Installation Guide

Outdoor Access Point

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

 ﻧﻤﻂ اﻻدارة

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ادارة ﻣﺮﻛﺰى
اﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻰ

اﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﻮﻳﺘﺶ

راوﺗﺮ

ﻣﻀﻴﻒ اﻻدارة

ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻜﻢ اﻻﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ  ،واﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﻔﺲ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ او ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔاﻻﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﻣﺮﻛﺰة اﻻدارة ﻟـ ﻻاﻛﺴﺲ

ﺑﻮﻳﻨﺖ.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ. http://www.tplink.com
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺤﻜﻢ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )ﻟـ CAPﻓﻘﻂ(
اﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻰ

اﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﻮﻳﺘﺶ

راوﺗﺮ

ﻣﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

ﻣﻀﻴﻒ

ﻣﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ او ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻣﻊ اﻻﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻀﻴﻒ اﻻدارة ﻟﻠﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰة ادارة
اﻻﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ .
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ

اﻧﺘﺮﻧﺖ

اﻛﺴﺲ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﻮﻳﺘﺶ

راوﺗﺮ

ﻣﻀﻴﻒ

ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻻﺟﻬﺰة
ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎزك وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻌﻪ .

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮﻳﺘﺶ POE
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ﺳﻮﻳﺘﺶ POE

1

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻮل POE
3

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
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1

PoE
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻌﺘﺎد اﻟﺼﻠﺐ

اﺧﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻬﺎز

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮد
ﻓﻰ اﻟﻤ�ن اﻟﺬى ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ

اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮد وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻢ

ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻬﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .

 اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ) ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺰودة ﺑﺮف ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ (
ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﻒ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب

ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ .

اﺿﻐﻂ وزج اﻟﺠﻬﺎز وذﻟﻚ ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻤ�ن .ﺛﻢ ﻗﻢ

ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز.

 ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺋﻰ ) ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ( WBS
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺋﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رف
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ .ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ �ﺑﻞ اﻻرﺳﺎل  RFﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز

اﻟﻰ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺋﻰ  .ﻗﻢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ

ﻏﻄﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ .
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻻﻋﺪادات اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ

 ﻧﻤﻂ اﻻدارة
ﻻﻋﺪاد ﻋﺪد او ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻدارة اﻟﻤﻤﺮﻛﺰة او ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺤﻜﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
،اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻨﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ
http://www.tp-link.com

 اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎﺳﻰ
ﻻﻋﺪاد اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺻﻔﺤﺔ ادارة وﻳﺐ ،اﻟﺮﺟﺎء اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات ادﻧﺎه :
 .1اﻓﺘﺢ ﻣﺘﺼﻔﺢ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻗﻢ ﺑﺎدﺧﺎل ﻋﻨﻮان  IPﻟﺠﻬﺎزك ﻓﻰ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﻤﺘﺼﻔﺢ واﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر
اﻻدﺧﺎل .

ﻣﻼﺣﻈﺔ :

 ﻟـ،EAPﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان  IPﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاوﺗﺮ .

 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺧﺮى ،ﻋﻨﻮان  IPاﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ ﻫﻮ  192.168.0.254وﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮان  IPﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻰ اﻟﻤﺪى  x) .192.168.0.xاى رﻗﻢ ﻣﻦ  1اﻟﻰ . (253

 .2ﻗﻢ ﺑﺎدﺧﺎل �ﻤﺔ  adminﻟ� ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم و�ﻤﺔ اﻟﻤﺮور وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل .
 .3ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ � ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم و�ﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻬﺎزك ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺒﺪء
اﻋﺪادات اﻟﺠﻬﺎز .
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Türkçe

Yazılım Konfigrasyonları

■■ Yönetim Modu

Kitle aygıtlarını merkezi bir yönetim yazılımı veya kablosuz bir denetleyici ile

yapılandırmak için ilgili Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzunu web
sitemizden (http://www.tp-link.com.tr) indirebilirsiniz.

■■ Bağımsız Mod

Bir cihazı web tabanlı bir yönetim sistemi aracılığıyla yapılandırmak için lütfen
aşağıdaki adımları izleyin.
1.

Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna aygıtınızın IP adresini girin ve Enter

tuşuna basın.

Not:

• EAP için router aracılığıyla IP adresini kontrol edebilirsiniz.

• Diğer ürünler için varsayılan IP adresi 192.168.0.254 ve bilgisayarınızın IP adresi 192.168.0.x
(“x” 1 - 253 arasında herhangi bir sayıdır) olarak ayarlanmalıdır.

2.
3.

Giriş için hem Kullanıcı Adı hem de Parolayı “ admin “ olarak girin.

Cihazınızı korumak için varsayılan Kullanıcı Adı ve Parolayı değiştirin, ardından
aygıtı yapılandırmaya başlayın.
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Türkçe

Donanım Kurulumu

Cihazı monte etmek için bir yöntem seçin.

■■ Cihazı uca Bağlamak

Seçilen bölgede, cihazı direğin uygun
bir noktasına takın ve ardından cihazı
çev i rd i ğ i n i z yö n d e ya k l a ş ı k o l a ra k
hizalayın.

■■ Aygıtı Duvara Montajlama (montaj dirsekli ürün için)

Montaj braketini duvardaki tercih edilen

ko n u m a m o n te e d i n . C i h a z ı ye r i n e
oturtmak için itin ve kaydırın. Daha sonra
antenleri cihaza bağlayın.

■■ Cihazı Bir Anten üzerine Takma (WBS için)

Cihazı, montaj dirseği ile antene monte
edin. RF kablolarını cihazdan antendeki

ilgili konektörlere bağlayın. Koruyucu
kapağı takın.
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Türkçe

■■ Bağımsız Mod
Internet

Dış mekan AP
Router

Switch
Konuk

Donanım Bağlantısı

Cihazı aksesuarlara göre bağlamak için bir yöntem seçin.

■■ Poe Switch ile

2

Poe Switch

1

■■ Poe Adaptör ile
3

Poe

1

LAN \ Ethernet

2
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Türkçe
Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

Tipik Network Topolojisi

■■ Yönetim Modu

Merkezi Yönetim Yazılımı İle
Internet
Dış mekan AP

Router

Switch

Dış mekan AP

Management Software

Yönetim Ana Makinesi

AP’lerle aynı veya farklı alt ağda olabilen merkezi yönetim yazılımını çalıştıran bir
bilgisayar,AP’leri merkezi olarak yönetmek için kullanılır.

İlgili yazılımı http://www.tp-link.com.tr web sitemizden edinebilirsiniz.
Kablosuz Denetleyiciler ile (yalnızca CAP için)
Internet
Dış mekan AP

Router

Switch

Dış mekan AP
Kablosuz Denetleyici

Konuk

Kablosuz denetleyicisi AP’ler ile aynı veya farklı alt ağda olabilir. Yönetim ana

makinesi AP’leri merkezi olarak yönetmek için kablosuz denetleyiciye oturum açmak
için kullanılır.
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