EAP, sadece PoE switch gibi bir PSE cihazı ile çalışır. Yerel
ağınızdaki EAP ve clientlara IP adresi atamak için bir DHCP server
(tipik olarak bir router) gerekir. Yönetici host, aynı veya farklı ağ
segmentindeki EAPları yönetebilir.

Not: Aşağıdaki giriş, örnek olarak EAP115 Wall alır.

Ağ Topolojisi

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

Kurulumdan öncesi, aşağıdaki öğelerin olduğundan emin olun:
• Önceden monte edilmiş duvar bağlantı aparatı
• RJ45 adaptörü

Router

• Üçgen bir tornavida (Sadece EAP115-Wall için)
• Yıldız tornavida
• PoE switch

Hızlı Kullanım Klavuzu

Kurulum Adımları

PoE Switch

EAP, standart bir EU duvar bağlantı aparatıyla ya da 86mm duvar
bağlantı aparatıyla monte edilebilir. Bağlantı aparatını monte
etmeden önce, EAP ve PoE switch arasında önceden duvarın
içinden çekilmiş bir Ethernet hattı olmalıdır.

Omada Controller

Yönetici Host

EAP

EAP

EAP

Wall-Plate Access Point
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Client

1. Bağlantı aparatının ön kaplamasını bir Yıldız tornavida ile sökün
(86mm duvar bağlantı aparatı ile gösterilmiştir).

Standart EU duvar
bağlantı aparatı

Standart ABD duvar
bağlantı kutusu (Sadece
EAP225-Wall için)

5. EAP’ın kapağını önceki konumuna geri takın.

Uyarı: Bağlantı aparatında, Ethernet kablosunu zorlamadan EAP’ı monte
edebilecek kadar yeteri kadar alan yoksa, bağlantı aparatını açık uçlu veya
daha derin bir bağlantı aparatı ile değiştirin.

2. EAP’ın ön kaplamasını bir tornavida ile sökün.

86mm duvar
bağlantı aparatı

4. Montaj braketini sabitlemek için kapaklı vidaları takın ve bir
üçgen tornavida ile sıkıştırın.

Yazılım Yapılandırma

Tüm EAP’larla hızlı bir şekilde kablosuz ağ bağlantısı kurmak için
aşağıdaki adımları takip ediniz.
1. Yönetici ana bilgisayar (host)’aa, Omada Controller kurulum

dosyasını indirin. Dosyayı çalıştırın ve Omada Controller
yazılımını yüklemek için kurulum sihirbazındaki yönergeleri
takip edin.

2. Omada Controller’ı çalıştırın ve ilk kablosuz ağı oluşturmak için
yapılandırma sihirbazını takip edin.
3. Ethernet kablosunu bağlantı aparatının içinden geçirerek RJ45
jack takın. Ardından kabloyu UPLINK+PoE portuna bağlayın.
Ethernet kablosunun gergin olmadığından emin olun.

Uyarı:
• Vidaları aşırı sıkmayın. Kapalı vidalar bağlantı aparatına uymuyorsa,
bunun yerine bağlantı aparatı vidalarını kullanın.
• EAP225 Wall için Adım 3 ve Adım 4’ün sırasını değiştirin.

3. Pending to Connected (Bağlanmak için Bekliyor) durumunu

değiştirmek için Controller yönetim arayüzünde EAP cihazlarını
Adopt (Bağla)’yın.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﻧﺄﺧﺬ  EAP115-Wallﻛﻤﺜﺎل.

ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ  EAPﻣﻮﺿﺤﺔ ادﻧﺎه .

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺗﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• وﺟﻮد ﻋﻠﺒﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ.
• ﻣﻘﺒﺲ .RJ45
• ﻣﻔﻚ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﺮأس )ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ (EAP115-Wall
• ﻣﻔﻚ ﻧﺠﻤﺔ .
• ﺳﻮﻳﺘﺶ .POE

راوﺗﺮ

دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﺴﺮﯾﻊ

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

PoE Switch

Omada Cont roller

EAP

EAP

ﻳﺘﻢ ﺗﺰوﻳﺪ EAPﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز  PSEﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻼ ﺳﻮﻳﺘﺶ . POEﻳﺘﻄﻠﺐ
وﺟﻮد ﺳﻴﺮﻓﺮ ) DHCPﻧﻤﻮذﺟﻴ ًﺎ راوﺗﺮ( وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻳﻦ  IPﻟﺠﻤﻴﻊ
أﺟﻬﺰة  EAPو اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﺷﺒﻜﺘﻚ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.ﻣﻀﻴﻒ اﻻدارة ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ  EAPاو ﻓﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ .

EAP

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  EAPﻋﻠﻰ ﻋﻠﺒﺔ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﻴﺎس  86ﻣﻠﻢ او ﻋﻠﺒﺔ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اورﺑﻴﺔ  .ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ وﻳﻜﻮن ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﻞ
اﻳﺜﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺘﺶ .POE

ﻣﺘﺤﻜﻢ اﻻدارة

Wall-Plate Access Point
ﻧﻘﻄﺔ إﺗﺼﺎل ﺟﺪارﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﺮ و
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ﻣﻘﺎﻳﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻼء

. . 1ﻗﻢ ﺑﺎزاﻟﺔ ﻏﻄﺎء اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺎ اﻟﻤﻔﻚ اﻟﻨﺠﻤﺔ )ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﻓﻰ ﻋﻠﺒﺔ
اﻟﺤﺎﺋﻂ 86ﻣﻠﻢ(.

 .3ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻞ اﻻﻳﺜﺮﻧﺖ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻠﺒﺔ ﺑﻤﻘﺒﺲ .RJ45ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ
اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﻣﻦ اﻟ ﺑﻞ ﺑﻤﻨﻔﺬ اﻟﺴﻮﻳﺘﺶ . POEﺗﺎﻛﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺑﻞ اﻻﻳﺜﺮﻧﺖ
ﺑﺪون ﺛﻨﻰ او اﻟﺘﻮاء.

)ﻓﻘﻂ ل (EAP225-Wall

:
.

•

EAP225-Wall

•

.5

 .2ﻗﻢ ﺑﻔﻚ واﺟﻬﺔ EAPﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺎ اﻟﻤﻔﻚ.

ﻋﻠﺒﺔ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اورﺑﻴﺔ

ﻋﻠﺒﺔ ﺣﺎﺋﻂ ﻗﻴﺎس86ﻣﻠﻢ

.

EAP

,
3

.4

ﻣﻼﺣﻈﺔ :اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻴﺰ ﻓﻰ ﺑﻌﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  EAPﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﻞ
اﻻﻳﺜﺮﻧﺖ ﺑﻼ ﺛﻨﻰ او اﻟﺘﻮاء .اﺳﺘﺒﺪل ﻋﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﺧﺮى ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺧﺮة او اﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘ ًﺎ.

 .4ادﺧﻞ اﻟﺒﺮاﻏﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ وﻗﻢ ﺑﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻔﻚ اﻟﻨﺠﻤﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻣﻞ.

.1
.2
.3

, EAP

.

.

Omada
EAP

.

Omada
.Omada
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