات تركيب إعادة

79 الشكل (انظر بطاقة بكل الخاص اإلجراء هذا اتبع ،SPC وبطاقات IOC بطاقات تركيب إلعادة
:(197 الصفحة في

الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
اإللكتروستاتيكية.2. الحقيبة من بإزالتها قم أو الساكنة للكهرباء المضاد البساط على البطاقة ضع
بها.3. البطاقة تركيب سيتم والتي الخدمات عبّارة على الموجودة الفتحة حدد
وحدة4. يغطي مطاطي أمان غطاء على يحتوي الضوئية األلياف منافذ من منفذ كل أن من تحقق

أمان. بغطاء اإلرسال/االستقبال وحدة بتغطية فقم كذلك، األمر يكن لم وإذا اإلرسال/االستقبال.
لك.5. مواجهة األمامية اللوحة تكون بحيث البطاقة وجه
صندوق6. داخل الموجودة األدلة مع بحرص البطاقة جانبي بمحاذاة وقم مكانها إلى البطاقة ارفع

البطاقات.
مقاومة.7. بوجود تشعر أن إلى البطاقات صندوق في تمامًا البطاقة أدخل
البطاقة8. تثبيت يتم أن إلى الساعة عقارب باتجاه معًا بتدويرهما وقم التثبيت عنصر مقبضي أمسك

تمامًا.
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SPC بطاقة أو IOC بطاقة تركيب :79 الشكل

الكابالت إدارة نظام تركيب

80 الشكل (انظر الكابالت، إدارة نظام لتركيب البطاقات. صندوق بجانبي الكابالت إدارة نظام يتصل
:(198 الصفحة في

الشريط1. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
المعدني.2. الهيكل من األمامية الجوانب على الكابالت إدارة نظام بوضع قم
فتحاتها.3. في األلسنة بإدخال قم
تمامًا.4. المقيدة اللولبية المسامير ربط أحكم

197 ■ الكابالت إدارة نظام تركيب
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الكابالت إدارة نظام تركيب :80 الشكل
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ح ملحق
األجهزة وإرجاع العمالء بدعم االتصال

بغرض Juniper Networks إلى الفردية المكونات أو الخدمات عبّارة إرجاع كيفية الملحق هذا يوضح
استبدالها: أو إصالحها

■199 الصفحة في للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد
■204 الصفحة في العمالء بدعم االتصال
■205 الصفحة في اإلرجاع إجراء
■205 الصفحة في المطلوبة واألجزاء األدوات
■206 الصفحة في لشحنها الخدمات عبّارة تعبئة
■207 الصفحة في لشحنها المكونات تعبئة

للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد

يتعين ،(RMA) المسترجعة المواد ترخيص لطلب ،.Juniper Networks, Inc بشركة االتصال قبل
الجهاز مكونات جميع ولسرد المكون. أو الجهاز على الموجود التسلسلي الرقم على العثور عليك

التالي: (CLI) األوامر سطر واجهة أمر بإدخال قم التسلسلية، وأرقامها
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pC UPS NITLIUB NITLIUB 0 CIP
wolF UPS NITLIUB NITLIUB 1 CIP
EG1 x04 CPD k5XRS 9794SJ 532020-057 30 VER 2 CPF
BMP CPD 7497BK 317310-017 60 VER UPC
QhciR EG1 x01 NITLIUB NITLIUB 0 CIP
T-PFS 4443037 111310-047 10 VER 0 rvcX
T-PFS 81012516 231410-047 10 VER 3 rvcX
T-PFS 9063037 111310-047 10 VER 5 rvcX
QhciR EG1 x01 NITLIUB NITLIUB 1 CIP
T-PFS 6063037 111310-047 10 VER 0 rvcX
T-PFS 7982827 111310-047 10 VER 5 rvcX
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QhciR EG1 x01 NITLIUB NITLIUB 2 CIP
T-PFS 4192827 111310-047 10 VER 0 rvcX
T-PFS 5643037 111310-047 10 VER 1 rvcX
T-PFS 81028026 231410-047 10 VER 3 rvcX
T-PFS 3882827 111310-047 10 VER 5 rvcX
QhciR EG1 x01 NITLIUB NITLIUB 3 CIP
T-PFS 7643037 111310-047 10 VER 0 rvcX
T-PFS 5073037 111310-047 10 VER 5 rvcX
yarT naF tfeL yarT naF

التسلسلي الرقم معرف على يحتوي الشكل مستطيل صغير ملصق على كذلك المكونات معظم تحتوي
المكون. بهيكل مرفق (200 الصفحة في 81 الشكل (انظر

التسلسلي الرقم معرّف ملصق :81 الشكل

المكونات: من نوع كل على الملصق مكان التالية األقسام توضح
■200 الصفحة في SRX 5600 لجهاز المعدني للهيكل التسلسلي الرقم ملصق
■201 الصفحة في SCB التحكم بلوحة التسلسلي الرقم ملصق
■202 الصفحة في SPCو IOC لبطاقتي التسلسلي الرقم ملصق
■202 الصفحة في بالطاقة اإلمداد لمصدر التسلسلي الرقم ملصقات
■203 الصفحة في التوجيه لمحرك التسلسلي الرقم ملصق

SRX 5600 لجهاز المعدني للهيكل التسلسلي الرقم ملصق

.(201 الصفحة في 82 الشكل (انظر الهيكل جانب على المعدني للهيكل التسلسلي الرقم ملصق يوجد

للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد ■ 200
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SRX 5600 لجهاز المعدني للهيكل التسلسلي الرقم ملصق :82 الشكل

SCB التحكم بلوحة التسلسلي الرقم ملصق

83 الشكل (انظر SCB التحكم لوحة من العلوي بالجزء األيمن الجانب على التسلسلي الرقم يوجد
.(201 الصفحة في

SCB التحكم بلوحة التسلسلي الرقم ملصق :83 الشكل

201 ■ للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد
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SPCو IOC لبطاقتي التسلسلي الرقم ملصق

الصفحة في 84 الشكل (انظر للبطاقة األمامية اللوحة من األيمن الجانب بمركز التسلسلي الرقم يوجد
.(202

SPCو IOC لبطاقتي التسلسلي الرقم ملصق :84 الشكل

بالطاقة اإلمداد لمصدر التسلسلي الرقم ملصقات

.(203 الصفحة في 85 الشكل (انظر المتردد التيار طاقة مصدر أعلى التسلسلي الرقم ملصق يوجد

الصفحة في 86 الشكل (انظر الدائم التيار طاقة لمصدر األمامية اللوحة أعلى التسلسلي الرقم يوجد
.(203

للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد ■ 202
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المتردد التيار طاقة لمصدر التسلسلي الرقم ملصق :85 الشكل

الدائم التيار طاقة لمصدر التسلسلي الرقم ملصق :86 الشكل

التوجيه لمحرك التسلسلي الرقم ملصق

الشكل (انظر التوجيه لمحرك العلوي الجزء من األيمن الجانب على التسلسلي الرقم ملصق يوجد
.(204 الصفحة في 87

203 ■ للمكون التسلسلية األرقام مكان تحديد
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التوجيه لمحرك التسلسلي الرقم ملصق :87 الشكل

العمالء بدعم االتصال

المساعدة بمركز اتصل إرجاعها، إلى تحتاج التي بالمكونات الخاصة التسلسلية األرقام مكان تحديد بعد
االتصال ويمكن التالية. الطرق من بأيّ (JTAC (واختصاره Juniper Networks لشركة التابع الفنية

األسبوع: في أيام وسبعة يوميًا، ساعة 24 مدار على JTAC بمركز
العنوان:■ على Case Manager الرابط باستخدام الويب، على من

http://www.juniper.net/support/

الهاتف:■ عبر

1-888-314-JTAC وكندا: المتحدة الواليات من

1-408-745-9500 األخرى: المواقع جميع من

رقمًا 11 من المكون حالتك رقم بإدخال قم الهاتف، طريق عن JTAC بمركز االتصال حالة في
مهندس إلى توجيهك ليتم * مفتاح على اضغط أو موجودة، الحالة هذه كانت إذا # بمفتاح متبوعًا

المتاح. التالي الدعم

بها JTAC مركز تزويد إلى تحتاج قد التي المعلومات

التالية: المعلومات لتقديم مستعدًا كن الهاتف، عبر JTAC مركز من الدعم طلب عند
واحدٌ■ لديك كان إذا الموجود، الحالة رقم
المشكلة■ أو العطل تفاصيل
المشكلة■ حدوث عند الخدمات عبّارة على بإجرائه تقوم كنت الذي النشاط نوع
العرض■ أوامر من أكثر أو أمر باستخدام التكوين بيانات

العمالء بدعم االتصال ■ 204
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اإلرجاع إجراء

.(RMA) المسترجعة المواد ترخيص إصدار يتم المشكلة، حل من JTAC مركز فني يتمكن لم إذا
إصالحها تم التي أو الجديدة المكونات وإلرجاع للمصنع الراجعة المادة لتتبع الرقم هذا ويستخدم

الحاجة. عند للعميل

ترخيص رقم على الحصول دون .Juniper Networks, Inc لشركة مكون أي بإرجاع تقم ال مالحظة:
الشحنات رفض في بالحق .Juniper Networks, Inc شركة تحتفظ أوالً. (RMA) المسترجعة المواد
الشحن مصاريف تحمل مع العميل إلى المرفوضة الشحنات إرجاع سيتم .RMA ترخيص تمتلك ال التي

جانبه. من

العمالء بدعم الخاصة الويب صفحة انظر واإلصالح، اإلرجاع سياسات حول المعلومات من لمزيدٍ
.http://www.juniper.net/support/guidelines.html الموقع على

لشركة التابع الفنية المساعدة بمركز اتصل الفني، الدعم أو بالمنتج الخاصة المشكالت على للتعرف
العنوان على الموجود Case Manager الرابط باستخدام (JTAC (واختصاره Juniper Networks
المتحدة) الواليات داخل (من 1-888-314 -JTAC الهاتف على أو ،http://www.juniper.net/support/

المتحدة). الواليات خارج (من 9500-745-408-1 أو

مكون: إلرجاع تحتاج عندما
”تحديد1. انظر اإلرشادات، على للحصول بالمكون. الخاص التسلسلي والرقم الجزء رقم حدد

.199 الصفحة في للمكون“ التسلسلية األرقام مكان
لشركة2. التابع الفنية المساعدة مركز من (RMA) المسترجعة المواد ترخيص رقم على احصل

إجراء أو إلكتروني بريد رسالة إرسال ويمكنك هذا .(JTAC (واختصاره Juniper Networks
أعاله. موضح هو كما هاتفي اتصالٍ

الهاتفية:3. المكالمة أثناء أو اإللكتروني البريد برسالة التالية المعلومات أرفق
للمكون■ التسلسلي والرقم الجزء رقم
الفاكس■ ورقم الهاتف ورقم المؤسسة واسم اسمك

العطل■ وصف

المكون.4. إلرجاع RMA ترخيص رقم يصدر ثم طلبك من الدعم ممثل يتحقق

الخدمات5. عبّارة ”تعبئة موضح هو كما للشحن، عبوته في المكون أو الخدمات عبّارة بوضع قم
.207 الصفحة في لشحنها“ المكونات ”تعبئة أو 206 الصفحة في لشحنها“

المطلوبة واألجزاء األدوات

التالية: واألجزاء األدوات إلى ستحتاج الحامل، من الجهاز إزالة أو الجهاز من مكونات إلزالة
اإلنذار■ لمُرحِّل الطرفية الكتلة لفك ملم، الشفرة مسطح (–) 2.5مفك
بوصة■ 3/8 صواميل مفك
الفارغة■ الفتحات لتغطية فارغة لوحات
مكون■ لكل الساكنة، للكهرباء مضاد بساط أو إلكتروستاتيكية حقيبة
■(ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ لتأريض معصم شريط

205 ■ اإلرجاع إجراء
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الشفرة■ مسطح (–) مفك
أمكن■ إن ميكانيكية، رافعة
و2■ 1 رقما ،(+) فيليبس ماركة مفكان
■IOC الضوئية األلياف بطاقات لتغطية مطاطي أمان غطاء
األسالك■ قطع أدوات

لشحنها الخدمات عبّارة تعبئة

شحنها: بغرض الخدمات عبّارة لتعبئة
تكن1. لم وإذا األصل. في بداخلها مشحونًا الجهاز كان التي التعبئة ومواد الشحن صندوق استرجع

التعبئة مواد لمعرفة Juniper Networks شركة بممثل فاتصل لديك، متوافرة المواد تلك
المعتمدة.

الشريط2. وتوصيل العاري بمعصمك (ESD) اإللكتروستاتيكي التفريغ تأريض شريط بربط قم
اإللكتروستاتيكي التفريغ حول المعلومات من ولمزيدٍ المعدني. الهيكل على ESD نقاط بإحدى

.138 الصفحة في اإللكتروستاتيكي“ التفريغ تلف ”تجنب انظر ،(ESD)
وضع3. إلى بالدخول التوجيه، بمحرك المتصلة اإلدارة أجهزة من غيرها أو التحكم وحدة من قم،

عبّارة برنامج تشغيل إليقاف التالي األمر بإصدار قم ثم (CLI) األوامر سطر واجهة تشغيل
االحتياطي). التوجيه محرك على أيضًا األمر بإصدار قم توجيه، محركي تركيب حالة (في الخدمات.

user@host> request system halt

التشغيل. نظام إيقاف تؤكد التحكم وحدة على رسالة ظهور لحين انتظر

JUNOS System Basics and Services انظر األمر، حول المعلومات من مزيٍد على للحصول
الخدمات). أوامر ومرجع JUNOS نظام (أساسيات Command Reference

اإلمداد4. مصادر جميع لضبط الطاقة مفتاح على الضغط خالل من الجهاز عن الطاقة بفصل قم
الطاقة، لمصدر األمامية اللوحة على المفتاح يتواجد .O) التشغيل إيقاف وضع على بالطاقة

الدائم. أو المتردد التيار طاقة مصدر في سواء
المتردد“5. التيار طاقة سلك ”استبدال انظر اإلرشادات، على للحصول الجهاز. عن الطاقة بفصل قم

.127 الصفحة في الدائم“ التيار طاقة مصدر كابل ”استبدال أو 126 الصفحة في
التوصيالت6. ”استبدال انظر اإلرشادات، على للحصول الخارجية. باألجهزة المتصلة الكابالت بإزالة قم

.109 الصفحة في التوجيه“ محرك واجهة لمنافذ
الجهاز.7. من (FRUs) بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات بإزالة قم
الحامل:8. على من الجهاز بإزالة قم

مسامير■ بفك وقم الجهاز، أسفل الرافعة منصة فضع ميكانيكية، رافعة تستخدم كنت إذا
الشحن. صندوق إلى الجهاز انقل ثم الحامل من اللولبية التركيب

بالكامل،■ الجهاز وزن يحتمل آخر جهاز أو الرف وكان ميكانيكية رافعة تستخدم ال كنت إذا
رفع حينئذٍ أشخاص لثالثة ويمكن وإزالتها. الحامل من اللولبية التركيب مسامير بفك فقم

الشحن. صندوق إلى ونقله الجهاز

جهاز■ أو رف على تمامًا مرتكز غير الجهاز وزن وكان ميكانيكية رافعة تستخدم ال كنت إذا
اللولبية التركيب مسامير بفك الثالث يقوم بينما الجهاز لحمل شخصين وجود فيتعين آخر،

بنقله يقوموا أن الجهاز يحملون الذين الثالثة لألشخاص عندئذٍ ويمكن وإزالتها. الحامل من
الشحن. حاوية إلى

لشحنها الخدمات عبّارة تعبئة ■ 206
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الجهاز9. تثبيت يجب منصة، على وضعه حالة وفي المنصة. على أو الشحن صندوق في الجهاز ضع
المسامير. باستخدام بها

وحوله.10. الجهاز أعلى التعبئة إسفنج وضع (ESD) إلكتروستاتيكي تفريغ بحقيبة الجهاز بتغطية قم

التعبئة.11. إسفنج أعلى الموجود الملحقات صندوق استبدل

الجهاز.12. على الصندوق غطاء ضع أو إلغالقه بإحكام الصندوق على اضغط

صحيح.13. بشكلٍ متابعته لضمان للصندوق الخارجي الجزء على RMA ترخيص رقم اكتب

لشحنها المكونات تعبئة

اإلرشادات: هذه اتبع وشحنها، فردية مكونات لتعبئة
تتم■ بحيث تعبئتها من كذلك وتأكد التعبئة بمواد كافٍ بشكلٍ محمية أنها تأكد المكونات، إرجاع عند

الكرتوني. الصندوق داخل آلخر جانب من الحركة من القطع وقاية
متوفرة.■ كانت إذا األصلية الشحن مواد استخدم
اإللكتروستاتيكية.■ الحقائب في الفردية اللوحات ضع
صحيح.■ بشكلٍ متابعته لضمان للصندوق الخارجي الجزء على RMA ترخيص رقم اكتب

بعضها. فوق الخدمات عبّارة مكونات من أيًّا تضع ال تنبيه:

207 ■ لشحنها المكونات تعبئة
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خ ملحق
الكابل موصل سنون

التالية: الكابالت بموصالت الخاصة السنون الملحق هذا يصف
■209 الصفحة في التوجيه بمحرك ETHERNET لمنفذ RJ-45 الموصل سنون
■209 الصفحة في التوجيه بمحرك CONSOLEو AUX لمنفذي RJ-45 الموصل سنون

التوجيه بمحرك ETHERNET لمنفذ RJ-45 الموصل سنون

تلقائي استشعار مقبس ETHERNET والمسمّى اليدوية الواجهة على الموجود المنفذ يعتبر
لإلدارة LAN بشبكة التوجيه محرك لتوصيل Ethernet كابل يقبل 10/100-Mbps Ethernet RJ-45
”منافذ على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ الترددي). النطاق خارج اإلدارة يدعم آخر جهاز (أو

سن يصف 209 الصفحة في 209 الجدول .18 الصفحة في التوجيه“ محرك واجهة حالة ومؤشرات
.RJ-45 الموصل

التوجيه بمحرك ETHERNET لمنفذ RJ-45 الموصل سن :38 الجدول

اإلشارة السن

+TX 1

–TX 2

+RX 3

إنهاء شبكة 4

إنهاء شبكة 5

–RX 6

إنهاء شبكة 7

إنهاء شبكة 8

التوجيه بمحرك CONSOLEو AUX لمنفذي RJ-45 الموصل سنون

واجهات CONSOLE و AUX التسمية تحمل والتي اليدوية الواجهة على الموجودة المنافذ تعد
إدارة أوجهاز المساعد بالجهاز التوجيه محرك لتوصيل RJ-45/DB-9 كابل تقبل تسلسلية RJ–232

209 ■ التوجيه بمحرك ETHERNET لمنفذ RJ-45 الموصل سنون



التوجيه“ محرك واجهة حالة ومؤشرات ”منافذ على باالطالع قم المعلومات، من لمزيدٍ التحكم. وحدة
.RJ-45 الموصل سن يصف 210 الصفحة في 210 الجدول .18 الصفحة في

CONSOLEو AUX لمنفذي RJ-45 الموصل سن :39 الجدول

الوصف اإلشارة السن

إرسال طلب RTS 1

جاهزة الطرفية البيانات DTR 2

البيانات إرسال TXD 3

اإلشارة أرضي Ground 4

اإلشارة أرضي Ground 5

البيانات استقبال RXD 6

جاهزة البيانات مجموعة DSR/DCD 7

لإلرسال جاهزة CTS 8

التوجيه بمحرك CONSOLEو AUX لمنفذي RJ-45 الموصل سنون ■ 210
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5 الجزء
الفهرس

■213 الصفحة في الفهرس

211 ■ الفهرس
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الفهرس
الرموز

xxiii.............................................التكوين عِبارات في تعليقات ،#
xxiii......................................................الصياغة أوصاف في ،( )
xxiii....................................................الصياغة أوصاف في ,< >
xxiii.......................................................التكوين عِبارات في ،[ ]
xxiii.......................................................التكوين عِبارات في ،{ }
xxiii.....................................الصياغة أوصاف في القائم)، (الخط |

C
CBs

تشغيل.............................................................102 إيقاف

E
ESD

بواسطة..................................138 التلف من المكونات وقاية

P
بالطاقة اإلمداد مصادر انظر PEMs

S
SFP

الوصف.....................................................................118

U
الحامل)................................................................35 (وحدة U

X
XFP

الوصف.....................................................................118

أ
المراوح أدارج

استبدال.....................................................................194
المراوح أدراج

استبدال.......................................................................98
أدلة

xxv..............................................................على تعليقات
xxiii....................................................................... قائمة

(Online) متصل الوضع أزرار
يدوية.................................................................24 واجهة
التوجيه......................................18 لمحرك الحالة مؤشرات أضواء

أقواس
xxiii.............................الصياغة أوصاف في زوايا، شكل على
xxiii..........................التكوين عِبارات في مربعات، شكل على
xxiii................................................الصياغة أوصاف في أقواس،
91 ,88 ,87......................................show chassis alarms أمر

show chassis fpc أمر
77..........................................................IOC بطاقة لحالة
79.......................................show chassis fpc pic-status أمر
199...........................................show chassis hardware أمر
89......................................................show chassis IOC أمر
89.............................................show chassis IOC detail أمر
90.....................................................show chassis SPC أمر
90............................................show chassis SPC detail أمر

القوابس أنواع
المتردد...............................................................180 التيار
المتردد....................................................180 التيار قوابس أنواع

أوامر
85..........................................................................ping
87................................................show chassis alarms

show chassis fpc
77..................................................IOC بطاقة لحالة
199.........................................show chassis hardware
79....................................show chassis IOC pic-status
85.................................................................traceroute

إ
العبوة.............................................41 من الخدمات عبّارة إخراج
المسافات..........................................181 حدود اإلشارات، إرسال

إرشادات
الحساب

الطاقة...........................................173, 178 متطلبات
الصيانة إرشادات انظر الصيانة

79..........................................................IOC بطاقة
تعبئة

للشحن..........................................206 مُخصص جهاز
التنظيف إرشادات انظر تنظيف

المعدني....................................................139 الهيكل رفع
بالليزر..............................................144 الخاصة األمان إرشادات

اإلزالة إرشادات
118........................................................................SFP
118........................................................................XFP
اإلنذار......................................97 مُرحِّل اتصال نقاط أسالك

كابل
التوجيه)....................109 محرك (إلدارة Ethernet منفذ

محرك (إلدارة المساعد المنفذ أو التحكم وحدة منفذ
التوجيه)..........................................................109
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التركيب إرشادات
اإلنذار مُرحِّل اتصال نقاط أسالك

المبدئي..............................................55 التركيب أثناء
المطلوبة...................................................53 األدوات
االستبدال...............................................97 أو للصيانة

التوجيه) محرك (إلدارة Ethernet منفذ كابل،
المبدئي..............................................54 التركيب أثناء
المطلوبة...................................................53 األدوات
االستبدال.............................................109 أو للصيانة

محرك (إلدارة المساعد المنفذ أو التحكم وحدة منفذ كابل،
التوجيه)

المبدئي..............................................54 التركيب أثناء
المطلوبة...................................................53 األدوات
االستبدال.............................................109 أو للصيانة

الدائم التيار وطاقة التأريض كابالت
المطلوبة.............................................53, 57 األدوات

التنظيف إرشادات
الضوئية.............................79 األلياف إرسال/استقبال وحدات

الصيانة إرشادات
79 ,77............................................................IOC بطاقة
تحذيرات....................................................................147
79...........................................................IOC بطاقة كابل
عامة..................................................................73 نظرة

إزالة
118........................................................................SFP
118........................................................................XFP

نظام إزالة
الكابالت.............................................................129 إدارة
المكونات....................................................199 أو الجهاز إصالح

تعبئة إعادة
الشحن..........................................................206 صندوق

إنذار
ـ............................................................87 ب قائمة رسائل،

المُرحِّل اتصال نقاط
السلك................................................97 توصيل/فصل

إنذارات
عرض.....................................................88 الحرارة، درجة
المصباح)..........21 (القطع/اختبار cutoff/lamp test button زر
اليدوية..............21 الواجهة على وأصفر) (أحمر LED مؤشرات
المُرحِّل......................................................24 اتصال نقاط
األسالك...............................................186 مواصفات
للمضيف....................................102 الفرعي النظام تشغيل إيقاف
الخدمات.................................................63 عبّارة تشغيل إيقاف

ا
استبدال

المراوح.......................................................98, 194 أدارج
الهوائي..........................................................100 المرشح
110.............................................................IOC بطاقات
بطاقة.......................................................................114
الدائم........................................127 التيار طاقة مصدر سلك
المتردد......................................126 التيار طاقة مصدر سلك
103......................................................SCB التحكم لوحة
التوجيه............................................................106 محرك

الطاقة...................................................120 نظام مكونات
يدوية.................................................................95 واجهة

وإصالحها األخطاء استكشاف
85......................................(CLI) األوامر سطر واجهة أوامر
89..................................................................IOC بطاقة
90.................................................................SPC بطاقة
مراوح.........................................................................88
التبريد.................................................................88 نظام
الطاقة................................................................91 نظام
الوكالة................................................................163 اعتمادات
الوكالة...............................................................163 اعتمادات،

المطلوبة األدوات
المعدني الهيكل إرجاع

االستبدال........................205 أو اإلصالح بغرض اإلرجاع
استبدال.......................................................................94

للجهاز المادية المكونات
االستبدال........................205 أو اإلصالح بغرض اإلرجاع
صيانة.........................................................................73
85..........................................................................ping األمر
85.................................................................traceroute األمر

اإلدارة
التوجيه محرك على Ethernet منفذ انظر منفذ

المقبول......................................................169 المدى االرتفاع،
االصطالحات

xxii...........................................................والصياغة النص
xxi...............................................................اإلخطار رموز
استخدام..............................138 الساكنة، للكهرباء المضاد البساط

التداخل
الالسلكي..........................................................181 التردد
الكهرومغناطيسي........................................................182

التركيب
العبوة......................................41 من الخدمات عبّارة إخراج
التحقق...............................................43 المستلمة، األجزاء
للتركيب.............................................................41 اإلعداد
توصيل.......................................................56 ،IOC بطاقة
توصيل...............................................60 الدائم، التيار طاقة
توصيل..............................................58 المتردد، التيار طاقة
الخدمات.....................................................49, 187 عبّارة
الضوئية.................................183 األلياف كابل في اللوني التشتيت
الضوئية......................183 األلياف كابل في األوضاع متعدد التشتيت
التنظيمية.................................................133 اللوائح مع التوافق
المعايير............................................................163 مع التوافق
الكهرومغناطيسي...................................................182 التوافق،

حامل انظر اإلطار مفتوح الحامل
الحقيبة

المكونات..............138 تخزين في االستخدام اإللكتروستاتيكية،
التيار.......................................................181 اندفاع من الحماية
181........................................(EMP) الكهرومغناطيسية الذبذبات
المقبول............................................169 الحد (النسبية)، الرطوبة
المقبول..............................................169 الحد النسبية، الرطوبة

التسلسلي الرقم
show chassis األمر خالل من مخرج شكل في

199............................................................hardware
الزالزل

أجل....................................................36 من الموقع إعداد
الزالزل...........................................169 بتحمل خاص اختبار
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الطاقة
طاقة كابالت المتردد؛ التيار طاقة سلك انظر واألسالك الكابالت

الدائم التيار
النظام

المواصفات.........................................................171
التيار......................................................182 اندفاع حاالت
(الزالزل)....................................................169 الزلزالية الطبيعة

الكهربية
بالموقع...................................181 األسالك توصيل إرشادات
األمان...........................................................152 تحذيرات

الكهرومغناطيسي
الكهرومغناطيسية) الطاقة مع (التوافق EMC انظر التوافق

الذبذبات....................................................................181
الهوائي المرشح

استبدال.....................................................................100
صيانة.........................................................................74
ـ.............................................................73 ل دوري فحص
الحامل................................................37 حول الخالية، المساحة

المكونات
المجال............................................................93 استبدال
المعدني..............................................................5 الهيكل
8....................................................................IOC بطاقة
11.................................................................SPC بطاقة
14........................................................SCB التحكم لوحة
وسطى.................................................................7 لوحة
التوجيه..............................................................16 محرك
بالطاقة....................................................24 اإلمداد مصادر
الكابالت.......................................................19 إدارة نظام
التبريد.................................................................29 نظام
للمضيف.....................................................13 فرعي نظام
يدوية.................................................................20 واجهة
الوصف.........................93 التشغيل، أثناء للتوصيل القابلة المكونات

للجهاز المادية المكونات
االستبدال...............................199 أو اإلصالح بغرض اإلرجاع
الطاقة..................................................173, 178 متطلبات

المواصفات
اإلنذار.............186 إلطالق الخارجية باألجهزة المتصلة األسالك
البيئية........................................................................169
الحريق.....................................................138 من السالمة

الطاقة
للجهاز.............173, 178 المادية المكونات تستهلكها التي
النظام...............................................................171
الحامل..........................................37 حول الخالية المساحة
الحراري............................................................169 الناتج

حامل
المبنى...............................................36 ببنية التوصيل
التركيب.............................36 سنّادة ثقوب بين المباعدة
وقوته................................................35 الحامل حجم
األمامي...............36 للتركيب البارزة الحافة ثقوب مباعدة
المتردد...............................................180 التيار طاقة سلك
كابل.........................................................................183
والتأريض.................................................175 الطاقة
التوجيه.....................................186 محرك إدارة منافذ

PIC بطاقة كابل، أيضًا انظر

كهربية.......................................................................180
واألسالك................................................181 الكابالت
الطاقة......................................................173, 178 نظام
البيئية...............................................................169 المواصفات
الكهربية............................................172, 173, 177 المواصفات
المادية.................................................................5 المواصفات

الموقع
الدوري............................................................73 الفحص
البيئية........................................................169 المواصفات
الحراري...................................................................169 الناتج
المعدني.....................................................................5 الهيكل
األبعاد...........................................................................5
حامل........................................................50 على التركيب
الوزن...........................................................................5

رسائل إنذار، انظر إنذار رسائل
5....................................................................ESD نقاط
التأريض............................................................6, 7 نقاط

الواجهة
PIC بطاقة انظر الشبكة

بالموقع لالستبدال القابلة الوحدات
مُدرج..........................................................................93

ب
النظام تشغيل، بدء

62 , المراقبة................................................................59
المحسّنة بالخدمات JUNOS برامج

xxiii.......................................................................وثائق
بطارية

البيئي.............................................................165 التوافق
الليثيوم......................................................................165

IOC بطاقات
وإصالحها..........................................89 األخطاء استكشاف
المكونات.......................................................................9

SPC بطاقات
وإصالحها..........................................90 األخطاء استكشاف
المكونات.....................................................................12

بطاقة
استبدال.............................................................110, 114
8...........................................................................IOC بطاقة
فحص..................................................77, 79, 89 الحالة،
الصيانة........................................................................79
توصيل........................................................................56
صيانة.........................................................................77
23..............................................................LED مؤشرات

PIC بطاقة
SONET/SDH

الطاقة...........................................184 ميزانية حساب
11........................................................................SPC بطاقة
فحص..............................................................90 الحالة،

IOC بطاقة انظر اإلدخال/اإلخراج بطاقة
SPC بطاقة انظر الخدمات معالجة بطاقة
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ت
تحذيرات

التركيب.....................................................................139
والتشغيل........................................................147 الصيانة
144..................................................LED ومؤشرات الليزر
المحددة.....................................................133 المستويات
عامة........................................................................135
كهربية.......................................................................152
181...............................................(RFI) الالسلكي التردد تداخل
منع.................................................181 الالسلكي، التردد تداخل

الهواء تدفق
من المعدني الهيكل حول المطلوبة الخالية المساحة

أجل........................................................................37
تركيب

119........................................................................XFP
الحامل تركيب

سنّادات.......................................................................47
نظام تركيب

الكابالت.............................................................130 إدارة
التركيب.....................................................................197
الضوئية...............................183 األلياف كابل في اإلشارات تشتيت
اإلشارة...................................................................183 تشتيت
الخدمات....................................................59, 62 عبّارة تشغيل
xxiii................................................التكوين عِبارات في تعليقات،
تكرار...................................................................................4

تكوين
الخدمات.............................................................65 عبّارة
الخدمات.......................................................59, 62 عبّارة تمهيد

توافق
الكهرومغناطيسية).......164 الطاقة مع (التوافق EMC متطلبات
عامة...............................................................163 معايير
الليثيوم..........................................................165 بطارية توافق

الكهربية انظر الكهربية األسالك، توصيل

ح
التحمل....................................................................169 حاالت

حامل
بالمبنى.....................................................36 التثبيت إحكام
للحامل......................................35 المطلوبان والقوة الحجم
التركيب....................................36 سنّادة ثقوب بين المباعدة
مطلوبة.........................................37 حول، الخالية المساحة
35....................................................ETSIو EIA المعايير،

حامل انظر telco نوع من حامل
الشحن حاوية

العبوة.................................................41 من العبّارة إخراج
الوزن.........................................................................41

حساب
الطاقة............................................................184 ميزانية
الطاقة............................................................184 هامش

د
المروحة درج

وإصالحها..........................................88 األخطاء استكشاف
الوصف.......................................................................29
صيانة.........................................................................74
المقبول...............................................169 المدى الحرارة، درجة
xxv......................................................................العمالء دعم

لشركة التابع الفنية المساعدة (مركز JTAC بـ االتصال
xxv...............................................(Juniper Networks

فني دعم
لشركة التابع الفنية المساعدة (مركز JTAC بـ االتصال

xxv...............................................(Juniper Networks
فني دعم انظر فني دعم،

ر
204....................................................JTAC لمركز الحالة، رقم
xxi......................................................................اإلخطار رموز

س
المتردد التيار طاقة سلك

المواصفات................................................................180
الدائم التيار طاقة مصدر سلك

استبدال.....................................................................127
المتردد التيار طاقة مصدر سلك

استبدال.....................................................................126
سنون

وحدة المساعد/منفذ (المنفذ RJ-45 الكابل موصل منافذ
التحكم).................................................................209
209...............................Ethernet RJ-45 كابل موصل منفذ
209.................................................RJ-45 الكابل موصل سنون

وحدة ومنفذ المساعد (المنفذ RJ-45 الكابل موصل سنون
التحكم)........................................................................209

ص
الملحقات صندوق

إزالة...........................................................................41
األجزاء...............................................................43 قائمة

صيانة
الهوائي............................................................74 المرشح
79 ,77............................................................IOC بطاقة
المروحة................................................................74 درج
بالطاقة....................................................84 اإلمداد مصادر
للمضيف.....................................................75 فرعي نظام

ض
الضوئية...............................183 األلياف كابل في اإلشارات ضعف

ع
الخدمات عبّارة

العبوة.................................................41 من العبّارة إخراج
رافعة.................................................49 باستخدام التركيب
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رافعة.....................................................187 بدون التركيب
المادية..........................................................5 المواصفات
الوزن...........................................................................5
تكوين.........................................................................65
األجزاء...............................................................43 قائمة

كابالت عروة
التأريض....................................................................171
الكابالت........................................................171 لتأريض عروة

التيار وطاقة التأريض كابالت عرى
الدائم.......................................................................175
الدائم...................175 بالتيار الخاصة والتأريض الطاقة كابالت عري

ف
حساب........................................................184 االرتباط، فقدان
183.......................................(HOL) الدرجة عالي الوضع فقدان
الدرجة.................................................183 عالي الوضع، فقدان

ق
اختيار قائمة
إعداد

الموقع.................................................................33
الموقع.....................................33 بإعداد الخاصة المراجعة قائمة
xxiii........................................................الفنية المنشورات قائمة
xxiii....................................التكوين عِبارات في معقوفان، قوسان
xxiii......................................التكوين عِبارات في هالليان، قوسان

ك
كابل

الضوئية األلياف
بوحدات الخاصة التنظيف إرشادات

اإلرسال/االستقبال..............................................79
تشتيت...............................................................183
اإلشارة.....................................................183 ضعف
الوضع................................183 وأحادي األوضاع متعدد
األقصى................................183 الحد اإلرسال، مسافة
الموجي........................................183 الطول نطاقات

المتردد التيار طاقة سلك انظر الطاقة
IOC بطاقة

صيانة..................................................................79
الدائم التيار وطاقة التأريض كابالت انظر تأريض

غطاء
التركيب................................................................56

التوجيه) محرك (إلدارة Ethernet منفذ
استبدال.............................................................109
المبدئي...................................54 التركيب أثناء التوصيل

التوجيه) محرك (إلدارة المساعد المنفذ أو التحكم وحدة منفذ
استبدال.............................................................109
المبدئي...................................54 التركيب أثناء التوصيل

الضوئية األلياف كابل، انظر الضوئية األلياف كابل
الضوئية األلياف كابل، انظر الوضع أحادي الضوئية األلياف كابل

الضوئية األلياف كابل، انظر األوضاع متعدد الضوئية األلياف كابل
PIC بطاقة كابل، الضوئية، األلياف كابل، انظر الشبكة كابل

الدائم التيار وطاقة التأريض كابالت
المواصفات................................................................175

الدائم بالتيار الخاصة الطاقة كابالت
المواصفات................................................................175

المتردد التيار طاقة كابالت
المواصفات................................................................180

ل
SCB التحكم لوحات

المكونات.....................................................................15
الوصف.......................................................................14
15..............................................................LED مؤشرات

SCB التحكم لوحات انظر المحول في التحكم لوحات
SCB التحكم لوحة

استبدال.....................................................................103
صيانة.........................................................................75
23..............................................................LED مؤشرات
وسطى.........................................................................7 لوحة
الوصف.........................................................................7
الوظائف........................................................................7

م
LED مؤشرات

اليدوية) الواجهة على وأصفر (أحمر إنذار
الوصف................................................................21
23..................................................................IOC بطاقة
األمان...........................................................144 تحذيرات
المكونات..............................................................87 على
اليدوية......................................................86 الواجهة على
23 ,15..................................................SCB التحكم لوحة
بالطاقة....................................................22 اإلمداد مصادر
الدائم................................................28 التيار طاقة مصادر
المتردد...............................................26 التيار طاقة مصادر
للمضيف.....................................................22 فرعي نظام

الطاقة متطلبات
للجهاز............................173, 178 المادية بالمكونات الخاصة

تركيب متطلبات
الخزانة........................................................................34

الوثائق مجموعة
xxv..............................................................على تعليقات
xxiii........................................................................قائمة

التوجيه محرك
الحالة...................................................18 مؤشرات أضواء
تشغيل.............................................................102 إيقاف
استبدال.....................................................................106
المكونات.....................................................................17
الوصف.......................................................................16
التمهيد.............................................................19 تسلسل
الكابالت.................................................209 وصالت سنون
صيانة.........................................................................75
منافذ..........................................................................18

اإلدارة منافذ
واألسالك..................................186 الكابالت مواصفات
16...................................................................USB منفذ
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استخدام...........................................................79 ،ATM محلل
(واختصاره Juniper Networks لشركة التابع الفنية المساعدة مركز

88..........................................................................(JTAC
الضوئية...................................183 األلياف كابل اإلرسال، مسافات

بالطاقة اإلمداد مصادر
الدائم.............................172, 173 للتيار الكهربية المواصفات
المتردد...................................177 للتيار الكهربية المواصفات
الوصف.......................................................................24
صيانة.........................................................................84

الدائم التيار وطاقة التأريض كابالت انظر كابالت
28 ,26 ,22..................................................LED مؤشرات
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و
(CLI) األوامر سطر واجهة

أمر
التسلسلي........................................199 الرقم لعرض
79 ,77...................................IOC بطاقة حالة لعرض
المعدني............87 بالهيكل الخاصة اإلنذار رسائل لعرض
وإصالحها.................................85 األخطاء الستكشاف كأداة

يدوية واجهة
24..........................................(Online) متصل الوضع أزرار
استبدال.......................................................................95
الوصف.......................................................................20

اإلنذار/اختبار (قطع Alarm Cutoff/Lamp Test زر
المصباح)..................................................................21
ـ.............................................................73 ل دوري فحص

LED مؤشرات
وأصفر)................................................21 (أحمر إنذار
للمضيف.................22 الفرعي بالنظام الخاصة LED مؤشرات
23..........SPC وبطاقات IOC ببطاقات الخاصة LED مؤشرات
23.......................SCB التحكم بلوحة الخاصة LED مؤشرات
بالطاقة...................22 اإلمداد بمصادر الخاصة LED مؤشرات
اإلنذار...............................................24 مُرحِّل اتصال نقاط
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