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  מבוא : 1פרק 

  
  מבוא לנתב  1.1

  .בראשית ברצוננו לברכך על רכישת מוצר זה שהינו המילה האחרונה בתחום הנתבים
  

. באיכויות ובביצועים שלא הכרת עד כהרחבת פס יחידת הנתב מכילה את כל הדרוש לך כדי להקים רשת ביתית או עסקית 
, )בדגם האלחוטי בלבד (802.11Gיחידת בקרת גישה אלחוטית בתקן ,  מהדגם המתקדם ביותרADSLהנתב משלב מודם 

 ובעלי מיתוג קצב 10/100Mbps בקצבים Ethernetי  ממשק4נתב בעל ,  דרך קווי הטלפוןHomePNA 3.0ממשק רשת 
  . של משאבי הרשתיחומת אש המאפשרת ניצול אופטימאלואוטומטי 

  
בקרת איכות השירות , 24Mbps המאפשר קצבי הורדה של עד +ADSL2/2הנתב תומך בטכנולוגיה המתקדמת ביותר של 

)QoS (צעות טכנולוגיית התקשורת האחרונה באמ. המשוכללת מאפשרת בקרת עדיפויות וניהול רוחב הסרט– 
HomePNA 3.0 , 128הנתב תומך בקצבים סינכרוניים ואסינכרוניים עד למהירותMbps לצורך הפעלת אפליקציות מסוג  

VOD  אוIPTVיכולות האבטחה של הנתב הופכת את היחידה למתאימה ביותר .  באמצעות רשת הטלפוניה הביתית
יכולות אלו תומכות בשאיפות המשתמשים להיות ). בדגם האלחוטי בלבד (54Mbpsלתקשורת אלחוטית בקצבים עד 

  .מחוברים לרשת בכל נקודה במרחב הביתי או העסקי
  

  .המשתמש יכול להתחבר לרשת במהירות ובקלות יחסית,  המשולבים בנתבDHCPבאמצעות כלי התקנה קלה ושרת 
  

  תכונות  1.2
 גישה מהירה לאינטרנט •

 ובעל יכולת הסתגלות אוטומטית לסוג המודם שנבחר על ידי ספק  העולמייםADSL -הנתב תואם לתקני ה
, משחקים,  תוך מתן תמיכה לאפליקציות מסוג ווידיאו24Mbpsהנתב תומך בערוץ יורד עד לקצב של . האינטרנט

  .אודיו ושירותים רחבי סרט אחרים

• 802.11Gבקרת גישה אלחוטית כולל תמיכה ב - WPA )י בלבדבדגם האלחוט( 
המוצר מספק שילוב נדיר של גמישות , משולבת בנתבה 54Mbps בקצב של באמצעות בקרת גישה אלחוטית

התקשורת האלחוטית יכולה לתמוך .  בו זמנית ביחידה אחתהפעלה בין ערוצי תקשורת קוויים ואלחוטיים
  .WPA - ו WEPג במוצרים ניידים ברשת תוך מתן הגנה מלאה באמצעות מנגנוני הצפנה מתקדמים מסו

  לתקשורת מהירהHomePNA 3.0ממשק  •
.  המאפשר תקשורת מהירה על גבי חוטי הטלפון או כבלי הטלוויזיה בבית128Mbpsממשק מתקדם בקצב של 

חיבור הנתב . היעוד העיקרי של ממשק זה הינו העברת מספר ערוצי ווידיאו ברוחבי סרט גבוהים ברחבי הבית
 מפעיל באופן אוטומטי ערוץ תקשורת זה על גבי קווי HPNA3 -הייעודי ל) רפילט-מיקרו(באמצעות המפצל 

  .פקס האנלוגיים/ ומכשירי הטלפוןADSL -במקביל לתקשורת ה(הטלפון בבית 

• IPTV/VOD 
 הנתב תומך בכל האפליקציות רחבות הסרט של הדור הבא הכוללות , מעבר לאפליקציות הנוכחיות באינטרנט

IPTV) האינטרנטטלוויזיה באמצעות ( ,VOD) משחקים בזמן אמת ברשת, ) בזמן אמתההורדת סרטים וצפיי ,
 .  מיועדים בעיקר לאפליקציות אלהHomePNA3 - והEthernet -ממשקי ה. העברת שמע רב ערוצי ועוד

• "No New Wires" 
לנצל את הנתב יכול . התקנת הנתב בחלל הבית הינה קלה ואלגנטית מאחר שאין צורך למתוח כבלי רשת בבית

  ).LAN(כדי להקים את רשת התקשורת המקומית ) בו זמנית( או הערוץ האלחוטי הכבלי הטלוויזי, קווי הטלפון

  מהירEthernetמתג  •
לפעול באופן אוטומטי בו 10/100Base  Ethernet ממשקי 4 - מבואות מובנה בנתב ומאפשר ל4מתג בעל 

 .זמנית

 חבילת פרוטוקולים להקמת קשר •
 ת פרוטוקולים מתקדמים ליצירת קשר ברשת האינטרנטתמיכה בחביל

 אשף התקנה מהירה •
 להתקנה מהירה של אביזרים וקביעת מצבי עבודה כך שתוך זמן קצר יחסית ניתן WEB GUI -הנתב תומך ב

  .להתחבר לאינטרנט

  UPnP NAT Traversal -ו  UPnPיכולות  •
בנוסף . וצרים שונים ובינם ובין רשת האינטרנטפרוטוקולים אלו מאפשרים יצירת קשר פשוט אך אמין בין מ

  ".שקוף" באופן  MSN Messenger אוNet Meetingפרוטוקולים אלו תומכים בתוכנות מסוג 

• NAT 
משמש כמתרגם . חשבון אחד/מאפשר למספר משתמשים לצאת לרשת האינטרנט בו זמנית באמצעות כתובת

 .LAN -כתובות בין רשת האינטרנט ורשת ה



 
 DoS & SPIוללת חומת אש כ •

 הנתב מספק גם מנגנון הגנה כנגד התקפות של האקרים ובחינת הרשאות לחבילות מידע NAT -בנוסף למנגנון ה
  .לעבור דרך הנתב

 DNSממיר  •
 .IPמנגנון דינאמי למיפוי שמות דומיין וכתובות 

 DDNS – תבקרת אתרים דינאמי •
כתובת שמתחלפת בתלות –כתובת דינאמית (ות  סטאטית לכתובות דינאמיIPמנגנון המאפשר הצמדת כתובת 

 )בספק האינטרנט בתהליך יצירת הקשר

 QoS –בקרת שירות  •
מנגנון זה הינו חשוב ביותר .  מספק מנגנון לבקרה מהירה על עדיפויות בתעבורה ברשתQoS -מנגנון ה

 המאפשר קישור ישיר של DMZמנגנון נוסף הינו בקרת . VoIPאודיו וטלפוניית , לאפליקציות כגון העברת ווידיאו
  .מחשב לרשת האינטרנט

 )port forwarding (שרת ווירטואלי •
 . להיות חשופים למשתמשים המצויים ברשת האינטרנטםשרת ווירטואלי מאפשר למספר יישומיי

 עיצוב חבילות •
 .מגביר את מקדם האבטחה של הנתב). כיווני-עובד דו( ומספר ממשק IPסינון חבילות על בסיס כתובת 

 DHCP –בקרת כתובות כשרת או לקוח  •
 - שרת הLAN -בצד ה.  באופן אוטומטי מספק האינטרנטIP יכול לקבל כתובות DHCP - מנגנון הWAN -בצד ה

DHCPאביזרים המחוברים לרשת הפנימית/ מספק כתובות לכל המחשבים. 

 RIP1/2טבלאות ניתוב המרה  •
 .ורהטבלות ניתוב מסוגים שונים המסייעים לניהול התעב

 SNMP –בקרת רשת  •
  ).LAN -וברשת ה(מנגנון שליטה מרחוק בנתב 

 שרת רשת  •
 .כמו כן מסייע לבצע בקרה מחוק. מנגנון לבקרת תצורה וניהול על בסיס של שרת אינטרנט

 עדכוני תוכנה •
 .אפשרות לשינוי גרסאות תוכנה של הנתב דרך רשת האינטרנט

 ממשקי ניהול מתקדמים •
 .ניהול הנתב וממשקיותמיכה בשני מנגנונים ל



 
  התקנת הנתב : 2פרק 

  
  

  תכולת החבילה   2.1
 )בדגם האלחוטי בלבד( וממשק אלחוטי HPNA 3.0 הכוללת חומת אש ממשק +ADSL2נתב  •
 תקליטור המכיל את תעוד הנתב •
 )RJ-11(כבל טלפון אחד  •
 Ethernetכבל  •
 אנטנה למערכת אלחוטית •
 מתאם מתח חילופין למתח ישר •
 הירהמדריך התקנה מ •

  
  : אזהרה
 .אין להשתמש בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה •
 חובה להשתמש אך ורק בספק המתח של המכשיר ולוודא שהינו מתאים למקור המתח שברשותך •
במידה והנתב חם מידי יש לכבות את המכשיר מיידית ולהעבירו לבדיקה . אין לפתוח או לתקן את מארז המכשיר •

 .במעבדה מוסמכת
 .הנתב על גבי משטח יציב והימנע מחסימת פתחי האוורורהצב את  •
  .אין להשתמש במוצר זה מחוץ לבניין •

  
  

  מילואה קדמית   2.2
  

  
  
  

  באור  חיווי
1  Power  דולק כאשר המכשיר מחובר לממיר המתח והמפסק במצבON.  

2  SYS דולק כאשר הנתב מוכן לפעולה  

4  Wireless  דולק בגוון ירוק כאשר נוצר ערוץ –רק בדגמים הכוללים ממשק אלחוטי 
  .מהבהב בזמן שידור או קליטה. אלחוטי

5  Link/Act  דולק כאשר קו טלפון מחובר ויחידתHomePNA3 נוספת מחוברת 
  .מהבהב כאשר קולט או משדר אינפורמציה. לאתו קו טלפון

6  SyncMode דולק כאשר הנתב עובד במצב סינכרוני.  

7 - 10 LAN Ports 
.  מחובר למכשיר בעל ממשק אטרנטLAN -שר אחד מערוצי הדולק כא

. 10Mbpsדולק בגוון כתום עבור ; 100Mbpsדולק בגוון ירוק עבור קצב 
  .מהבהב כאשר מידע משודר או נקלט

12  ADSL  כאשר דולק מציין שערוץ ה- ADSLמחובר למרכזיה ועובד כשורה .  

13  Internet  דולק כאשר יש מצב עבודה מסוגPPPoA/PPPoE . דולק ומהבהב
  .inbox -באופן מחזורי כאשר יש דואר אלקטרוני ב

  



 
  

  מילואה אחורית   2.3

  
  

  באור  חיווי

  .ONהנתב דולק כאשר המפסק במצב  מפסק מתח  1

  .חיבור לממיר מתח של הנתב שקע מתח  2

3  Reset 

כדי ) Reset(לחץ על לחצן האיפוס , )דולק(לאחר שהנתב הופעל 
  . ברירת מחדל– למצב עבודה בסיסי להעביר אותו

   מאפסת את הנתב– שניות 3לחיצה לפרק זמן עד 
  . שיחזור ברירת מחדל– שניות 6לחיצה לפרק זמן מעל 

4  ADSL/HPNA  מתחבר למפצלADSL) ולרשת הטלפון הביתית) מיקרופילטר.  

5 LAN Ports   חיבור של מכשירים בעלי ממשקEthernet) 4 -עד ל). כגון מחשב 
  .חיבורים בו זמנית/מכשירים

  
  

  חיבור כבלים לנתב -חיווט    2.4
וודא שכל החיבורים והכבלים הינם . אחת הסיבות הנפוצות ביותר לתקלות הינן כבלים או כבלי טלפון גרועים או חיבוריהם

  . דלוקות אכןHomePNA link - וADSL line ,LAN link, וודא שנוריות הכוח. מקוריים ותקינים, באיכות טובה
  

המחוברים לשקע הטלפון בקיר באמצעות ) 'מודמים אנלוגיים וכו, פקס, מכשירי טלפון: כגון(וודא שכל הציודים האחרים 
אי חיבור פילטר או . י טכנאים מורשים לכך"קיימים פתרונות אחרים אשר מותרים להתקנה אך ורק ע. פילטר לכל אחד מהם

הפרעות במכשירי הטלפון או לחילופין ליחידת הנתב כגון ניתוק הקשר לעיתים חיבורו בצורה לא נכונה עלול לגרום ל
  .מזומנות



 
   בסיסיתהתקנה : 3פרק 

  
יש לחבר . הנתב ניתן לתכנות באמצעות דפדפן האינטרנט אשר מצוי באופן סטנדרטי במרבית מערכות ההפעלה הקיימות

  .ד אשר מותקן כשורה ועובEthernetאת הנתב למחשב המכיל ממשק 
  

כל מחשב אשר יחובר . 0255.0..0 הינו שדה הכתובותמסכת ו 10.0.0.138 של ברירת המחדל של הנתב הינה IPכתובת 
 כאשר מסכת שדה הכתובות הינה 10.0.0.137 - ו10.0.0.1 במרחב שבין IPלנתב בשלב זה חייב להיות בעל כתובת 

 הכתובות האופן אוטומטי למחשבים השונים המחוברים  הדרך הפשוטה ביותר הינה לאפשר לנתב להקצות את.255.0.0.0
במידה ועל גבי המחשבים מותקנת חומת אש יש להסירה כדי .  בנתב ובמחשביםDHCPעל ידי שימוש במצב . ברשת

  ). מחשביה–קרי . ית ועל כל צרכניהימלנתב יש חומת אש המגינה על הרשת הפנ(לאפשר לנתב גישה חופשית למחשבים 
  

  . השלבים הבאים להשלמת ההתקנהנא לעקוב אחר
  

  חיבור הנתב   3.1
. טלפון/ADSL - ואת המיקרופילטר לשקע הטלפון תוך חיווט רשת הLAN -נתב לרשת ה/מודם-חבר את ה .1

 . בין חיבור המודם ושקע הטלפון HomePNA -המיקרופילטר צריך לתמוך בתחום ה

  
  
  
 

 הדלק את המכשיר .2

 
 דולקים אף Link/Sys הרלוונטי וחיווי LAN-דולקים באופן קבוע ושחיווי ה SYS -  והPOWER - שחיוויי הוודא .3

  .הם
  

  . תאיר באופן קבועWireless -בדגם האלחוטי נורית ה
  

  
 

  



 
  Windows XP -קביעת תצורת המחשב ב  3.1.1

  
 על ידי לחיצה לוח הבקרה הפעל חיבורי רשת/ התחל דרך  .1

  כפולה

  LANלחיצה כפולה על חיבורי  .2

  
  עבור למאפיינים.  3

  
   ולחץ מאפייניםInternet Protocol (TCP/IP)בחר .  4

  
 DNSל בחר כתובת " באופן אוטומטי וכנIPבחר קבע כתובת  .5

  .במצב אוטומטי

  . כדי לסיים הגדרותOKלחץ  .6

  
  
  
  
  
  
  



 
 Windows 2000 -קביעת תצורת המחשב ב  3.1.2

  
בלחיצה   וחיוגלוח הבקרה הפעל חיבורי רשת/התחלדרך .  1

  כפולה

  LANלחיצה כפולה על חיבורי .  2

  
  עבור למאפיינים.  3

  
   ולחץ מאפייניםInternet Protocol (TCP/IP)בחר .  4

  
 DNSל בחר כתובת " באופן אוטומטי וכנIPבחר קבע כתובת .  5

  .במצב אוטומטי

  . כדי לסיים הגדרותOKלחץ .  6

  
  
  
  
  
  



 
 Windows 95/98/Me -קביעת תצורת המחשב ב  3.1.3

 ובחר    בלחיצה כפולהלוח הבקרה הפעל רשת/התחלדרך .  1
  .קביעת תצורה

או את השם של כרטיס הרשת , TCP/IP  - <NE2000בחר .  2
  .שלך במחשב

  .לחץ מאפיינים.  3

  
 .  באופן אוטומטיIP ובחר בה קביעת IPלחץ לשונית כתובת .  4

  
  .DNSת עיבחר קב.  5

  . לסיום הפעולהOK ולחץ Disable DNSבחר .  6

  
  
  
  



 
 Windows NT4.0 -קביעת תצורת המחשב ב  3.1.4

  
בחר בלשונית  ולוח הבקרה הפעל רשת/הגדרות/התחלדרך .  1

  .פרוטוקול

  . ולחץ מאפייניםProtocol  TCP/IP   בחר.  2

  
  . OK ולחץ DHCPמשרת  IPבחר קבע כתובת .  3

  
  
  
  

  הגדרות ברירת מחדל    3.2
  .לפני קביעת התצורה לנתב עלייך לדעת את ברירת המחדל של היצרן הקבועה במכשיר

  
  )Web ( דפדפןממשק   3.2.1

  
 Username: Admin 
 Password: Admin 

  
  . בהתאמהAdmin - וAdminברירת המחדל לשם משתמש וסיסמא הינה 

  
 -על לחצן ה)  שניות6מעל (די לחיצה ארוכה תמיד תוכל לחזור למקור על י, במידה ופרמטרים אלו שונו על ידך: הערה

Resetבחלקו האחורי של הנתב .  
  

  LANממשק רשת   3.2.2
  

 IP  :10.0.0.138כתובת  
 255.0.0.0: רשת משנה 

 
  WAN - בממשק הISPהגדרות   3.2.3

  
 PPPoE 



 
  
  

  DHCPשרת   3.2.4
  

  מופעלDHCPשרת  
 10.0.0.1:  התחלתיתIPכתובת  
 10.0.0.137:  סופיתIPכתובות  

  
  

  WAN - וLANכתובות ממשקי   3.2.5
  

  WANממשק   LANממשק 

  IP  10.0.0.138כתובת 

  255.0.0.0  רשת משנה

  מופעל DHCPפעולת שרת 

   10.0.0.137 – 10.0.0.1  למחשבי הרשתIPכתובות 

 מופעלת באופן PPPoE -פעולת ה
 WAN-אוטומטי ומאפשרת לממשק ה

לקבל את הגדרות ההתחברות מספק 
למשתמש . האינטרנט באופן אוטומטי

נותר רק להכניס שם משתמש וסיסמא 
  . להתחברות לאינטרנט

  
  

  חיבורים ווירטואליים  3.2.6
1. 8/48 PPPoE WAN Link 
2. 8/35 Bridge 
3. 8/36 Bridge 
4. 8/37 Bridge 
5. 8/38 Bridge 

  
  קביעת מצב מודם  3.2.7

ADSL2+, auto-fallback  
  

  זמןקביעת אזור   3.2.8
  GMT+02:00 –ירושלים 

  
  
  
  

  מידע מספק האינטרנט    3.3
הוא מספק ) פרוטוקול(רצוי לוודא עם ספק שרות האינטרנט איזה סוג של שרות , לפני תחילת שינוי הגדרות ברירת המחדל

  . IPoA או PPPoE ,PPPoA ,RFC1483כגון 
  

  .הטבלה להלן מתמצתת את הנדרש. אנא אסוף את המידע הנדרש
  

PPPoE VPI/VCI, VC-based/LLC-based multiplexing, Username, Password, Service 
Name and Domain Name System (DNS) IP address. 

PPPoA VPI/VCI, VC-based/LLC-based multiplexing, Username, Password and 
Domain Name System (DNS) IP address. 

RFC1483 Bridged VPI/VCI, VC-based/LLC-based multiplexing to use Bridged Mode. 

RFC1483 Routed 
VPI/VCI, VC-based/LLC-based multiplexing, IP address, Subnet mask, 
Gateway address and Domain Name System (DNS) IP address (it is fixed IP 
address). 

IPoA 
VPI/VCI, VC-based/LLC-based multiplexing, IP address, Subnet mask, 
Gateway address, and Domain Name System (DNS) IP address (it is fixed IP 
address). 

  
  



 
  

  קביעת תצורה באמצעות דפדפן האינטרנט   3.4
  

 ,GO ולחץ 10.0.0.138 – של הנתב שהינה עבור ברירת המחדל IP -פתח את דפדפן האינטרנט והכנס את כתובת ה
ברירת המחדל של הנתב עבור שם משתמש וסיסמא . באופן מיידי יצוץ חלון אשר יבקש שם משתמש וסיסמא כדי להתקדם

  .) אות גדולהA (בהתאמה Admin" "-ו  "Admin"הינם
  

  



 
  קביעת תצורה: 4פרק 

  
  : השמאלי גישה ישירה לכל אחד מחמשת הנושאים העיקרייםוחלקמאפשר ב קביעת התצורה דף

 :  לנושאים הבאיםססטאטוטבלאות  

ARP Table, Wireless Association Table, Routing Table, DHCP Table, HomePNA, Email Status, Event 
Log, Error Log, NAT Sessions, Diagnostic and UPnP Portmap. 

 התחלה מהירה 

 : למרכיבים הבאיםקביעת תצורה 

LAN, WAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Time Schedule and Advanced 

 בזיכרון הפלאששמירת ההגדרות  

 )אנגלית או צרפתית(בחירת שפת ממשק  

  



 

  סטאטוס   4.1

 

  

  
  ARPטבלת 

אשר מראה את מיפוי כתובות האינטרנט , Address Resolution Protocol – ARPחלק זה מתאר את טבלת פרוטוקול 
)IP (לכתובות ה- Ethernet MAC .בחירת כתובות ה שימושי כדרך מהירה לזMAC של המחשבים לשימוש בחומת האש 

  .נא ראה נושא חומת האש למידע נוסף. Firewall – MAC address Filter –של הנתב 
 



 

  
  

 IP Address:כתובות ת רשימ IPעל גבי רשת ה - LAN  
  

 MAC Address: רשימה של כתובות MACשל כל האמצעים על גבי רשת ה - LAN  
  

 Interfaces:רשימת שמות של כל האמצעים המחוברים ברשת ה - LAN  
  

Static:  
 "no " לטבלת תכניסות דינאמיועבור ARP 
 "yes" עבור כניסות סטאטיות לטבלת ARPעל ידי המשתמש  

  
  

  טבלת התייחסות לרשת אלחוטית 

  
  

IP Address :כתובות ת רשימ IP וטיתשל לקוחות הרשת האלח  
  

 MAC:כתובות ת רשימ MAC אלחוטיתרשת הה של כל האמצעים על גבי  
  
  

  ניתובטבלאות 

  
  

  )Routing(טבלאות ניתוב 

Valid: מציין הצלחה בהפעלת בחירת הנתיב   

Destination : מציין את כתובת ה- IPשל רשת היעד   

Netmask  :כתובת רשת המשנה של רשת היעד 

Gateway/Interface  : כתובתIPשל ה - gatewayאו של הממשק הקיים   

Cost :  מספר הקפיצות)hops (הנבחרערוץב   

 

 RIPטבלת ניתוב 

Destination:  כתובת IPשל רשת היעד   

Netmask:  כתובת רשת המשנה של רשת היעד  

Gateway:  כתובת IPשל ה - gatewayבנתיב הנבחר   

Cost:   מספר הקפיצות)hops (בערוץ הנבחר  



 
 

  DHCPטבלת 
 

 
Leased :  נתוני כתובותIPשהוקצו   

Expired : מידע על כתובות IPשאינן בשימוש   

Permanent : מידע על מיפוי כתובות  

  

Leased Table  

 
IP Address  :רשימת כתובות מוקצות לתחנות הרשת הפנימית  

MAC Address:  רשימת כתובות MACשל הלקוחות   

Client Host Name : הפנימית תחנות הרשתשמות   

Expiry: מועד תפוגה של הלקוחות   

  

 Expired Table 

 
IP Address  :רשימת כתובות מוקצות לתחנות הרשת הפנימית  

MAC Address  : רשימת כתובותMACשל הלקוחות  

Client Host Name : תחנות הרשת הפנימיתשמות  

Expiry : מועד תפוגה של הלקוחות  

  

 Table Permanent 

 
Name  :ם שהוגדר לקונפיגורציה הקבועההש  

IP Address  : כתובתIPהקבועה שהוגדרה ללקוח  

MAC Address: כתובת ה - MAC שרוצים להוסיף לכתובת IPקבועה   

Maximum Lease Time  :מרווח הזמן המכסימלי שמוגדר ללקוח  

  

HomePNA 3.0 
  .HomePNA 3.0חלון זה מציג את המכשירים המחוברים לרשת בטכנולוגיית 



 

 
  

Scan Endpoint :  סורק את רשת הטלפון הביתית כדי לאתר אביזרים בעלי ממשקHomePNA 3.0.  

Tx Diagnose : מודד את איכות הסגנל המשודר בין הנתב לאחד ממכשירי ה- HomePNA 3.0.  

Rx Diagnose : מודד את איכות הסיגנל הנקלט מאחד הכשירים לנתב.  

Upgrade : זר עדכון גרסה של אביHomePNA 3.0.  
  

  . של הנתבHomePNA -תייחס לממשק הבטבלה מהנתון הראשון : הערה
 

  
Email Status 

 . במדריך לפרוט נוסףAdvanced נא בדוק מצב. מצב ונתוני חשבון דואר אלקטרוני שהנתב הוגדר אליהם
  

 
 

 
Event Log 

כמו כן פעולות . התחברות או התנתקות מהאינטרנטכגון מועדי ,  העיקריים של הנתבםטבלה זו מציגה את רשימת האירועי
  .נא ראה את נושא חומת האש לפרוט נוסף. של חומת האש בהתאם להרשאות וכדומה

 

 



 
 

Error Log 
  .רשמים בטבלה הנדונה*נ) כגון רשום שמות לא חוקיים(כל תקלה שקוראת על ידי הנתב 

 
 

 
NAT Sessions 

  )LAN(והרשת הפנימית ) WAN(ין הרשת החיצונית  בNAT -טבלה זו מציגה את כל פעולות ה

 
 
 

Diagnostic 
 PINGבמידה ובדיקת . תוכנית הבדיקות בודקת את התקשורת למחשבי הרשת ואת החיבור לרשת האינטרנט

com.google.www מציגה כשלון )FAIL ( וכל השאר עבר)PASS (דרות המומלץ לבדוק את הג- DNSשל המחשבים .  

 
 

  
UPnP Portmap 

  .נא ראה פרק למתקדמים לפרוט נוסף. UPnP -טבלה זו מרכזת את מיפוי הפורטים כפי שהוגדרו באמצעות מנגנון ה
 



 

 
 

 

    התחלה מהירה4.2
 

 
 

  .WAN נא ראה פרק  WAN-להוראות מפורטות להגדרות ה

בנוסף .  שם וסיסמא–קרי . רה המידע היחיד שתזדקק לו הינו מידע ההתחברות לאינטרנטבדרך כלל לצורך התחלה מהי
 באופן אוטומטי DNS כדי לציין קבלת Enableאו לחילופין סמן את תיבת ,  מסוים לפי רצונךDNSיש לך אפשרות להגדיר 

  .מספק האינטרנט

ביכולתך , ה והסרת את החיבור לאינטרנט הנוכחיבמיד, לחילופין, ספק האינטרנט יוכל לספק לך את כל המידע הנדרש
  . ולמצוא את ספק השרות שלךPVCלהשתמש ביכולת הנתב לבצע סריקת 

 



 

 
 

במידה והסריקה הצליחה תתקבל .  כדי להתחיל סריקה של חבילת התחברות המוצעת על ידי ספק השרותStartלחץ 
  :רשימה של מספר אפשרויות

  

  
שים לב שהמידע .  כדי לחזור למסך התחלה מהירה להמשך ההגדרותApplyופציה הרצויה מהרשימה ולחץ בחר את הא

  . בהתאם להחלטות ספק האינטרנט שלךיבמסך זה משתנה באופן דינאמ
  
  

    קביעת תצורה4.3
  :  זה פותחת תתי מצבים לנתב אשר מוסברים בהמשךהפעלת מצב

LAN, WAN, System, Firewall, QoS, Virtual Server, Time Schedule & Advanced 
 

 
 LAN (Local Area Network)  -  רשת מקומית 4.3.1
  : LAN - נושאים בתוך נושא ה10ישנם 

Bridge Interface, Ethernet, IP Alias, Ethernet Client Filter, Wireless (Wireless model only), Wireless 
Security (Wireless model only), Wireless Client Filter (Wireless model only), Port Setting, HomePNA 
and DHCP Server.  

 

 



 
Bridge Interface 

 

  : VLAN ערוצי 2לדוגמא יש להקים ). Bridge( ניתן להגדיר מי יכול להשתמש בו בחלק הגדרות הגשר VLANלכל ערוץ 

Ethernet: P1 (Port 1) 

Ethernet1: P2, P3 , P4 and HomePNA(Port 2, 3, 4, HomePNA). Please uncheck P2, P3, P4 and 
HomePNA from Ethernet VLAN port first. 

  . בזהירות בהתאם לטבלה הבאהVLANיש להגדיר כל ערוץ : הערה

Bridge Interface  VLAN Port (Always starts with) 
Ethernet P1 / P2 / P3 / P4 / HomePNA  
Ethernet1 P2 / P3 / P4 / HomePNA 
Ethernet2 P3 / P4 / HomePNA 
Ethernet3 P4 / HomePNA 
Ethernet4 HomePNA 

 
Management Interface :  נועד כדי להגדיר לאיזו קבוצת –ממשק מנהל VLAN תיהיה אפשרות לבצע בקרה 

  .מרחוק

  . ניתן לממש רק לממשק מנהלNAT/NAPT: הערה

 
Ethernet 

 
 

y IP AddressPrimar 

IP Address:  כתובת IPשל ברירת המחדל .  

SubNetmask .רשת של הנתב-תת :   
RIP : RIP v1, RIP v2, and RIP v2 Multicast  .RIP -סמן כדי להפעיל את פונקצית ה. 



 
IP Alias 

ק האינטרנט או  או יותר רשתות לספ2זה מאפשר לחבר .  ווירטואליים בנתבIPפונקציה זו מאפשרת הגדרת מספר ממשקי 
  .נתב פנימי אינו דרוש, במקרה זה. לצומת רחוקה

 

IP Address:  קביעת כתובת IPשל הממשק הווירטואלי .  

SubNetmask : תת רשת לערוץ הווירטואלי.  
Security Interface : הגדרת חומת האש עבור הערוץ הווירטואלי.  

Internal   : הרשת פועלת מאחוריNAT .ון האינטרנט עוברת דרך מנגנון הכל התעבורה לכיו- NATכאשר מופעל .  
External   : איןNATעל ממשק זה וכתובת ה - IPבדרך כלל .  מחוברת של הממשק מחוברת ישירות לאינטרנט

  . ללקוחIP רק כאשר ספק האינטרנט מספק מספר כתובות שבשימו
DMZ :  מגדיר את הרשת כאזורDMZ .במצב זה ה- NATהממשק לא קיים על גבי .  

Ethernet Client Filter 

 תחנות ומאפשרים בקרה טובה יותר על זרימת האינפורמציה 16- של כל מחשב  תומך בעד לEthernet -הפילטר 
  .ממקורות שונים או יכולים לדחות מקורות שונים מלגשת לרשת הפנימית

  .אין כל הגדרות מראש וניתן להוסיף הגדרות בהתאם לצורך

 
Ethernet Client Filter : מצב ברירת מחדל הינו Disable.  

 Allowed: סמן כדי לאפשר גישה של מכשיר לרשת ה -LANעל ידי הכנסת כתובת ה -MAC שלו באמצעות 
  . של המחשב שלך מופיעה בטבלהMAC-וודא כי כתובת ה. לחיצה על 

 Blocked: סמן כדי למנוע גישה של ממכשיר לא רצוי לרשת ה -LANכתובת ה על ידי הכנסת -MAC שלו 
  . של המחשב שלך מופיעה בטבלהMAC-וודא כי כתובת ה. באמצעות לחיצה על 

 – 0 המספרים .ליתא בתים בתצוגה הקסהדצימ6 הינן באורך של MAC -כתובות ה. 16מספר המחשבים המכסימלי הינו 
  . הן חוקיות ומותרות בשימושa – f והאותיות 9

   xx:xx:xx:xx:xx:xx: ה לרשום במבנה הבא חובMACבזמן כתיבת כתובת : הערה

Candidates:  בודק באופן אוטומטי את כל הציודים המחוברים לנתב.  

 .LAN -מגדיר מחשב ברשת ה:  



 

 
 

  . המחוברים לנתבMAC - והIP - באמצעות כתובות הEthernetמחשב פעיל ברשת מציג רשימת אמצעי 
  

 בהמשך ניתן לבצע פעולת פילטר . לאפשר או לחסום כל מחשב ברשתIPובת ניתן בקלות על ידי סימון הריבוע הסמוך לכת
  .16מספר המחשבים המקסימלי הינו . על המחשב

Wireless (Wireless model only) 

 
  הגדרות

WLAN Service :  ק מופס-בחר מצב, במידה ואין ברשותך כל אביזר אלחוטי.  מופעל–מצב ברירת המחדל הינו. 

Mode :  802.11 -) מצב משולב(מצב ברירת המחדל הינוb+g . מצב זה הינו מועדף מאחר שהוא מאפשר גמישות
  .מכסימלית לשימוש ברשת

ESSID : שנה את ברירת המחדל , מסיבות אבטחה. זהו כינוי מיוחד לבקר גישה לרשת אלחוטיתwlan-ap להגדרה 
וודא שלצרכני הרשת .  תווים32קטנות ואורכה אסור שיעלה על / גדולותשים לב שהגדרה רגישה לאותיות.  שונהתייחודי

 . לצורך הקמת הרשתESSIDקיים אותו 

ESSID Broadcast : פונקציה זו אחרית לשידור קוד ה- ESSID  ברשת האלחוטית כך שתחנות הרשת יוכלו לזהות את 
  . מופעל–מצב ברירת מחדל . הנתב

 .חנות הרשת אינן יכולות למצוא את הנתבת. ESSIDמונע שידור קוד : מבוטל 

  .כל תחנה ברשת האלחוטית ללא תלות בהגדרות שלה יכולה למצוא את הנתב: מופעל 

Regulation Domain : סימון הערוץ .  הגדרות7 בחירה של אזור אחד מתוך)Channel ID ( יהיה שונה על בסיס הגדרה
  .זו

Channel ID  :ישיתבחירת סימון הערוץ לפי בחירה א. 

Connected :זהו מצב הקשר בין המערכת והממשק האלחוטי שלה.  מסומן כנכון או לא נכון. 



 
AP MAC Address  :כתובת החומרה של הממשק האלחוטי.  

AP Firmware Version  :גירסת התוכנה של שרת הגישה האלחוטי.  

  

 )WDS(Wireless Distribution System  

גישה אלחוטית אשר מאפשרת לערוץ אלחוטי לתקשר עם יחידות גישה אלחוטיות זהו מצב עבודה של יחידת בקרת 
 מנצל את WDS - מנגנון ה. של כל יחידת גישהMAC -זה פשוט להתקנה ויש להגדיר לכל ערוץ את כתובת ה. אחרות

  .החיסכון הנוצר על ידי חבור מספר יחידות גישה אלחוטית ומאפשר לממש רשת בעלת טווחים גדולים יותר

  . חייב להיות זהה בכל יחידות בקרת הגישהWEP -מפתח ה. WEP מגביר את יכולות ההצפנה במצב WDS, בנוסף

WDS Service  :בחר מופעל כדי להפעיל מצב זה. מצב ברירת המחדל הינו מבוטל. 

Peer WDS MAC Address :  התייחסות לכתובתMACנתון חשוב לביצוע הקשר.  של שרת הגישה האלחוטית. 

 

Wireless Security (Wireless model only) 
  .disable –ברירת המחדל הינה לבטל . WEP - או הWPA - באמצעות הבטל אבטחת הרשת האלחוטיתניתן לאפשר או ל

 

 
 

WPA1 / WPA2 Pre-Shared Key 

 
 
 

WPA Algorithms : TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) המשלב קוד מממש טכניקת הצפנה חזקה יותר 
  .כדי להבטיח הגנה כנגד הקרים) MIC(משולב בהודעה 

 
WPA Shared Key : תווים63 עד 8תבנית המפתח הינה על ידי הכנסת תווים באורך של .  לאימות הרשתהמפתח .  

 
Group Key Renewal : מרווח הזמן לשינוי המפתח באופן אוטומטי בין לקוחות הרשת האלחוטית ויחידת בקרת הגישה 

  . שניות600זמן ברירת המחדל של המערכת הינו . בנתב
 

Idle Timeout :  זמן המתנה מתייחס לזמן שבו אין כל פעולת שדור או .  שניות3,600 המתנה הינה זמןהמחדל לברירת
הוא יתחיל למנות את זמן ברירת המחדל אשר בסיומה יפסיק , במידה והנתב מזהה שין תקשורת בערוץ האלחוטי. קליטה

  . התקשרות חדשה יכולה להיווצר רק לאחר תום זמן זה. ת תהליך התקשורת האחרוןא
   

WEP 



 

 
 

WEP Encryption :  כדי למנוע מתחנה אלחוטית זרה גישה לרשת הנתב מציע תהליך הצפנה מאד משוכלל הידוע בשם
WEP . ניתן לבחור ביןWEP 64 או WEP 128 . גרסתWEP 128אשר גרסת  מבטיחה הצפנה חזקה יותר מWEP 64.  

Passphrase :  כדי לייצר מפתחות הצפנה באופן אוטומטי משתמשים במנגנון הנדון המבוסס על רצף כניסות ובחירת
ניתן לבחור אותו רצף כניסות ליחידת בקרת התקשורת האלחוטית בנתב וגם ). 64/128(עומק ההצפנה המבוקש 

  .  מופעלPassphrase כאשר 3עד  0נא לשים לב לא להכניס מספרים . למשתמשים ברשת

Default Used WEP Key : שים לב ל. בוחר את זהות מפתח ההצפנה- Key (0-3) בהמשך.  

Key (0-3) : מפתח ה, כדי לאפשר הצפנה. הכנסת המפתח להצפנת המידע בערוץ האלחוטי- WEP חייב להיות זהה בכל 
 5 –פורמט הכניסה הינו במבנה הקסהדצימאלי . חות לבחירה מפת4ישנם . היחידות הפועלות על גבי אותה רשת אלחוטית

שימוש בסימון מפתח , לדוגמא". -"המבנה הינו .  בהתאמהWEP128 - וWEP64 הקסהדצימאלי דרושים עבור 13 -ו
WEP64  אינו חוקי1122334455כאשר סימון בצורה ,  הינו מפתח חוקי11-22-33-44-55 – בצורה .  

 



 

  

Wireless Client (MAC Address) Filter (Wireless model only) 

 יחידות על גבי הרשת האלחוטית ומאפשרת לך לנהל את בקרת הרשת האלחוטית בין 16 - תומכת בעד לMAC -כתובת ה
  .תחנות רצויות ולא רצויות ברשת

  .אין כל כללים ראשונים לבחירת התחנות והמשתמש יכול לקבוע לעצמו את הכללים

 
Filter Action : מצב ברירת המחדל הינו חסום.  

-וודא כי כתובת ה. או לחץ ,  של מנוי מסוים ברשתMAC-סמן כדי לרשום את כתובת ה: מורשה 
MACשל שרת הגישה האלחוטית רשום . 

או לחץ ,  של מנוי מסוים ברשת אשר אינך רוצה שישתתף ברשתMAC-סמן כדי לרשום את כתובת ה: חסום 
 .רת הגישה האלחוטית רשום של שMAC-וודא כי כתובת ה. 

 9 – 0המספרים .  בתים המיוצגים במבנה הקסהדצימאלי6 מכילה MAC -כתובת ה. 16מספר הצרכנים המקסימאליים הינו 
  .xx:xx:xx:xx:xx:xx – הינו MAC -מבנה ה.  הינם חוקייםa – f והתווים

 Candidates : טרנטמאתר באופן אוטומטי מכשירים המחוברים לנתב באמצעות הא.  
  

 →Associated Wireless Clients 

 
 

ניתן בקלות לסמן .  שלהם המחוברת כרגע ברשת האלחוטית MAC -משתמשים קיימים ברשת מוצגים באמצעות כתובת ה
כדי להוסיף משתמשים לחץ .  כדי לחסום או לאפשר למשתמש זה להשתמש ברשתMAC-את התיבה הצמודה לכתובת ה

Add)  משתמשים16של עד לגבול המכסימלי .(  

Port Setting  

 של הנתב דבר שסייע לפתרון בעיות תאימות מול  Ethernet -חלק זה מאפשר לך לקבוע את מצב העבודה של ממשקי ה
  .רשת האינטרנט וכמו כן לשפר את ביצועי הרשת הפנימית



 

  

 
Port # Connection Type:  5אפשרויות בחירה  :Auto, 10M half-duplex, 10M full-duplex,  

100M half-duplex or 100M full-duplex .מצב ברירת המחדל .  הדורשות שינוי ההגדרותלפעמים קיימות בעיות תאימות
  .Autoהינו 

IPv4 TOS priority Control (Advanced users) :  סוג השרות)TOS-Type of Services ( של ההשנייהינו הקבוצה 
  . שמורים להגדרת עדיפויות5 עד 0מורים כאשר ביטים  הינם ש7 - ו6ביטים . IP -חבית ה

במידה ולחבילה עדיפות גבוהה היא תועבר ברשת לפני חבילות אחרות . תכונה זו מאפשרת להגדיר את עדיפות החבילה
. IP - בחבילת ההמתג הנתב יבדוק תמיד את הקבוצה השניי, לכן כאשר תכונה זו מאופשרת. ללא תלות במגבלות הקצב

  .חבילה זו תקבל עדיפות גבוהה, )63 - ל0ברמה בין ( יהיה גבוהה TOS -וערך הבמידה 

 

HomePNA 
 

Apply : שנה את מצב ה-resetקיים ולחץ - ל Applyזה יאפס את ממשק ה - HomePNA.  

Rescue : המערכת תנסה לשחזר את מצב העבודה שוב.  

 

DHCP Server 
 מאפשר DHCP -פרוטוקול ה). DHCP) Dynamic Host Configuration Protocol -ניתן לבטל או להפעיל את שרת ה

 . במידה והתכונה מופעלתIP למחשבים ברשת כתובות ילנתב להקצות באופן דינאמ



 

  

 
 מבוטל יש DHCP -כאשר שרת ה. Apply ובהמשך Next ולחץ Disableלחץ על , DHCP -כדי לבטל את פעולת שרת ה

ברירת מחדל לכל מחשב ) gateway(ולקבוע שער , פן ידני בכל אחד ממחשבי הרשת קבועות באוIPצורך להגדיר כתובות 
  ). 192.168.1.254 –ברירת המחדל של כתובת השער הינה (

 IP -ניתן לקבוע את פרמטרי השרת כולל אזור כתובות ה. Next ולחץ DHCP Server בחר DHCP -כדי להגדיר את שרת ה
 פרטים אלו .וכתובת השער, DNS IPכתובת ,  תהיה זמינה למחשבIP-ו כתובת ה את פרק הזמן אשר ב,המותרות לשימוש

  .  כדי להפעיל מצב זהApplyלחץ . נשלחים לכל מחשב ברשת בזמן הקמת הרשת באופן אוטומטי

 מהרשת IPיבחר כתובת , הנתב יחפש את שם הדומיין, Use Router as a DNS Server“"במידה ואתה בוחר מצב  
  .ופן אוטומטי ויחזיר נתון זה למחשב המבקש ברשת הפנימית באהחיצונית

 אשר יבחר כתובות DHCP - של שרת הIPאז יש להכניס כתובת , Next ונלחץ DHCP Relay Agentבמידה ונבחר מצב 
IPלחץ . ניתן להשתמש בתכונה זו אך ורק כאשר ספק האינטרנט ממליץ לעשות זאת.  למחשבי הרשתApply כדי לסיים 

  . זופעולה

 

WAN (Wide Area Network) 
WANנושאים בקבוצה זוה. כלומר לרשת המחוברת לספק האינטרנט.  מתייחס לרשת החיצונית :ISP, DNS & ADSL.  

 

 WAN -  רשת האינטרנט 4.3.2

       



 

  

י  כדEdit לחץ, במידה וספק האינטרנט שלך משתמש בפרוטוקול זה. PPPoEברירת המחדל של הנתב הינה פרוטוקול 
אתה יכול להחליפו על יד לחיצה על , במידה וספק האינטרנט שלך אינו תומך בפרוטוקול זה. לקבוע את הפרמטרים השונים

Change.  

ביכולתך להפעיל בו זמנית מספר פרוטוקולים . מספר ספקי אינטרנט מספקים שירותים שונים באמצעות פרוטוקולים שונים
   . שונים יכולים להיות מופעלים בו זמניתWANורי  חיב8 -עד ל. Createעל ידי לחיצה על 

  .  מתפריט ראשיQuick Start -דרך פתרון פשוטה ונוחה הינה לבחור ב

 

RFC 1483 Routed Connection 

 
Description: תאור של סוג החיבור הזה .  

VPI and VCI :מידע המסופק על ידי ספק האינטרנט . 

ATM Class  :ות הקשר של שכבת האיכ- ATM. 

NAT :  כתובת (אפשרות זו מאפשרת למספר משתמשים לגשת לאינטרנט בו זמנית באמצעות חשבון אחדIPאחת  .(
 . יכולה להיות מבוטלתNAT -אזי פונקצית ה,  משלוIPבמידה ולכל משתמש יש כתובת 

Encapsulation method : ברירת המחדל הינה . בחירת שיטת החבילהLLC Bridge. יש לבחור את מוד העבודה 
  .לפי דרישות ספק האינטרנט

DHCP client : כאשר הנתב יכול לקבל כתובת דשימושי בייחו. מאפשר או מבטל את הפונקציה הזו IP מספק 
 ולהגדיר את הכתובת לפי Specifyבמידה שרוצים להכניס כתובת באופן ידני יש ללחוץ על . האינטרנט באופן אוטומטי

 . ספק האינטרנטנתוני

RIP : סמן כדי לבחור מצב זה לבחירת - RIP v1, RIP v2, and RIP v2 Multicast.  

MTU (Maximum Transmission Unit) :הגודל המכסימלי של יחידת נתונים שפרוטוקול ה -IPישלח דרך הממשק .  

TCP MSS Clamp  :במידה ויחידת ה. כל התקשורות יבדקו. מופעל כברירת מחדל- TCPתשלח באורך גדול מה - 
MTU ,אזי אופצית ה- MSSתופעל ותאפשר שידור מבלי לפגוע במבנה החבילה .  



 

  

RFC 1483 Bridged Connections 

 
Description : תאור החיבור.  

VPI and VCI : מידע מספק האינטרנט.  

ATM Class : איכות הקשר ברמת ה- ATM.  

Encapsulation method: מידע מספק האינטרנט(ילה  בחירת מבנה החב.(  

Acceptable Frame Type:  הכל או רק – מציין אילו סוגי תעבורה יכולים לעבור דרך הממשק VLANמסומן .  

Filter Type: בחירת מסנן אטרנט עבור המגשר .  

 
 
 
 
 
 

PVID for Untagged Frames:   מציין של ממשקVLAN .כל חבילה שתגיע ללא סימני זיהוי תקבל סימון מיוחד .
  . 4094 - ל1 הינו בין PVID -תחום ה

 

    All מאפשר לכל סוגי החבילות לעבור

    Ip לעבור IP/ARP מאפשר רק לחבילות מסוג

    Pppoe בורלע  PPPoE מאפשר רק לחבילות מסוג



 

  

PPPoA Routed Connections 

        
Description:  הזה תאור של סוג החיבור.  

VPI and VCI :מידע המסופק על ידי ספק האינטרנט . 

ATM Class  :איכות הקשר של שכבת ה- ATM. 

NAT :  כתובת (אפשרות זו מאפשרת למספר משתמשים לגשת לאינטרנט בו זמנית באמצעות חשבון אחדIPאחת  .(
  .ת יכולה להיות מבוטלNAT -אזי פונקצית ה,  משלוIPבמידה ולכל משתמש יש כתובת 

Username: תווים 128ניתן להכניס עד .  הכנס את שם המשתמש כפי שנמסר לך על ידי ספק האינטרנט 
  .”username@ispname“בדרך כלל במבנה , אלפאנומריים

 Password: הכנס את הסיסמה כפי שנמסרה לך על ידי ספק האינטרנט .  

IP Address: הגדר את כתובת ה - IPלצורך התחברות לאינטרנט .  

Authentication Protocol Type:  ברירת המחדל הינה Chap . ספק האינטרנט יכול להמליץ על הפרוטוקול הנכון
Pap או Chap.  

Connection :   

 Alwayes on : מחדש התקשרות ב התעוררות המחשבבמידה ורוצים שהנתב יבצע באופן אוטומטי בכל של 
 . הקמת הקשר לצורךPPPoAלספק האינטרנט באמצעות פרוטוקול 

 Connected to Demand :שיצירת הקשר תתבצע אך ורק כאשר אחד המחשבים רשת  ם במידה ומעונייני
 .מנסה להתחבר לאינטרנט

Idle Timeout : הגדרת זמן התנתקות מרשת האינטרנט לאחר שלא מתקיימת פעילות בפרק זמן המוגדר מראש.  

Detail:  הגדרת כתובת היעד וסוג החבילות (TCP/UDP)י הטיימר" מבלי להיות מבוקרים ע.  

RIP : סמן כדי לבחור מצב זה לבחירת - RIP v1, RIP v2, and RIP v2 Multicast.  

MTU (Maximum Transmission Unit) :הגודל המכסימלי של יחידת נתונים שפרוטוקול ה -IP ישלח דרך 
  .הממשק



 

  

TCP MSS Clamp  :במידה ויחידת ה. קוכל התקשורות יבד. מופעל כברירת מחדל- TCPתשלח באורך גדול מה - 
MTU ,אזי אופצית ה- MSSתופעל ותאפשר שידור מבלי לפגוע במבנה החבילה .  

 

)PPPoA(Options  Advanced  

LLC Header:  בוחר את סוג המעטפת – trueכדי להשתמש ב - LLC או falseכדי להשתמש ב - VC-Mux.  

Create Route: קשר קבוע לאחר סיום תהליך ההתקשרות הראשוני מגדיר הוספת ערוץ  .  

Specific Route: בפרוטוקול הבת תת הרשתויתייחס לכת  מגדיר האם ערוץ הקשר שיוקם - PPP.   

Subnet Mask :  מגדיר את כתובת תת הרשת עבור הממשק המקומי עבור פרוטוקולPPP . במידה והערך יהיה
  ).תהליך הקמת הקשר (IPCP -ול ה אזי הכתובת תיגזר מתוך פרוטוק0.0.0.0

Route Mask:  מגדיר את כתובת תת הרשת עבור ההרוץ בזמן פרוטוקול PPP . אזי 0.0.0.0במידה והערך יהיה 
  ).תהליך הקמת הקשר (IPCP -הכתובת תיגזר מתוך פרוטוקול ה

MRU : מוגדר בזמן ביצוע פרוטוקול . קביעת אורך חבילה נקלטתLCP.  

Discover Primary / Secondary DNS: מונע מפרוטוקול ה/ מאפשר-PPPלבקש את כתובות ה  -DNS 
  . ברירת המחדל הינה לאפשר). משני/ראשי(

Give DNS to Relay:  מבקר באם פרוטוקול PPP / IPCPיכול לבקש מהשרת של ספק האינטרנט את נתוני ה  - 
DNS .ברגע שפרוטוקול ה- IPCPנתב לממיר ה מאתר מידע זה הוא מעביר אותו ל-DNS שלו לשימוש שוטף.  

Give DNS to Client :  מבקר באם פרוטוקולPPP / IPCPיכול לבקש מהשרת של ספק האינטרנט את נתוני ה - 
DNS .ברגע שפרוטוקול ה- IPCPמאתר מידע זה הוא מעביר אותו למשתמש ברשת שלו לשימוש שוטף .  

Give DNS to DHCP Server:  מידע לשרת ה זהה לקודם אך מספק- DHCP.  

Discover Primary NBNS / Discover Secondary NBNS: מונע כתובות משרת ה/ מאפשר- NBNS . ברירת
  . מונע–המחדל הינה 

Discover Subnet Mask: מגדיר באם כתובת תת הרשת שנמסרה בתהליך הקמת הקשר תהיה בשימוש .  

Give Subnet Mask to DHCP Server : בהגדרות שרת ה מאפשר שינוי- DHCP באמצעות מידע שמתקבל 
  ).IPCP(בתהליך הקמת הקשר 



 

  

 

IPoA Routed Connections  

       
Description : שם נבחר לערוץ על ידי המשתמש.  

VPI and VCI :מידע המסופק על ידי ספק האינטרנט . 

ATM Class  :איכות הקשר של שכבת ה- ATM. 

NAT : כתובת (ות זו מאפשרת למספר משתמשים לגשת לאינטרנט בו זמנית באמצעות חשבון אחד אפשרIPאחת  .(
  . יכולה להיות מבוטלתNAT -אזי פונקצית ה,  משלוIPבמידה ולכל משתמש יש כתובת 

DHCP client : כאשר הנתב יכול לקבל כתובת דשימושי בייחו. מאפשר או מבטל את הפונקציה הזו IP מספק 
 ולהגדיר את הכתובת לפי Specifyבמידה שרוצים להכניס כתובת באופן ידני יש ללחוץ על . רנט באופן אוטומטיהאינט

 .נתוני ספק האינטרנט

RIP : סמן כדי לבחור מצב זה לבחירת - RIP v1, RIP v2, and RIP v2 Multicast.  

MTU (Maximum Transmission Unit) :שפרוטוקול ה הגודל המכסימלי של יחידת נתונים -IPישלח דרך הממשק .  

 MTU  :אורך חבילה מכסימלי אשר ישודר הערוץ.  

TCP MSS Clamp  :במידה ויחידת ה. כל התקשורות יבדקו. מופעל כברירת מחדל- TCPתשלח באורך גדול מה - 
MTU , התאופצייאזי - MSSתופעל ותאפשר שידור מבלי לפגוע במבנה החבילה .  

  

 

 

 

 

 



 

  

PPPoE Connections 

       
Description : שם נבחר לערוץ על ידי המשתמש.  

VPI and VCI :מידע המסופק על ידי ספק האינטרנט . 

ATM Class  :איכות הקשר של שכבת ה- ATM. 

NAT :  כתובת (אפשרות זו מאפשרת למספר משתמשים לגשת לאינטרנט בו זמנית באמצעות חשבון אחדIPידה במ).  אחת
  . יכולה להיות מבוטלתNAT -אזי פונקצית ה,  משלוIPולכל משתמש יש כתובת 

Username: תווים אלפאנומריים128ניתן להכניס עד .  הכנס את שם המשתמש כפי שנמסר לך על ידי ספק האינטרנט  ,
  .”username@ispname“בדרך כלל במבנה 

 Password:  ספק האינטרנט הכנס את הסיסמה כפי שנמסרה לך על ידי.  

Service Name :תווים אלפאנומריים20מכסימום (יסופק על ידי ספק האינטרנט , במידה ודרוש.  שם לזיהוי .(  

IP Address: הגדר את כתובת ה - IPלצורך התחברות לאינטרנט באופן אוטומטי או לא .  

Authentication Protocol:  ברירת המחדל הינה Chap .המליץ על הפרוטוקול הנכון ספק האינטרנט יכול לPap או 
Chap.  

Connection :   

 Alwayes on :מחדש התקשרות לספק ב התעוררות המחשב במידה ורוצים שהנתב יבצע באופן אוטומטי בכל של 
 . לצורך הקמת הקשרPPPoEהאינטרנט באמצעות פרוטוקול 

 Connected to Demand :כאשר אחד המחשבים רשת מנסה שיצירת הקשר תתבצע אך ורק ם במידה ומעונייני 
 .להתחבר לאינטרנט

Idle Timeout : הגדרת זמן התנתקות מרשת האינטרנט לאחר שלא מתקיימת פעילות בפרק זמן המוגדר מראש.  

Detail:  הגדרת כתובת היעד וסוג החבילות (TCP/UDP)י הטיימר" מבלי להיות מבוקרים ע.  

RIP : סמן כדי לבחור מצב זה לבחירת - RIP v1, RIP v2, and RIP v2 Multicast.  



 

  

MTU (Maximum Transmission Unit) :הגודל המכסימלי של יחידת נתונים שפרוטוקול ה -IPישלח דרך הממשק .  

TCP MSS Clamp  :במידה ויחידת ה. כל התקשורות יבדקו. מופעל כברירת מחדל- TCPתשלח באורך גדול מה - MTU ,
  .אפשר שידור מבלי לפגוע במבנה החבילה תופעל ותMSS -אזי אופצית ה

 

)PPPoE(Options  Advanced  

Header:  בוחר את סוג המעטפת – trueכדי להשתמש ב - LLC או falseכדי להשתמש ב - VC-Mux.  

Create Route: מגדיר הוספת ערוץ קשר קבוע לאחר סיום תהליך ההתקשרות הראשוני  .  

Specific Route: שר שיוקם יתייחס לכתובת תת הרשת בפרוטוקול ה מגדיר האם ערוץ הק- PPP .  

Subnet Mask :  מגדיר את כתובת תת הרשת עבור הממשק המקומי עבור פרוטוקולPPP . 0.0.0.0במידה והערך יהיה 
  ).תהליך הקמת הקשר (IPCP -אזי הכתובת תיגזר מתוך פרוטוקול ה

Route Mask: מן פרוטוקול  מגדיר את כתובת תת הרשת עבור ההרוץ בזPPP . אזי הכתובת 0.0.0.0במידה והערך יהיה 
  ).תהליך הקמת הקשר (IPCP -תיגזר מתוך פרוטוקול ה

MRU : מוגדר בזמן ביצוע פרוטוקול . קביעת אורך חבילה נקלטתLCP.  

Discover Primary / Secondary DNS: מונע מפרוטוקול ה/ מאפשר-PPPלבקש את כתובות ה  -DNS) משני/ראשי( .
  . ברירת המחדל הינה לאפשר

Give DNS to Relay:  מבקר באם פרוטוקול PPP / IPCPיכול לבקש מהשרת של ספק האינטרנט את נתוני ה - DNS .
  .שלו לשימוש שוטף DNS- מאתר מידע זה הוא מעביר אותו לנתב לממיר הIPCP -ברגע שפרוטוקול ה

Give DNS to Client :  מבקר באם פרוטוקולPPP / IPCPיכול לבקש מהשרת של ספק האינטרנט את נתוני ה - DNS .
  . מאתר מידע זה הוא מעביר אותו למשתמש ברשת שלו לשימוש שוטףIPCP -ברגע שפרוטוקול ה

Give DNS to DHCP Server: זהה לקודם אך מספק מידע לשרת ה - DHCP.  

Discover Primary NBNS / Discover Secondary NBNS: כתובות משרת המונע/ מאפשר - NBNS . ברירת
  . מונע–המחדל הינה 

Discover Subnet Mask: מגדיר באם כתובת תת הרשת שנמסרה בתהליך הקמת הקשר תהיה בשימוש .  

Give Subnet Mask To DHCP Server :מאפשר שינוי בהגדרות שרת ה - DHCP באמצעות מידע שמתקבל בתהליך 
  ).IPCP(הקמת הקשר 

  

DNS 

 
  .IP מכילה את טבלת המיפוי של שמות דומיין וכתובות DNS) (Domain Name Systemמערכת 

 וכתובת com.helloworld.www כגון )domain name( וידידותי לרשת יייחודעל גבי האינטרנט לכל מחשב עיקרי יש שם 
IPכתובת . ת ייחודיIP ביטים בתצורה  32 הינה מספר בעלxxx.xxx.xxx.xxx , ניתן לחשוב על . 192.168.1.254לדוגמא

.  יאפשר לך למצוא כל מספר עבור דומיין מסויםDNS - ומנגנון ה כעל מספר טלפון למכשיר על גבי האינטרנטIPכתובת 
  .IP מתרגם שמות למספרי DNS -מנגנון ה,  הינה מספר קשיחIPמאחר שכתובת 

לצורך כך סמן ,  באם ספק שרות האינטרנט סיפק זאת בזמן תהליך ההתחברות לרשתIPכתובת  / ניתן לקבל שם דומיין
ספק האינטרנט , לצורך התחברות לאינטרנט PPPoA או PPPoEבדרך כלל כאשר משתמשים בפרוטוקול . Enableתיבת 

  . באופן אוטומטי ולכן יתכן וניתן להשאיר שדה זה ללא סימוןDNS -יספק את נתוני ה

-במקרה זה חובה להכניס נתונים אלו לשדה ה.  שלהםDNS - של מנגנון הIPספק השירות יכול לספק כתובות , חילופיןל
DNSבאופן ידני .  



 

  

יש לבדוק עם ספק השרות , RFC1483 Routed/Bridged & IPoA -במידה ונבחר אחד משלושת הפרוטוקולים האחרים 
  . גם בנתבDNSבמידה ונבחר במחשב מצב  DNSחובה להכניס נתוני . DNS -לגבי נתוני ה

    

 

ADSL 

     
Connect Mode :  מצב ברירת המחדל הינו– Multimode . במצב זה המודם יבדוק את סוג הקו באופן אוטומטי ויקבע קצב

דה ונכשל לנסות המי.  בתחילהT1.413 או G.dmtבמידה וההתקשרות נכשלת יש לקבוע באופן ידני למצב . ההתקשרות
ALCTL ,ADIוכו '.  

 Activate Line: משחרר את הקו ומאפשר יצירת תהליך התקשרות מחדש )Connect Mode.(  

Coding Gain : 7 עד 0 מגדיר את עוצמת הקוד בתחוםdB ,או במצב אוטומטי.  

Tx Attenuation : 12 עד 0 קובע את עוצמת השידור בערכים.  

DSP FirmwareVersion : ת גרסת התוכנההגדר.  

Connected  :הצגת מצב סינכרון ערוץ ה- ADSL.  

Operational Mode  : כאשר המודם מחוברבפועל מציג את סוג הקשר.  

Annex Type:  Annex Aפועל על גבי קווי טלפון רגילים בעוד ש - Annex B פועל על קווי ISDN.  

Upstream : מציג קצב הערוץ העולה.  

Downstream : צב הערוץ היורדמציג ק.  

 

 



 

  

  )System(  מערכת 4.3.3
 :  System - נושאים בחלק ה6ישנם 

Time Zone, Remote Access, Firmware Upgrade, Backup/Restore, Restart & User Management. 

 

Time Zone 
       

 
להשיג את מידע הזמן משרת  כדי SNTP –לנתב אין שעון זמן אמיתי ובמקום זאת הוא מנצל פרוטוקול תקשורת פשוט 

SNTPלחץ , יש לבחור את אזור הזמן המקומי.  המצוי מחוץ לרשת הביתיתEnable ולאחריו Apply . לאחר התחברות
ניתן לבחור שעוני זמן אחרים על ידי הכנסת כתובת . מוצלחת לאינטרנט הנתב ישיג את נתוני הזמן האמיתיים לאזור הנדון

  .רנט יוכל להמליץ על שעוני זמן אחריםיתכן וספק האינט.  שלהםIP-ה

Daylight Savingבחר . בהרבה מקומות בעולם משנים בהתאמה את השעון בתקופת הקיץ.  ידוע יותר בשם שעון קיץ
Automaticכדי להתאימו לאזור הזמן שלך באופן אוטומטי .  

Resync Period) שת של זמן הנתב לפי שרת ההינו מרווח זמן אשר בו הנתב ימתין לפני התאמה מחוד) בדקות- SNTP .
  . יש להשאיר מרווח זמן זה ארוך ככל שאפשר כגון כל מספר שעות או ימיםSNTP -כדי למנוע העמסה ללא צורך של שרת ה

 
 
 



 

  

Remote Access 
        

 
 יאפשר יש לבחור את מחזורי הזמן בהם הנתב, )LAN -מחוץ לרשת ה(כדי לאפשר באופן זמני בקרה מרחוק על הנתב 

 Device  -י שימוש במנגנון ה"ניתן לשנות אפשרויות קונפיגורציה נוספות ע. Enableבקרה מרחוק על ידי לחיצה על 
Management במצב Advancedשל ה - GUI.  

מצב זה לא ניתן לאכסון בפלאש כאשר .  דקות0בחר יחידת זמן של , במידה ואתה מעוניין לאפשר בקרה מרחוק באופן קבוע
  .אפס זמן נבחר

 

Firmware Upgrade 
       

 
יצרן ). תוכנת ההפעלה( של הנתב הינה התוכנה אשר מאפשרת לנתב לעבוד ולבצע את המטלות שלו Firmware -תוכנת ה

הנתב מאפשר עדכון תוכנת ההפעלה שלו כדי ליהנות . הנתב מעדכן ומחדש את האפשרויות השונות בנתב מזמן לזמן
  .חדשותמהיתרונות שבגרסאות ה

לאחר שהורדת למחשב , תאפשר בחירת גרסת תוכנה חדשה לנתב מתוך אחד ממחשבי הרשת שלך Browseלחיצה על 
  . בנתבfirmware - תעדכן את תוכנת הUpgradeלחיצה על , לאחר בחירת גרסת התוכנה. בנדון את התוכנה מאתר היצרן

 

תפעול לא נכון . תוכנה כל עוד התהליך לא הסתייםאין לכבות את מתח הנתב או להפריע לפעולת עדכון ה: אזהרה
  .בתהליך עדכון התוכנה עלול לפגוע ביכולת הנתב לתפקד כנדרש

  

 

 



 

  

Backup / Restore 

     
מנגנון . לשמור את הגדרות הנתב לתוך המחשב שלך לצורך גיבוי או לצורך שחזור גרסה שמורהפונקציות אלו מאפשרות לך 
מומלץ לגבות את , בכל מקרה. בחון מצבים שונים תוך ידיעה שבקלות ניתן לחזור למצב המקוריזה יעיל כאשר אתה רוצה ל

  .תנאי העבודה של הנתב לפי ביצוע כל שינוי שהו

באפשרותך גם לשנות את שם הקובץ במידה ). גיבוי( כדי לבחור שמירת נתונים על גבי המחשב המקומי Backupלחץ 
  .וברצונך לשמור מספר גרסאות

מותר לשחזר רק קבצים שנוצרו בתהליך הגיבוי המקורי .  כדי לבחור קובץ מתוך המחשב שלך לצורך שחזורBrowse לחץ
  .אסור בשום אופן לשנות מבנה קובץ באופן ידני. של הנתב ואשר מקורם בגרסה הנוכחית של תוכנת הנתב

  . תטעין קובץ זה לתוך הנתבRestoreלאחר בחירת הקובץ המבוקש לחיצה על 

 

Restart Router 
ולאכסן את הקונפיגורציה ( כדי להתחיל תהליך הפעלה מחדש של הנתב Current Setting כולל אפשרות Restartלחץ 

  ).האחרונה

 
 כדי להטעין Factory Default Settingsבחר ,  על ידי ברירת המחדל של היצרן לאתחל את הנתבןבמידה ואתה מעוניי

  .נתונים אלו

) הכנס עט מחודדת לנקב המסומן מאחור( המצוי בחלקו האחורי של הנתב Reset -נה ללחוץ על לחץ האפשרות אחרת הי
  . שניות כאשר הנתב דלוק12 -ולהחזיקו לחוץ לפרק זמן של יותר מ



 

  

User Management 
      

 
 באפשרותך לבחור .יש להקיש שם משתמש וסיסמא, גישה ממי שלא מוסמך לכך לממשק הקונפיגורציה של הנתבכדי למנוע 

  .מספר חשבונות משתמש כאשר לכל אחד יהיה שם משתמש וסיסמא שונים

  :כדי להגיע למסך Edit לחץ . משתמשים קיימים או ליצור משתמשים חדשים) Edit(באפשרותך לערוך 

 
 אלו זהות למצב אפשרויות. לכל משתמש אקטיבי וממשי כמו כן להוסיף הערות לכל חשבון, )password (ניתן לשנות סיסמא

לא ניתן להסיר את ברירת המחדל של .  משתמש חדש למעט העובדה שלא ניתן לשנות את שם המשתמשאשר בו יוצרים
  .Deleteאך ניתן להסיר כל חשבון אחר על ידי לחיצה על לחצן , )admin(המנהל 

דרות המקוריות על ידי לחיצה על בכל מקרה תמיד ניתן לחזור להג. admin –מומלץ לשנות את הסיסמה בחשבון העיקרי 
  .לחצן האיפוס

 



 

  

  חומת אש ובקרת כניסה4.3.4
 LAN - המאפשרת בקרת גישה מהאינטרנט לרשת הSPI (Stateful Packet Inspection) –הנתב מכיל חומת אש מלאה 

ת אש טבעית הנתב מתנהג כחומ, NAT -כאשר משתמשים במנגנון ה, בנוסף. ובנוסף מסייע לחסום התקפות של הקרים
  . של מחשבי הרשת להיחשף לרשת האינטרנטIPהמונע מכתובות 

 
 

 
 

Firewall :  רמות של אבטחה3חומת האש מונעת חדירה לתוך הרשת המקומית באמצעות .  

NAT natural firewall :זה מונע מכתובות ה -IPמצב זה מופעל .  של מחשבי הרשת המקומית להיחשף ברשת האינטרנט
  . מופעלNATטי בכל פעם שמצב באופן אוטומ

כאשר משתמשים בשרת ווירטואלי מחשבי הרשת יהיו חשופים לרשת החיצונית בהתאם להגדרות השרת : אזהרה
  .שים לב. הווירטואלי

Firewall Security and Policy (General Settings:  מונע חדירה מבחוץ למחשבי – כללים לניתוב פנימי של המידע 
  .הרשת

Intrusion Detection: מנגנון לזיהוי חדירות ורישומן ביומן חדירות .  

Access Control :בקרת גישה ממחשבי הרשת .  

Firewall Security and Policy (General Settings) : כללים לניתוב חיצוני כדי למנוע ממחשבי הרשת לגשת
  .לאינטרנט בכל מצב

URL Filter :חשימת מחשבי הרשת מאתרים מסויימים .  

 

  :Firewall -נושאים שונים תחת נושא ה- תתי6קיימים 

General Settings, Packet Filter, Intrusion Detection, URL Filter & Firewall Log. 

 

General Settings 

או לאפשר חומת אש על ידי שימוש בכללי הפילטר הקיים , להוסיף כללי פילטרים בעצמו, המשתמש יכול להפעיל חומת אש
  . IPפילטר החבילות מיועד לסינון חבילות או כתובות . ב או לחילופין לשנותם כרצונובנת

  :שהן,  אפשרויות להפעלת חומת האש4קיימים 

 All blocked/User-defined :כלומר כל החבילות של הרשת הפנימית והחיצונית ,  אין כל הגדרות למפרע
 .קשרות לצורך גישה לאינטרנטהמשתמשים צריכים להגדיר לעצמם את כללי ההת. יחסמו



 

  

 High/Medium/Low security level : מוצגות בממשק) בינוני ונמוך, גבוהה( הגדרות אבטחת גישה. 

ההבדל היחיד בין הרמות הינו סוג הסינון על . בינוני או נמוך לרמת האבטחה כדי להפעיל את מנגנון חומת האש, בחר גבוה
לפרוט נוסף ראה .  חומת האש מתפקדת באופן זהה עבור כל שלושת הרמותתאלימבחינה פונקציונ. החבילות המועברות

  .Predefined Port Filter - 1טבלה 

 י באופן זמני מתבטלת חומת האשזבמידה ונבחרה אחת הרמות ולאחר מכן שונה באופן ידני צורת סינון החבילות א
  .ומתארגנת חזרה בהתאם להגנות הידניות

בדרך כלל היא מיועדת .  הינה פעולה עצמאית ללא תלות להפעלת ההבטחה או לא”Block WAN Request“הבקשה 
  .למנוע יכולת סריקה של האקרים מבחוץ

   

 

 
 
 

כל משתמש חיצוני אשר ינסה להפעיל תכונה זו יתכן ויגרום לחסימת האפשרות לבקרה מרחוק על הנתב דרך : אזהרה
  .האינטרנט

 
 
 

Packet Filter 

הגדרה ראשונית .  רמות האבטחה שצוינו מקודם4 -ה אך ורק כאשר חומת האש מופעלת ונבחרה אחת מאפשרות זו פעיל
 Predefined Port Filterראה טבלה . של כללי הפילטר חייבים להיות מעודכנים בהתאם לרמת חומת האש שנבחרה

  .לפרטים נוספים



 

  

         

 
 



 

  

  כללי סינון מוגדרים מראש: דוגמא 

  . עבור רמות אבטחה שונות של חומת האשהגדרות הפילטר

  . חייבות להיות מוגדרות על ידי המשתמשAll Blocked/User-definedעבור חומת האש : הערה

  

Table 1: Predefined Port Filter 

Port 
Number Firewall - High Firewall - 

Medium Firewall – Low 
Application Protocol 

Start End Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound

HTTP(80) TCP(6) 80 80 NO YES NO YES NO YES 

DNS (53) UDP(17) 53 53 NO YES NO YES YES YES 

DNS (53) TCP(6) 53 53 NO YES NO YES YES YES 

FTP(21) TCP(6) 21 21 NO NO NO YES NO YES 

Telnet(23) TCP(6) 23 23 NO NO NO YES NO YES 

SMTP(25) TCP(6) 25 25 NO YES NO YES NO YES 

POP3(110) TCP(6) 110 110 NO YES NO YES NO YES 

NEWS(119) TCP(6) 119 119 NO NO NO YES NO YES 

RealAudio 
(7070) UDP(17) 7070 7070 NO NO YES YES YES YES 

PING ICMP(1) N/A N/A NO YES NO YES NO YES 

H.323(1720) TCP(6) 1720 1720 NO NO NO YES YES YES 

T.120(1503) TCP(6) 1503 1503 NO NO NO YES YES YES 

SSH(22) TCP(6) 22 22 NO NO NO YES YES YES 

NTP(123) UDP(17) 123 123 NO YES NO YES NO YES 

HTTPS(443) TCP(6) 443 443 NO NO NO YES NO YES 

ICQ (5190) TCP(6) 5190 5190 NO NO NO NO YES YES 

 
Inbound: Internet to LAN 
Outbound: LAN to Internet. 



 

  

Packet Filter – Add TCP/UDP Filter  

 

Rule Name :כדי לבחון הגדרות קיימותלחץ .  הפונקציה חופשית של תאור להגדרת .  

Time Schedule: לפרוט ראה .  עדיפויותניתן להגדיר זמני.  הגדרת זמן עצמאית- Time Schedule.  

Source IP Address(es) / Destination IP Address(es:  זוהי הכתובת אשר בה מסנן הכתובות משתמש כדי 
  . מבטלת את כל הוראות הסינון0.0.0.0בחירת תת הרשת .  מסוימותIPלחסום כתובות 

 Host Subnet Mask - והשתמש בHost IP Address -הכנס כתובת זו ב,  יחידהIPכדי לחסום כתובת : רמז
“255.255.255.255”..  

Type :בחר  TCP או UDP .  

Source Port  :ל0בברירת החדל הינה התחום . ממשק זה מגדיר איזה ממשקים מותר לשליטה מרחוק להתחבר אליהם - 
  . שרק משתמש מיומן ישתמש בתכונה זומומלץ. 65535

Destination Port :המגדירים את האפליקציה ממשקים .  

Inbound / Outbound  :לחץ . בחר הרשה או חסום את הגישה לאינטרנט או מהאינטרנטApplyלקביעת מצב עבודה .  

 

Packet Filter – Add Raw IP Filter  

 
 



 

  

Rule Name :כדי לבחור מצבים נבחרים מראשלחץ .  תאור של המשתמש .  

Schedule: לפרוט ראה . ניתן להגדיר זמני עדיפויות. רת זמן עצמאית הגד- Time Schedule.  

Protocol Number :כגון ,  הכנס ממשק משתמשGRE47.  

Inbound / Outbound  :לחץ . בחר הרשה או חסום את הגישה לאינטרנט או מהאינטרנטApplyלקביעת מצב עבודה .  

 

 Example: Configuring your firewall to allow for a publicly accessible web server on your LAN 

 הינם זהים ללא תלות באם רמת האבטחה של חומת האש HTTP (TCP port 80) -הגדרות ברירת המחדל של פילטר ה
 יש לקבוע כדי להגדיר שרת אינטרנט ברשת הפנימית כאשר חומת האש אקטיבית. באמצע או נמוכה, נבחרה להיות גבוהה

  .HTTPילטרים באמצעות את הפ

  HTTPתקשורת , )גבוה/בינוני/נמוך(כפי שניתן לראות מהשרטוט למטה כאשר חומת האש אקטיבית באחד ממצבי היסוד 
  . לנתב אסורהHTTPאינה מותרת שפרושה שגישה מרחוק באמצעות ) LAN -ב(מרשת האינטרנט למחשבי הרשת 

  
 

  הגדרת מסנן חבילה
ניתן ללחוץ ערוך לשינוי הגדרות מוכנות או בטל כדי לבטל . תקבל תצוגה מקדימה של מצביםת. Port Filtersלחץ .  1

  :להלן דוגמא כיצד זה אמור להראות. אותם
 



 

  

 
 . הנוכחייםHTTP -לחץ הסר כדי להסיר את כללי ה .2

 .Add TCP/UDP Filterלחץ  .3

 

 
 ,Input the Rule Name, Time Schedule, Source/Destination IP, Type :הגדרות של , .4

Source/Destination Port, Inbound and Outbound. 

 

  דוגמה
Application: Cindy_HTTP  
Time Schedule: Always On 
Source / Destination IP Address(es): 0.0.0.0 (I do not wish to active the address-filter, instead I 
use the port-filter) 
Type: TCP (Please refer to Table1: Predefined Port Filter) 
Source Port: 0-65535 (I allow all ports to connect with the application)) 
Redirect Port: 80-80 (This is Port defined for HTTP) 
Inbound / Outbound: Allow  

Click Delete 



 

  

 

 : מוצגות להלןHTTP -ההגדרות החדשות של ה .5

 
 . יועברו למחשב המריץ את שרת האינטרנט80 בכתובת HTTPטואלי כך שבקשות נכנסות של הגדרת שרת וויר .6

  .Add Virtual Server - בשרת ווירטואלי ראה בHTTPהסבר כיצד להגדיר : הערה 

  

 
 

 



 

  

Intrusion Detection 

      
 חדירה תפת הקרים וזיהוי ניסיונושל הנתב מיועדת לזיהוי התק) IDS) Intrusion Detection Systemמערכת זיהוי חדירה 

חבילות המגיעות מהאינטרנט מסוננות ונחסמות במידה וזוהו ,  מופעל במסך חומת האשIDSכאשר מצב . מהאינטרנט
  . חדירהתכאפשרות של התקפה או ניסיונו

Blacklist : כתובת , במידה והנתב זיהה אפשרות להתקפהIPניסיונות . של המקור או היעד תתווסף לרשימה השחורה 
 לא –ברירת המחדל של פונקציה זו הינה . Block Duration - זו יחסמו לפרק הזמן שיוגדר בIPנוספים להשתמש בכתובת 

  . יחסמו גם באם התכונה הזו לא הופעלהEcho/CharGen scan או Land attackמספר סוגי התקפות כגון . פעילה

Intrusion Detection : כאשר מופעל IDSתקפות  יחסום הSmurf . מבוטל–מצב ברירת מחדל הינו .  

Block Duration:   

 Victim Protection Block Duration –שניות600ברירת המחדל הינה .  הגדרת זמן להתקפות . 

 Scan Attack Block Duration –ברירת המחדל הינה .  זמן חסימת מחשבים אשר היו חשופים להתקפה
 . או התקפות דומותX’mas scan, IMAP SYN/FINקפות מסוג החסימה הינה להת.  שניות86,400

 DoS Attack Block Duration – מחשבים אשר נחשפו להתקפה מסוג חסימת זהו הזמן DoS) Denial of 
Service (– כגון Ascend Kill & WinNuke . שניות1800 –זמן ברירת מחדל . 

Max TCP Open Handshaking Count :לטה באם מתקיים מצב  זוהי רמת הסף להחSYN Floodמצב ברירת .  או לא
  .הלשניי TCP SYN 100מחדל הינו 

Max PING Count  : זוהי רמת הסף להחלטה באםICMP Echo Storm15בצב ברירת המחדל הינו .  קורה או לא 
  .הבקשות לשניי

Max ICMP Count:   זוהי רמת הסף להחלטה באםICMP flood חבילות 100ת המחדל הינו בצב בריר.  קורה או לא 
  ).PING (הלשניי

אין ביכולתו .  פשוט יזהיר את המשתמש ביומן הארועיםIDT - הSYN Flood, ICMP Echo Storm & ICMP floodעבור 
  .להגן כנגד התקפות אלו

 

Table 2: Hacker attack types recognized by the IDS 

Intrusion Name Detect Parameter Blacklist Type of Block 
Duration 

Drop 
Packet Show Log 

Ascend Kill Ascend Kill data Src IP DoS Yes Yes 

WinNuke 
TCP 

Port 135, 
137~139, Flag: 

URG 

Src IP DoS Yes Yes 

Smurf ICMP type 8 Dst IP Victim Yes Yes 



 

  

Des IP is 
broadcast 

Protection 

Land attack SrcIP = DstIP   Yes Yes 

Echo/CharGen Scan UDP Echo Port 
and CharGen Port   Yes Yes 

Echo Scan UDP Dst Port = 
Echo(7) Src IP Scan Yes Yes 

CharGen Scan UDP Dst Port = 
CharGen(19) Src IP Scan Yes Yes 

X’mas Tree Scan TCP Flag: X’mas Src IP Scan Yes Yes 

IMAP 
SYN/FIN Scan 

TCP Flag: 
SYN/FIN 
DstPort: 

IMAP(143) 
SrcPort: 0 or 

65535 

Src IP Scan Yes Yes 

SYN/FIN/RST/ACK 
Scan 

TCP, 
No Existing 

session And Scan 
Hosts more than 

five. 

Src IP Scan Yes Yes 

Net Bus Scan 

TCP 
No Existing 

session 
DstPort = Net Bus 

12345,12346, 
3456 

SrcIP Scan Yes Yes 

Back Orifice Scan 
UDP, DstPort = 

Orifice Port 
(31337) 

SrcIP Scan Yes Yes 

SYN Flood 
Max TCP Open 
Handshaking 

Count (Default 100 
c/sec) 

   Yes 

ICMP Flood Max ICMP Count 
(Default 100 c/sec)    Yes 

ICMP Echo Max PING Count
(Default 15 c/sec)    Yes 

 
Src IP: Source IP     Src Port: Source Port 
Dst Port: Destination Port   Dst IP: Destination IP 
 
 
 
 
 
 
 

URL Filter 

אין כל כללים ראשונים .  שלהםURLי כתובת "יכול לאפשר חסימה של אתרים מסוימים באינטרנט ע, URL) פילטר(מסנן 
  .לאפשרות זו



 

  

 
Enable/Disable  :כיבוי של אפשרויות /הפעלהURL Filter.  

Block Mode :רשימת מצבים להגדרת כללי סנן ה - URL . מבוטל–מצב ברירת המחדל הינו .  

Disabled : אין כל פעולה במצב Block Mode.  

Always On  :פעולה מותרת בכל שעות היממה.  

TimeSlot1 ~ TimeSlot16: ניתן לשנות זמנים לפי רצון המשתמש בחלון . צמאי זהו זמן המוגדר באופן עTime 
Schedule.  

Keywords Filtering : מאפשר חסימה באמצעות הגדרת מילים מסוימות בתוך שם אתר .  

  .אזי האתר יחסם, מצויה ברשימה" abcde"והמילה , ,html.abcde/com.abc.www://httpאם כתובת האתר היא  , לדוגמא

. 

 
הסינון מתבצע על ידי חסימה או אישור . IP -פונקציה זו בודקת אך ורק את שם הדומיין ולא את כתובת ה: סינון דומיין

  . כדי שפונקציה זו תפעל יש לסמן את שתי התיבות.  לפי רשימהURL-מעבר ל
  

  :תהליך הבדיקה הינו
  

במידה וכן בקשת ההתקשרות ). הבטוחה( זה ברשימת האתרים המאושרת באם) URL(בדוק את שם הדומיין  .1
 .נשלחת לאתר

 ןבטל את ניסיו/במידה ומופיע ברשימה האסורה הפל. בדוק באם הדומיין מצוי ברשימה האסורה, במידה ולא .2
 .ההתקשרות

 .בקשת ההתקשרות נשלחת לאתר, במידה והדומיין לא רשום בשתי המקומות .3

  .רך לרשום כתובת מלאה אלא רק מילים חשובות בדומייןנא לשים לב שאין צו .4



 

  

 

 
 

 
 

Restrict URL Features :פונקציה זו מחזקת את כללי הדומיין .  
 Block Java Applet – פונקציה זו יכולה לחסום תוכן אתר המכיל Java Applet . זאת כדי למנוע נזקים

 . רגילHTTPבאמצעות פרוטוקול 
  Block surfing by IP address- מונע ממי שמשתמש בכתובת IP כמו דומיין אפשרות לעקוף את מערכות 

  .הינו אקטיבי Domain Filtering -פונקציה זו אקטיבית רק במידה ו. הסינון
 

Firewall Log 

 
 כדי Enableבחר . קובץ רשום פעולות של חומת האש מרכז כל הפעולות הבלתי צפויות עם הגדרות חומת האש שנבחרו

  .Status – Event Log -ניתן לעיין ברישום לאחר הפעלה ב. יל את רשום הפעולותלהפע

 



 

  )QoS(  בקרת איכות הערוץ 4.3.5
 

הפונקציה מסייעת לבקר . LAN - עוזרת לבקר את תעבורת הרשת לכל אפליקציה ברשת הQoS -פונקצית ה
  .שאיכויות שונות ומהירות תעבורה לכל אפליקציה כאשר הנושא חשוב למשתמ

  
  .QoS :Prioritization and Outbound / Inbound IP Throttling - נושאים התוך שדה ה3ניתן למצוא 

 

Prioritization   
 עבור 10% - עבור מצב רגיל ו30%,  עבור גבוה60%כאשר רמות הפיקוח הן .  רמות של עדיפויות בנתב3קימות 
 .נמוך

 
 High 

 Normal  )מצב ברירת מחדל( 

 Low 

 

 
 
 

Application: תאור האפליקציה .  

Time Schedule :תזמון נושא העדיפויות .  

Priority :ניתן לשנות לפי הצורך; ברירת המחדל הינה גבוה.  הגדרה עבור כל אפליקציה.  

Protocol :שם של הפרוטוקול הנתמך .  

Source Port :מקור החבילות שאמורות לקבל שירות עדיפות .  

Destination Port :יעד החבילות שמקבלות שרות .  

 :Source IP Address Range כתובתIPשל מקור האינפורמציה .  

Destination IP address Range : כתובת IPשל היעד .  

Click Clear 

You can click Clear to delete the existing Application. 
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DSCP Marking –ה - DSCP ביטים ראשונים במידע ה6 הינם - ToS .סימון ה- DSCP מאפשר הגדרת 
  .4 ראה טבלה .DSCPהתעבורה באמצעות ערכי 
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Table 4: DSCP Mapping Table 

DSCP Mapping Table 

(Wireless) ADSL 
Router 

Standard DSCP 

Disabled None 

Best Effort Best Effort (000000) 

Premium Express Forwarding 
(101110) 

Gold service (L) Class 1, Gold 
(001010) 

Gold service (M) Class 1, Silver 
(001100) 

Gold service (H) Class 1, Bronze 
(001110) 

Silver service (L) Class 2, Gold 
(010010) 

Silver service (M) Class 2, Silver 
(010100) 

Silver service (H) Class 2, Bronze 
(010110) 

Bronze service (L) Class 3, Gold 
(011010) 

Bronze service (M) Class 3, Silver 
(011100) 

Bronze service (H) Class 3, Bronze 
(011110) 

 
 
 



 

57 

Outbound IP Throttling (LAN to WAN) 

הערך שמוכנס יגביל את מהירות . שולטת במהירות התעבורה) IP Throttling(רוחב הסרט בקרת 
  .32Kbpsהאפליקציה בקבוצות של 

 
 
 

Application: תאור האפליקציה .  

Time Schedule :תזמון נושא העדיפויות .  

Protocol :שם של הפרוטוקול הנתמך .  

Source Port :מקור החבילות שאמורות לקבל שירות עדיפות .  

Destination Port :יעד החבילות שמקבלות שרות .  

 :Source IP Address Range כתובתIPשל מקור האינפורמציה .  

Destination IP address Range : כתובת IPשל היעד .  

Outbound Rate Limit: אפשרות להגבלת מהירות בצד רשת האינטרנט .  

 

Click Clear 
You can click Clear to delete the existing Application. 
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Inbound IP Throttling (WAN to LAN) 

הערך שמוכנס יגביל את מהירות . שולטת במהירות התעבורה) IP Throttling(רוחב הסרט בקרת 
  .32Kbpsהאפליקציה בקבוצות של 

 
 
 

Application: תאור האפליקציה .  

Time Schedule :תזמון נושא העדיפויות .  

Protocol :שם של הפרוטוקול הנתמך .  

Source Port :מקור החבילות שאמורות להיות מבוקרות .  

Destination Port :יעד החבילות שמקבלות שרות .  

 :Source IP Address Range כתובתIPפורמציה של מקור האינ.  

Destination IP address Range : כתובת IPשל היעד .  

Outbound Rate Limit: אפשרות להגבלת מהירות בצד רשת ה - LAN.  

Click Clear 
You can click Clear to delete the existing Application. 
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  QoS for your Network: דוגמא 
 
Connection Diagram 

 
Information and Settings 

Upstream: 928 kbps 
Downstream: 8 Mbps 
 
VoIP User         : 192.168.1.1 
Normal Users   : 192.168.1.2~192.168.1.5 
Restricted User: 192.168.1.100 
 

 

Restricted 

Normal PCs 

VoIP 
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Mission-critical application  

  .מהירות/אפליקציות בעלי מגבלות זמן/ הם ערוצי משימותVPN -בדרך כלל ערוצי ה

 
הענקת עדיפות גבוה כדי למנוע . לק ביותר וללא כל הפרעההמשימות הקריטיות חייבות לעבור באופן הח

  .היא דרך הפתרון) רוחב הסרט(מאפליקציות אחרות להפריע לשרות 
 

Voice application 

. SIP הן ברובן מועברות באמצעות פרוטוקול VoIPמערכות . קול הינה אפליקציה שרגישה לנושא השהיות
הדוגמא מציגה פתרון שישפר איכויות שרות .  קבועהIPבת דרך מצוינת לטפל בדבר הינה באמצעות כתו

  .כאשר הרשת עמוסה

 

 
Restricted Application 

הדוגמא .  כדי לאפשר הורדה מהירה של קבצים מהאתר או בסיס נתוניםFTPחברות משתמשות בשרת 
 . טובFTPהבאה הינה פתרון לדרישות מנגנון 

 
 

Advanced setting by using IP throttling 
  :לדוגמא.  ניתן להגדיר יותר טוב רוחבי סרט עבור האפליקציות השונותIP throttlingבאמצעות 

 
 
                           Upstream: 928kbps (29*32kbps) 
Mission-critical Application: 192kbps (6*32kbps) 
               Voice Application: 128kbps (4*32kbps) 
        Restricted Application: 160kbps (5*32kbps) 
             Other Applications: 448kbps (14*32kbps) 
 
6+4+14+5=29, 29*32kbps=928kbps 
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 שלך ובפועל יפגע בביצועי השרת FTP - עשויים להעלות קבצים שלהם לשרת הלפעמים לקוחות או חברים
   .רו לך להגביל את רוחב הסרט לשימושים מוגבליםההגדרות להלן יעז. שלך בערוץ היורד

 

 
 

  Virtual Server (“Port Forwarding”) -  שרת ווירטואלי 4.3.6
לאיזו ( ביט ומציינת לאן לשלוח את המידע המגיע 16 כתובת הממשק הינה של UDP - ו TCP/IPברשתות 
חשבים כתובות ידועות ומשתמשים  ונIANAחלק מהמקורות מספקים נתונים באמצעות מנגנון ). אפליקציה

  .יכולים לאתרם בקלות

או כל , במידה ואתה מעוניין להריץ שרת אינטרנט ברשת שלך אשר ניתן יהיה לגשת אליו מרשת האינטרנט
ואשר משתמשות ) Peer-to-peer/P2Pכגון ( אפליקציה אשר תוכל לקבל כניסות נכנסות מרשת האינטרנט 

למחשב מסוים ברשת ) port forwarding(לנתב כיצד להעביר תקשורות אלו אזי יש להגדיר , NATבמנגנון 
  כמו כן). LAN(המקומית 

 פרטיות של IP אחת ממירה את המידע לכתובות IPכתובת , NAT-הסיבה לכך היא שכאשר משתמשים ב
  .NAT- למידע נוסף בנושא הWANראה נושא הגדרת . מחשבי הרשת המקומית

 או Webהנדרשים לשירותי ) מהאינטרנט(שרת ווירטואלי כך שמשתמשים מרחוק הנתב יכול להיות מוגדר כ
FTPיוכלו להיות מנותבים באופן אוטומטי לשרתים המקומיים ברשת ה - LAN . בתלות בשרות המבוקש

)(TCP/UDP ,הנתב מנתב את התקשורת.  

 
 

  )Virtual Server(הוסף שרת ווירטואלי 

הנתב מגן על הרשת המקומית מחדירות , כחומת אש עצמאית טבעית יכול לפעול NAT -מאחר ומנגנון ה
מאחר וכל הגישות מבחוץ חייבות להיות מופנות לנתב ולא למחשבי הרשת אלא אם כן , מרשת האינטרנט

  .הוגדר במיוחד שרת ווירטואלי כדי להעביר תקשורות מסוימות למחשב מסוים ברשת המקומית

, web ,FTPכגון שרתי (צוניים גישה לשרתים ברשת המקומית כאשר הנתב צריך לאפשר למשתמשים חי
ניתן להגדיר שרת מקומי בעל כתובת . הנתב יכול לפעול כשרת ווירטואלי, )אלקטרוני או משחקים-דואר
 web/HTTP (port 80), FTP (port 21), Telnet (port 23), SMTP (port:  כגון,  לשרות מסויםתייעודי
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25), or POP3 (port 110) . כאשר בקשות פניה לשרות מיוחד מגיעות לנתב הוא יעבירם לשרת המקומי
  .יהייעוד

 

 
Time Schedule  :ניתן לבחור זמנים מסוימים או . הגדרה עצמאית לפרק הזמן להפעלת שרת ווירטואלי

  ". תמיד מופעל"

Application :לבחירת הכלליםלחץ .  תאור של המשתמש לשרות .  

  .ניתן לבחור מתוכם את הנדרשים.  מוגדרים מראש כללים20 - כ: 

Protocol :יש צורך בהגדרת הפרוטוקול , מעבר להגדרת הממשק.  זהו הפרוטוקול התומך בשרת ווירטואלי
  .UDP או TCP -רוב האפליקציות משתמשות ב. בהתאם לאפליקציה

External Port  :רטואליכתובת הממשק למשתמשים חיצוניים כאשר נגשים לשרת הווי.  

Redirect Port: כתובת הממשק על גבי הרשת המקומית .  

Internal IP Address  :כתובת IP של המחשב המקומי.  

ניתן לבחור מרשימה זו מחשב כלשהו לפי . רשימה של חיבורי מחשבים קיימים לרשת:  
  . שלוMAC וכתובת IPכתובת 

  
  : דוגמה

 80יש צורך להגדיר ממשק בכתובת , Web/HTTPות במידה ואתה מעוניין לגשת לנתב בכל עת באמצע
 הנכנסות מהאינטרנט יועברו לנתב עם כתובת HTTP -אזי כל בקשות ה. ולסמן את מפת הניתוב של הנתב

 Applicationיש באמצעות לחיצה על ,  הוגדר למפרע80מאחר שממשק כתובת . 10.0.0.138 –בסיסית 
  .HTTP_Severללים ובה לבחור  להגיע לרשימה מוכנה של כHelperואחר כך 

   

Application: HTTP_Sever  
Time Schedule: Always On 
Protocol: tcp 
External Port: 80-80 
Redirect Port: 80-80 
IP Address: 10.0.0.138 
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Edit  :לחץ כדי לקבוע את השימוש בשרת הווירטואלי.  

Delete  :לחץ כדי לבטל את השרת הווירטואלי.  

 

בעיות אבטחה עקב כך שמשתמשים חיצוניים ינסו ל גורם לא port forwarding -שימוש ב : הערה
להשתמש בשרת ווירטואלי בהגדרות  מומלץ כדי להבטיח זאת. להתקשר למחשבי הרשת המקומית
  . DMZמדויקות במקום להשתמש במנגנון 

  

  : שים לב 

עדיין פונקציות השרת , נט בוטל בחלק שבין הנתב לספק האינטרNAT -במידה ומנגנון ה .1
 .הווירטואלי תיהנה אקטיביות

 של השרת IPיש לנקוט משנה זהירות בקביעת כתובות ,  פעילDHCP -במידה ושרת ה .2
 לשרת IPהדרך הקלה היא על ידי הגדרה ידנית של כתובות . הווירטואלי כדי למנוע התנגשויות

רשת של -כתובת התת. DHCP -ן ההווירטואלי בתחום שאינו נופל בתחום שהוקצע לכך במנגנו
 .רשת של הנתב-השרת הווירטואלי חייבת להיות זהה לכתובת התת

  

  )DMZ) DMZ Hostערוך שרת 

 מסוימת ברשת IPכאשר מגדירים כתובת .  הינו מחשב מקומי החשוף לרשת האינטרנטDMZשרת 
 ואז יועברו NAT -כל החבילות המגיעות יבדקו על ידי חומת האש ומגנון ה, DMZהמקומית כשרת 

  . כאשר החבילות שהגיעו לא כללו כתובת הנמצאת בשימוש על ידי אחד המחשביםDMZ -למחשב ה

  . יהיה חשוף לרשת ועשוי לסבול מבעיות אבטחה רבותDMZמחשב בעל מנגנון : זהירות 
  

 

 
 

 .DMZמבטל פעולת . זוהי ברירת המחדל : מבוטל 
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 .DMZמפעיל מנגנון : מופעל  

Internal IP Address :  נותן כתובתIP קבועה כאשר DMZשים לב שכתובת זו חשופה לאינטרנט.  מופעל.  

  .כדי לקבע שינויים Apply בחר. רישום כל המחשבים המחוברים לרשת:  

 
  אחד לאחד  NATערוך 

NAT אחד לאחד )One-to-One NAT( , ממפה כתובות פרטיות ברשת המקומית לרשת הכללית)במידה). אינטרנט 
  .  אחד לאחדNATאזי באפשרותך להשתמש במנגנון זה של ,  מספק השרות שלךIPוברשותך מספר כתובות 

 

 

 
NAT Type  :בחר את סוג ה- NATבמצב ברירת מחדל מנגנון .  הדרושNATאחד לאחד מבוטל .  

Global IP Address :  כתובותIPט למשתמשהרשת הינן כתובות שנמסרו על ידי ספק האינטרנ- והגדרות תת.  

  . אחד לאחד חדשיםNATלחץ כדי להגדיר כללי  : 
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Time Schedule  :ניתן לבחור זמנים מסוימים או . הגדרה עצמאית לפרק הזמן להפעלת שרת ווירטואלי
  ". תמיד מופעל"

Application :לבחירת הכלליםלחץ .  תאור של המשתמש לשרות .  

  .ור מתוכם את הנדרשיםניתן לבח.  כללים מוגדרים מראש20 - כ: 

Protocol :יש צורך בהגדרת הפרוטוקול , מעבר להגדרת הממשק.  זהו הפרוטוקול התומך בשרת ווירטואלי
  .UDP או TCP -רוב האפליקציות משתמשות ב. בהתאם לאפליקציה

Global IP : מגדיר כתובת IPכתובת זו חייבת להיות מוגדרת ב.  ברשת הכללית לאפליקציה מסוימת- 
Global IP Address.  

External Port  :כתובת הממשק למשתמשים חיצוניים כאשר נגשים לשרת הווירטואלי.  

Redirect Port: כתובת הממשק על גבי הרשת המקומית .  

Internal IP Address  :כתובת IP של המחשב המקומי.  

לשהו לפי ניתן לבחור מרשימה זו מחשב כ. רשימה של חיבורי מחשבים קיימים לרשת:  
  . שלוMAC וכתובת IPכתובת 

  

  רשימה של כתובות ממשקים ידועים ורשומים

כתובות הממשקים .  הינו מתאם ראשי להגדרת ערכי פרמטרים מיוחדים לפרוטוקול האינטרנטIANA -מנגנון ה
שומים ממשקים ר). 5ראה טבלה ( שמורות לשירותים מיוחדים 1023 - ל0אך רק כתובות , 65,535 - ל0 -נעות מ

 - עד ל49,151 - וממוספרות מתיתרת הכתובות נקראות כתובות דינאמיו. 49,151 עד 1024הינם בכתובות 
65,535  .  

  .numbers-port/assignments/org.iana.www://http  -למידע נוסף עיין באתר 

 

 

Table 5: Well-known and registered Ports 

 
Port Number 

 
Protocol Description 

20 TCP FTP Data 
21 TCP FTP Control 
22 TCP & UDP SSH Remote Login Protocol 
23 TCP Telnet 
25 TCP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
53 TCP & UDP DNS (Domain Name Server) 
69 UDP TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
80 TCP World Wide Web HTTP 

110 TCP POP3 (Post Office Protocol Version 3) 
119 TCP NEWS (Network News Transfer Protocol) 
123 UDP NTP (Network Time Protocol) 
161 TCP SNMP 
443 TCP & UDP HTTPS 

1503 TCP T.120 
1720 TCP H.323 
4000 TCP ICQ 
7070 UDP RealAudio 
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  לוח זמנים  תכנון 4.3.7
בכל חלון זמן ניתן .  חריצי זמן ומאפשר לך לנהל את הקישוריות לאינטרנט16מנגנון לוח הזמנים תומך בעד 

  .לקבוע מועדים קבועים לקביעת הפעילות ברשת על ידי משתמשים או אפליקציות
  

עם מנגנון זמן של הנתב מאחר ולנתב אין שעון זמן אמיתי עצמאי שלו והוא  מסנכרןמנגנון לוח זמנים זה 
 אזי מנגנון לוח מסנכרניםבמידה והשעונים אינם .  להשגת מידע הזמן מהאינטרנטSNTPמשתמש בפרוטוקול 

  .הזמנים לא יפעל כשורה

 

  הגדרות מנגנון לוח הזמנים
  .Editבחר חריץ זמן כלשהו ולחץ : ערוך חריץ זמן 

 
  .הימים יהיו מיוצגים באותיות גדולות בלבד, בחר בזהירות: הערה 

     

Click Edit 
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ID  :מסמן את חריץ הזמן.  

Name :שם שניתן על ידי המשתמש .  

Day  :ניתן לשנות זאת. ברירת המחדל החנה מיום שני ליום שישי.  

Start Time  : ניתן לשנות זאת.  בבוקר8:00ברירת המחדל הינה.  

End Time  :ניתן לשנות זאת).  בערב6 (18:00 המחדל הינה ברירת.  

  . כדי לשמר את השינוייםApplyבחר 

  הסרת חריץ זמן
  . כדי לבטל הגדרות של חריץ זמן מסויםClearלחץ 

 
 

  למתקדמים  4.3.8
משתמשים אשר אינם .  בתכונות מתקדמות נוספות של הנתבלהשתמש םהמעונייניחלק זה מיועד למשתמשים 

  :  נושאים בסעיף מתקדמים4 ישנם .רמטרים מתבקשים לא לנסות לשנות משתנים אלו בנתבות הפמבינים את משמע

Static Route, Dynamic DNS, Check Email, Device Management, IGMP & VLAN Bridge. 

 

  Static Route)(נתיב סטאטי 

  .Create Route ואז Routing Tableלחץ על 

 
Destination  :ת הרשת של היעדזוהי כתובת ת.  

Netmask  :רשת עבור כתובת -מסכת התתIPשל היעד .  

Gateway  :כתובת השער של היעד.  

Interface  :בחירת הממשק אליו יועברו החבילות.  

Cost  :תאור לנושא ה- Hop . 1בדרך כלל מומלץ להשאיר ברמה.   
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DNSי דינאמ) DDNS( 
 

 
כלי זה .  דינאמית לשם קבוע של מחשבIPלהצמיד כתובת  הדינאמי מאפשרת למשתמש DNS -פונקצית ה

.  קבועה להשתמש בשם הדומיין שלהםIPמאפשר למשתמשים אשר ספק האינטרנט שלהם לא נתן להם כתובת 
כך שכל אחד יוכל להגיע לאתר באמצעות שמו ולא , ADSLזה שימושי ביותר לאיכסון אתרים באמצעות ממשק 

  .נה מזמן לזמןהכתובת הדינאמית שלו אשר משת

 המסופקים DDNS סוגי שירותי 5-בראשית יש לפתוח חשבון אצל ספק האינטרנט ואז ניתן לבחור מתוך יותר מ
  .למשתמש

Dynamic DNS Server  :בחר את סוג השרות בהתאם לחשבון שנפתח אצל ספק האינטרנט.  

Domain Name, Username and Password :וסיסמאשם משתמש,  הכנס את שם הדומיין .  

Period :  בין הנתב ושרת ה(מגדיר את חלון הזמן בין עדכונים- DDNS .(יתבצע , מעבר לעדכונים הקבועים
  .הדינאמית משתנהעדכון בכל פעם שכתובת 

Via WAN Interface : החלטה באיזה ממשק WANרוצים להשתמש .  

 

  אלקטרוני-בדיקת דואר

 
 Mail -נורית ה. לבחינה באם יש דואר חדש) POP3(יבת הדואר פונקציה זו מאפשרת לנתב לבדוק את תוכן ת

 Status – Emailניתן גם לבדוק את מצב הדואר על ידי . תדלק בכל פעם שיש דואר חדש המחכה להורדה
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Checking .בממשק ה-Webראה חלון .  של הנתב ניתן גם לקבל מידע על כמות המכתבים החדשיםStatus 
  .למידע נוסף

Disable: יטול פונקצית בדיקת הדואר לב.  

Enable:  במצב זה יתקיימו האופציות הבאות. לבדיקת דואר חדש:  

Account Name :  הכנס שם משתמש)POP3 .(בדרך כלל זוהי כתובת תא הדואר.  

Password :הכנס סיסמה .  

POP3 Mail Server:  הכנס שם POP3ספק האינטרנט יכול לתת לך מידע זה.  של שרת הדואר.  

Interval  :קבע כל כמה דקות תתבצע בדיקת הדואר.  

Automatically dial-out for checking emails  :נתב ה, במצב זה- ADSL יתקשר לספק האינטרנט 
  .באופן אוטומטי לבדיקת דואר אלקטרוני גם כאשר הקשר לאינטרנט לא התבקש על ידי המשתמש

  

 ניהול הנתב
  .יות האבטחה של הנתב ונושאי שליטה מרחוקניהול הנתב מאפשר לך לבקר את אפשרו

 
Embedded Web Server (2 Management IP accounts)  
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HTTP Port : הערך של ברירת המחדל . זוהי הכתובת אשר בה הנתב ישתמש בשרת האינטרנט המשולב
שבים משתמשים יכולים לשנות במידה והם מריצים שרת אינטרנט על גבי אחד המח. 80 הינו HTTPלממשק 
  .ברשת

Management IP Address :במידה וכתובת ה.  באפשרותך להגדיר את תהליכי הכניסה לשרת האינטרנט- 
IP זה יבטל את כל המגבלות ויאפשר למשתמשים להצטרף לרשת מכל כתובת 0.0.0.0 הינה IPשהי .  

Expire to auto-logout  :מגדיר יחידת זמן למערכת כדי לסיים תהליך יצירת קשר.  

 וזמן 192.168.1.55 – באופן עצמאי ל IP ומגדיר 100 - לHTTPשינה את כתובת ממשק '  משתמש א:לדוגמה
 IP 192.168.1.55להתחבר לרשת באמצעות כתובת ' הנתב יאפשר למשתמש א.  שניות100סיום קשר הינו 

אזי לאחר , ) הינה כתובת השער192.168.1.254 -בהנחה ש( http//:10054.2.1.168192: –כתב יובמידה וי
  . שניות הקשר יפסק100

  

  

  

Universal Plug and Play (UPnP) 

UPnP על גבי הרשת מנקודה לנקודה עבור מחשבים ואביזרים אחרים) מידע ובקרה( מציעה קישוריות  .
UPnPמציעה יתרונות רבים למשתמשים במנגנון ה - NAT שבנתב )UPnP NAT Traversal ( על ידי פשוט

  .תהליכים וביצועם באופן אוטומטי

לדוגמא  (UPnPגם מערכת ההפעלה של המשתמש וגם תוכנת האפליקציה הרלוונטית צריכים לתמוך במנגנון 
Windows Xp – תומך לאחר התקנת Internet Connection Sharing client.  

 Disable : ביטול מנגנון UPnP. 

 Enable:   הפעלת מנגנוןUPnP. 

  . מומלץ לא לשנות ערך זה.2,800כתובת ברירת המחדל של הממשק הינה 

SNMP Access Control) : פרוטוקול –) דרושה חבילת תוכנה על גבי המחשב כדי ליישם אופציה זו 
SNMP.  

SNMP V1 and V2 :   

Read Community :  מגדיר שם לזיהוי הקבוצה וכתובתIP .כאשר . ק כנגד הגדרות התיחולקבוצה זו תיבד
  .יתגלה כי השמות זהים המשתמש יוכל לראות את האינפורמציה

Write Community :  מגדיר שם לזיהוי הקבוצה וכתובתIP .כאשר . קבוצה זו תיבדק כנגד הגדרות התיחול
  .יתגלה כי השמות זהים המשתמש יוכל לראות את האינפורמציה

Trap Community :וי הקבוצה וכתובת מגדיר שם לזיהIP .כאשר . קבוצה זו תיבדק כנגד הגדרות התיחול
  .SNMP Trap - ישלחו לIPיתגלה כי השמות זהים אזי כתובות 

SNMP V3: : מגדיר אפשרויות כניסה מכתובת . מגדיר שם וסיסמא לזיהויIPכאשר הזיהוי מתקיים.  מסוימת ,
  .רמציה יוכלו לראות ולטפל באינפוIPמשתמשים מאותה כתובת 

 

SNMP Version: SNMPv2c and SNMPv3 

SNMPv2c הינו פרוטוקול המשלב אפשרויות של SNMPv2הביטוי .  ללא אבטחה"c "נובע מהעובדה ש- 
SNMPv2c משתמש בקבוצת SNMPv1אך מקובל בפי כל כתקן של ,  לצורכי אבטחהSNMPv2.  

SNMPv3הינו מנגנון זיהוי חזק המאפשר גם בקרה מרחוק .  

 

Traps supported: Cold Start, Authentication Failure. 

The following MIBs are supported: 
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 From RFC 1213 (MIB-II): 

 System group 
 Interfaces group 

 Address Translation group 

 IP group 

 ICMP group 

 TCP group 

 UDP group 

 EGP (not applicable) 

 Transmission 

 SNMP group 

 
 From RFC1650 (EtherLike-MIB): 

 dot3Stats 

  

 From RFC 1493 (Bridge MIB): 

 dot1dBase group 

 dot1dTp group 

 dot1dStp group (if configured as spanning tree) 

 

 From RFC 1471 (PPP/LCP MIB): 

 pppLink group 

 pppLqr group 

 

 From RFC 1472 (PPP/Security MIB): 

 PPP Security Group) 

 

 From RFC 1473 (PPP/IP MIB): 

 PPP IP Group 

 

 From RFC 1474 (PPP/Bridge MIB): 

 PPP Bridge Group 

 

 From RFC1573 (IfMIB): 

 ifMIBObjects Group 

  

 From RFC1695 (atmMIB): 

 atmMIBObjects 

 

 From RFC 1907 (SNMPv2): 
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 only snmpSetSerialNo OID 

 

IGMP  
  .וקידוע כמנגנון לניהול מחשבים מרח

 
IGMP Forwarding : מופעל–ברירת מחדל הינה . מקבל חבילות מולטיקאסט .  

IGMP Snooping : מופעל–מצב ברירת מחדל . מאפשר בדיקות ותיקון החלטות מעבר .  

 
 
 
 
 
 
 

VLAN Bridge  
 . ולהגדיר משתמשיםVLANחלק זה מאפשר יצירת קבוצות 

 
Edit : עדכון משתמשי ה- VLANבקבוצה מסוימת .  

Create VLAN : ליצירת קבוצה חדשה.  

 

Advanced VLAN Setup Example (Triply Play)  
 

VLAN_data: 
Ethernet Port 1, Wireless and Wireless WDS are reserving for Internet 
- On Ethernet port 1 I also need VC 0/40 bridged. 
VLAN_Vedio 
Ethernet ports: 2, 3, 4 and HomePNA:  
-  0/33 Bi-directional IP  
-  0/34  Video 
-  0/35  Video 
-  0/36  Video Subscriber Services (EPG, EAS, etc.) 
-  0/37  Video 
-  0/38  Video 
-  0/39  Spare  
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Step 1: Setup Member Ports 

 VLANש בכל קבוצת ניתן להגדיר ממשקי משתמ. Configuration  LAN  Bridge Interface -עבור ל
  . VLANיש ליצור שתי קבוצות , מהדוגמה. בתוך ממשק הגשר

   
Ethernet: P1 (Port 1)  
Ethernet1: P2, P3, P4 and HomePNA (Port 2, 3, 4, HomePNA). Please 

uncheck P2, P3, P4 and HomePNA from Ethernet VLAN 
Port first. 

 
Bridge Interface  VLAN Port (Always starts with) 
Ethernet P1 / P2 / P3 / P4 / HomePNA  
Ethernet1 P2 / P3 / P4 / HomePNA 
Ethernet2 P3 / P4 / HomePNA 
Ethernet3 P4 / HomePNA 
Ethernet4 HomePNA 

 

 
 

Step 2: Create WAN Interface 

Configuration  WAN -גש ל  ISP .Wanlinkל של ה הינו ממשק ברירת המחד- WAN . במידה וספק
במידה וספק האינטרנט . כדי לשנות את הפרמטרים הנחוצים לך" ערוך"לחץ , האינטרנט משתמש בפרוטוקול זה

  .Changeניתן לשנות את ברירת המחדל על ידי לחיצה על , PPPoE -אינו משתמש ב
 

  .VPI/VCI to 0/40כדי לשנות את " ערוך"ץ לח.  קייםPPPoE - הינו עבור אינטרנט נתונים ומניח ש0/40, מתוך הדוגמא
  

 8לכן רק ; VLAN ערוצי 8הנתב תומך בעד .  נוסף עבור אפליקציית ווידיאוWANכדי להגדיר ממשק " ערוך"לחץ 
  . ניתן ליצור בטבלהWANממשקי 
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 RFC 1483 Bridgedסמן . 1483 מיועדים לווידיאו תוך שימוש במצב גשר PVC 0/33 to 0/39, מתוך הדוגמא
  .כדי להמשיך את התהליך, ולחץ המשך

 

 
 

סוג , סוג מסגרת, סוג מעטפת,  מתאיםATMבחר סוג ממשק .  בהתאמה33 - ו0כתוב , VCI - וVPIרווחים ליד 
  .Untagged Frames לצורך PVID -פילטר ו

    

 
VPI and VCI : הכנס את המידע מספק האינטרנט שלך.  

ATM Class : רמת הבקרת איכות עבור- ATM.  

Encapsulation method :  מסופק על ידי ספק האינטרנט(בחר את פורמט המעטפת.(  

Acceptable Frame Type :  הכל או רק –מגדיר איזה סוג של תעבורה תעבור דרך החיבור VLANמסומן .  

Filter Type : מגדיר סוג הפילטר לממשק האטרנט.  

 

All Allows all types of ethernet packets through the port. 
Ip Allows only IP/ARP types of ethernet packets through the port. 
Pppoe Allows only PPPoE types of ethernet packets through the port. 

PVID for Untagged Frames  

PVID ידוע כמציין ממשק ה- VLAN . זו מסומנת בסימון חבילה , מגיעה לממשקכאשר חבילה לא מסומנת
PVID מיוחד .  

המשך תהליך זה על ידי לחיצה .  ולהשאיר את השאר ריקVCI -ו VPI יש למלא רק את השדות של, מהדוגמה
  .PVC 0/34 to 0/39 - ומלא את הנותר ב Create  select RFC1483 Bridgedעל 
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Step 3: Setup VLAN Service 

  . מסמן את רשימת החבריםConfiguration  Advanced  VLAN Bridge .DefaultVlan -גש ל

  .Create VLANכדי ליצור קבוצה חדשה לחץ . נתונים וווידיאו:  נדרשותVLAN קבוצות 2, מהדוגמה
 
 

 
 

  :מהדוגמה. 4096 עד 1 הינו PVID -תחום הערך הממשי ל. כדי לציין קבוצת ווידיאו) ID) PVID -נתינת שם ו
 
VLAN untagged ports for Data/Internet: Ethernet, wireless and wireless_wds.  
VLAN untagged ports for Video: ethernet1, rfc-1483-0 ~ rfc-1483-6.  
Click Apply to made change effective immediately.  
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בתמונות ניתן לראות התאמה , 1 בוצע בשלב Bridge Interface באמצעות VLAN Bridgeמיפוי 
  .המסכים הללו

 

Step 4: IGMP Snooping Enable 
 חייב להיות מופעל IGMP Snoopingבמקרה זה . Configuration  Advanced  IGMP -גש ל

  .כדי לאפשר למידע הווידיאו לזרום כשורה
  

 
 

   בזיכרון   שמירת תצורה4.4
פלאש כדי למנוע מהם להעלם במידה ומקור חובה לשמור שינויים אלו בזיכרון ה, לאחר שינוי בהגדרות הנתב

  .כרוןיכדי לכתוב לתוך הז" שמור"לחץ על . המתח מופסק
 

 

 
 

  יציאה החוצה   4.5
  . נא לשים לב שבוצעה פעולת שמירה לפני היציאה.Logout בחר, כדי לצאת ממשק הנתב

  
משתמש של מחשב שכח במידה ו. רק למחשב אחד מותר לגשת בו זמנית לנתב לצורך שינויי קונפיגורציה

ניתן לשנות פרק זמן זה ). זמן ברירת המחדל( דקות 3מחשב אחר יכול לגשת רק לאחר , "יציאה"לבצע פעולת 
  .Advanced – Device Managementבתוך 
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 איתור תקלות בסיסי : 5פרק 

  .רנטבדוק בתחילה לפי פרק זה לפי יצירת קשר עם ספק האינט, במידה והנתב אינו מתפקד כשורה

   בעיות בהפעלת הנתב5.1

 פעולת תיקון בעיה

אינה ) לד(אף אחת מהנוריות 
מאירה כאשר מדליקים את 

 .הנתב

במידה והתקלה ממשיכה יתכן . בדוק את כל החיבורים בין הנתב ומתאם המתח

  .התקשר לתמיכה טכנית. וקיימת בעיית חומרה

שכחת את שם המשתמש 
 והסיסמא כדי להיכנס לנתב

יש ללחוץ על , במידה ותהליך זה נכשל. קודי ברירת המחדל להתחברותנסה את 

 . שניות6 בחלקו האחורי של הנתב לפרק זמן העולה על reset -לחצן ה

 

 WAN  בעיות בממשק 5.2

 פעולת תיקון בעיה

 -אתחול של ערוץ האינטרנט 
 נכשל

  
 

ADSL -וודא שכבל הטלפון מחובר כשורה ממשק ה  ADSL -הנורית .  לשקע בקיר

וודא שהגדרות היסוד שלך תואמות למה . במילואה הקדמית של הנתב חייבת לדלוק

במידה ועדיין יש בעיות צור קשר . הפעל מחדש את הנתב. שנמסר מספק האינטרנט

.עם התמיכה הטכנית של ספק האינטרנט

נפילות תכופות של ערוץ 
  האינטרנט

 

כגון מכשיר ( מתפקדים כשורה ,וודא שכל שאר האמצעים המחוברים לקו הטלפון

בדוק שהינך משתמש במסנן קו כנדרש ושהינו , )מודם אנלוגי ועוד, פקס, טלפון

חוסר במסננן קו או חיבור של מסנן בצורה לא נכונה יכול ליצור . מחובר כשורה

  .ADSL -בעיות בחיבור ה

 

 LAN  בעיות בממשק 5.3
 פעולת תיקון בעיה

  מאף אחדpingלא ניתן לבצע 
 ממחשבי הרשת

הנורית חייבת לדלוק עבור הממשק .  במילואה הקדמיתבדוק את נוריות האטרנט

בדוק את הכבלים בין , במידה והנורית כבויה). אחד או יותר(שאליו מחובר המחשב 

. וודא שחומת האש במחשב בוטלה.המחשב לנתב

 .ותת הרשת הינם תואמים בין הנתב והמחשב IP וודא שכתובת 
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