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 INSEEGO لشركة والنشر الطبع حقوق بیان

 ودون .والنشر الطبع حقوق قوانین لجمیع االمتثال مسؤولیة المستخدم یتحمل .محفوظة الحقوق جمیع .Inseego Corp لشركة محفوظة 2022 لعام © والنشر النسخ حقوق
 وسیلة أيب أو شكل بأي نقلھ أو استرجاع نظام في إدخالھا أو تخزینھا أو الوثیقة ھذه من جزء أي إنتاج إعادة یجوز ال والنشر، الطبع حقوق بموجب المستحقة للحقوق تقیید

 .Inseego Corp شركة من صریح كتابي إذن على الحصول دون كان غرض ألي أو ،)ذلك غیر أو التسجیل أو التصویر طریق عن أو میكانیكیة أو كانت إلكترونیة(

 البرنامج ترخیص

 :الملكیة حقوق أحكام
 بحقوق محمیة التشغیل برامج أن ورغم .لھا التابعین الموردین أو/و .Inseego Corp لشركة والنشر الطبع بحقوق محمیة المنتج ھذا مع المقدمة التشغیل برامج من أي

 برامج تفكیك بشدة الدولي القانون یحظر .لھا التابعین الموردین أو/و .Inseego Corp لشركة مملوكة قیّمة تجاریة أسراًرا وتتضمن منشورة غیر فإنھا والنشر، عالطب
 سخالنُ  من معقول عدد باستثناء التشغیل، برامج نسخ اباتً  منعًا الدولي القانون یمنع .غرض ألي لھا عكسیة ھندسة إجراء أو/و برمجیًا تحویلھا إلغاء أو/و التشغیل

 برامج نم المقصود لالستخدام الداخلیة البیانات معالجة بخالف غرض ألي شخص ألي التشغیل برامج إلى الوصول إمكانیة توفیر الدولي القانون ویحظر .االحتیاطیة
 .التشغیل

 :األمریكیة للحكومة المقیدة الحقوق بند
 .ووثائقھا التشغیل برامج في فقط "مقیدة حقوق" على األمریكیة الحكومة وتحصل "تجاریة حوسبة أجھزة برامج" أنھا على التشغیل مجبرا تُصنف

 :األمریكیة الحكومیة الصادرات إدارة لقانون االمتثال بند
 بالوالیات رالتصدی إدارة قانون بموجب النقل ھذا فیھ یحظر بلد أي إلى "منھا المشتقة األعمال" أو التشغیل برامج نقل أو ترخیص أو تصدیر المتحدة الوالیات قانون یحظر

 .أخرى دولة أي قوانین یخالف بما أو الحق، تشریع أي أو المتحدة،

 الخدمة وعالمات التجاریة العالمات

 العالمات" باسم مجتمعة إلیھا المشار( األخرى الخدمة وعالمات والشعارات التجاریة العالمات أما ،.Inseego Corp لشركة تجاریة عالمة .Inseego Corp تمثل
 تم أنھ على ھذا المستخدم دلیل في وارد شيء أي تفسیر یجب ال .المعنیین أصحابھا أو .Inseego Corp لشركة مملوكة فھي ھذا المستخدم دلیل في المستخدمة) "التجاریة
 إذن دون ھذا المستخدم دلیل في معروضة أخرى تجاریة عالمة أي أو .Inseego Corp لشركة استخدام حق أو ترخیص منح ذلك، الفخ أو المغلقة، بالحجة أو ضمنیًا،

 .المعنیین أصحابھا أو .Inseego Corp شركة من كتابي
- MiFi® وشعار MiFi لشركة مسجلتان تجاریتان عالمتان ھما Inseego Corp. 
- Microsoft وWindows لشركة تجاریتان عالمتان أو مسجلتان تجاریتان عالمتان ماھ Microsoft Corporation البلدان أو/و المتحدة الوالیات في 

 .األخرى
- Linux® لشركة مسجلة تجاریة عالمة ھي Linus Torvalds أخرى وبلدان المتحدة الوالیات في. 

 .المعنیین لمالكیھا تجاریة عالمات ھذا المستخدم دلیل في المذكورة الفعلیة والمنتجات الشركات أسماء تكون قد
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1 
 االستخدام وبدء المقدمة

 

 نظرة عامة 
 المنافذ واألزرار

 LED مؤشرات

 االستخدامبدء 
 FX2000 االعتناء بجھاز
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 نظرة عامة
 یوفر السلكي جھاز ھو الداخلیة األماكن في لالستخدام المخصص (5G) الخامس الجیل لشبكات FX2000 طراز من) راوتر( التوجیھ جھاز
 الكمبیوتر أجھزة بتوصیل قم. USB و Ethernetو Wi-Fi شبكات عبر تواإلنترن بالشبكة اتصاالً  FX2000 یوفر .اإلنترنت خدمة

  .والمزید األلعاب في التحكم ووحدات اإللكترونیة القراءة وأجھزة اللوحیة واألجھزة المحمولة

 

 .متردد تیار محول طاقة ومصدر Ethernet وكابل ترحیب وبطاقة 5G FX2000 داخلي توجیھ جھاز الصندوق داخل ستجد

  النظام طلباتمت

 .الرئیسیة التشغیل أنظمة جمیع مع متوافق •

 .المتصفحات إصدارات أحدث مع یعمل •

 .USB أو Ethernet عبر االتصال أیًضا یمكنك. Wi-Fi إمكانیة إلى المتصلة األجھزة تحتاج ،Wi-Fi وضع الستخدام
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 المنافذ واألزرار
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  LED مؤشرات
 الحاالت إلى لإلشارة ثابت بشكل یتوھج أو ویومض المؤشر ھذا ألوان تتغیر. LED مؤشر على FX2000 جھاز من العلوي الجزء یحتوي
 .للجھاز الحالیة

 

 المعنى العملیة LED لون

 ثابت أزرق
 یومض

 )شرطات 5 إلى 3 من( قوي 5G اتصال
 )شرطتین إلى شرطة من( ضعیف 5G اتصال

  ثابت أخضر
 یومض

 )رطاتش 5 إلى 3 من( قوي 4G اتصال
 )شرطتین إلى شرطة من( ضعیف 4G اتصال

 المصنع إعدادات إلى الضبط إعادة یومض أبیض

 البرنامج تحدیث جارٍ  ثابت أصفر

 ثابت أحمر
 یومض

 التوجیھ جھاز تمھید جارٍ 
 مقفلة SIM بطاقة أو SIM بطاقة في خطأ ھناك أو متوفرة غیر الخدمة

 
 . LED مؤشرات على أیًضا LAN منفذ یحتوي

 

  
 المعنى العملیة LED لون

   أخضر
 ثابت

 یومض
 مطفأ

 Ethernet اتصال سرعة إلى یشیر
 )بت جیجا( الثانیة في بت میجا 1000 
 البیانات نقل یتم 
 الثانیة في بت میجا 10/100 

   عنبري
 ثابت
 مطفأ

 المنفذ حالة إلى یشیر
 بیانات أي نقل یتم لم لكن المنفذ، توصیل یتم 
 لمنفذا فصل یتم 
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 بدء االستخدام
 الضبط إعادة معلومات إلى باإلضافة وإعداده، الداخلیة لألماكن 5G لشبكات FX2000 التوجیھ جھاز تشغیل حول إرشادات القسم ھذا یوفر

 .والدعم

  SIM بطاقة تركیب

 .بك ةالخاص الالسلكیة الخدمة حول لمھمةا والمعلومات ھاتفك رقم بتخزین تقوم مستطیلة صغیرة بالستیكیة بطاقة عن عبارة SIM بطاقة
 .فقط Nano SIM بطاقات الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز یدعم

 .مسبقًا SIM بطاقة بتثبیت قامت قد للجھاز المصنعة الشركة تكون فربما بك، الخاص الخدمة مزود من FX2000 جھاز تلقیت إذا :مالحظة
 .للتأكید الجھاز من الخلفي الجزء في SIM بطاقة فتحة فحص یرجى

 

 SIM بطاقة تعریض تجنب .خدشھا أو SIM بطاقة ثني تجنب .الخدمة مزود یوفرھا التي المصنع إنتاج من SIM بطاقة دائًما استخدم !تنبیھ
  .األتربة أو الماء أو الساكنة للكھرباء

 : SIM بطاقة لتركیب

 .الذھبي اللون ذات االتصال نقاط لمس عدم على الحرص مع الواقي، غالفال من SIM بطاقة أخرج األمر، لزم إذا .1

 .ألسفل الذھبي اللون ذات االتصال نقاط توجیھ مع ،SIM فتحة في أوالً  SIM بطاقة فتحة إلدخال المضمنة SIM أداة استخدم .2

 

 .الشبكة بمشغل اتصل تلفھا، أو SIM بطاقة فقدان حالة في مالحظة:
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  غیلالتش بدء

 :الجداري المتردد التیار محول طاقة مصدر باستخدام FX2000 جھاز بتشغیل قم

 .FX2000 جھاز من الخلفي الجزء في الطاقة بمنفذ الطاقة سلك بتوصیل قم .1

  .الجداري المتردد التیار بمأخذ الطاقة محول بتوصیل قم .2

 الطاقة مصادر تتسبب قد .الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز مع یأتي الذي المتردد التیار محول طاقة مصدر فقط استخدم !تحذیر
 إصابات حدوث إلى یؤدي مما حریق، نشوب أو FX2000 جھاز حرارة درجة ارتفاع في الجداري المتردد التیار لمحول المعتمدة غیر

  .الممتلكات تلف أو الوفاة أو خطیرة جسدیة

  الموقع تحدید

 .الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود بك الخاص التوجیھ جھاز لوضع األمثل الموقع لتحدید Inseego Mobile App تطبیق استخدم

 بزیارة قم أو ،Google Play أو AppStore من Inseego Mobile App تطبیق لتثبیت السریعة االستجابة رمز امسح .1
 .التطبیق لتنزیل app-get-connect-https://inseego.com/inseego الموقع

 

لألماكن الداخلیة  5Gلالتصال بجھاز التوجیھ المزود بتقنیة  Inseego Mobile Appتبع التعلیمات الموجودة في تطبیق ا .2
  الخاص بك وإجراء مسح للموقع لتحدید الموقع المثالي للجھاز.

  لألماكن الداخلیة الخاص بك على سطح متین. 5Gوضع جھاز التوجیھ المزود بتقنیة تأكد من  مالحظة:

  FX2000 بجھاز االتصال

 لألجھزة العریض النطاق بشبكة االتصال السلكیة واألجھزة Wi-Fi ألجھزة یمكن الداخلیة، لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز باستخدام
  .واحد وقت في المحمولة

  زة السلكیًاتوصیل األجھ
 بشبكة مزودة أخرى السلكیة أجھزة أي أو اللوحي الجھاز أو الكمبیوتر بجھاز الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ بجھاز االتصال یمكنك

Wi-Fi اإلنترنت متصفح وبرنامج.  

 :بك الخاص FX2000 بجھاز Wi-Fi یدعم جھاز لتوصیل

 .األخضر أو األزرق باللون تومض LED المؤشر إضاءة وأن الداخلیة لألماكن 5G ةبتقنی المزود التوجیھ جھاز تشغیل من تأكد .1

 ابحث المعروضة، المتاحة الشبكات قائمة وفي التطبیق أو Wi-Fi إعدادات افتح باإلنترنت، توصیلھ في ترغب الذي الجھاز في .2
 .بك خاصال FX2000 جھاز من السفلي الجزء في المطبوع األساسیة Wi-Fi اسم شبكة عن

 .الشبكة اسم حدد أو توصیل فوق انقر .3

 .FX2000 جھاز من السفلي الجزء في المطبوعة األساسیة Wi-Fi مرور كلمة أدخل بذلك، المطالبة عند .4

  .باإلنترنت اآلن متصل Wi-Fi یدعم الذي جھازك

 

https://inseego.com/inseego-connect-get-app
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  USB أو Ethernetتوصیل األجھزة عبر 

 .USB أو Ethernet عبر األلعاب وأجھزة والطابعات المحمولة لكمبیوترا أجھزة مثل السلكیة األجھزة توصیل یمكنك

 

 :Ethernet لتوصیل أجھزة

 .FX2000 على LAN بمنفذ Ethernet كبل طرفي أحد بتوصیل قم .1

 .باإلنترنت اتصالھ في ترغب الذي الجھاز في Ethernet بمنفذ الكابل من اآلخر الطرف بتوصیل قم .2

 :USB لتوصیل أجھزة

 .FX2000 في USB بمنفذ USB لكابل USB-C طرف صیلبتو قم .1

 .باإلنترنت اتصالھ في ترغب الذي الجھاز في USB بمنفذ الكابل من اآلخر الطرف بتوصیل قم .2

 .لإلنترنت الفوري الوصول بإمكانیة USBو Ethernet عبر FG2000 بـ الموصولة األجھزة تتمتع

  وإدارتھ الداخلیة كنلألما 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز مراقبة

 .وإدارتھ الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز لمراقبة متعددة خیارات استخدام یمكنك

 Inseego Mobile تطبیق

 األساسي الجھاز مراقبة ألداء بك الخاص FX2000 لجھاز موقع على للعثور استخدمتھ الذي المحمول الھاتف تطبیق نفس استخدام یمكنك
 .دارتھوإ

 واجھة مستخدم ویب المسؤول
 الویب مستخدم واجھة استخدام بإمكانك سیكون الویب، تصفح یدعم بجھاز الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز توصیل بمجرد

 .المعلومات إلى والوصول المرور كلمة وتغییر اإلعدادات لتخصیص

 .http://192.168.1.1 إلى وانتقل ویب متصفح أي افتح الداخلیة، لألماكن 5G یةبتقن المزود التوجیھ بجھاز متصل جھاز على

 جھاز من السفلي الجزء على المطبوعة المسؤول مرور كلمة وأدخل ،)الشاشة من الیمنى العلویة الزاویة في( "الدخول تسجیل" حدد
FX2000.  

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/
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TMInseego Connect 

 لمراقبة تجربة أقصى یوفر والذي مجاني، Inseego Connect حساب على للحصول للتسجیل connect.inseego.com إلى انتقل
 .للویب متصفح إلى الوصول إمكانیة بھ العالم في مكان أي من تقریبًا وإدارتھا FG2000 أجھزة

 FX2000 االعتناء بجھاز
 .االفتراضیة المصنع إعدادات إلى وإعادتھ الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ بجھاز مةالعا العنایة حول معلومات القسم ھذا یوفر

  SIM استبدال بطاقة

 .بك ةالخاص الالسلكیة الخدمة حول المھمة والمعلومات ھاتفك رقم بتخزین تقوم مستطیلة صغیرة بالستیكیة بطاقة عن عبارة SIM بطاقة
 .الصحیحة لھذا الجھاز SIM، حدد بطاقة  SIMالستبدال بطاقة  .فقط Nano SIM بطاقات الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز یدعم

 

 SIM بطاقة تعریض تجنب .خدشھا أو SIM بطاقة ثني تجنب .الخدمة مزود یوفرھا التي المصنع إنتاج من SIM بطاقة دائًما استخدم !تنبیھ
  .األتربة أو الماء أو الساكنة للكھرباء

 : SIMالستبدال بطاقة 

 .الحالیة SIMالمتوفرة إلزالة بطاقة  SIMالخاص بأداة  SIMاستخدم طرف  .1

 

 

 .يالذھب اللون ذات االتصال نقاط لمس عدم على الحرص مع الواقي، الغالف من SIM بطاقة أخرج األمر، لزم ذاإ .2

 .ألسفل الذھبي اللون ذات االتصال نقاط توجیھ مع ،SIM فتحة في أوالً  SIM بطاقة فتحة إلدخال المضمنة SIM أداة استخدم .3

 .الشبكة بمشغل اتصل تلفھا، أو SIM بطاقة فقدان حالة في مالحظة:
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  FX2000 تعیین إعادة

 أو المحمول الھاتف تطبیق من أو FX2000 في RESET زر باستخدام مصنعال إعدادات إلى التوجیھ جھاز 5G Indoor ضبط إعادة یمكنك
Admin Web UI أو Inseego Connect . 

 المرور وكلمة Wi-Fi شبكة اسم ضبط إعادة ذلك في بما المصنع، إعدادات إلى FX2000 جھاز إرجاع إلى الضبط إعادة تؤدي !تنبیھ
 .األجھزة جمیع فصل إلى ھذا یؤدي .بھا الخاصة

 "إعادة الضبط" إعادة الضبط باستخدام زر

 إعدادات إلى الجھاز الزر ھذا یعید. 5G داخلي راوتر من الخلفي الجزء في صغیرة فتحة في الرئیسي الضبط إعادة زر یوجد
  .المسؤول مرور وكلمة المرور وكلمة Wi-Fi اسم ضبط إعادة ذلك في بما المصنع،

  :الداخلیة لألماكن 5G تلشبكا التوجیھ جھاز ضبط إلعادة

 .الرئیسي الضبط إعادة زر فتحة في) مطوي غیر ورق مشبك طرفي أحد أو( المرفقة SIM ألداة RESET الطرف ضع .1

  

 لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز تشغیل إعادة ذلك بعد سیتم ثواٍن، ست إلى خمس لمدة الزر على SIM بأداة اضغط .2
 .الداخلیة

 Inseego Mobile لتعیین من تطبیقإعادة ا

 .المصنع اعدادات حدد ثم ،المحمول خیارات حدد ،Inseego Mobile تطبیق من FX2000 ضبط إلعادة

 إعادة الضبط من واجھة مستخدم شبكة المسؤول
>  (اإلعدادات) Settings حدد ،)للمسؤول الویب مستخدم واجھة( Admin Web UI من FW2000 جھاز ضبط إلعادة

Backup and Restore (نسخ احتیاطي واستعادة) وحدد Restore factory defaults  استعادة إعدادات المصنع)
 .االفتراضیة)

 

 

 Inseego Connect إعادة التعیین من

 .المصنع اعدادات وحدد للجھاز المجاور المربع حدد األجھزة، صفحة في ،Inseego Connect من FX2000 تعیین إلعادة

  لعنایةا نصائح

 :اآلتیة الرعایة بإرشادات Inseego توصي

  .الزائدة الحرارة ودرجات واألتربة السوائل من FX2000 جھاز بحمایة قم •
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 .الداخلي الھوائي أداء تغییر أو التوجیھ جھاز حرارة درجة ارتفاع في تتسبب قد ألنھا FX2000 جھاز على الصقة بطاقات تضع ال •

 .االستخدام قید یكون ال عندما وآمن جاف مكان في FX2000 جھاز بتخزین قم •
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2 
 تكوین

 

 نظرة عامة
 كلمة مرور المسؤول
 إدارة استخدام البیانات

 Wi-Fiإدارة إعدادات 
 إدارة األجھزة المتصلة
 إدارة اإلعدادات

 FW2000عرض معلومات حول جھاز 
 الحصول على الدعم
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 نظرة عامة
 المرور، كلمات أو / و الشبكة اسم تغییر :ذلك في بما وجھ، أفضل على احتیاجاتك لیناسب بك الخاص FX2000 جھاز تكوین یمكنك
 .الجھاز تفضیالت وتعیین حالیًا، المتصلة األجھزة جمیع وعرض الضیف، شبكة وإعداد

 :بك الخاص 5G الداخلي التوجیھ جھاز لتكوین أدوات عدة ھناك

 لتحدید استخدمتھ الذي التطبیق نفس ھو ھذا .وإدارتھ األساسي الجھاز مراقبة جراءبإ لك یسمح - Inseego Mobile تطبیق •
 .بك الخاص FX2000 لجھاز موقع

 بجھاز متصل جھاز على من .بك الخاص FX2000 جھاز وإدارة لتكوین محلیة بوابة یوفر - واجھة مستخدم ویب المسؤول •
FG2000، إلى وانتقل ویب متصفح أي افتح http://192.168.1.1 .من الیمنى العلویة الزاویة في( الدخول تسجیل حدد 

 . FX2000 من السفلي الجزء على المطبوعة المسؤول مرور كلمة وأدخل ،)الشاشة

 واسعة كویناتالت لدفع معًا األجھزة تجمیع تستطیع .لألجھزة كامل نشر وتكوین مراقبة من تمكنك - Inseego اتصال •
 connect.inse إلى اذھب .التقاریر وتشغیل اإلنذارات، وتعیین وإصالحھا، الفردیة األجھزة أخطاء واستكشاف النطاق،

eg.wego.com حساب على للحصول للتسجیل Inseego Connect مجاني. 

 یذكر لم ما ،Admin Web UI من ھي المعروضة التكوینات .بك الخاصة FX2000 ألجھزة المتاحة التكوین خیارات الفصل ھذا یقدم
 التكوینات بعض تتوفر. Inseego Connectو Inseego Mobile App تطبیق مع أیًضا الخیارات ھذه من العدید یتوفر .ذلك خالف

 .النحو ھذا على تمییزھا ویتم ،Inseego Connect مع فقط

  

http://192.168.1.1/
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  الرئیسیة الصفحة

 الرئیسیة الصفحة تعرض .وإدارتھ FG2000 جھاز لتكوین المحلیة البوابة للمسؤول الویب خدممست لواجھة الرئیسیة الصفحة تمثل
 وماتومعل اإلنترنت، وحالة البیانات استخدام أیًضا وتعرض .حالیًا المتصلة األجھزة جمیع وتسرد المرور وكلمات الحالیة Wi-Fi شبكات

 .الدعم إلى الوصول وتتیح اإلعداد،

 .والخیارات المعلومات من بمزید المزودة الشاشات إلى للوصول لوحة أي من الیمنى السفلیة الزاویة يف  فوق انقر

 

  الجانبیة القائمة

 الیمین على قائمة الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ بجھاز الخاصة للمسؤول الویب مستخدم واجھة في فرعیة شاشة كل تتضمن
 تتوفر .زرقأ بشریط الحالیة الشاشة إلى یُشار .األخرى الصفحات إلى سریعًا االنتقال أو الرئیسیة الصفحة إلى دةللعو استخدامھا یمكنك
 .Inseego Connect باستخدام األجھزة تكوین عند مماثلة جانبیة قائمة

 

  المساعدة على الحصول

 .الموضوع ھذا حول تعلیمات لعرض الصفحة من العلوي األیمن الركن في) ؟( االستفھام عالمة حدد
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 كلمة مرور المسؤول
 5G بتقنیة المزود التوجیھ بجھاز الخاصة للمسؤول الویب مستخدم واجھة إلى الدخول لتسجیل تستخدمھ ما ھي المسؤول مرور كلمة

. FX2000 جھاز من السفلي الجزء في طباعتھا وتتم حدة على جھاز لكل االفتراضیة المسؤول مرور كلمة تعیین یتم .الداخلیة لألماكن
 آمن بشكل بك الخاصة المرور كلمة استعادة على سیساعدك أمان سؤال وإعداد تذكره، یسھل شيء إلى المسؤول مرور كلمة تغییر یمكنك

 .الجدیدة المرور كلمة نسیت إذا

 ھذه المرور كلمات لكن ،Wi-Fi في الضیوف وشبكة األساسیة الشبكتین من لكل منفصلة Wi-Fi مرور كلمات إعداد یمكنك مالحظة:
 .ھذه الویب مستخدم لواجھة المخصصة المسؤول مرور كلمة عن تختلف

 .والشبكة الجھاز أمان على للحفاظ االفتراضي اإلعداد من المسؤول مرور كلمة تغییر المھم من :مھم

  المسؤول مرور كلمة تغییر

 :المسؤول مرور كلمة لتغییر

 مستخدم واجھة صفحة أیة من الیمنى العلیا الزاویة في الخروج تسجیل بجوار لألسفل السھم فوق قران :Admin Web UI من .1
  .المرور كلمة تغییر وحدد للمسؤول ویب

 .الجانبیة التكوین قائمة من كلمة مرور المسؤول>  الجھاز حدد :Inseego Connect من

 .(استمرار) Continue فوق انقر ثم الحالیة، المسؤول مرور كلمة أدخل .2

 .بتأكیدھا وقم جدیدة مرور كلمة أدخل ثم أخرى، مرة بك الخاصة الحالیة المسؤول مرور كلمة أدخل .3

  .السؤال إجابة واكتب المنسدلة القائمة من أمان سؤال حدد .4
  .األحرف لحالة حساسة اإلجابات :مالحظة

 .التغییرات حفظ فوق انقر .5

 مرور كلمة استخدم التالیة، المرة في الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ بجھاز الخاصة الویب تخدممس واجھة إلى الدخول تسجیل عند
 سؤال نع صحیح بشكل تجیب أن بعد .المسؤول مرور كلمة نسیت فوق فانقر المرور، كلمة تذكر تستطیع ال كنت إذا .الجدیدة المسؤول

 .الحالیة المرور كلمة عرض یتم أعددتھ، الذي األمان
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 إدارة استخدام البیانات
  .البیانات استخدام صفحة باستخدام بك الخاص FX2000 جھاز على البیانات استخدام وإدارة مراقبة یمكنك

  .الحالیة البیانات استخدام معلومات البیانات استخدام لوحة تعرض المسؤول، ویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 

 .بیةالجان القائمة من البیانات استخدام حدد أو الرئیسیة الصفحة في البیانات استخدام لوحة من  حدد البیانات، استخدام عرض أو إلدارة
  .البیانات استخدام صفحة تظھر
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  البیانات استخدام صفحة

 . FX2000 بیانات استخدام وإدارة التفاصیل لعرض البیانات استخدام بصفحة استعن

 أجل من بك الخاص الخدمة مزود من دائًما تحقق .البیانات الستخدام تقریبیًا تقدیًرا فقط بك الخاص FX2000 جھاز فریو مالحظة:
 .الدقیق االستخدام

 

 :عام بشكل یأتي ما یتضمن ولكنھ للخطة، وفقًا البیانات الستخدام البیاني الرسم عرض طرق تختلف

 الحالیة الفوترة لدورة بقیةالمت للبیانات المقدرة المئویة النسبة •

 الفوترة دورة في المتبقیة األیام عدد •

 لخطتك المعین البیانات حد •

 الحالیة الفوترة دورة في المستخدمة المقدرة البیانات كمیة •

 الحالیة الفوترة لدورة المتبقیة المقدرة البیانات كمیة •

 الفوترة دورة انتھاء تاریخ •

 .الصفر إلى الصفحة ھذه في الموضحة البیانات استخدام إلعادة اآلن اتالبیان عداد تعیین إعادة زر استخدم

 ھذه يف المعروض العداد تعیین إلعادة الشھر من یوم لتحدید المنسدلة القائمة استخدم الشھر: من الیوم إعادة ضبط عداد البیانات في ھذا
 .الصفحة

 .ذلك في ترغب كنت إذا للبیانات، األقصى الحد أدخل الحد األقصى للبیانات:

 .الحالیة اإلنترنت جلسة بدء ووقت تاریخ بدء الجلسة:

 .الحالیة اإلنترنت لجلسة االتصال إنشاء منذ انقضى الذي الوقت مقدار مدة الجلسة:

Tx :التصالا إنشاء عند لصفرا من العداد ھذا یبدأ .الحالیة اإلنترنت لجلسة المرسلة البیانات كمیة (معدل إرسال البیانات) خالل الجلسة. 

Rx :شاءإن عند الصفر من العداد ھذا یبدأ .الحالیة اإلنترنت لجلسة المستلمة البیانات كمیة (معدل استقبال البیانات) خالل الجلسة 
 .االتصال
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  .الحالیة الفوترة لدورة المرسلة البیانات مقدار معدل إرسال البیانات شھریًا:

  .الحالیة الفوترة لدورة المستقبلة البیانات مقدار ت شھریًا:معدل استقبال البیانا

  .الحالیة الفوترة لدورة البیانات كمیة إجمالي اإلجمالي الشھري:

 .التغییرات لتفعیل التغییرات حفظ حدد
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 Wi-Fiإدارة إعدادات 
 كل إلى الوصول یمكن. Wi-Fi عبر اإلنترنت إلى وصوللل والضیف األساسیة الشبكتین الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز یوفر
 .ھرتز جیجا 5و ھرتز جیجا 2.4 :نطاقین عبر شبكة

  .الضیف وشبكة األساسیة الشبكة مرور وكلمة الحالي االسم Wi-Fi لوحة تعرض المسؤول، ویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 

  .الجانبیة القائمة من Wi-Fi حدد أو الرئیسیة للصفحة Wi-Fi وحةل من حدد الشبكتین، ھاتین إعدادات إلدارة

 :تبویب عالمات ثالث Wi-Fi صفحة تتضمن

 اإلعدادات •

  األساسیة الشبكة •

   الضیوف شبكة •
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  "إعدادات" التبویب عالمة

  .كبیئت لتناسب تعدیلھا یمكنك أو ھذه التبویب عالمة على تظھر كما االفتراضیة القیم استخدام یمكنك

 

من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات في  Wi-Fi، یتم تعیین إمكانیات شبكة  IP Passthroughعند تشغیل  مالحظة:
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANھذه الصفحة غیر متوفرة. انتقل إلى متقدم> 

 Wi-Fi شبكة

 إیقاف أو Wi-Fi شبكة لتشغیل باالتصال) Wi-Fi(السماح ألجھزة  Allow Wi-Fi devices to connect التمریر شریط استخدم
، فإن الطریقة الوحیدة لتوصیل األجھزة Wi-Fiإذا تم إیقاف تشغیل مالحظة: .والضیف األساسیة الشبكتین في التحدید ھذا یؤثر .تشغیلھا

 .USBأو كابل  Ethernetلألماكن الداخلیة ھي باستخدام  5Gاز التوجیھ لشبكات بجھ

 التوجیھ بجھاز باالتصال لھا المسموح األجھزة لعدد األقصى الحد لتغییر) االتصال حد تغییر( Change connection limit حدد
 .جھاًزا 32 ھو المتصلة األجھزة لعدد األقصى الحد. التغییرات حفظ وانقر رقما حدد .الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود

 نطاق تحدید
 :ھرتز جیجا 5و ھرتز جیجا 2.4 :نطاقین عبر شبكة كل إلى الوصول یمكن

 أو سنوات بضع عمرھا التي األجھزة تستخدمھ أن ویجب ھرتز جیجا 2.4 النطاق تدعم Wi-Fi بشبكة المزودة األجھزة جمیع •
 .أطول مدى لھ یكون قد لذلك بعیدة، مسافات على وینتشر أفضل بشكل جدرانال عبر النطاق ھذا یمر .أكثر

 برع یمر ال لكنھ أعلى، بیانات وسرعات أقل وتداخالً  أفضل نقل معدل یوفر .األحدث لألجھزة األفضل ھو ھرتز جیجا 5 النطاق •
 .ھرتز جیجا 2.4 بالنطاق مقارنةً  جیًدا الجدران

 .تشغیلھا من التمكن قبل الضیوف لشبكة األقل على احدو نطاق تعیین یجب :مالحظة
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 جیجا ھرتز 2.4 إعدادات النطاق

 .قناة بتحدید لك ویسمح نشًطا ھرتز جیجا 2.4 النطاق یكون عندما المستخدم 802.11 شبكة وضع القسم ھذا یعرض

 .لبیئتك معینة قناة اختیار إلى بحاجة تكن لم ما تلقائي اإلعداد على مضبوطة القناة اترك :مالحظة

 جیجا ھرتز 5 إعدادات النطاق

 .وقناة ترددي نطاق بتحدید لك ویسمح نشًطا ھرتز جیجا 5 النطاق یكون عندما المستخدم 802.11 شبكة وضع القسم ھذا یعرض

 واجھت إذا .األخرى Wi-Fi شبكة أجھزة مع تداخالً  تواجھ لم ما االفتراضي اإلعداد على مضبوًطا الترددي النطاق اترك عرض النطاق:
 .التداخل لتقلیل اإلعداد خفض فحاول تداخالً،

 .لبیئتك معینة قناة اختیار إلى بحاجة تكن لم ما تلقائي اإلعداد على مضبوطة القناة اترك :مالحظة

 .الجدیدة اإلعدادات لتخزین حفظ التغییرات حدد
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  "األساسیة الشبكة" التبویب عالمة

 ماستخدا المتصلة األجھزة على یجب .األساسیة الشبكة معلومات لتغییر أو األساسیة Wi-Fi بشبكة األولي لالتصال إلعداداتا ھذه استخدم
  .الشاشة ھذه على الموضحة Wi-Fi إعدادات

 

من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات في  Wi-Fi، یتم تعیین إمكانیات شبكة  IP Passthroughعند تشغیل  مالحظة:
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANھذه الصفحة غیر متوفرة. انتقل إلى متقدم> 

 .اتصالھا الموجودة المتصلة األجھزة تفقد فقد اإلعدادات، ھذه بتغییر قمت إذا :مالحظة

 االسم طول یصل أن یمكن .تغییره أو األساسیة الشبكة اسم إلعداد (SSID) األساسیة الشبكة اسم أدخل :(SSID) یةاسم الشبكة األساس
 .حرفًا 32 إلى

 :Wi-Fi ألمان خیاًرا حدد األمان:

 ذلك أمكن إن استخدامھا ویجب الالسلكیة للشبكات المحمي للوصول أمانًا األكثر الطریقة ھي WPA3/WPA2 بین االنتقال •
 . WPA3و WPA2 مع المتوافقة لألجھزة

• WPA3 PSK ألجھزة استخدامھا یمكن WPA3. 

 خدامھااست ویمكن مرور، بكلمة المحمیة غیر المفتوحة الشبكات على والخصوصیة التشفیر یوفر محّسن مفتوح WPA3 خیار •
  .WPA3 ألجھزة

 .WPA2 تدعم ال دیمةالق أجھزتك بعض كانت إذا استخدامھ یمكن المختلط WPA/WPA2 وضع •

• WPA2 AES PSK ألجھزة استخدامھا یمكن WPA2. 

  .اإلنترنت إلى للوصول بك الخاصة البیانات خطة واستخدام Wi-Fi حركة مراقبة آخرین ألشخاص یتیح مفتوح •
 .الخیار ھذا استخدام تجنب :مالحظة

 ."جدیدة مرور لمةك إنشاء" زر استخدام یمكنك أو ،Wi-Fi مرور كلمة أدخل كلمة المرور:

 مانأ على للحفاظ المسؤول مرور كلمة عن مختلفة مرور كلمة وتستخدم افتراضیًا المحددة المرور كلمة بتغییر تقوم أن المھم من :مھم
 .والشبكة الجھاز

 ."المرور كلمة" حقل في قویة عشوائیة مرور كلمة بإدخال الزر ھذا یقوم :جدیدة مرور كلمة إنشاء
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  .المرور كلمة لعرض العین رمز فوق نقرال یمكنك

 على المتاحة Wi-Fi شبكات قائمة في األساسیة Wi-Fi شبكة لعرض المربع ھذا حدد :(SSID)اسم شبكة البث األساسیة 
  .المتصلة لألجھزة مرئیة الشبكة ھذه تكون فلن تحدیده، یتم لم إذا .المتصلة أجھزتك

Wi-Fi privacy separation )وصیةخص فصل Wi-Fi :(الشبكة ھذه على متصل جھاز كل عزل على للحفاظ المربع ھذا حدد 
 .تماًما بھا موثوق غیر أو معروفة غیر المتصلة األجھزة بعض كانت إذا إضافیًا أمانًا ذلك یوفر .األخرى المتصلة األجھزة جمیع عن

  .المربع ھذا تحدید إلغاء یجب العادي، للتشغیل :مالحظة

 .ظ التغییراتحف حدد
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  "الضیوف شبكة" التبویب عالمة

 .بك الخاصة األساسیة Wi-Fi شبكة إلى الوصول مشاركة من بدالً  منفصلة شبكة إلى الموقع حركة بفصل Wi-Fi ضیف شبكة لك تسمح
 األجھزة تستخدم أن یجب .تغییرھا أو Wi-Fi للضیوف شبكة معلومات إلعداد ھذه التبویب عالمة في الموجودة اإلعدادات استخدم

 لألماكن 5G لشبكات التوجیھ بجھاز الخاصة الضیف Wi-Fi بشبكة لالتصال الشاشة ھذه على الموضحة Wi-Fi إعدادات المتصلة
  .الداخلیة

 

من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات في  Wi-Fi، یتم تعیین إمكانیات شبكة  IP Passthroughعند تشغیل  مالحظة:
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANھذه الصفحة غیر متوفرة. انتقل إلى متقدم> 

 عالمة في النطاق تحدید ضمن الضیوف لشبكة األقل على واحد نطاق تحدید علیك یجب ،Wi-Fi عبر ضیف شبكة لتشغیل :مالحظة
 . التغییرات حفظ حدد ثم Wi-Fi إعدادات بویبالت

 إلى االسم طول یصل أن یمكن .تغییره أو الضیوف شبكة اسم لضبط (SSID) الضیوف شبكة اسم أدخل :(SSID)سم شبكة الضیف ا
 .حرفًا 32

 :Wi-Fi ألمان خیاًرا حدد األمان:

 ذلك أمكن إن استخدامھا ویجب الالسلكیة للشبكات ميالمح للوصول أمانًا األكثر الطریقة ھي WPA3/WPA2 بین االنتقال •
 . WPA3و WPA2 مع المتوافقة لألجھزة

• WPA3 PSK یمكن استخدامھا ألجھزة WPA3. 

 خدامھااست ویمكن مرور، بكلمة المحمیة غیر المفتوحة الشبكات على والخصوصیة التشفیر یوفر محّسن مفتوح WPA3 خیار •
  .WPA3 ألجھزة

 .WPA2 تدعم ال القدیمة أجھزتك بعض كانت إذا استخدامھ یمكن لمختلطا WPA/WPA2 وضع •

• WPA2 AES PSK ألجھزة استخدامھا یمكن WPA2. 

  .اإلنترنت إلى للوصول بك الخاصة البیانات خطة واستخدام Wi-Fi حركة مراقبة آخرین ألشخاص یتیح مفتوح •
 .الخیار ھذا استخدام تجنب :مالحظة

 ."جدیدة مرور كلمة إنشاء" زر استخدام یمكنك أو ،Wi-Fi مرور لمةك أدخل كلمة المرور:

 



 

 28  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

 كلمة أو المسؤول مرور كلمة عن مختلفة مرور كلمة وتستخدم االفتراضي اإلعداد من المرور كلمة بتغییر تقوم أن المھم من :مھم
 .والشبكة الجھاز أمان على للحفاظ األساسیة الشبكة مرور

 ."المرور كلمة" حقل في قویة عشوائیة مرور كلمة بإدخال الزر ھذا یقوم :جدیدة مرور كلمة إنشاء

  .المرور كلمة لعرض العین رمز فوق النقر یمكنك

 أجھزتك على المتاحة Wi-Fi شبكات قائمة في Wi-Fi ضیف شبكة لعرض المربع ھذا حدد :(SSID) عرض اسم شبكة الضیوف
  .المتصلة لألجھزة مرئیة الشبكة ھذه تكون فلن تحدیده، یتم لم إذا .المتصلة

Wi-Fi privacy separation )خصوصیة فصل Wi-Fi :(عن الشبكة ھذه على متصل جھاز كل عزل على للحفاظ المربع ھذا حدد 
 .اًماتم بھا موثوق غیر أو معروفة غیر المتصلة األجھزة بعض كانت إذا إضافیًا أمانًا ذلك یوفر .األخرى المتصلة األجھزة جمیع

  .المربع ھذا تحدید إلغاء یجب العادي، للتشغیل :مالحظة

  .حفظ التغییرات حدد
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 المتصلة األجھزة إدارة
 بتقنیة لمزودا التوجیھ بجھاز حالیًا المتصلة الشبكات "المتصلة األجھزة" لوحة تسرد المسؤول، ویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

5G شبكة لكل المتصلة األجھزة عدد إلى ضافةباإل الداخلیة لألماكن. 

 

  .الجانبیة القائمة من المتصلة األجھزة حدد أو الرئیسیة الصفحة في "المتصلة األجھزة" لوحة من حدد المتصلة، األجھزة إلدارة
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  المتصلة األجھزة صفحة

 أسماء ظھور طریقة تعدیل لك وتتیح الداخلیة لألماكن 5G ةبتقنی المزود التوجیھ بجھاز متصل جھاز كل حول تفاصیل الصفحة ھذه توفر
  .اإلنترنت إلى األجھزة أحد وصول حظر إلغاء أو حظر أیًضا یمكنك .المستخدم واجھة في األجھزة

 

 متصل 
 :الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ بجھاز المتصلة األجھزة جمیع الجدول ھذا یسرد

 ).االتصال نوع لقراءة الرمز فوق التمریر یمكنك( .جھاز لكل االتصال نوع إلى الرمز یشیر :االتصال

 یكون قد نادرة، حاالت في .المتصل الجھاز على ضبطھ تم الذي المضیف اسم ھو المتصل الجھاز اسم یكون ما عادة :الجھاز
  .متاح غیر المضیف اسم

 .Ethernet عبر أو الضیوف الشبكة أو األساسیة بالشبكة متصالً  الجھاز كان إذا ما إلى تشیر الشبكة:

 الجھاز إزالة تتم. (حفظ التغییرات) Save Changes حدد .االتصال إعادة من ومنعھ جھاز أي لفصل المربع ھذا حدد حظر:
متاح ، ولكنھ غیر Wi-Fiیتوفر ھذا الخیار لكل جھاز متصل عبر :مالحظة .أدناه محظور قائمة في ویظھر متصل قائمة من

 .USBأو  Ethernetلجھازك الخاص أو أجھزتك المتصلة عبرعبر 

 صف ةلتوسع الیمین على ألسفل السھم فوق انقر ھذه، الویب مستخدم واجھة في یظھر كما الجھاز اسم تغییر أو ما جھاز تفاصیل لعرض
  :اآلتیة المعلومات تظھر .األجھزة

 في الجھاز اسم فقط ھذا یغیر :مالحظة .مختلفًا اسًما أدخل ھذه، المستخدم جھةوا في الجھاز اسم ظھور كیفیة لتغییر االسم: •
 .فیھا تغییره یتم التي المستخدم واجھة

• IPv4 )بروتوكول IPv4(: عنوان IP المتصل للجھاز.  

ف( MAC عنوان :MAC عنوان •  ). المتصل الجھاز لھذا فرید شبكة معّرِ

  .IPv6 یدعم المتصل الجھاز كان إذا المحلي تباطلالر IPv6 عنوان :المحلي االرتباط •

 .الصف لطي ألعلى السھم فوق انقر
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 المحظورة األجھزة
 .الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ بجھاز االتصال من المحظورة األجھزة جمیع القسم ھذا یسرد

 االسم خالل من علیھا التعرف یتم ذلك، من بدالً  .IP نوانع لھا فلیس حالیًا، متصلة غیر المحظورة األجھزة أن إلى نظًرا :مالحظة
 .MAC وعنوان

 إزالة تتم .(حفظ التغییرات) Save Changes وحدد (حظر) Block االختیار مربع تحدید بإلغاء قم محظور، جھاز حظر إللغاء
 .أعاله المتصلة األجھزة قائمة في ویظھر المحظورة األجھزة قائمة من الجھاز
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 اإلعدادات دارةإ
  .برنامجلل تحدیث آخر ووقت وتاریخ "المنافذ تصفیة" اإلعدادات لوحة تعرض للمسؤول، الویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 

  .الجانبیة القائمة من اإلعدادات حدد أو الرئیسیة الصفحة في اإلعدادات لوحة من حدد النظام، إعدادات من المزید لتكوین

  :التالیة التبویب عالمات اإلعدادات صفحة ضمنتت

 التفضیالت •

 البرنامج تحدیث •

 واالستعادة االحتیاطي النسخ •

• VPN )الخاصة الظاھریة الشبكة( 

• GPS 

 متقدمة إعدادات •
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  "تفضیالت" التبویب عالمة

 في واألرقام والوقت التواریخ عرض كیفیة وتغییر بك الخاص FX2000 جھاز على Ethernet تعطیل ھذه التبویب عالمة لك تتیح
 سبیل على .البعیدة الخوادم إلى المرسلة الحزم على التفضیالت ھذه تؤثر مالحظة:. FX2000 بإدارة الخاصة الویب مستخدم واجھة
 سوف آخر، انمك في الوقت عن لإلبالغ حزم وأیة للمسؤول، الویب مستخدم واجھة فإن ساعة، 24 الوقت تنسیق بتحدید قمت إذا المثال،
 .ساعة 24 بتنسیق الوقت تعرض

 

 عبر FX2000 بجھاز االتصال تعطیل ترید كنت إذا االختیار خانة تحدید بإلغاء قم .افتراضیًا إیثرنت تمكین یتم تمكین إیثرنت:
Ethernet. 

 .المسؤول شبكة مستخدم لواجھة لغة حدد للغة:ا

 ).سنة/شھر/یوم أو سنة/یوم/شھر( الویب مستخدم واجھة عبر دامھاستخ المطلوب التاریخ تنسیق حدد :التاریخ

 ).ساعة 24 أو 12( الویب مستخدم واجھة عبر استخدامھ المطلوب الوقت تنسیق حدد :الوقت

د المواقع دی(نظام تح SPG حدد تنسیق المسافة المطلوب استخدامھ لواجھة مستخدم الویب عند تحدید االرتفاع والدقة باستخدام :المسافة
 .العالمي) (باألقدام أو األمتار)

 ).شریةع كنقطة فاصلة أو نقطة باستخدام( الویب مستخدم واجھة في المعروضة العشریة األرقام تنسیق اختر :األرقام تنسیق/  الوحدات

 .اإلعدادات لتحدیث حفظ التغییرات وانقر اختیاراتك حدد
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  "البرامج تحدیث" التبویب عالمة

 التبویب عالمة تعرض .المحمول الھاتف شبكة عبر الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز إلى تلقائیًا البرامج تحدیثات تمریر یتم
 برنامجال تحدیثات من بالتحقق لك وتسمح البرنامج تحدیث ومحفوظات النظام تحدیث معلومات وأحدث لدیك الحالي البرنامج إصدار ھذه

  .الحدیثة

 

 رنامج الحاليالب
 .الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز على حالیًا المثبّت البرنامج إصدار إصدار البرنامج:

 تحقق من وجود تحدیث للبرنامج
 تحدیث ھناك كان إذا ما لمعرفة FG2000 لجھاز التحقق عملیة إجراء فیھا تم مرة آخر ووقت تاریخ آخر تحقق من وجود تحدیث:

  .متوفر

 .النتائج عرض فسیتم تحدیث، وجود من بالتحقق قمت إذا .فارغة المنطقة ھذه تكون ما عادةً  تحدیث الحالة:

 تنزیلھ یتم جدید، برنامج تحدیث توفر حالة في .المتاحة البرامج تحدیثات من یدویًا للتحقق الزر ھذا فوق انقر التحقق من وجود تحدیث:
 .تلقائیًا

 مجآخر تحدیث للبرنا
 .للبرنامج تحدیث آخر حول تفاصیل القسم ھذا یعرض

 محفوظات تحدیث البرنامج
 ھذا عرض یتم فلن تحدیثات، أي تثبیت یتم لم إذا .الجھاز ھذا على وتثبیتھا تنزیلھا تم التي التحدیثات آخر تفاصیل القسم ھذا یعرض

  .القسم
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  واالستعادة االحتیاطي النسخ التبویب عالمة

 ما ملف على الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ لجھاز الحالیة لإلعدادات احتیاطي نسخ إلجراء ھذه التبویب عالمة استخدم
 المصنع إعدادات إلى FX2000 جھاز ضبط إعادة أو سابقًا محفوظ تكوین ملف) تحمیل( استعادة أو بك الخاص الكمبیوتر بجھاز

 .FX2000 جھاز تشغیل إعادة أو االفتراضیة

 

 تكوینات النسخ االحتیاطي
 مرور كلمة أدِخل بك، الخاص الكمبیوتر بجھاز ما ملف على 5G بتقنیة المزود التوجیھ لجھاز الحالیة لإلعدادات احتیاطي نسخ إلجراء

 .المسؤول مرور كلمة حقل في بك الخاصة المسؤول

 وال المسؤول مرور كلمة بتغییر قمت قد كنت إذا. FX2000 جھاز من يالسفل الجزء على االفتراضیة المسؤول مرور كلمة طباعة تتم
 .المعروض األمان سؤال عن وأجب ،المسؤول مرور كلمة نسیت فوق وانقر الیمنى، العلیا الزاویة في الدخول تسجیل فحدد تتذكرھا،

 .الحالیة المسؤول مرور كلمة عرض سیتم

 إللغاء .للمسؤول الویب مستخدم واجھة إلى دخولك حظر فسیتم متتالیة، مرات خمس ةصحیح غیر مرور كلمة أدخلت إذا :مالحظة
 .FX2000 جھاز تشغیل أعد الحظر،

 .الویب على المسؤول استخدام بواجھة المتصل الجھاز على االفتراضي التنزیالت مجلد إلى تلقائیًا الملف تنزیل یتم. تنزیل زر فوق انقر
  .بك الخاص الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ لجھاز اإلعدادات جمیع على ھذا التكوین ملف یحتوي

 لفالم ھذا استعادة یمكن ال .آخر جھاز أي على أو تنزیلھ تم الذي النظام على عرضھ أو االحتیاطیة النسخة ملف تحریر یتعذر :مالحظة
 واجھة باستخدام إال تغییرھا أو اإلعدادات عرض یمكن وال داخلیة،ال لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز من الطراز لھذا إال

 .للمسؤول الویب مستخدم
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 اإلعدادات استعادة

 إلى ذلك يیؤد قد .التكوین ملف مع لتتطابق الموجودة اإلعدادات "جمیع" تغییر إلى) تكوین ملف تحمیل( اإلعدادات استعادة تؤدي !تنبیھ
 الویب مستخدم بواجھة اتصالك وقطع FX2000 بجھاز الحالیة االتصاالت جمیع قطع إلى یؤدي ما ة،الحالی Wi-Fi إعدادات تغییر

 .للمسؤول

 .المسؤول مرور كلمة حقل في المسؤول مرور كلمة أدِخل االحتیاطي، النسخ إعدادات ملف من النظام إعدادات الستعادة

 .ستعادةلال االحتیاطي النسخ إعدادات ملف واختر تصفح فوق انقر

 .الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز من الطراز لھذا إنشاؤه تم ملف استعادة فقط یمكنك :مالحظة

 .اآلن استعادة الزر فوق انقر

 االستعادة إلى إعدادات المصنع االفتراضیة
  .االفتراضیة المصنع قیم إلى تاإلعدادا جمیع ضبط بإعادة الزر ھذا یقوم االستعادة إلى إعدادات المصنع االفتراضیة:

 بجھاز الحالیة االتصاالت جمیع قطع إلى یؤدي ما الحالیة، Wi-Fi إعدادات یغیّر وقد التشغیل إعادة بدء إلى الخیار ھذا یؤدي !تنبیھ
FX2000 للمسؤول الویب مستخدم بواجھة اتصالك وقطع. 

 الجھاز تشغیل اعد
 .تشغیلھ وإعادة 5G التوجیھ جھاز تشغیل إیقافب الزر ھذا یقوم زر إعادة التشغیل:
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  )الخاصة الظاھریة الشبكة( VPN التبویب عالمة

 .Open VPN باستخدام عامة شبكة عبر البعیدة بالشبكات آمنة اتصاالت إنشاء الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز لك یتیح

 

 مرور حركة تَُمر حیث فعّالة، "المنفذ توجیھ إعادة"و "المنفذ تصفیة" إعدادات تكون ال ،Open VPN اتصال إنشاء یتم عندما مالحظة:
 .Open VPN نفق عبر المتصلة األجھزة جمیع من البیانات

 . )OpenVPN (تكوین إعدادات Configure OpenVPN Settings فوق انقر ،VPN اتصال لتكوین

 

Open VPN Configuration Files )تكوین ملفات OpenVPN :(تكوین ملفات وإفالت بسحب قم Open VPN مزود من 
Open VPN الملفات تحمیل منطقة في.  

  .ھنا Open VPN اتصال مستخدم اسم أدخل :المستخدم اسم

  .ھنا Open VPN اتصال مرور كلمة أدخل :المرور كلمة

Auto-connected VPN )بشبكة التلقائي االتصال VPN :(التمریر شریط ونیك عندما ON/OFF /تشغیل)(في إیقاف التشغیل 
 VPN اتصال إنشاء یجب ،(إیقاف التشغیل) OFF وضع في .باإلنترنت االتصال عند تلقائیًا VPN نفق إنشاء سیتم ،(تشغیل) ON وضع
  .یدویًا

Clear all Open VPN settings )إعدادات جمیع مسح Open VPN :(تملفا جمیع الزر ھذا یحذف VPN ،ویعید والسجالت 
  .VPN إعدادات جمیع تعیین

 . VPN بخادم واالتصال التكوین عملیات لحفظ (حفظ التغییرات واالتصال) Save Changes and Connect فوق انقر
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 VPN اتصال

 . Open VPN لنظام FX2000 جھاز بتكوین تقوم أن بمجرد مرئیًا القسم ھذا یصبح

 .Open VPN اتصال الةح إلى یشیر حالة االتصال:

 .الحالي OpenVPN نظام اتصال مدة وقت االتصال:

 .Open VPN سجل ملفات لعرض الزر ھذا استخدم عرض السجالت:

 .Open VPN لتوصیل الزر ھذا استخدم اتصال:
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  GPS التبویب عالمة

 استخدم .الحالي موقعك تحدید ھذا االستقبال لجھاز یمكن. GPS استقبال جھاز على الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز یشتمل
 بمیزة المزودة األجھزة إلى GPS بث وتمكین الحالي الموقع معلومات وعرض العالمي المواقع تحدید نظام لتمكین ھذه التبویب عالمة
GPS میزة عبر Wi-Fi. 

 

 GPS إعدادات

 یقوم أو بك الخاص الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز على GPS دیورا اإلعداد ھذا یمّكن تمكین نظام تحدید المواقع العالمي:
 بیانات ویجعل يالعالم المواقع تحدید نظام الجھاز یستقبل ،تشغیل وضع في التشغیل إیقافتشغیل/ التمریر شریط یكون عندما .بتعطیلھ

 في مریرالت شریط یكون عندما .للمتابعة تأكید فوق انقر العالمي، المواقع تحدید نظام اتفاقیة تظھر .الصفحة ھذه في متاحة GPS موقع
 ). GPS( العالمي المواقع تحدید نظام بیانات تتوفر ال ،التشغیل إیقاف وضع

 یكون عندما. GPS استقبال جھاز تشغیل إیقاف وقت یحدد فإنھ اإلعداد ھذا تشغیل بمجرد :الجھاز تشغیل إعادة عند GPS تشغیل إیقاف
 تشغیل إیقاف عند GPS استقبال جھاز تشغیل إیقاف یتم ،(تشغیل)ON  وضع في إیقاف التشغیل)(تشغیل/ ON/OFF التمریر طشری

  .التالیة المرة في GPS استقبال جھاز إلى تحتاج عندما أخرى مرة تشغیلھ إلى ستحتاج .FX2000 جھاز

 بیانات توفیر یتم .المتصلة األجھزة مع الموقع معلومات بمشاركة Wi-Fi شبكة عبر GPS لك یسمح :Wi-Fi شبكة عبر GPS تشغیل
 تطبیقات استخدام یمكنك). NMEA( البحریة لإللكترونیات الوطنیة الرابطة بمعیار نصي دفق شكل في األولیة العالمي المواقع تحدید نظام

 التمریر شریط یكون عندما .بعید خادم إلى توجیھھا إعادة أو العالمي المواقع تحدید نظام بیانات من لالستفادة أخرى بجھات خاصة
ON/OFF /وضع على مضبوًطا إیقاف التشغیل)(تشغیل  ON(تشغیل)، الموقع معلومات مشاركة تتم ال.  

Port Number )المنفذ رقم :(منفذ رقم TCP )بجھاز اتصال إلنشاء المستخدم) النقل في التحكم بروتوكول FX2000 على والحصول 
 یمق تتراوح .المنفذ رقم تغیر أال یجب بذلك، للقیام وجیھ سبب ھناك یكن لم ما. Wi-Fi عبر GPS نظام استخدام لمیزة األولیة GPS ناتبیا

 .65535و 1024 بین المقبولة المنافذ

 الحالي الموقع
 .المحدد األخیر للموقع العرض خط :العرض خط

 .المحدد األخیر للموقع الطول خط :الطول خط

 .المحدد األخیر للموقع االرتفاع :االرتفاع
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 .GPS استقبال جھاز علیھ حصل الذي األفقي الموضع دقة مقیاس :الدقة

  المتقدمة اإلعدادات التبویب عالمة

 اإلعدادات صفحة حول معلومات على للحصول .المتقدمة التقنیة المعرفة أصحاب للمستخدمین فقط مخصصة المتقدمة اإلعدادات
 .48 الصفحة في المتقدمة اإلعدادات ،4 الفصل إلى انتقل لمتقدمة،ا

 FX2000عرض معلومات حول جھاز 
 ومقدار خدمةالمست والتقنیة الشبكة واسم الحالیة اإلنترنت حالة "حول" لوحة تعرض المسؤول، ویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 .االتصال وقت

 

 الصفحة من الجھاز حول لوحة حدد واستخدامھ، الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود التوجیھ جھاز حول تفصیالً  أكثر معلومات لعرض
  .الجانبیة القائمة من الجھاز حول حدد أو الرئیسیة

  :التالیة التبویب عالمات "حول" صفحة تتضمن

  باإلنترنت االتصال حالة •

 تاإلنترن جلسات •

 التشخیصیة األدوات •

 الجھاز معلومات •
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  باإلنترنت االتصال حالة التبویب عالمة

 .والنظام اإلنترنت اتصال عن عامة معلومات لعرض باإلنترنت االتصال حالة التبویب عالمة استخدم

 

 عام
 .FX2000 جھاز التصال الحالیة الحالة :الحالة

 .حالیةال اإلنترنت لجلسة الشبكة اسم :الشبكة اسم

 .5G تقنیة المثال سبیل على الحالي، الخلویة البیانات اتصال إلى یشیر التقنیة:

 .الحالیة اإلنترنت لجلسة االتصال إنشاء منذ انقضى الذي الوقت مقدار :االتصال مدة

 .االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ .الحالیة اإلنترنت لجلسة المستلمة البیانات كمیة :االستالم تم

 .االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ .الحالیة اإلنترنت لجلسة المرسلة البیانات كمیة :النقل تم

 IPv4 بروتوكول

 .FX2000 لجھاز المخصص لإلنترنت IP عنوان :IP عنوان

 .IPv4 بعنوان المرتبط الشبكة قناع :القناع

 .IPv4 بعنوان تبطالمر للبوابة IP عنوان :البوابة

DNS: جھاز یستخدمھ الذي النطاق اسم خادم FX2000 حالیًا. 

 IPv6 بروتوكول

 من مدعوم غیر كان أو IPv6 بروتوكول تشغیل إیقاف تم إذا فارًغا یكون( FX2000 لجھاز العالمي IPv6 بروتوكول عنوان: IP عنوان
 ).المشغل أو الحالیة الشبكة اتصال قبل
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  اإلنترنت جلسات التبویب عالمة

  .وعرضھا اإلنترنت جلسة بیانات لتصدیر اإلنترنت جلسات التبویب عالمة استخدم

 

 اإلنترنت جلسات معلومات تصدیر
  .اإلنترنت جلسة بیانات لتصدیر تصدیر الزر على انقر

 جلسات اإلنترنت
 .الزمني بالترتیب اإلنترنت جلسات تقدیم یتم مالحظة:

 .اإلنترنت جلسة بدء ووقت تاریخ التاریخ / الوقت:

 .اإلنترنت لجلسة المستغرق الوقت إجمالي المدة الزمنیة:

 .االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ .اإلنترنت لجلسة المستلمة البیانات مقدار البیانات المستَلَمة:

 .االتصال إنشاء عند الصفر من العداد ھذا یبدأ .اإلنترنت لجلسة المرسلة البیانات مقدار البیانات المرَسلَة:

 .المرسلة والبیانات المستلمة البیانات مجموع ھو ھذا .اإلنترنت لجلسة البیانات كمیة إجمالي إجمالي البیانات:

 .للجلسة IP عنوان :IPv4 عنوان

 قبل من مدعوم غیر كان أو IPv6 بروتوكول شغیلت إیقاف تم إذا فارًغا یكون( للجلسة العالمي IPv6 بروتوكول عنوان :IPv6 عنوان
 ).الخدمة مزود أو الحالیة الشبكة اتصال
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  التشخیصیة األدوات التبویب عالمة

  .الفني الدعم أو وإصالحھا األخطاء الستكشاف فقط تستخدم تفصیلیة معلومات ھذه التبویب عالمة تعرض

 

 المودم
 .FX2000 ازجھ ھاتف رقم :(MDN) رقم الھاتف المحمول

IMEI: المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة (IMEI) لجھاز FX2000 .بشكل فردیة متنقلة محطة لتحدید یستخدم رقًما 15 من مكون رمز ھو 
 .SIM بطاقة تغییر عند IMEI یتغیر ال .فرید

IMEISI: األجھزة من النوع لھذا اعتماد ورقم المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة من مزیج.  

 .FX2000 جھاز على حالیًا المثبت) البرنامج( الثابت البرنامج إصدار :FW إصدار

 .SIM بطاقة في خطأ حالة ھناك كانت إذا أو ،SIM بطاقة تركیب یتم لم إذا فارًغا الحقل ھذا یكون. SIM بطاقة إصدار: SIM إصدار

ICCID )لبطاقة المخصص الفرید المعرف رقم): المتكاملة الدوائر بطاقة معرف SIM .بطاقة تركیب یتم لم إذا فارًغا الحقل ھذا یكون 
SIM، بطاقة في خطأ حالة ھناك كانت إذا أو SIM. 

 الشبكة
 .الشبكة حالة الحالة:

 .5G تقنیة المثال سبیل على الحالي، الخلویة البیانات اتصال إلى یشیر :التقنیة

Network Operator :(مشغل الشبكة) المحمولة األجھزة شبكة مشغل اسم (MNO). 

 

 سبیل ىعل أقوى، اإلشارة أن إلى األعلى المطلقة القیم تشیر .واط مللي لكل بالدیسیبل مقاسة الخلویة، اإلشارة قوة :(RSRP) قوة اإلشارة
 .واط مللي لكل دیسیبل 90- من أقوى إشارة ھي واط مللي لكل دیسیبل 80- :المثال

SNR قیم .بالدیسیبل عنھا معبراً  الضوضاء قوة إلى اإلشارة قوة نسبة .الضوضاء إلى اإلشارة نسبة الضوضاء): (نسبة اإلشارة إلى 
SNR ،أفضل األعلى األرقام وتكون موجبة.  
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 .الحالي لالتصال المستخدم النطاق النطاق:

  الجھاز معلومات التبویب عالمة

 .بك الخاص FX2000 زجھا حول تفاصیل لعرض ھذه التبویب عالمة استخدم

 

 عام
 .Inseego :المصنِّعة الشركة

 .الجھاز طراز :الطراز

 .حالیًا المثبت) البرامج( الثابت البرنامج إصدار :الجھاز إصدار

 مكونات البرنامج
 .ومكوناتھ التشغیل نظام إصدار رقم إصدار نظام التشغیل:

 .المودم لمكون حالیًا المثبت) البرنامج( لثابتا البرنامج إصدار إصدار البرنامج الثابت للمودم:

 . Wi-Fi لمكون حالیًا المثبت) البرنامج( الثابت البرنامج إصدار: Wi-Fi لشبكة الثابت البرنامج إصدار

 . FX2000 جھاز لمسؤول الویب مستخدم واجھة إصدار رقم إصدار واجھة مستخدم الویب:

 . FX2000 جھاز على احالیً  المطبق التكوین إصدار :PRI إصدار
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 الحصول على الدعم
 .األساسیة الدعم ومعلومات المستخدم دلیل إلى ارتباًطا الدعم لوحة توفر المسؤول، ویب مستخدم لواجھة الرئیسیة الصفحة في

 

 ویب مستخدم اجھةلو الجانبیة القائمة من الدعم حدد أو الرئیسیة الصفحة دعم لوحة من حدد الدعم، معلومات من المزید لعرض
  .المسؤول
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  "العمالء دعم" التبویب عالمة

  .دعم ومعلومات مفیدة روابط على للحصول "العمالء دعم" التبویب عالمة استخدم

 

 جھازك
 .الجھاز طراز الطراز:

 .بك الخاص FX2000 بجھاز المرتبط الھاتف رقم الالسلكي: رقمك

 .ھذا خدمالمست دلیل إلى رابط المستخدم: دلیل

 .Inseego موقع إلى رابط المصنِّعة: الشركة

 دعم العمالء
 .العمالء دعم على للحصول البائع أو الخدمة بمزود اتصل

 لخدمةا مزود یوفرھا التي الشبكة استخدام فقط المقفلة لألجھزة یمكن .الخدمة مزود حسب األجھزة، بعض في متاح الجھاز قفلفتح/ الزر
  .حالیًا

 .الجھاز فتح فوق انقر مقفل، جھاز لفتح

 في رمزال أدخل .بك الخاص الخدمة بمزود لالتصال اإلرشادات اتبع أو ،فتح طلب تقدیم االرتباط فوق انقر الشبكة، رمز على للحصول
 .الرمز إرسال وانقر النص مربع الشبكة كود

 .تم وثم القفل ھازج فوق انقر فقط، الحالیة الشبكة استخدام یمكنھ بحیث جھاز لقفل
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3 
 المتقدمة اإلعدادات

 
  نظرة عامة

 استخدام اإلعدادات المتقدمة
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 عامة نظرة
  .والشبكات االتصاالت مجال في الفنیة الخبرة ذوي للمستخدمین مخصصة المتقدمة اإلعدادات

  .وأمانھ وبأدائھ 5G بتقنیة FX2000 يالداخل التوجیھ جھاز باستقرار ضاًرا "المتقدمة اإلعدادات" تغییر یكون قد !تحذیر

 المتقدمة اإلعدادات استخدام
 ویبالتب عالمة تظھر ،استمرار فوق نقرت إذا .تحذیر رسالة تظھر اإلعدادات، صفحة في المتقدمة اإلعدادات التبویب عالمة تحدید عند

 .المتقدمة اإلعدادات صفحة في "الشبكة"

  :المتقدمة اإلعدادات تشمل

 بكاتالش •

• DNS الیدوي 

 SIM بطاقة •

 "الحمایة جدار" •

  MAC عناوین تصفیة عامل •

 LAN منفذ •

 )فقط WAN )Inseego Connect إعدادات •

  المنافذ تصفیة •

  المنفذ توجیھ إعادة •

• Inseego Connect 
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  الخلویة التبویب عالمة

 الشبكة، من متاًحا) APN( الوصول نقطة اسم یكونو SIM وبطاقة فعال IP بعنوان FX2000 جھاز یُستخدم التكوین، عملیات معظم في
 كي ھذه ویبالتب عالمة في الوصول نقطة اسم تعیین إلى تحتاج فقد خاصة، شبكة تستخدم كنت إذا ذلك، ومع. اإلنترنت :المثال سبیل على

  .FX2000 جھاز مع التواصل من الشبكة تتمكن

 

عند الضرورة  (تشغیل/إیقاف التشغیل) ON/OFFیمكنك استخدام شریط التمریر مولة: السماح للجھاز باالتصال بشبكة األجھزة المح
إلیقاف تشغیل بیانات الشبكة الخلویة ومنع الوصول إلى شبكة األجھزة المحمولة. ھذا یمنع األجھزة المتصلة من االتصال باإلنترنت 

 یل العادي، یجب ترك ھذا اإلعداد في وضع التشغیل.. للتشغM2000واستخدام خطة بیانات األجھزة المحمولة الخاصة بجھاز 

 أفضل بتحدید تلقائیًا FW2000 جھاز یقوم ،ON الوضع في ON/OFF التمریر شریط یكون عندما تمكین التحدید التلقائي للشبكة:
  .أدناه شبكة مختلفة تحدید الزر استخدام یمكنك وال متاحة، 5G شبكة

 عن حثللب الزر فوق انقر .معینة شبكة تفضل وكنت شبكات عدة توفرت إذا الخیار ھذا استخدام يف ترغب قد تحدید شبكة مختلفة:
  .التحدید التلقائي للشبكة تمكین تشغیل إیقاف تم إذا فقط متاح الخیار ھذا مالحظة: .المفضلة الشبكة اختر ثم المتاحة، الشبكات

  إعدادات اسم نقطة الوصول

APN: حدد APN حدد أضف أو المنسدلة، القائمة من بك الخاص الخدمة مزود نم المقدم APN وأدخل APN في الخاصة لشبكتك 
 .أدناه یظھر الذي النص مربع

 .البیانات اتصال انقطاع في) الوصول نقطة اسم( APN تغییر یتسبب قد !تنبیھ

 لىع بناءً  بك الخاص الخدمة مزود من الحقول ھذه في دخالھاإ یتم التي المعلومات تأتي أن یجب .اختیاریة التالیة APN حقول مالحظة:
 .الشبكة متطلبات

 .الخاصة لشبكتك المستخدم اسم أدخل اسم المستخدم:

 .الخاصة لشبكتك المرور كلمة أدخل كلمة المرور:



 

 50  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

 

 

 ).None أو PAP and CHAP أو CHAP أو PAP( المنسدلة القائمة من الخاصة لشبكتك المصادقة طریقة حدد المصادقة:

PDP: البیانات حزم بروتوكول نوع حدد )PDP (المنسدلة القائمة من )IPv4 أو IPv6 أو IPv4 / IPv6.( 

  .التغییرات تطبیق لیتم الجھاز تشغیل إعادة ستتم. حفظ التغییرات فوق انقر
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  )یدویًا المجال اسم خادم( Manual DNS التبویب عالمة

 المجال اسم لخادم IP عنوانَي إلى یصل ما تعیین الصفحة ھذه لك تتیح). DNS( المجال اسم خادم بتحدید یًاتلقائ FX2000 جھاز یقوم
 .یدویًا

 

DNS الیدوي 

 .یدویًا المجال اسم خادم لتحدید المربع ھذا حدد :الیدوي DNSتشغیل 

 المجال اسم خادم میزة الستخدام العنوان ھذا لإدخا یجب .األساسي المجال اسم بخادم الخاص IP عنوان أدخل :DNS 1 IPعنوان 
 .یدویًا

 رغبت إذا فارًغا تركھ ویمكن اختیاري العنوان ھذا). االحتیاطي( الثانوي المجال اسم بخادم الخاص IP عنوان أدخل :DNS 2 IPعنوان 
 .ذلك في

 .حفظ التغییرات فوق انقر
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  )SIM بطاقة( SIM التبویب عالمة

 SIM بطاقة كانت إذا. PIN رمز باستخدام بك الخاص الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز في الموجودة SIM بطاقة قفل یمكن
 التشغیل إیقاف حتى تذكره یتم ،PIN رمز إدخال بمجرد .المحمولة األجھزة بشبكة االتصال قبل PIN رمز إدخال علیك فیجب مقفلة،
 .االفتراضي PIN رمز بك الخاص الخدمة مزود یوفر. SIM بطاقة لتغییر الحالي PIN رمز توفیر إلى أیًضا تحتاج قد .التالي

 . SIM لبطاقة PIN رمز إدخال أو SIM بطاقة قفل إللغاء الصفحة ھذه استخدام یمكنك

 

 .SIM لبطاقة PIN قفل حالة :SIM لبطاقة PIN قفل

  :یأتي ما لمحتملةا الحاالت تشمل. SIM لبطاقة الحالیة الحالة :SIM بطاقة حالة

 . SIM لبطاقة PIN رمز إدخال یلزم ال - جاھزة -
 إذا :مالحظة .المحمولة األجھزة شبكة استخدام من التمكن قبل SIM لبطاقة PIN رمز إدخال یجب - PIN تشغیل القفل برمز -

نة SIM بطاقة فستصبح مرات، عدة صحیح غیر PIN رمز إدخال تم  غیر اإلدخاالت عدد إلى یشیر عداد .PUK برمز مؤمَّ
 مزود من PUK رمز على الحصول یجب ،PUK برمز القفل بمجرد. PUK برمز القفل إلى إدخالھا سیؤدي التي الصحیحة

 .بك الخاص الخدمة
 على الحصول یمكن .للمتابعة SIM لبطاقة) الشخصي الحظر إلغاء مفتاح( PUK رمز إدخال یجب - PUK تشغیل القفل برمز -

 علیھ والتأكید PIN جدید شخصي تعریف رقم بإدخال قم. PUK رمز أدخل .بك الخاص الخدمة مزود خالل من PUK رمز
 لالستخدام قابلة غیر SIM بطاقة فستصبح مرات، عدة صحیح غیر PUK رمز إدخال تم إذا :مالحظة. القفل إلغاء فوق وانقر
 .المتبقیة الدخول محاوالت عدد إلى یشیر عداد .جدیدة SIM بطاقة على الحصول علیك یتعین سوف وھنا .لألبد

  .بالفعل إدخالھ تم ولكن ،SIM لبطاقة PIN رمز إدخال الالزم من كان -غیر مقفولة  -
 .صحیح بشكل SIM بطاقة إدخال من تأكد. SIM بطاقة اكتشاف یتم لم - SIM ال توجد بطاقة -
  .استخدامھا یمكن وال متوقع ھو كما تجبتس لم لكنھا ،SIM بطاقة اكتشاف تم - SIM خطأ في بطاقة -

  :یلي ما الممكنة العملیات تتضمن. SIM بطاقة حالة على المتاحة اإلجراءات تعتمد :المطلوب اإلجراء

Turn on PIN Lock )برمز القفل تشغیل PIN (- بطاقة ضبط إلى یؤدي SIM رمز إدخال یلزم بحیث PIN التشغیل بدء عند 
  .الحالي PIN رمز إدخال علیك یجب العملیة، ھذه إلجراء .المحمولة جھزةاأل بشبكة لالتصال

Turn off PIN Lock )برمز القفل تشغیل إیقاف PIN (- برمز القفل تشغیل إیقاف إلى یؤدي PIN وضع في كان الذي 
 علیك یجب العملیة، ھذه إلجراء .المحمولة األجھزة بشبكة لالتصال ذلك بعد PIN رمز إدخال یلزم ال بحیث سابقًا، التشغیل
  .الحالي PIN رمز إدخال
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 التعریف رقم إدخال ثم الحالي، الشخصي التعریف رقم إدخال یجب. SIM لبطاقة PIN رمز بتغییر لك یسمح :PINتغییر رمز 
 .وتأكیده الجدید الشخصي

 . SIM لبطاقة االفتراضي PIN رمز بك صالخا الخدمة مزود یوفر :مالحظة .الحالي PIN رمز أدخل :الحالي PIN رمز

 . حفظ التغییرات فوق انقر

  



 

 54  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

  "الحمایة جدار" التبویب عالمة

 ویحمي المتصلة، واألجھزة FX2000 جھاز بین اإلنترنت عبر بمرورھا المسموح البیانات حركة FX2000 جھاز حمایة جدار یحدد
 التبویب عالمة استخدم .الحمایة جدار تشغیل إیقاف یتعذر .اإلنترنت من ةالوارد الضارة البیانات مرور حركة من المتصلة أجھزتك

 ددةمح قواعد وإعداد بالكامل البیانات مرور حركة الستقبال معین جھاز وضبط الحمایة لجدار العام األمان مستوى لضبط "الحمایة جدار"
  .الحمایة لجدار

 

، یتم تعیین إمكانیات جدار الحمایة من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات في  IP Passthroughعند تشغیل  مالحظة:
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANوفرة. انتقل إلى متقدم> ھذه الصفحة غیر مت

 (VPN) میزة المرور عبر الشبكة الخاصة االفتراضیة

  .تشغیل ھو إیقاف/تشغیل التمریر شریط أن من تأكد ،VPN نفق بإنشاء المتصلة لألجھزة للسماح

 الشفاف IPv6 وضع

 إمكانیة ھذا یتیح. ON الوضع إلى ON/OFF التمریر شریط حّرك ،)الشفاف IPv6 وضع( IPv6 Transparent Mode الستخدام
 .اإلنترنت من المتصلة األجھزة إلى الوصول

 لشبكة الفرعیة المراقبةا
 المتصل لجھازل المراقبة الفرعیة الشبكة إعداد یتیح .المراقبة الفرعیة بالشبكة للسماح المربع ھذا حدد السماح بالشبكة الفرعیة المراقبة:

 حظرھا یتم كان التي تاإلنترن عبر المتدفقة البیانات جمیع استقبال) الوجھة IP عنوان( المراقبة الفرعیة للشبكة IP كعنوان المحدد
  .الحمایة جدار بواسطة

 لجھاز یكون أن یجب لكن صحیح، بشكل العمل على المزعجة الشبكة تطبیقات بعض المراقبة الفرعیة بالشبكة السماح یساعد قد :مالحظة
 .الضارة البیانات مرور حركة من نفسھ یحمي كي بھ خاص حمایة جدار المراقبة الفرعیة الشبكة

 الشبكة وجھة( المراقبة الفرعیة الشبكة جھازَ  یصبح أن في ترغب الذي المتصل بالجھاز الخاص IP عنوان أدخل الوجھة: IP عنوان
 ."المتصلة األجھزة" شاشة على متصل جھاز لكل IP عنوان من التحقق یمكنك :مالحظة). المراقبة الفرعیة

 .حفظ التغییرات فوق انقر
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  "MAC عناوین فیةتص عامل" التبویب عالمة

 ضبط یتم افتراضي، بشكل. DHCP عبر FX2000 جھاز شبكة إلى بالوصول فقط المحددة لألجھزة MAC عناوین تصفیة عامل یسمح
 . "التشغیل إیقاف" وضع على MAC عناوین تصفیة عامل

 .الجھاز وصول وتحدید "تشغیل" وضع على MAC عناوین تصفیة عامل لضبط ھذه التبویب عالمة استخدم

 

 األجھزة قائمة من DHCP عبر بالشبكة باالتصال لھا السماح ترید التي) األجھزة( الجھاز حدد ،MAC عناوین تصفیة عامل الستخدام
 انقر .(تشغیل) ON الوضع إلى )MAC إیقاف التشغیل عامل تصفیة عناوین(تشغیل/ MAC Filter ON/OFF تمریر شریط وحّرك

 .حفظ التغییرات فوق

 على الشبكة عن التصفیة عامل في المضّمنة غیر األجھزة جمیع اتصال قطع إلى MAC عناوین تصفیة خاصیة تشغیل یؤدي !تنبیھ
  .الفور

 .FX2000 بـ حالیًا المتصلة األجھزة جمیع القائمة ھذه تتضمن

 تحدید ترید كنت إذا ما واختر MAC وعنوان لجھازا اسم أدخل ثم األجھزة، قائمة إلى جھاز إلضافة الزر ھذا استخدم إضافة جھاز جدید:
  .(حفظ التغییرات) Save Changes فوق انقر ثم ،)MAC (عامل تصفیة عناوین MAC Address Filter االختیار مربع

 .(حفظ التغییرات) Save Changes فوق وانقر الجھاز لھذا (حذف) Delete االختیار مربع حدد القائمة، من جھاز لحذف

 .(تأكید) Confirmو (تحدیث القائمة) Refresh List فوق انقر القائمة، وتحدیث محفوظة غیر تغییرات أي تجاھلل
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  )المحلیة المنطقة شبكة( LAN التبویب عالمة

 جمیعو الجھاز من المحلیة الشبكة تتكون. FW2000 لجھاز (LAN) المحلیة المنطقة شبكة حول ومعلومات إعدادات الصفحة ھذه توفر
 .المتصلة األجھزة

 

IP Passthrough 

المعین  IPدد من الحصول على عنوان المح LANالجھاز األول الذي تم اكتشافھ على منفذ  IP Passthrough (IPPT)یمّكن عبور 
 IPعند تشغیل  مالحظة:لك بتمكین اتصال واحد لواحد بنظام توجیھ مضیف.  IPPTبواسطة شبكة الھاتف المحمول. یسمح 

Passthrough  سیكون لجھاز واحد فقط إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت. سیتم قطع اتصال جمیع األجھزة األخرى المتصلة وفقد ،
  إلى اإلنترنت.الوصول 

  :یتم تعیین اإلمكانات التالیة من خالل نظام توجیھ المضیف وال تتوفر إعدادات واجھة مستخدم الویب

 األساسیة والضیف Fi-Wiشبكات  •

 الحمایة جدار •

  المنافذ تصفیة •

  المنفذ توجیھ إعادة •

 . IP Passthrough لتمكین المربع حدد :IP Passthroughقم بتشغیل میزة 
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  .فقط تحددھا التي بالواجھة الكبل توصیل من تأكد). USB أو Ethernet( المنسدلة القائمة من واجھة حدد :IPPT واجھة
  .األخرى الواجھات كافة تعطیل سیتم واجھة، على IPPT تمكین عند مالحظة:

  IPv4 بروتوكول

 .االفتراضیة القیمة استخدام یمكنك عادةً، .المحلیة الشبكة من یظھر كما ،FX2000 لجھاز IP عنوان :IPن عنوا

Subnet Mask :(قناع الشبكة الفرعیة) لجھاز الفرعیة الشبكة قناع شبكة إعداد FX2000 .255.255.255.0 االفتراضیة القیمة 
 لنطاق الصحیح الفرعیة الشبكة قناع استخدام من فتأكد ،LAN لشبكة IP عنوان بتغییر قمت إذا"). C" الفئة( الصغیرة للشبكات قیاسیة

 .LAN بشبكة الخاص IP لعنوان المحدد IP عناوین

 

 عنوان. FX2000 جھاز على Wi-Fi لواجھة (MAC) الوسائط إلى الوصول في التحكم وحدة عنوان :(للقراءة فقط) MACعنوان 
MAC ف ھو   .شبكة جھاز تصنیع عند ضبطھ تمی فرید، شبكة معّرِ

 خادم یخصص .محدًدا المربع ھذا ترك یجب .تشغیلھا إیقاف أو DHCP خادم میزة تشغیل ھذا االختیار مربع یتیح :DHCP تشغیل خادم
DHCP عنوان IP خادم تشغیل إیقاف تم إذا :مالحظة .متصل جھاز لكل DHCP، عنوان ضبط فسیلزم IP متصل جھاز لكل ثابت. 

DHCP Lease Time وقت تأجیر) DHCP:( عنوان المتصلة األجھزة خاللھا تجدد أن یجب التي الدقائق عدد IP بواسطة لھا المعین 
  .القیمة ھذه تغییر فیمكنك خاصة، متطلبات لدیك كانت إذا ولكن االفتراضیة، بالقیمة العدد ھذا ترك یمكن عادةً،. DHCP خادم

Start DHCP Address Range at بدایة نطاق عناوین) DHCP :(عناوین نطاق بدایة عند IP خادم یستخدمھ الذي DHCP .إذا 
 عادةً  فسیكون ،IP حجز باستخدام IP عنوان ضبط تم وإذا ھذا؛ DHCP نطاق خارج IP عنوان فاستخدم العمیل، جھاز على IP ضبط تم

 .اإلعداد ھذا بتغییر فقط ءالخبرا للمستخدمین یُسمح :مالحظة .النطاق ھذا ضمن

End DHCP Address Range at نھایة نطاق عناوین) DHCP :(عناوین نطاق نھایة عند IP خادم یستخدمھ الذي DHCP .تم إذا 
 عادةً  فسیكون ،IP حجز باستخدام IP عنوان ضبط تم وإذا ھذا؛ DHCP نطاق خارج IP عنوان فاستخدم العمیل، جھاز على IP ضبط
 .اإلعداد ھذا بتغییر فقط الخبراء للمستخدمین یُسمح :مالحظة .النطاق ذاھ ضمن

 IPv6 بروتوكول

 .IPv6 عبر باإلنترنت باالتصال IPv6 عبر المتصلة األجھزة یمّكن ھذا. IPv6 یدعم المتصل الجھاز كان إذا المربع حدد :IPv6تشغیل 

 .IPv6 یدعم المتصل الجھاز كان إذا المحلي لالرتباط IPv6 عنوان عنوان االرتباط المحلي:

 تكوین البوابة
). یدویًا الشبكة ناعوق البوابة تكوین أو الشبكة وقناع االفتراضیة البوابة استخدم( التكوین لتحدید المنسدلة القائمة استخدم إعدادات البوابة:

 .الفرعیة الشبكة وقناع للبوابة IP نعنوا بإدخال مطالبتك ستتم ،یدویًا الشبكة وقناع البوابة بتكوین قم اخترت إذا

 .وحفظھا الجدیدة اإلعدادات لتفعیل التغییرات حفظ فوق انقر
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  WAN إعدادات

 .فقط اإلنجلیزیة باللغة حالیًا Inseego Connect عرض یتم. Inseego Connect مع فقط WAN إعدادات تتوفر مالحظة:

 .مستمر WAN باتصال Keepalive یسمح. aliveWAN keep وتكوین تمكین لـ الصفحة ھذه استخدم

 

 اتصال على اإلنترنت اتصال من للتحقق البحث عناوین من Keepalive یتحقق التشغیل، حالة في :WAN Keep Aliveتمكین 
WAN.  

  .WAN اتصال من للتحقق DNS لـ IP عنوان أول أدخل :1عنوان البحث 

 ).Keepalive (ACK) إقرار مع یستجیب ال 1 البحث عنوان كان إذا( للتحقق نيالثا IP DNS عنوان أدخل :2 عنوان البحث

 ).Keepalive ACK مع یستجیب ال 2 البحث عنوان كان إذا( للتحقق الثالث DNS بـ الخاص IP عنوان أدخل :3 عنوان البحث

 االحتفاظ من األول التحقق حدوث قبل الحةص حزمة تلقي دون المطلوب الثواني عدد أدخل الفاصل الزمني للبقاء على قید الحیاة:
 .بالحیاة

 .الثالثة البحث عناوین لجمیع التحقق فشل بعد المحاولة إعادة مرات عدد أدخل عدد المحاوالت:

 .التحقق محاوالت بین الثواني عدد أدخل الفاصل الزمني إلعادة المحاولة:
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  "المنافذ تصفیة" التبویب عالمة

 تحدید یتم .اإلنترنت إلى بالوصول المحددة للتطبیقات فقط والسماح الصادرة اإلنترنت اتصاالت بحظر "المنافذ تصفیة" میزة لك تسمح
 مرور ركةح تفاصیل تعلم كنت إذا إضافیة، تطبیقات تحدید یمكنك .مسبقًا محددة التطبیقات بعض .المنافذ أرقام خالل من المرور حركة

 .التطبیقات بواسطة إنشاؤھا تم التي المستخدمة البیانات

 

، یتم تعیین إمكانیات تصفیة المنفذ من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات في  IP Passthrough: عند تشغیل مالحظة
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANھذه الصفحة غیر متوفرة. انتقل إلى متقدم> 

 ألي یمكن بحیث لمنافذا تصفیة تشغیل إلیقاف .تشغیل وضع إلى إیقاف التشغیلتشغیل/ التمریر شریط حّرك المنافذ، تصفیة میزة لتشغیل
  .التشغیل إیقاف وضع إلى التمریر شریط حّرك باإلنترنت، االتصال تطبیق
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  التطبیقات
  .اإلنترنت إلى الوصول من تتمكن أن ترید يالت التطبیقات حدد

 .المدرجة المنافذ تصفیة تطبیقات من تطبیق لكل البروتوكول ومعلومات المنافذ أرقام اآلتي الجدول یوفر

 TCP *STCP *UDP*  المنفذ اسم التطبیق

 لبرید اإللكتروني ا

POP3  

POP3S  

110 

995 

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 مخصص
 نعم

IMAP  

IMAPS  

143 

993 

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 مخصص
 مخصص

SMTP  

SecureSMTP 

25 

465 

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 مخصص
 ال

 (أمر) FTP تحكم
 FTP نقل البیانات عبر

21 

20 

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 مخصص
 مخصص

HTTP  80 مخصص نعم نعم 

HTTPS  443 مخصص نعم نعم 

Telnet 23 مخصص ال نعم 

  المخصصة التطبیقات
 .المخصصة التطبیقات قائمة إلى جدید صف إلضافة مخصص تطبیق إضافة الزر استخدم

 .اإلنترنت إلى الوصول من الجدید التطبیق تمكین ترید كنت إذا المربع ھذا حدد تشغیل:

App Name :(اسم التطبیق) المخصص للتطبیق اسًما أدخل.  

  .افتھإض الجاري المخصص للتطبیق الصادرة البیانات مرور حركة بواسطة المستخدمة المنافذ أرقام نطاق بدایة أدخل :البدء منفذ

 .التطبیق یستخدمھا التي المنافذ أرقام نطاق نھایة أدخل :اإلنھاء منفذ

 .اإلنھاء منفذو البدء منفذ من لكل نفسھا القیمة فاكتب منافذ، نطاق من بدالً  واحًدا منفذًا یستخدم التطبیق كان إذا :مالحظة

 ). كالھما أو UDP أو TCP( المنسدلة القائمة من المنافذ نطاق بواسطة المستخدم البروتوكول حدد :البروتوكول

 التطبیقات إلزالة أخرى مرة "المنافذ تصفیة" التبویب عالمة فوق انقر مالحظة: .مخصص تطبیق لحذف المربع ھذا حدد :حذف
  .الشاشة على العرض من المحذوفة المخصصة

 .المخصصة التطبیقات على إجراؤھا تم تغییرات أي لحفظ التغییراتحفظ  فوق انقر

 

 

                                                 
 .المنفذ لرقم موحد البروتوكول أن لىإ تشیر نعم *

 .المنفذ لرقم موحد البروتوكول أن إلى تشیر ال
 .موحًدا یكون ال قد ولكن البروتوكول، الستخدام) المخصصة اإلنترنت أرقام ھیئة( IANA قِبل من تعیینھ تم المنفذ رقم أن إلى تشیر مخصص
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  "المنفذ توجیھ إعادة" التبویب عالمة

 الحمایة جدار یمنع عادةً، .بشبكتك متصل معین جھاز إلى معینة تطبیقات توجیھ بإعادة) التوجیھ إعادة( Port Forwarding یسمح
 متقو خادم أي إلى بالوصول اإلنترنت لمستخدمي المنفذ توجیھ إعادة میزة تسمح .إلنترنتا من الواردة البیانات مرور حركة المدمج
  .إلكتروني برید خادم أو FTP أو ویب خادم مثل الكمبیوتر، على بتشغیلھ

  .مطلوبًا ذلك یكن لم ما تشغیلھا عدم ویجب أمنیة مخاطر حدوث في المنفذ توجیھ إعادة تتسبب :مھم

 استخدام یمكن ال الحالة، ھذه في .لإلنترنت IP عنوان من بدالً  الخاصة شبكتھا على IP عنوان المحمولة األجھزة شبكات بعض لك توفر
 .بك الخاص IP عنوان إلى الوصول یمكنھم ال اإلنترنت مستخدمي ألن ؛"المنفذ توجیھ إعادة"

 

، یتم تعیین إمكانیات إعادة توجیھ المنفذ من خالل نظام توجیھ المضیف المتصل. اإلعدادات  IP Passthroughیل عند تشغ :مالحظة
 .IP Passthroughإلیقاف تشغیل  LANفي ھذه الصفحة غیر متوفرة. انتقل إلى متقدم> 

 توجیھ إعادة شغیلت إلیقاف .تشغیل وضع إلى التشغیل إیقاف/تشغیل التمریر ریطش حّرك المنفذ، توجیھ إعادة لتشغیل :المنفذ توجیھ إعادة
 . التشغیل إیقاف وضع إلى التمریر شریط حّرك ،LAN عمیل إلى واردة بیانات مرور حركة أي توجیھ إعادة لمنع المنفذ
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  التطبیقات
 ."ذالمنف توجیھ إعادة" بخیار لھ السماح ترید تطبیق كل بجوار المربع حدد

 المستھدف للجھاز IP عنوان أدخل واحد، LAN عمیل إلى معین منفذ على WAN عبر الواردة البیانات مرور حركة جمیع توجیھ إلعادة
 .للتطبیق) IP(عنوان  Application IP Address حقل في

 .المدرجة المنفذ ھتوجی إعادة تطبیقات من تطبیق لكل البروتوكول ومعلومات المنافذ أرقام اآلتي الجدول یوفر

 TCP *STCP *UDP* المنفذ  اسم التطبیق

DNS  53 نعم ال نعم 

 (أمر) FTP تحكم
 FTP نقل البیانات عبر

21 

20 

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 مخصص
 مخصص

HTTP  

HTTPS  

80 

443 

 نعم
 نعم

 نعم
 نعم

 مخصص
 مخصص

NNTP  119 مخصص ال نعم 

POP3  

POP3S  

110 

995 

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 مخصص
 نعم

SMTP  

SecureSMTP  

25 

465 

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 مخصص
 ال

SNMP  161 نعم ال مخصص 

Telnet 23 مخصص ال نعم 

TFTP  69 نعم ال مخصص 

  

                                                 
 .المنفذ لرقم موحد البروتوكول أن إلى تشیر نعم *

 .المنفذ لرقم موحد البروتوكول أن إلى تشیر ال
 .موحًدا یكون ال قد ولكن البروتوكول، الستخدام) المخصصة اإلنترنت أرقام ھیئة( IANA قِبل من تعیینھ تم المنفذ رقم أن إلى تشیر مخصص
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  المخصصة التطبیقات
 بیقاتتط عشرة إلى یصل ما إضافة یمكنك .المخصصة التطبیقات قائمة إلى جدید صف إلضافة مخصص تطبیق إضافة الزر استخدم

  .مسبقًا المحددة التطبیقات طریقة بنفس تشغیلھا وإیقاف التطبیقات ھذه تشغیل یمكن التطبیقات، تحدید بمجرد .ةمخصص

 ).المنفذ توجیھ إعادة تمكین( اإلنترنت إلى الوصول من الجدید التطبیق تمكین ترید كنت إذا المربع ھذا حدد تشغیل:

App Name :(اسم التطبیق) المخصص قللتطبی اسًما أدخل.  

 IP عنوان على للعثور .الھدف للجھاز IP عنوان فأدخل متصل، واحد جھاز على للتطبیق الخدمة قصر ترید كنت إذا: IP عنوان
 وانعن لھ لیس إلیھ التوجیھ بإعادة تقوم الذي الجھاز أن من للتأكد :مالحظة. "المتصلة األجھزة" صفحة إلى انتقل معین، لجھاز

IP عنوان بتعیین قم التشغیل، إعادة عدب مختلف IP حجز إعداد أو العمیل جھاز على ثابت بشكل DHCP.  

  .المنسدلة القائمة من "تحویل" أو "نطاق" حدد نوع المنفذ:

 فذًامن یستخدم التطبیق كان إذا :مالحظة .توجیھھا إعادة المراد المنافذ أرقام نطاق لتحدید إلىو من حقلَي استخدم أرقام المنافذ:
  .إلىو من حقلَي في نفسھا القیمة فاكتب منافذ، نطاق من بدالً  واحًدا

 یھالتوج إعادة عملیة تعمل :مالحظة .المنافذ لتحدید )(داخلي .Intو (خارجي) .Ext حقلَي استخدم التحویل، منافذ إلى بالنسبة
 حركة إلرسال التحویل منافذ استخدم .العمیل جھاز على نفسھ المنفذ إلى المنافذ أحد على الواردة البیانات مرور حركة نقل على

 نم الواردة البیانات مرور حركة توجیھ إعادة من بدالً  المثال، سبیل على .العمیل جھاز على مختلف منفذ إلى البیانات مرور
 .5678 ذالمنف إلى توجیھھا إعادة یمكنك العمیل، لجھاز 1234 المنفذ إلى 1234 المنفذ

 ). كالھما أو UDP أو TCP( المنسدلة القائمة من المنافذ نطاق بواسطة المستخدم البروتوكول حدد البروتوكول:

) المنفذ توجیھ إعادة( Port Forwarding التبویب عالمة فوق انقر مالحظة: .مخصص تطبیق لحذف المربع ھذا حدد حذف:
  .الشاشة على العرض من حذوفةالم المخصصة التطبیقات إلزالة أخرى مرة

 .المخصصة التطبیقات على إجراؤھا تم تغییرات أي لحفظ حفظ التغییرات فوق انقر
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  )Inseego Connect نظام( Inseego Connect التبویب عالمة

 منصة منتج ھو Inseego Connect .Inseego Connect بنظام لالتصال وتكوینھا اإلعدادات لتمكین الصفحة ھذه استخدام یمكنك
  .واحدة منصة من بك الخاصة النشر لعملیات آمنة وصول وإمكانیة شاملة رؤیة یوفر سحابیة

 

Inseego Connect 

 OFF إلى ON / OFF التمریر شریط بتحریك قم .(تشغیل) ON الوضع في Inseego Connect بـ االتصال یكون افتراضي، بشكل
 .االتصال تعطیل في ترغب كنت إذا (إیقاف التشغیل)

 Inseego Connect حالة

 .Inseego Connect نظام اتصال حالة حالة االتصال:

- UP – جھاز FW2000 بخوادم متصل Inseego Connect . 
- DOWN – جھاز FW2000 بخوادم متصل غیر Inseego Connect. 

 .Inseego Connect خوادم إلى بیانات حزمة آخر FX2000 جھاز فیھ أرسل الذي الوقت آخر تقریر:

. Inseego Connect خادم إلى البیانات حزم أساسھ على FX2000 جھاز یرسل الذي الزمني الفاصل ھو ھذا الفاصل الزمني لإلبالغ:
 .البیانات استخدام من مزیًدا یعني األقل الزمني الفاصل :مالحظة
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4 
 والدعم وإصالحھا األخطاء استكشاف

 
 نظرة عامة

 الدعم الفني
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 رة عامةنظ
  .للغایة موثوقًا منتًجا الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز یكون صحیح، بشكل تثبیتھ عند

 5G تقنیةب المزود التوجیھ جھاز استخدام أثناء مواجھتھا تمت التي الشائعة المشكالت من العدید حل في التالیة النصائح تساعد أن یمكن
 :الداخلیة لألماكن

 .الصحیحة الجغرافیة المنطقة في الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز خداماست من تأكد •

 .الحالي موقعك إلى الالسلكیة التغطیة وصول من تأكد •

 .مختلف موقع إلى الجھاز بنقل فقم قویة، بیانات إشارة تستقبل لم إذا •

 .نشطة اشتراك خطة لدیك أن من تأكد •

 .الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ وجھاز المتصل جھازك تشغیل إعادة طریق نع المشكالت من العدید حل یمكنك •

 الدعم الفني
 من وتحقق الداخلیة، لألماكن 5G لشبكات التوجیھ وجھاز المتصل الجھاز من كل تشغیل إعادة من تأكد بالدعم، االتصال قبل :مھم

 .صحیح بشكل SIM بطاقة إدخال

 األخطاء وإصالحھاخدمة العمالء واستكشاف 
  .المساعدة على للحصول الخدمة بمزود االتصال یمكنك

 المزید من المعلومات
 إلى انتقل .اإلنترنت على الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز مستندات تتوفر

documentation-.inseego.com/supportwww .دعم العمالء> مساعدة حدد المسؤول، ویب موقع من أو. 

  

http://www.inseego.com/support-documentation
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5 
 التنظیمیة والمعلومات المنتج مواصفات

 
 مواصفات المنتج
 المعلومات التنظیمیة
 شھادات المنتج وإقرارات المورد بالمطابقة

 االتصاالت الالسلكیة 
 الضمان والمسؤولیة المحدودة 

 طر السالمةمخا
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 مواصفات المنتج
  الجھاز

 الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ جھاز :االسم

 FX2000-3 :الطراز
FX2000-4 

 

 FX2000-3 :التنظیمیة المعلومات
 

FX2000-4 

FCC، ISED، CE، UKCA، RCM، RSM، CITC، CITRA، 
ICT، TRA UAE، TRA Bahrain، TRA Oman 

MIC  

  GCF، PTCRB :الشھادات الموافقات، المعاییر،
  Wi-Fi تحالف

 WEEE، بنفایات الوصول،

 

 )بوصة 2.4×  بوصة 2.8×  بوصة 6.3( مم 60×  مم 71.6×  مم 160 :األبعاد

  )أونصة 12( جم 350 :الوزن

  الثانیة في جیجابت 1x LAN 1 :المنافذ
 .C النوع من USB 3.1 منفذ 1 عدد

 2x (2x2 TS-9) خارجي ھوائي

  SIM: 4FF Nano SIM بطاقة

 Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 :الشرائح مجموعة

  الحالة :یؤدى

  البیئیة الظروف

 )فھرنھایت درجة 113 إلى فھرنھایت درجة 32( مئویة درجة 45 إلى مئویة درجة 0 :التشغیل حرارة درجة

 )فھرنھایت درجة 158 إلى 22-( مئویة درجة 70 إلى 30- :التخزین حرارة درجة

  *بالشبكة االتصال

5G Sub-6 جیجاھرتز  

4G LTE Cat 22  

4x4 MIMO Sub-6 جیجاھرتز  

256 QAM Sub-6 جیجاھرتز  

HSPA+/UMTS  

CBRS  

 

  

                                                 
 .الشبكة إتاحة لمدى التغطیة تخضع .بیانات خطة توفر یلزم *



 

 69  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

  Fi-Wi شبكة

802.11 a / b / g / n / ac / ax  

Wi-Fi 6 2 بتقنیةx2 MU-MIMO  

  الفعلي الوقت في متزامنة النطاق دوجةمز Wi-Fi شبكة

  Guest Wi-Fi الضیف شبكة/SSID معّرفات من العدید دعم

  Wi-Fi مع متزامنًا جھاًزا 32 إلى یصل ما یدعم

 

  األمان

  اآلمن اإلقالع

/  یلتشغ في حكمالت•  الجلسة مھلة•  المرور كلمة تجزئة•  األمنیة المشددة الویب واجھة•  ،AES 256 تشفیر المشرف أمن
 الصحیحة غیر المرور كلمة قفل•  Wi-Fi إیقاف

 نالتكوی استعادة/  االحتیاطي النسخ
 المشفر

 

  متقدم حمایة جدار

•  Wi-Fi خصوصیة فصل•  (WPS 2.0) المحمي Wi-Fi إعداد•  Wi-Fi (WPA / WPA2 / WPA3) أمان Wi-Fi أمان
DNS عنوان تصفیة•  للتكوین قابل MAC  •حمایة جدار NAT  •المنافذ تصفیة•  المنفذ توجیھ إعادة 

  CSRF (OWASP) مكافحة

 مفتوحة افتراضیة خاصة شبكة
(OpenVPN) 
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 المعلومات التنظیمیة
 )المتحدة الوالیات - FCC( الفیدرالیة االتصاالت ھیئة إخطار

 PKRISGFX20003 معرف ھیئة االتصاالت الفیدرالیة:

 ھاوظیفت أجل من عرضیة السلكي تردد طاقة الالسلكیة، المودم وأجھزة الكمبیوتر أجھزة ذلك في بما كترونیة،اإلل األجھزة عن ینتج
 .الفیدرالیة االتصاالت ھیئة ولوائح لقواعد تخضع فھي ثم ومن المستھدفة،

 تم .الفیدرالیة االتصاالت ھیئة قواعد من 15 جزءلل وفقًا ،B الفئة من رقمي لجھاز المقبولة الحدود ضمن أنھ وتبین الجھاز، ھذا اختبار تم
 .سكنیة بیئة في الجھاز تشغیل عند الضار التداخل من معقولة حمایة لتوفیر الحدود ھذه تصمیم

 يأ یوجد ال ذلك، ومع .المصنعة بالشركة الخاص المستخدم لدلیل وفقًا لالستخدام مصمم وھو السلكي تردد طاقة الجھاز ھذا عن تنتج
 أو والرادی استقبال مع ضار تداخل أي حدوث في الجھاز ھذا تسبب إذا .معین وضع في التركیب حالة في التداخل ھذا حدوث بعدم مانض

 إجراء تنفیذ خالل من التداخل تصحیح محاولة علیك فینبغي تشغیلھ، إعادة ثم الجھاز تشغیل إیقاف طریق عن ذلك تحدید ویمكن التلفاز،
 .اآلتیة جراءاتاإل من أكثر أو

 .موقعھ تغییر أو االستقبال ھوائي توجیھ إعادة •

 .االستقبال وجھاز الجھاز بین الفاصلة المسافة زیادة •

 .االستقبال جھاز بھا یتصل التي تلك عن مختلفة كھربائیة دائرة على بمنفذ الجھاز توصیل •

 .ةالمساعد على للحصول خبیر تلفزیون/رادیو فني أو الموزع استشارة •

 .اآلتیین للشرطین التشغیل یخضع. (FCC) الفیدرالیة االتصاالت ھیئة قواعد من 15 الجزء مع الجھاز ھذا یتوافق

 .ضار تداخل أي حدوث في الجھاز ھذا یتسبب أن یجوز ال •

 .ھفی بمرغو غیر تشغیل في یتسبب قد الذي التداخل ذلك في بما استقبالھ، یتم تداخل أي الجھاز ھذا یتقبل أن یجب •
ال  تم ضبط ھذا الجھاز في المصنع. قد یتسبب ھذا اإلجراء في إلغاء الضمان. ال تحاول صیانة جھاز االتصال الالسلكي بنفسك. تحذیر:

للحصول على معلومات حول صیانة  INSEEGO CORP اتصل بالدعم الفني لشركة یتعین على العمیل إجراء عملیة معایرة أو ضبط.
 الالسلكي. جھاز االتصال

 إلى قوانینلل االمتثال عن المسؤول الطرف صراحةً  یعتمدھا لم تعدیالت أو تغییرات أي إجراء یؤدي قد تنبیھ ھیئة االتصاالت الفیدرالیة:
 .الجھاز ھذا لتشغیل المستخدم صالحیة إبطال

 .الالسلكیة للموجات الالسلكیة للترددات بالتعرض علقیت فیما الحكومة بمتطلبات الجھاز ھذا یفي معلومات التعرض للترددات الالسلكیة:
 االتصاالت لجنة وضعتھا التي (RF) الالسلكي التردد لطاقة للتعرض االنبعاثات حدود یتجاوز ال بحیث وتصنیعھ الجھاز ھذا تصمیم تم

 .األمریكیة للحكومة التابعة الفیدرالیة

 حرًصا .للرقابة الخاضعة غیر للبیئات (FCC) الفیدرالیة االتصاالت لجنة عن رةالصاد لإلشعاع التعرض حدود مع الجھاز ھذا یتوافق
 التزام یجب ،(FCC) األمریكیة الفیدرالیة االتصاالت ھیئة عن الصادرة الالسلكي للتردد التعرض حدود تجاوز إمكانیة تجنب على

 .العادي االستخدام أثناء) بوصات 8( سم 20 عن تقل ال الھوائي عن فاصلة مسافة على باإلبقاء المستخدمین
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 تمدھاتع ولم الجھاز ھذا على إجراؤھا یتم تعدیالت أو تغییرات أي بأن إخطارك یتم أن الفیدرالیة االتصاالت ھیئة تشترط التعدیالت:
Inseego Corp.  ًالجھاز لتشغیل صالحیتك تبطل قد صراحة. 

 لم ما آخر، إرسال جھاز أو ھوائي أي مع تشغیلھ أو المودم في المثبت (RF) الالسلكي التردد إرسال جھاز وضع یتم أال یجب مالحظة:
 .خاص بشكل بذلك .INSEEGO CORP تصرح

 كندا) – ISED( إخطار مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة

IC: 3229A- FX20003 

  ISED إشعار

  ،Innovation لشركة الترخیص من اةالمعف RSS) معاییر( معاییر مع الجھاز ھذا یتوافق
Science and Economic Development Canada .اآلتیین بالشرطین مرھونًا التشغیل ویكون: 

 تداخل، أي الجھاز ھذا یسبب أال .1

 .ھفی مرغوب غیر بشكل الجھاز تشغیل یسبب قد الذي التداخل ذلك في بما تداخل، أي الجھاز ھذا یقبل وأن .2

Le présent appareil est Comple aux CNR Innovation، Sciences et Développement économique Canada 
 :L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes .الترخیص من اإلعفاء aux appareils radio تنطبق

1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

2. L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

 الصادر عن مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمیة االقتصادیة في كندا ICES-003 التوافق مع معیار

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

  ISED تعرض للترددات الالسلكیةبیان ال

 تجنب على حرًصا .للرقابة الخاضعة غیر للبیئات ISED RSS-102 RF الالسلكیة للترددات التعرض حدود مع الجھاز ھذا یتوافق
 عن فاصلة مسافة على باإلبقاء المستخدمین التزام یجب ،IC RSS-102 RF الالسلكیة للترددات التعرض حدود تجاوز إمكانیة

 .العادي التشغیل أثناء) بوصات 8( سم 20 عن تقل ال وائيالھ

Cet appareil est قیق aux limites d'Exposition aux rayonnements de la CNR-102 définies pour unconnement 
non controlôlé. Afin d'éviter la posibilité de dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio de la 

CNR-102، la proximité humaine à l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) pendant le 
fonctionnement normal . 
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 اعتبارات الھوائي الخارجي الخلوي:

 مشمول غیر): ھوائیات( خارجي ھوائي .1
 :الخلوي الھوائي لكسب األقصى الحد اوزیتج أال یجب الالسلكي، للتردد التعرض لمتطلبات لالمتثال .2

 كسب الھوائي (دیسیبل) نطاق الخلوي
 بما في ذلك فقدان الكابل

4G-LTE :B42  
 )كندا/  المتحدة الوالیات(
 B48 )فقط المتحدة الوالیات( 

3.5 

5G-FR1 :n78 )11 )فقط كندا 

 
 التوجیھ وأحكام األساسیة ومتطلباتھ الالسلكیة للمعدات EU/2014/53 توجیھ مع متوافق FX2000-3 جھاز أنَّ  .Inseego Corp تعلن

 .الصلة ذات األخرى

 :اآلتي اإلنترنت عنوان على األوروبي االتحاد لمتطلبات المطابقة إعالن من كاملة نسخة تتوفر
https://www.inseego.com/support/. 

 .Scranton Rd., Suite 200 San Diego, USA 9710 في مقرھا یقع التي .Inseego Corp شركة في المطابقة إعالن على االطالع أیًضا یمكن

 .ھرتز جیجا 5.35 إلى 5.15 من تردد نطاق في تشغیلھ عند فقط المغلقة األماكن على الجھاز استخدام یقتصر

 

 
 ومتطلباتھا الالسلكیة المعدات بشأن 2017 لعام التنظیمیة اللوائح مع متوافق FX2000-3 جھاز أنَّ  .Inseego Corp شركة تعلن

 .اللوائح بھذه الصلة ذات األخرى واألحكام األساسیة

 /https://www.inseego.com/support :اآلتي اإلنترنت عنوان على المتحدة المملكة في المطابقة إعالن من كاملة نسخة تتوفر

 .Scranton Rd., Suite 200 San Diego, USA 9710 في مقرھا یقع لتيا .Inseego Corp شركة في المطابقة إعالن على االطالع أیًضا یمكن

 .فقط المغلقة األماكن في لالستخدام ھرتز جیجا 5.35-5.15 :المتحدة المملكة في المتطلبات أو القیود
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 المملكة المتحدةبیان إرشادات التعرض إلشعاع الترددات الالسلكیة في االتحاد األوروبي/

 .األوقات جمیع في اإلنسان جسم من األقل على سم 20 بُعد على الجھاز ھذا تركیب یجب

 اعتبارات الھوائي الخارجي الخلوي:

 مشمول غیر): ھوائیات( خارجي ھوائي .1
 :الخلوي الھوائي لكسب األقصى الحد یتجاوز أال یجب الالسلكي، للتردد التعرض لمتطلبات لالمتثال .2

 )كسب الھوائي (دیسیبل نطاق الخلوي
 بما في ذلك فقدان الكابل

4G-LTE: B42  12.5 

5G-FR1: n78 12.5 

 

 

 الیابانیة (MIC) وزارة الشؤون الداخلیة واالتصاالت

 FX2000-4 :الطراز

W52 فقط الداخلیة األماكن في لالستخدام. 

 

 كسب الھوائي (دیسیبل) نطاق الخلوي
 بما في ذلك فقدان الكابل

4G-LTE: B42  3 

5G-FR1: n78، n79 3 
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 معلومات حول التردد الالسلكي وطاقة اإلخراج المرسلة 

 التردد الطاقة القصوى النطاق 

 ھرتز میجا 1980 إلى 1920 واط مللي دیسیبل LTE B1 24 نطاق
 ھرتز میجا 1910 - 1850 واط مللي دیسیبل LTE B2 24 نطاق

 ھرتز امیج 1785 إلى 1710 واط مللي دیسیبل LTE B3 24 نطاق
 ھرتز میجا 1785 إلى 1710 واط مللي دیسیبل LTE B4 24 نطاق
 میجاھرتز 849 - 824 واط مللي دیسیبل LTE B5 24 نطاق

 ھرتز میجا 2570 إلى 2500 واط مللي دیسیبل LTE B7 24 نطاق
 ھرتز میجا 915 إلى 880 واط مللي دیسیبل LTE B8 24 نطاق
 ھرتز میجا 1452.9 - 1427.9 واط مللي دیسیبل LTE B11 24 نطاق
 ھرتز میجا 716 - 698 واط مللي دیسیبل LTE B12 24 نطاق

 ھرتز میجا 787 - 777 واط مللي دیسیبل LTE B13 24 نطاق

 ھرتز میجا 798 - 788 واط مللي دیسیبل LTE B14 24 نطاق

 ھرتز میجا 716 - 704 واط مللي دیسیبل LTE B17 24 نطاق

 ھرتز میجا 830 - 815 واط مللي دیسیبل LTE B18 24 نطاق

 ھرتز میجا 845 - 830 واط مللي دیسیبل LTE B19 24 نطاق

 ھرتز میجا 862 إلى 832 واط مللي دیسیبل LTE B20 24 نطاق
 ھرتز میجا 1462.9 - 1447.9 واط مللي دیسیبل LTE B21 24 نطاق
 زھرت میجا 1915 - 1850 واط مللي دیسیبل LTE B25 24 نطاق

 ھرتز میجا 849 - 814 واط مللي دیسیبل LTE B26 24 نطاق

 ھرتز میجا 748 إلى 703 واط مللي دیسیبل LTE B28 24 نطاق

 ھرتز میجا 728 - 717 واط مللي دیسیبل LTE B29 24 نطاق

 ھیرتز میجا 2315 - 2305 واط مللي دیسیبل LTE B30 24 نطاق

 ھرتز میجا 1496 - 1452 واط مللي دیسیبل LTE B32 24 نطاق

 ھیرتز میجا 2620 إلى 2570 واط مللي دیسیبل LTE B38 24 نطاق

 ھیرتز میجا 1920 - 1880 واط مللي دیسیبل LTE B39 24 نطاق

 ھرتز میجا 2400 إلى 2300 واط مللي دیسیبل LTE B40 24 نطاق

 ھیرتز میجا 2690 إلى 2496 واط مللي دیسیبل LTE B41 24 نطاق

 ھرتز میجا 3600 إلى 3400 واط مللي دیسیبل LTE B42 19.5 نطاق

 ھرتز میجا 5925 - 5150 متوفر غیر LTE B46 نطاق

 ھرتز میجا 3700 إلى 3550 واط مللي دیسیبل LTE B48 19.5 نطاق

 ھرتز میجا 1780 إلى 1710 واط مللي دیسیبل LTE B66 24 نطاق

 ھیرتز یجام 698 - 663 واط مللي دیسیبل LTE B71 24 نطاق

n1 24 ھرتز میجا 1980 إلى 1920 واط مللي دیسیبل 
n2 24 ھرتز میجا 1910 - 1850 واط مللي دیسیبل 
n3 24 ھرتز میجا 1785 إلى 1710 واط مللي دیسیبل 
n5 24 میجاھرتز 849 - 824 واط مللي دیسیبل 

n7 24 ھرتز میجا 2570 إلى 2500 واط مللي دیسیبل 

n8 24 ھرتز میجا 915 إلى 880 واط مللي دیسیبل 
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 التردد الطاقة القصوى النطاق 

n12 24 ھرتز میجا 716 - 699 واط مللي دیسیبل 

n25 24 ھرتز میجا 1915 - 1850 واط مللي دیسیبل 

n28 24 ھرتز میجا 748 إلى 703 واط مللي دیسیبل 

n38 24 ھیرتز میجا 2620 إلى 2570 واط مللي دیسیبل 

n40 24 رتزھ میجا 2400 إلى 2300 واط مللي دیسیبل 

n41 24 ھیرتز میجا 2690 إلى 2496 واط مللي دیسیبل 

n46 24 ھرتز میجا 5925 - 5150 واط مللي دیسیبل 

n48 24 ھرتز میجا 3700 إلى 3550 واط مللي دیسیبل 

n66 24 ھرتز میجا 1780 إلى 1710 واط مللي دیسیبل 

n71 24 ھیرتز میجا 698 - 663 واط مللي دیسیبل 

n77 24 ھرتز میجا 4200 إلى 3300 واط لليم دیسیبل 

n78 24 ھرتز میجا 3800 إلى 3300 واط مللي دیسیبل 

n79 24 ھرتز میجا 5000 - 4400 واط مللي دیسیبل 

n83 24 ھرتز میجا 748 إلى 703 واط مللي دیسیبل 

 شھادات المنتج وإقرارات المورد بالمطابقة
  في مقرھا یقع التي .Inseego Corp شركة من بالمطابقة المورد إقرارات ووثائق المنتج اعتماد شھادات إلى الرجوع یمكن

9710 Scranton Road Suite 200, San Diego CA 92121، المتحدة الوالیات. https://www.inseego.com/support/. 

 كفاءة الطاقة
  .األمریكیة الطاقة بوزارة الخاصة البطاریات لشواحن الطاقة على للحفاظ الفیدرالیة المعاییر على ءةالكفا أداء یعتمد

  :التالیة الشروط إلى الطاقة كفاءة قیم تستند - الطاقة كفاءة شروط

  .بجھاز متصل غیر ھلكن المتردد، التیار بطاقة FX2000 طاقة محول توصیل فیھا یتم التي الحالة :حمل بدون الطاقة، محول •

 بالمائة 50و بالمائة 75و بالمائة 100 نسبة عند اختباره عند FX2000 طاقة لمحول الُمقاسة الكفاءة متوسط :الطاقة محول كفاءة •
 .الطاقة لمحول المقدر اإلخراج تیار من بالمائة 25و

 الوضع
 FX2000 استھالك الطاقة لجھاز

 فولت 230 فولت 115

 واط 0.065 واط 0.03 حمل بدون الطاقة، محول

 %87.39 %87.03 الطاقة محول كفاءة

 

 

 

https://www.inseego.com/support/
https://www.inseego.com/support/


 

 76  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

 االتصاالت الالسلكیة
  .األحیان بعض في تأخرھا أو البیانات فقدان یمكن الالسلكیة، االتصاالت واستقبال إرسال خصائص إلى نظًرا :مھم

 ندرة رغم .الالسلكي اإلرسال مسار خصائص في تغیرات حدوث نع الناتج الالسلكیة اإلشارة قوة في التباین بسبب ذلك یكون أن یمكن
 .االتصاالت في سلبًا تؤثر قد المودم تشغیل فیھا یتم التي البیئة فإن البیانات، فقدان

 اإلشارة اسنعكا ذلك في بما المختلفة العوامل من العدید بسبب التالشي یحدث .بالتالشي الالسلكیة اإلشارة قوة في االختالفات إلى یشار
  .األخرى الرادیو قنوات عن الناتج والتداخل األیوني والغالف

 أو المرسلة البیانات في األخطاء أو التأخیرات عن الناتجة األضرار من نوع أي عن المسؤولیة شركاؤھا أو .Inseego Corp تتحمل لن
 .استقبالھا أو تالبیانا ھذه إرسال في FX2000 جھاز فشل أو ،FX2000 جھاز عبر المستلمة

 الضمان والمسؤولیة المحدودة
 .)المقاطعة أو البلد حسب أو( أخرى إلى والیة من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد محددة، قانونیة حقوقًا المحدود الضمان ھذا یمنحك
 تلك ذلك في بما بك، خاصة ونتك قد أخرى حقوق تعلیق أو تقیید أو باستثناء INSEEGO CORP تقوم ال القانون، بھ یسمح ما بخالف

 .معین مبیعات عقد من تنشأ قد التي

 منھ اشتریت الذي البلد في األساسي النظام بموجب مطلوبًا ذلك كان إذا شھًرا 24 فترة أو( شھًرا 12 لفترة INSEEGO CORP تضمن
 بھ محیس الذي الحد إلى .العادي االستخدام ظل في والتصنیع المواد عیوب من خالیًا سیكون المنتج أنَّ  للمنتج استالمك وفور) المنتج

 ال لالمثا سبیل على ذلك في بما منھا، الضمنیة أو الصریحة األخرى، الضمانات جمیع عن بدیلة صراحةً  الضمانات ھذه تكون القانون،
 .معین لغرض والمالءمة التسویق لقابلیة الضمنیة الضمانات جمیع الحصر،

 ،INSEEGO CORP الختیار وفقًا االستبدال، أو اإلصالح على الضمان ھذا بموجب المطالبات إحدى عن ريالحص التعویض یقتصر
 العیوب أو المطابقة عدم حاالت (1) السابقة الضمانات تشمل ال .المطابق غیر الجھاز أو المطابقة غیر المكونات أو األجزاء أو للمواد

 أو مھملة بصورة المنتجات استخدام أو الخاطئ االستعمال أو االستخدام إساءة أو حادث عوقو عن الناجمة المنتجات في األخطاء أو
  مواصفات مع المتوافقة غیر البیئیة الظروف ظل في المنتجات واستخدام والمألوفة، العادیة الطریقة بخالف االستخدام

INSEEGO CORP، عدم حاالت أو األخطاء أو العیوب (2) أو علیھا، صالمنصو والصیانة والتشغیل التثبیت إجراءات اتباع وعدم 
  لمواصفات وفقًا إجراؤھا یتم لم التي التغییرات أو اإلضافات أو التعدیالت أو التحریفات عن الناتجة المنتج في المطابقة

INSEEGO CORP ح أو  قوة عن الناجم الضرر (4) أو الطبیعي، والبلى التلف (3) أو ،INSEEGO CORP جانب من بھا المصرَّ
 المشتري قبل من للمنتج إصالح أو خدمة أعمال إجراء) 6( أو الشحن، عن ناجم ضرر (5) أو ثالث، شخص أي بھ قام فعل أو الطبیعة

 باعتبارھا INSEEGO CORP قبل من المعینة المنتجات (7) أو ،INSEEGO CORP من مسبقة خطیة موافقة على الحصول دون
 (8) أو للمواصفات، مطابقة غیر أو مكتملة غیر أو عینة أو مستنسخة أو تطویریة أو تجریبیة منتجات أو یةتجریب اختبار عینات

 يف المخزنة المعلومات بأن ضمان یوجد ال .تغییرھا تم أو إزالتھا تمت قد األصلیة التعریف عالمات كانت إذا المرتجعة المنتجات
  .للمنتج استبدال أو إصالح عملیة أیة إجراء بعد بھا االحتفاظ سیتم المنتج
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 عن مسؤولة لیست INSEEGO CORP فإن القانون، بھ یسمح الذي األقصى الحد وإلى الضمان ھذا في علیھ منصوص ھو ما باستثناء
 .آخر قانون أي بموجب أو الشروط أو للضمان خرق أي عن الناتجة التبعیة أو العرضیة أو الخاصة أو المباشرة األضرار

 الناشئة أو عمًدا المرتكبة األفعال عن ناجمة قانونیة مسؤولیة أیة أو الشخصیة، اإلصابة أو الوفاة مطالبات على السابق التقیید ینطبق ال
 لكلذ التبعیة، أو العرضیة األضرار تقیید أو باستثناء) والمقاطعات الدول( الوالیات بعض تسمح ال .السھو حاالت أو/و جسیم إھمال عن
 .أعاله المذكور االستثناء أو التقیید علیك ینطبق ال قد
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 مخاطر السالمة 
 خطر، وجود إلى یؤدي والذي الالسلكي، للتداخل عرضة تكون قد بیئة في الداخلیة لألماكن 5G لشبكات التوجیھ جھاز تشغیل تجنب

  :وخاصة

 في المناطق المحظورة بموجب القانون
 أو ك،ذل منك یُطلب عندما المضیف الجھاز تشغیل إیقاف دائًما علیك .واإلخطارات اإلرشادات بجمیع والتزم اصةخ ولوائح قواعد أي اتبع

 .خطر أو تداخل حدوث في یتسبب قد أنھ في تشك عندما

 حیث یحتمل وجود أماكن قابلة لالنفجار 
 انفجار دوثح في المناطق ھذه في الشرر انبعاث یتسبب قد .رلالنفجا قابلة أماكن فیھا توجد أن یحتمل منطقة أي في جھازك تشغیل تجنب

 .واإلرشادات العالمات بجمیع والتزم حذًرا كن .الوفاة حتى أو جسدیة إصابات إلى یؤدي حریق أو

 استخدام ودقی اةبمراع المستخدمین تذكیر یتم .خدمة محطة أو بالوقود تزود نقطة في الوجود أثناء الجھاز تشغیل بعدم المستخدمون یُنصح
 ھافی تجري التي األماكن أو الكیمیائیة المواد مصانع أو ،)وتوزیعھ الوقود تخزین مناطق( الوقود مستودعات في الالسلكیة األجھزة
 .التفجیر عملیات

 لسفلیةا الطوابق أو الوقود محطات المحتملة المواقع تتضمن قد .دائًما لیس ولكن بوضوح ُممیزة لالنفجار القابلة المناطق تكون ما غالبًا
 والمناطق ،)البیوتان أو البروبان مثل( الُمسال البترول غاز تستخدم التي والمركبات تخزینھا أو الكیماویات نقل مرافق أو القوارب في

 عادةً  فیھا نصحیُ  أخرى منطقة وأي المعادن، مساحیق أو الغبار أو الحبوب مثل جزیئات، أو كیمیائیة مواد على ھواؤھا یحتوي التي
 .مركبتك محرك تشغیل بإیقاف

 بالقرب من المعدات الطبیة ومعدات دعم الحیاة
 أنواع من نوع ألي عرضة یكون قد جھاز أي من بالقرب أو الحیاة لدعم معدات أو طبیة معدات بھا منطقة أي في جھازك تشغیل تجنب

 ھذا عم تتداخل أن یمكن إشارات الجھاز یرسل فقد .المضیف االتصاالت ازجھ تشغیل إیقاف یجب المناطق، ھذه في .الالسلكي التداخل
 .المعدات

 سواء كنت على األرض أو في الجو على متن الطائرة،
 قبل لالسلكیةا العملیات تعلیق علیك یجب أنھ على الطیران خطوط لوائح من العدید تنص الفیدرالیة، الطیران إدارة متطلبات إلى باإلضافة

 نأ یمكن إشارات المودم یرسل قد .اللوائح لھذه لالمتثال الطائرة ركوب قبل المودم تشغیل إیقاف من التحقق یرجى .الطائرة ركوب
 .الطائرة متن على المختلفة التحكم ووسائل األنظمة مع تتداخل

 أثناء تشغیل أي مركبة
 السائق انتباه تشتیت إلى ذلك یؤدي قد .المركبة في التحكم أثناء في السلكي بیانات جھاز بتشغیل مركبة أي مشغل أو سائق یقوم أال یجب

 المركبة يف التحكم أثناء في ھذه االتصاالت أجھزة تشغیل یُعد الدول، بعض في .وتشغیلھا المركبة تلك في التحكم أثناء في المشغل أو
 .جریمة

 (ESD) التفریغ الكھربائي

 تشغیل إعادة Macintosh األصلي االتصال برنامج یحاول قد. (ESD) الكھربائي للتفریغ حساسة نیةواإللكترو الكھربائیة األجھزة تكون
 بإعادة فقم الكھربائي، التفریغ حدوث بعد یعمل ال البرنامج كان إذا .الجھاز ضبط إعادة في المكثف الكھربائي التفریغ تسبب إذا الجھاز
 .الكمبیوتر تشغیل
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6 
 المصطلحات قائمة
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 ئمة المصطلحاتقا
• 4G LTE — الرابع للجیل األمد طویل التطور. LTE نظام لمعاییر وتطور الالسلكیة البیانات اتصاالت لتكنولوجیا معیار ھو 

GSM/UMTS .تقنیة تھدف LTE اتاإلشار لمعالجة جدیدة أسالیب باستخدام وسرعتھا الالسلكیة البیانات شبكات سعة زیادة إلى 
 إلى تحوللت وتبسیطھا الشبكة بنیة تصمیم إعادة إلى تھدف كما .الجدیدة األلفیة مطلع في تطویرھا تم یالتوتعد (DSP) الرقمیة

 تتوافق ال .ثالثال الجیل ببنیة مقارنةً  كبیر حدٍ  إلى لالنتقال الالزم االستجابة زمن تقلیل مع اإلنترنت بروتوكول على قائم نظام
 .منفصل السلكي طیف على تشغیلھا یجب لذا والثالث، الثاني الجیل شبكات مع الالسلكیة LTE واجھة

• 5G — 4 لتقنیة التالیة التقنیة .الخامس الجیلG LTE، تقدیم إلى إضافة .أعلى تنزیل وسرعات أكبر ترددي نطاق عرض توفر 
 اإلنترنت خدمات مزودي عم للتنافس إنترنت، خدمات كمزودي الخامس الجیل شبكات استخدام یمكن الخلویة، الشبكات خدمات

 تقنیة تفعیل یجب .(M2M) آلة إلى آلة من واالتصال (IoT) األشیاء إلنترنت جدیدة إمكانات الخامس الجیل یتیح كما .اآلخرین
 .الخامس الجیل شبكات استخدام من لتتمكن الالسلكیة األجھزة على الخامس الجیل

• 802.11 (a, b, g, n, ax) — بشبكات االتصال معاییر من مجموعة Wi-Fi وWLAN جیجا 5و 2.4 التردد نطاقي في 
  .ھرتز

• APN — اإلنترنت غالبًا أخرى، كمبیوتر وشبكة محمولة أجھزة شبكة بین بوابة اسم .الوصول نقطة اسم. 

• bps — البیانات تدفق معدل .الثانیة في بت. 

 قنواتال بإمكان .التقلیدیة المودم بخطوط مقارنةً  أوسع ترددي بنطاق كبیرة سعة ذات السرعة عالیة إرسال قناة — عریض نطاق •
 .واحد آنٍ  في والبیانات والصوت الفیدیو مقاطع نقل النطاق عریضة

• DHCP — عناوین بتعیین تقوم التوجیھ وأجھزة الخوادم في موجودة برامج .للمضیف الدینامیكي التكوین بروتوكول IP تلقائیًا 
 .نترنتاإل بروتوكول بشبكة المتصلة األخرى واألجھزة والطابعات اللوحیة واألجھزة الكمبیوتر ألجھزة رىاألخ التكوین وبیانات

 .IP عناوین بتعیین یقوم خادم لھا مخصص خدمة أو خادم — DHCP خادم •

• DMZ — عادةً و ،موثوقة غیر شبكة على وتعرضھا الخارجیة المؤسسة خدمات على تحتوي فرعیة شبكة .مراقبة فرعیة شبكة 
 .اإلنترنت مثل أكبر شبكة تكون ما

• DNS — نترنتاإل على اإلنترنت بروتوكول عناوین إلى النطاقات وأسماء المضیفین أسماء لتحویل نظام .النطاقات أسماء نظام 
 .IP/TCP بروتوكول تستخدم التي المحلیة الشبكات على أو

 شغیللت برمجیة تعلیمات على عادةً  الثابت البرنامج یحتوي .لكترونيإ جھاز في مدمج كمبیوتر برنامج — الثابت البرنامج •
 .الجھاز

• FTP — وخادم عمیل بین الكمبیوتر ملفات لنقل یُستخدم قیاسي شبكة بروتوكول .الملفات نقل بروتوكول. 

• GB — سعات إلى اإلشارة فعند .السیاق على االستخدام یتوقف .الرقمیة المعلومات لتخزین البایت وحدة مضاعف .بایت جیجا 

  .االتصاالت دوائر عبر البیانات إرسال كمیات على األمر ینطبق كما .بایت 910 عادةً  یعني فھذا القرص،

• Gbps — البیانات تدفق معدل .ثانیة لكل بت جیجا. 

• HTTP — اإلنترنت برع العالمیة بالوی شبكة إلى للوصول التطبیقات مستوى على بروتوكول .التشعبي النص نقل بروتوكول. 

• IEEE — يف المعاییر توحید تعزیز على یعمل المھني/التقني للتعلیم دولي مجتمع .واإللكترونیات الكھرباء مھندسي معھد 
 .التقنیة التخصصات
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• IMAP — خادم نم اإللكتروني البرید إلى للوصول قیاسي إنترنت بروتوكول .اإلنترنت عبر الرسائل إلى الوصول بروتوكول 
  .متعددة عمالء أجھزة من الوصول إمكانیة IMAP بروتوكول یتیح .اإللكتروني البرید عمالء لدى بعید

• IMEI — شبكات في تُستخدم .المتنقلة لألجھزة الدولیة الھویة LTE ویمكن الجھاز على عادةً  طباعتھا تتم .الجھاز على للتعرف 
 . USSD رمز باستخدام غالبًا استردادھا

• IP — شبكة أي على الكمبیوتر أجھزة بین البیانات حزم توجیھ خاللھا من یتم التي اآللیة .اإلنترنت بروتوكول.  

 .الشبكة عبر المقدمة الخدمة نوع — نوع بروتوكول اإلنترنت •

 ).IP/TCP شبكة( اإلنترنت بروتوكوالت بشبكة المتصل الجھاز عنوان .اإلنترنت بروتوكول عنوان — IP عنوان •

• ISP — ظران( باإلنترنت االتصال خدمة اإلنترنت خدمة مزود ویوفر الخدمة، ناقل باسم أیًضا إلیھ یُشار .اإلنترنت خدمة مزود 
 ).الشبكة مشغل

• Kbps — البیانات تدفق معدل .الثانیة في بت كیلو. 

• LAN — بةقری منطقة في جمیعھا تقع الكمبیوتر، ةأجھز من لمجموعة یتیح الشبكات أنواع من نوع .المحلیة المنطقة شبكة 
 قد نھاأ رغم المشتركة الناقلة الدوائر الشبكة ھذه تستخدم ال .بعًضا ببعضھا االتصال إمكانیة ،)مثالً  إداري مبنى داخل( للغایة

 .أخرى خاصة أو عامة لشبكات جسوًرا أو بوابات تتضمن

 ھي MAC عناوین .فرید بشكل الشبكة أجھزة من جھاز كل یعّرف قمر .الوسائط إلى الوصول في التحكم — MAC عنوان •
 .الجھاز عنوان أو الفعلي العنوان باسم أیًضا العنوان ھذا یُعرف .رقًما 12 من مكونة عشریة سداسیة أرقام

• Mbps — البیانات تدفق معدل .ثانیة لكل بت میجا. 

 فة،المختل المناطق في مختلفة بأسماء المشغل ھذا یُعرف .الالسلكي الوصول إمكانیة لك یوفر الذي المورد — الشبكة مشغل •
 .الخلوي الناقل أو الشبكة مزود أو الالسلكیة الخدمات مزود :مثل

  .GSM أو LTE تقنیة مثل معین؛ شبكة مزود نظام علیھا بناءً  یصمم التي التقنیة — الشبكة تكنولوجیا •

• NNTP — نظام بخوادم لالتصال یُستخدم الذي األساسي البروتوكول .الشبكة أخبار نقل بروتوكول Usenet المقاالت ونقل 
 .اإلنترنت عبر األنظمة بین اإلخباریة

• POP3 — ھاب ویحتفظ اإللكتروني البرید رسائل لدیك اإلنترنت خادم خاللھ من یستلم بروتوكول. 3 البرید مكتب بروتوكول 
 .بتنزیلھا تقوم حتى أجلك من

 عن المنفذ دیدتح یتم .منطقي اتصال أي في النھایة نقطة إنھ .البیانات لتبادل البرامج تستخدمھ افتراضي بیانات اتصال — منفذ •
 .المنفذ رقم طریق

 .خاصة LAN شبكة داخل محدد كمبیوتر بجھاز االتصال إمكانیة البعیدة لألجھزة تتیح عملیة — إعادة توجیھ المنفذ •

 مضیف على البیانات مرور حركة لتوجیھ UDP وبروتوكول TCP بروتوكول یستخدمھ بت 16 من مكون رقم — رقم المنفذ •
IP/TCP .الشائعة للتطبیقات قیاسیة بصورة محددة منافذ أرقام توجد. 

 .الحوسبة نھایة نقاط بین البیانات ونقل والتواصل االتصال إمكانیة یتیح معیار — بروتوكول •

 لكل) المحمیة( الداخلیة الشبكة على بمضیفٍ  الخاص IP عنوان من بدالً  بھا خاًصا IP عنوان خدمتست حمایة جدار آلیة — وكیل •
 .خاللھا من تمر التي البیانات مرور حركة

 .أخرى إلى شبكة من البیانات مرور حركة یوجھ جھاز — جھاز التوجیھ •



 

 82  الداخلیة لألماكن 5G بتقنیة المزود FX2000 التوجیھ لجھاز المستخدم دلیل
        

• RSSI — توجیھ جھاز أو وصول نقطة من إشارة سماع على الجھاز قدرة لمدى تقدیري مقیاس .المستلمة اإلشارة قوة مؤشر. 
 لذا ،)"المستلمة" اإلشارة قوة ثم ومن( بالجھاز الخاصة Wi-Fi بطاقة من) المستلمة اإلشارة قوة مؤشر( RSSI قیمة سحب یتم

 .التوجیھ جھاز أو الوصول نقطة من اإلرسال طاقة تشبھ ال فھي

 معلومات على تحتوي بطاقة وھي ،GSMو LTE شبكة تقنیة في SIM طاقةب توجد .المشترك تعریف وحدة — SIMبطاقة  •
  .مختلفة أجھزة إلى SIM بطاقة نقل یمكن .وحسابھ المشترك تعریف

• SMTP — اإلنترنت عبر اإللكتروني البرید رسائل إلرسال القیاسي البروتوكول .البسیط البرید نقل بروتوكول. 

• SNMP — ومراقبتھا ووظائفھا الشبكات أجھزة إلدارة یُستخدم إنترنت بروتوكول .بسیطال الشبكات إدارة بروتوكول. 

• SNR — قیم .بالدیسیبل عنھا معبراً  الضوضاء قوة إلى اإلشارة قوة نسبة .الضوضاء إلى اإلشارة نسبة SNR ،وتكون موجبة 
 .أفضل األعلى األرقام

• SSID — لشبكة المخصص االسم .الخدمات مجموعة معرف Wi-Fi. 

• TCP/IP — لإلنترنت المستخدمة االتصاالت بروتوكوالت مجموعة .اإلنترنت بروتوكول/النقل في التحكم بروتوكول 
  .المشابھة األخرى والشبكات

• TFTP — بروتوكول من االستخدام في أسھل وھو الملفات لنقل مساعدة إنترنت برامج أداة .المبّسط الملفات نقل بروتوكول 
FTP، بروتوكول یدعمھما اللتین الدلیل وإظھار المستخدم مصادقة میزتي یوفر ال ولكنھ FTP . 

• Telnet — وبروتوكول المستخدم من أمر TCP/IP إلى الدخول بتسجیل الكمبیوتر أجھزة أحد على لمستخدم یسمح األساسي 
  .نفسھا الشبكة من جزًءا یمثل آخر كمبیوتر

• TTY — النصیة الھواتف (TTY)، الصم اتصاالت جھاز باسم أیًضا فةالمعرو (TDD)، السمع وضعاف الصم ویستخدمھا 
  .التواصل أجل من الحدیث صعوبة من یعانون الذین واألشخاص

• UDP — المستخدم بیانات حزم بروتوكول (UDP) تبادل أثناء في الخدمة من محدوًدا قدًرا یوفر اتصاالت بروتوكول ھو 
 (TCP) النقل في التحكم لبروتوكول بدیل ھو UDP. (IP) اإلنترنت بروتوكول تستخدم شبكة يف الكمبیوتر أجھزة بین الرسائل
 .UDP/IP باسم IP بروتوكول مع أحیانًا إلیھ ویُشار

• USSD — المركبة غیر المكملة الخدمات بیانات (USSD)، ھي ،"الخاصیة رمز" أو "السریع الرمز" باسم أیًضا والمعروفة 
 .الشبكة خدمات ومزود محمول جھاز بین البیانات إلرسال یُستخدم تاتصاال بروتوكول

• VPN — مكتبیة ةبشبك لالتصال استخدامھا یشیع .العامة اإلنترنت شبكة عبر تعمل آمنة خاصة شبكة .الخاصة الظاھریة الشبكة 
 .آخر مكان من

• Wi-Fi — واإللكترونیات الكھرباء مھندسي معھد وإصداره تطویره تولى الذي 802.11 معیار یستخدم نظام أي (IEEE) عام 
1997 . 

• Wi-Fi 5 — 802.11 معیار باستخدام الدقة، عالي الالسلكي البث من الخامس الجیلac ھذا تطویر تم .ھرتز جیجا 5 بتردد 
 .2013 عام وإصداره المعیار

• Wi-Fi 6 — 802.11 معیار باستخدام الدقة، عالي الالسلكي البث من السادس الجیلax الترخیص من معفاة نطاقات على 
 .2020 عام المعیار ھذا تطویر تم .ھرتز جیجا 6و 1 بین یتراوح بتردد

 Wi-Fi. شبكة عبر باإلنترنت یتصل السلكي جھاز — Wi-Fi عمیل •
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• WPA/WPA2 — شبكات اتحاد من الالسلكیة 802.11 لشبكات أمان بروتوكول .الالسلكیة للشبكات المحمي الوصول 
Wi-Fi. 

• WPA3 — نظام یبسط .الالسلكیة للشبكات المحمي الوصول من التالي الجیل WPA3 ،قوة أكثر مصادقة یوفر كما األمن 
 التشغیل بإمكانیة WPA3 نظام یحتفظ .المؤسسات وشبكات الشخصیة للشبكات إضافیة إمكانات ویوفر التشفیر قوة من ویزید

 .WPA2 أجھزة مع التفاعلي
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