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WIZARD תקנה עםה
. מאפשר הגדרה של נתב בתצורה מסוימתWizard-כלי ה•
קיימים קבצי תצורה של חבילות שירות בהתאם לשירות •

.המבוקש
, הכלי בונה את קובץ ההגדרות של הנתב מתחילתו ועד סופו•

תוך כדי פניה למשתמש להשלמת נתונים נדרשים כגון 
.שם וסיסמה,כתובות

.הקובץ נשלח לנתב ונשמר שם, בסוף בנית הקובץ•
.ההגדרות יבוצעו שלב אחרי שלב•
למעט , תהליכי ההגדרה שונים בין חבילות השירות השונות•

. וסיסמת כניסה לנתבמרחוקהגדרת כתובת ניהול היחידה 
).DHCP-מעבר ל(הגדרות נוספות יבוצעו על מחשב המתקין •



אופן ההתקנה
לאחר מספר , הכנס את התקליטור המצורף עם המוצר למחשב . 1

.שניות יתקבל המסך הבא

Speed Touch Setup-בחר ב. 2



 עד למסך בחירת סוג השירותNEXTי "התקדם ע



.NEXT ולאחר מכן Have Disk-זה מסך בחירת השירות בחר ב

, בסיום שלב זיהוי הנתבים
.אם זוהה יותר מנתב אחד בחר בנתב המבוקש



במקרה והשירות לא קיים ניתן להתקין מתקליטון חבילות שירות אחרות
ISRAEL-בחר ב



הגדרת משתמש וסיסמה לגלישה

שם משתמש וסיסמת הגלישה יש לקבל מספק השירות



הגדרת סיסמה לניהול נתב

שם משתמש וסיסמת משתמש לנתב אופציונאלי



וודא שזה השירות שאותו רצית 
NEXTלהתקין ולחץ 



סיום ההתקנה

. לסיום ההתקנהFINISHלחץ על 
.מחדש עם הגדרות לכרטיס הרשתיאותחל יתכן והמחשב שלך 

. לא מופעלFirewall- ה wizardבסיום התקנת 



CLI -תפעול ושימוש ב
.10.0.0.138כתובת ברירת המחדל של הנתב היא  •
יש לעדכן את כתובת המחשב לכתובת כל שהיא מרשת זו למעט •

.  על מנת לנהל את הנתב10.0.0.138
.10.0.0.138 לנתב בכתובת TELNETהכנס ב •
.הכנס שם משתמש וסיסמה•



CLI -תפעול ושימוש ב
•Help להצגת עזרה והפקודות האפשריות?  או.
•Helpלפני פקודה יציג את אפשרויות הפקודה .
 מציג את הפקודות האפשרויות או משלים את TABמקש •

.הפקודה מחלקי מילה שהוקלדה
.מקשי החצים משמשים לדפדוף בן פקודות קודמות•



CLI -תפעול ושימוש ב
.נושא שבו אתה נמצא/הסמן מציג את המחיצה•
.לחזור לתפריט הראשי' /'או ' ..'מעבר בין תפריטים על ידי •
.בתחילתה ואז הנתיב המלא' :'ניתן לכתוב פקודה על ידי •
•Ctrl+Cליציאה מפקודה או תפריט פקודה .



CLI -תפעול ושימוש ב

•Menu יפתח תפריט ניהול 
.TABתנועה בתפריט תתבצע על ידי חצים ומקש •
בהקלדת פקודה ללא נתונים יפתח תפריט להזנת ערכי הנתון עד •

.אשר הפקודה תבוצע



CLI HELP -שימוש ב

.בקשת עזרה ספציפית על פקודה•



CLI Phonebook -שימוש ב

.Phonebookהכנס למחיצה •
.הצגת כל הקישורים•

.הוספת קישור חדש•

.0  מציין USEמחיקת קישור ניתן לבצע רק כאשר •



CLI Bridge -שימוש ב

.Bridgeהכנס למחיצה •
.הצגת כל הקישורים•



CLI Bridge -שימוש ב

הוספת קישור•

הגדרות נוספות לקישור•



CLI Bridge -שימוש ב
הפעלת קישור•

)יש לבצע לפני שינוי הגדרות או מחיקה(ניתוק קישור •

מחיקת קישור•



CLI PPPOA -שימוש ב
.PPPהכנס למחיצה •
.הצגת כל הקישורים•

הוספת קישור•



CLI PPPOA -שימוש ב
הגדרות נוספות לקישור•



CLI PPPOA -שימוש ב
הפעלת קישור•

)יש לבצע לפני שינוי הגדרות או מחיקה(ניתוק קישור •

מחיקת קישור•



CLI IP -שימוש ב
  כלליותIPהגדרות •

IPהוספת כתובת •



CLI IP -שימוש ב
IPהצגת כתובות •

IPהסרת כתובת •



CLI IP -שימוש ב
הצגת רשימות ניתוב•

הוספת ניתוב•

.src –כתובות רשת מקור  , dst–כתובת רשת יעד 



 בדיקותCLI -שימוש ב
Firewall-הפסקת פעילות ה•

 ping פועל לא ניתן לקבל תשובות  Firewall-בזמן שה•
. למעט מכתובות מאושרותtelnet-או לגשת אליו ב,מהנתב

)מכל מקום (לשמירת כל ההגדרות •



 בדיקותCLI -שימוש ב
 PINGבדיקת •

בדיקת רשימות ניתוב•



HTTP תפעול באמצעות

 10.0.0.138גלוש לנתב בתוכנת הגלישה שלך לכתובת 
.יתקבל מסך חלון מידע כללי על טיב הקו



HTTP תפעול באמצעות

. תמיד נמצאותSaveAll,Helpאופצית החלון מחולק למספר אזורים כאשר 
.Advanced-הגדרות נמצאים ב/רוב יכולות השינויים



HTTP תפעול באמצעות

.Advancedחלון 



Connectחלון 

.בחלון זה ניתן לנתק לחבר ולשנות סיסמאות לקישורים אם ישנם
.disconnectיש לבצע  ' לפני שינוי סיסמה וכד

.לפירוט רב יותר על הקישורים בחר באופציה המסומנת



הצגת כל הקישורים

.כאן ניתן לראות את כל הקישורים שמוגדרים בנתב
.ISP למוקד בזק וקישור IPOA למשרד הראשי וקישור Bridgeקישור 



System Infoחלון 

.בחלון זה ניתן לראות מידע כללי על הקו ועל הנתב והגדרותיו



System Passwordחלון 

בחלון זה ניתן לשנות את סיסמת האבטחה של הנתב



Static Routingחלון 

.סטטים של הנתב וניתובים IPכתובות :   חלקים2-חלון זה מחולק ל



IP Addressesעדכון 

 יתרחב החלון ואז ניתן לבצע פעולותIP-אם נבחר בשורה מכתובות ה
.' כגון הוספה מחיקה וכדIPנוספות בכתובות 



IP Addressesהוספת 

. נוכל להוסיף כתובת חדשהAdd-אם נבחר ב
.Applyובסיום . Interface-שיוך הכתובת לממשק על ידי בחירת ה



IP Routingעדכון 

.Apply ולאחר מכן Addהוספת שורה חדשה על ידי 
.Delete - על ידי בחירת השורה וIPמחיקת שורות ניתוב 



IP Routingעדכון 

.בהוספת שורה ניתוב חדשה ניתן לבחור את כתובת היעד או את הממשק



DNSחלון 

. מקומייםDNSלשנות הגדרות /בחלון זה ניתן לראות
שירות זה נותן את היכולת לבצע תקשורת בין המחשבים המקומיים על ידי

.IP שימוש בשם המחשב ולא בכתובת 



DHCPחלון 

.DHCPלשנות הגדרות בטיפול /בחלון זה ניתן לראות
.החלון משתנה לפי הבחירה הרלוונטית



 מצב פעולהDHCPחלון 

.פעיל או פעיל עם השהייה, לא פעיל:  מצבי פעולה 3ישנם 



 מצב לקוחDHCPחלון 

. אחר ברשתDHCPחלון זה מראה כתובת שקיבל הנתב משרת 



 מאגר כתובות להחכרהDHCPחלון 

. אחר ברשתDHCPחלון זה מראה את מאגרי הכתובות  שהנתב יכול לתת ללקוח 
. מאגרים שונים12ניתן להגדיר 



DHCPטיפול בלקוח 

.MAC- ברשת ואת כתובת הDHCPחלון זה מראה הכתובות  שהנתב השכיר ללקוח 
.MAC-כאן ניתן לשחרר את הכתובת או לשייך לקוח למאגר הרצוי לפי ה



NATחלון 

 בנתב או להגדיר שרתSTATIC NATבחלון זה נבצע ניתובים 
.Deleteשינוי חוק קיים על ידי בחירת השורה ואז /מחיקת



NATחלון 

.0.0.0.0בעת הוספת חוק חדש אל השאר כתובת זו בתור 
)עדכן רק את כתובת המחשב הפנימי ואת הפורטים הפנימי והחיצוני



SETUP חלון

.וכן חזרה לברירת מחדל. בחלון זה נבצע גיבוי שחזור הגדרות הנתב



גיבוי הגדרות הנתב

.Setup תת תפריט ADVANCEDבתפריט 
Backup -בחר ב



גיבוי הגדרות הנתב המשך

יפתח החלון הבא
בחר את המחיצה ואת שם הקובץ שבו ישמרו ההגדרות



שחזור הגדרות הנתב

.Setup תת תפריט ADVANCEDבתפריט 
. ולאחר מכן בחר בקובץ שברצונך לטעון מהמחיצות שלךBrowse -בחר ב
) בסיוםSaveALL-בחר ב( והתקדם עם התפריט Upload -בחר ב



חזרה להגדרות ברירת מחדלחזרה להגדרות ברירת מחדל
.וודא שהמכשיר כבוי•
.לחץ לחיצה קצרה על מפסק ההדלקה•
.מיד לאחר שהנורית האמצעית תהבהב ירוק לחץ שוב לחיצה קצרה•
. שניות  תהבהב שוב הנורית האמצעית בירוק6יידלק אור קבוע ולאחר •
.יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על מפסק ההדלקה•
.כל הנוריות יהבהבו בירוק והנתב חזר להגדרות ברירת המחדל•

(Reset / כיבוי מפסק (הדלקה /



איתור תיקון תקלות
. נוריות שמראות את מצב המכשיר3בחלק העליון של המכשיר יש .1
.במצב תקין כל הנוריות מאירות בירוק.2
,  ירוק הכל תקיןADSL-מציגה את מצב קו ה@ הנורית עם סימול .3

, )סיסמה או בנתיב לספק השירות(צהוב מהבהב שגיאה או תקלה 
.ADSL בקו  סינכרוןכבויה אין

, הנורית האמצעית מציגה את מצב חומרת המכשיר ירוק דלוק ותקין.4
.כבוי המכשיר כבוי או ספק כוח לא תקין, צהוב בעיית חומרה

חיבור הנתב ( המקומי LAN-הנורית האחרונה מראה את מצב ה.5
 או LANכבוי לא מחובר כבל , צהוב תקלה, ירוק תקין) למחשב

.נתק
ניתן לראות את מצב הנוריות גם על ידי גלישה לנתב בכתובת .6

10.0.0.138.



 פיזיADSLתקלת קו 

 מנותק או בעיית סנכרוןADSLחלון זה מראה מצב שבו קו 



 לא מתחברPPPקישור 

 לא מתחברPPPחלון זה מראה שהקישור לספק 



PPPoAקישור 

. המצב כאן אינו תקיןUP יציין Status במצב תקין .1
 עדכן את שם     Disconnect לשנות את סיסמת הגישה לאינטרנט הקש על .2

. Connectהמשתמש או הסיסמה ואז הקש על 
.UP -  עבר לStatus בתוכנית הגלישה שלך וודא שמצב Refresh בצע .3
. אם התקלה נשארה וודא את סיסמתך עם ספק השירות שלך.4
. לשמור על ההגדרותSave All - בסיום בחר ב.5



4.2-שדרוג גרסאות ל
. אופנים מקומית או טעינה מהרחוק2שדרוג גרסה ניתן לבצע ב 

.מקומית הכנס את התקליטור שצורף עם המכשיר
.UPGARDEבחר באופציה 



שדרוג גרסה
טעינה מקומית

.Nextיפתח החלון הבא לחץ 

מתבצעת סריקה לזיהוי הנתבים
.המחוברים למחשב שלך



בחירת נתב לשדרוג
.זוהה נתב אחד והפרטים שלו

.במקרה בו יש יותר מנתב אחד יפתחו מספר שורות לבחירת הנתב הרצוי



בחירת גרסה לטעינה

.NEXTבחר בגרסה שברצונך להתקין ולחץ 



בחירת גרסה חדשה לטעינה

.NEXTבחר בגרסה שברצונך להתקין ולחץ 



חזרה לגרסה קודמת

.NEXT ואז Vבמקרה של ירידה בגרסה יש לסמן 



שלב טעינה

.NEXTהמתן עד סיום התהליך ולחץ 



סיום טעינה

.Finishהתהליך הסתיים לחץ 



טעינה מרחוק

.Setup תת תפריט Advanced-גלוש לנתב ובחר ב
.בחר באופציה המסומנת



טעינה מרחוק

במקרה זה הגרסה המותקנת היא עדכנית



For more information : www.SpeedTouch.com
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