اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 ﻧﻤﻂ اﻟ ُﻤﺴﺘﻘﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ.

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

ܝޥ
إﻧﺘﺮﻧﺖ

ޘއ ܹܳܿޓޟܷ ݏܼމތ ܾގܳܮܸޟܲ ܹܼގވૄކ ܾގވރܼݣܷ ݵލެ

 ﻧﻤﻂ اﻹدارة واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة و ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰي )ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  EAPو (Pharos



ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﻮﻳﺘﺶ

إﻧﺘﺮﻧﺖ

Installation Guide

ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ

راوﺗﺮ

ﻣﻀﻴﻒ

ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺳﻮﻳﺘﺶ

إﺧﺘﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎزك وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻌﻪ .

ܾގݝܸޒޛܾގވݎލޟޛ

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮﻳﺘﺶ PoE

ܴܿޓޟܷܾࠅܪިݦޝ

2

ﻟـ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ http://www.tplink.com
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )ﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل  EAPو (CAP
إﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﺧﺎرﺟﻴﺔ

1



ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل  APاﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻌﻴﺎر  PoEاﻟﻘﻴﺎﺳﻲ.

ݫެܾގވૄކ ܾގ݂ޢ ܴއܗ݊ܳޟܼ݁ޫ࠰ ޘއܹܳܿޓޟܷܾގܩިܼݨݫެބޗݾޛމރܼݣܸޛݵލެ ܾގݴވޣ݇ޥމނܯއޘއ

ܹܳޣܪޟާܾގܩިܼݨܴޗܿޠܸܼࠐ ބݎޣܾގܩިޛ ܾގވݢܳި݅ݫޛ

ﺳﻮﻳﺘﺶ

ܹܳܮܸޟܲݰݾܼܢܾގݎވܼޠޛ

ࠇݵܾ݅݇ ݵ݅݇ ޓܸޟܿ މނ ܾࠅܪިݦޝ ݵނ ݿܿޠޖ ܹܿބܼމܨ ܾࠇܾ݇݁ޝ ޥ ܾގܳݎޒއ ܾގވܿޓݦޢ ܝޥ ޥݏ݅ޝ ܾގܳݎޒއ ܹܼގݝܸޒޛ

ܾގࠂݣލޒޟޛ࠰ ܾގܿܪܼܢܾގܿܪޣݷܾގެ݇ގޟތܾގވݢܳ݉݅ދܾގވܳޣܾݫޖ .ޠވޒރޑܴݎވޟތ݇ގޟތܾގވݢܳ݉݅ދމނމޣޘݴރܼ
ܾࠇގޒܳܿޥބެhttp://www.tp-link.com


ބވݽܾގވݢܳޗތ
ࠔ

 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻮل PoE

ࠇݵܾܾ݅݇ގܩިܼݨ މނ݊ࠂސބݹܼދܾࠇܾ݇݁ޝܾގޗܼܥއݵލެܾގޣޠܷ࠰ޠܿܪެܾܴܸܼݷܾގ݉ݾޣܾܾܶގܼܳގޟޛ :

3

راوﺗﺮ

ܾގެ ܾގވޣݙࠂܶ ܾގވݾܼܹޗޛ ݵލެ ܾގިޣܾܥޞ  ޘއ

 ބވݽܾࠇܾ݇݁ޝޥܾގܳݎޒއܾގވܿޓݦޢ

 ܴܿޓޟܷܾގܩިܼݨݵލެݵވޣ݇

ﺳﻮﻳﺘﺶ PoE

ܾގܳܮܸޟܲ .ޘއܹܳޣݙޟތܝݣࠂޕܾࠇ݁ݣܼސ RFމނܾގܩިܼݨ

ܾࠇݵܾܾܾ݅݇ܶގܸܿމܩޟޛ

ܗ݊ܳܿݿܿޠޗޛܴܿޓޟܷܾގܩިܼݨ



وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ



ޥ

 .1ޘއܹܳݝݯޟތމܳݘݪݍܾގޣޠܷޥܝ݇݊ތݵރޣܾކܾ IPގܼ݉ݛܹܩިܼݨޕݫޞܾގݴރޣܾކޥܾݔݯݽݵލެݨܾ݁ࠁܼ݇݊ސ
. Enter

މࠂݏݹޛ 

ܼܹ yގރݢܸޛގࠍ  ࠰EAPޠވޒރޑ ܾގݎݘޣސݵލެݵރޣܾކ IPމނ݊ࠂސܾގܾܿޥܴܿ

ﻣﻀﻴﻒ

Outdoor Access Point

PoE



ﻣﻀﻴﻒ اﻹدارة

ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة و اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،واﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﻔﺲ

ޘއܹܳޣݙޟތܾގިޣܾܥޟܼܹܼܶގܩިܼݨ

ޘއ ܹܳܿޓޟܷ ܾގܩިܼݨ ݵލެ ܾގިޣܾܥޞ ܹܕݣܾܳ݉݅ދ ݏܼމތ

މࠂݏݹޛܴܳ :ޣݫܿ ݫޗݽ ݫޞ ބޗܼށܾގޣݙޣސ ܾ APގވݦޥ݇ޝ ܹࠍ މݎޣސ  PoEމܿݫޖ މݳ ܾގݎݦމޛ.

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻹدارة و اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ܗ݇ݫݳޥܗݣݎܷ ܾގܩިܼݨޥ݄ގޑގܳܮܸޟܳާݫެމૄބާ .ܯއ

 ܴܿޓޟܷܾގܩިܼݨݵލެܾގިޣܾܥޞ ޘܼݵ݅ޝܾࠇ݁ݣܼސܾގࠂݣލޒޟޛ(WBS

ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻻﺟﻬﺰة
راوﺗﺮ



ܾގݎܼܥݽ

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ او ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل ،ﻣﻀﻴﻒ اﻹدارة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

2

PoE

1

 .2ޘއܹܕܼ݇݊ސވޛ adminގଅމނܗݣއܾގވݢܳ݉݅ދޥވޛܾގވܿޥ݁ޥ݄ގޑގܳݢܩޟތܾގ݅݊ޣސ

 ܴܿޓޟܷܾގܩިܼ ݨݵލެܾގݎܼܥݽ ގލވރܳܩܼܾܶގވݦޥ݇ޝܹࠍݏܼމތܾގܳܮܸޟܲ( 

اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮﺻﻮل.

1

ܼܹ yގރݢܸޛގލވރܳܩܼܾܶࠁ݊ܿް࠰ݵރޣܾކࠇܾ IPݫܾܳܿݔެީޣ 192.168.0.254ޥޠܩܷܴݴޟޟނ ݵރޣܾކ IPގܩިܼݨܾގޒވܸޟޣܴܿ
ܾގܼ݉ݛܹޑ ݵލެܝކޠޒޣކ ݁ްܾ x) .192.168.0.xޘއމނܾ 1ގެ. (253

2

3

 .3ޘއ ܹܳݯޟޟܿ  ଃމނ ܗݣއ ܾގވݢܳ݉݅ދ ޥވޛ ܾގވܿޥ݁ ܾࠇݫܾܳܿݔޟޛ ޥ݄ގޑ ގݎވܼޠޛ ܪިܼݨޕ࠰ ܯއ ޘއ ܹܸ݅ܢ

ܗݵܾܾܾ݅݇ܶގܩިܼݨ 

44

Türkçe

■ Bağımsız Mod

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

■ Aygıtı Duvara Montajlama (montaj dirsekli ürün için)

Veya

Internet

Tipik Network Topolojisi

1.

Dış mekan AP

Merkezi Yönetim Yazılımı İle (EAP ve Pharos Ürünleri İçin)

Router

Internet
Dış mekan AP

Montaj braketini duvardaki tercih edilen

Switch
Konuk

Donanım Bağlantısı

Switch

Dış mekan AP

Not: Paket içinde yalnızca AP ürünü ve PoE adaptörü bulunur.

Yönetim Ana Makinesi

2

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

PoE Switch

Donanım Denetleyicisi ile (EAP ve CAP için)

1

■ Cihazı uca Bağlamak

aygıtı yapılandırmaya başlayın.

edin. RF kablolarını cihazdan antendeki

ilgili konektörlere bağlayın. Koruyucu
kapağı takın.

3
Veya

Yazılım Konfigrasyonları
■ Yönetim Modu

Konuk

PoE

1

için kullanılır.

8

Cihazınızı korumak için varsayılan Kullanıcı Adı ve Parolayı değiştirin, ardından

■ PoE Adaptör ile

Donanım Denetleyicisi

makinesi AP’leri merkezi olarak yönetmek için donanım denetleyiciye oturum açmak

3.

Cihazı, montaj dirseği ile antene monte

çevirdiğiniz yönde yaklaşık olarak hizalayın.

Not: Sadece AP ürünleri Standart PoE destekler.

Dış mekan AP

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

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

Donanım Kurulumu

Seçilen bölgede, cihazı direğin uygun bir noktasına takın ve ardından cihazı

Internet

Switch

■ Cihazı Bir Anten üzerine Takma (WBS için)

2.

Cihazı monte etmek için bir yöntem seçin.

İlgili yazılımı http://www.tp-link.com.tr web sitemizden edinebilirsiniz.

Router

192.168.0.x (“x” 1 - 253 arasında herhangi bir sayıdır) olarak ayarlanmalıdır.

LAN \ Ethernet

2

Management Software

Dış mekan AP

• Diğer ürünler için varsayılan IP adresi 192.168.0.254 ve bilgisayarınızın IP adresi

antenleri cihaza bağlayın.

■ PoE Switch ile

tuşuna basın.

• EAP için router aracılığıyla IP adresini kontrol edebilirsiniz.

oturtmak için itin ve kaydırın. Daha sonra
PoE

Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna aygıtınızın IP adresini girin ve Enter
Not:

ko n u m a m o n te e d i n . C i h a z ı ye r i n e

1

Cihazı aksesuarlara göre bağlamak için bir yöntem seçin.

Router

aşağıdaki adımları izleyin.

3

■ Yönetim Modu

■ Bağımsız Mod

Bir cihazı web tabanlı bir yönetim sistemi aracılığıyla yapılandırmak için lütfen

7

Kitle aygıtlarını merkezi bir yönetim yazılımı veya kablosuz bir denetleyici ile

yapılandırmak için ilgili Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzunu web

LAN \ Ethernet

sitemizden (http://www.tp-link.com.tr) indirebilirsiniz.

2

6

5

© 2018 TP-Link 7106508224 REV1.0.2

