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FCC BEYANI 

 
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre test edilmiş ve B Sınıfı Dijital aygıt sınırlarıyla 
uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar konut uygulamasında zararlı müdahalelere karşı makul 
korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu aygıt, radyo frekans enerjisi oluşturmakta, 
kullanmakta ve yaymaktadır; talimatlara göre kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo 
iletişimlere zararlı etkileri olabilir. Ancak, belli bir kurulumda frekans karışmasının olmayacağının 
bir teminatı yoktur. Bu aygıt radyo ya da televizyon yayınlara zararlı aygıtın açılması ve 
kapatılmasıyla belirlenebilir etkilerde bulunursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir ya da birden 
fazlasını kullanarak etkiyi düzeltmeye çalışmaları önerilir: 

• Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştiriniz. 

• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

• Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize bağlayınız.  

• Yardım için satıcınızla ya da deneyimli radyo/TV teknisyenine danışınız. 

Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Aygıtın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 

1) Bu aygıt zararlı karışımlara neden olmayabilir. 

2) Bu aygıt, istenmeyen bir sonuca neden olabilecek karışmalar dahil her hangi bir 
karışmayı kabul etmelidir. 

Uygunluk için sorumlu olan tarafça açık bir şekilde onaylanmayan herhangi bir değişiklik ya da 
modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar. 

FCC RF Radyasyon Maruziyet Beyanı 
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC RF radyasyono maruziyet limitleri ile 
uyumludur. Bu cihaz ve anteni diğer anten ya da vericilerle aynı yere konmamalı ya da onlarla 
birlikte çalıştırılmamalıdır. 

“FCC RF maruziyet uyumluluk gereksinimleri ile uyumlu olmak için bu edinim sadece Mobil 
Yapılandırmalar için geçerlidir. Bu verici için kullanılan antenler tüm kişilerden en az 20 cm 
uzaklıkta kurulmalıdır ve diğer anten ya da vericilerle aynı yere konmamalı ya da onlarla birlikte 
çalıştırılmamalıdır. 

CE İşareti Uyarısı 

 
Bu, B sınıfı bir üründür. Konut ortamlarında, bu ürün kullanıcının yeterli önlemleri alması gerektiği 
radyo frekans karışmalarına neden olabilir. 

 



 

Ulusal Kısıtlamalar 
2400.0-2483.5 MHz 

Ülke Kısıtlama Neden/Açıklama 

Bulgaristan  Dış kullanım ve kamu hizmeti için genel 
yetkilendirme isteniyor 

Fransa 
Dış kullanım 2454-2483.5 
MHz dahilinde 10 mW e.i.r.p 
ile sınırlandırılmış 

Askeri telsiz kestirmesi kullanımı. Akım rahatlatmalı 
düzenlemenin sağlanması için son yıllarda 2.4 GHz’lik 
işleme bandı devam ediyor. Tam uygulama 2012 yılında 
planlanıyor. 

İtalya  Kendi tesisleri dışında kullanım için genel yetkilendirme 
isteniyor 

Lüksemburg Yok Ağ ve servis tedariği için genel yetkilendirme isteniyor 
(spektrum için değil) 

Norveç Uygulandı Bu alt kısım Ny-Ålesund merkezinden 20 km’lik bir 
yarıçap dahilindeki coğrafik alan için geçerli değildir 

Rusya Federasyonu  Sadece kapalı yerlerdeki uygulamalar için 

Not: Ürünü Fransa’da açık alanlarda kullanmayın. 

 



 

Sınırlı Garanti 
İDEAL TELEKOM, garanti şartlarına uygun olarak, tercih hakkı saklı olmak koşuluyla, kusurlu veya 
uygun olmayan kalemleri onarmayı veya değiştirmeyi, (a) satın alan/son kullanıcı yukarıda 
belirtilen garanti süresi içerisinde kusura veya uygunsuzluğa ilişkin olarak İDEALTELKOM’a 
bildirimde bulunduktan sonra ivedilikle İDEAL TELEKOM’a  da yazılı ihbarda bulunduğu, ve (b) 
Son kullanıcı ayıplı ürünü teslim masraflarını üstlenerek İDEALTELEKOM’un tayin edilmiş Müşteri 
Servis Departmanına uygun olarak ulaştırdığı, takdirde taahhüt etmektedir.  
Bu garanti aşağıda belirtilen şart ve koşullar sonucu meydana gelen kusur ve hatalara uygulanmaz: 
(a) cihazların kabul edilebilir boyuttaki aşınması; (b) Son kullanıcının modemin kurulum, çalıştırma 
veya bakım yönergelerine veya prosedürlerine uymaması; (c) Son kullanıcının Cihazı hor 
kullanması, yanlış kullanması, ihmali, veya uygun olmayan şekilde kurması, kaldırması, 
depolaması, bakımı veya çalıştırması; (d) İDEAL TELEKOM’DAN onaylı kimseler tarafından 
yapılmayan tadilat veya onarımlar; (e) elektrik kesintileri, elektrik dalgalanmaları, yangın, su 
baskını, kazalar, üçüncü şahısların fiilleri veya İDEALTELEKOM’un makul kontrolü dışında olan 
diğer olaylar; (f) üçüncü şahısların ürünlerinin kullanımı, veya üçüncü şahısların ürünlerinin 
beraber kullanımı, ki kusurun bu beraber kullanım sonucu ortaya çıkması; (g) cihazların normal 
kullanım alanı dışında bir sebeple kullanılması. Son kullanıcı Cihazın İDEAL TELEKOM’un veya 
İDEAL TELEKOM sertifikasyon prosedürlerine uygun olarak alınmış İDEALTELEKOM’dan onaylı 
kimseler tarafından kurulduğunu ve bakımının yapıldığını temin edecektir; Son Kullanıcı İDEAL 
TELEKOM tarafından onaylanmamış kimseler tarafından bu hizmetlerin verilmesini sağlar veya 
izin verirse, Garanti bu hükümün ihlal edildiği tüm hizmet verilen Cihazlar için geçersiz kılınacaktır. 
Son Kullanıcının, İDEAL TELEKOM tarafından sağlanan herhangi bir Cihaz için kabul etmeme, 
iade etme, veya para iadesi alma gibi bir hakkı yoktur. İDEAL TELEKOM tarafından onarılmış veya 
değiştirilmiş herhangi bir parça veya cihaz, orijinal garanti süresinin dışında Onarılmış veya 
değiştirilmiş parçanın taşıyıcıya tesliminden itibaren 36 ay kadar daha garanti kapsamında 
değerlendirilecektir.  

 

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ 
İdeal Telekomünikasyon Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. 

Dereboyu Cad. Naci Kasım Sok. No:7 Kat:5 Mecidiyeköy / İSTANBUL 

Tel  : 0212 217 50 80 

Fax  : 0212 266 65 59 

e-mail : info@empatiq.com 

 

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ 
TP-LINK Technologies CO., LTD. 

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, 

Shenzhen, P. R. China 

Tel: +86 755 26612350  

E-mail: info@tp-link.com  
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Güvenlik Kılavuzu 

Güvenlik Kontrolü  

ADSL2+ cihazını kurmadan önce, aşağıda listelenen tüm maddeleri kontrol ediniz:  
 

1 Elektrik güvenliği 

 Cihazın çevresinde kolay tutuşan, iletken veya nemli herhangi bir nesne ve yıpranmış 
kablolar olmadığından emin olunuz. Tüm elektrik tertibatını düzgünce yerleştiriniz.  

 

2 Cihazın Pozisyonu  

 Cihazı yakınında elektrikli cihazların olmadığı, havalandırılan bir ortama kurunuz.  

 Cihazı sabit, sağlam ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.  

 Cihazın doğrudan güneş ışığından korunması gerekmektedir. Kuvvetli elektromanyetik 
etkileşimden uzak tutulmalıdır. 

 Cihaz ısı ve nem kaynaklarından sakınılmalıdır. 

 Güç kaynağının kullanılır olduğundan emin olunuz. Giriş voltajının dalgalanma toleransı 
±%10 aralığındadır. Cihazı bağladığınız elektrik prizini diğer elektrikli aletler için 
kullanmayınız. 

Güvenlik Uyarıları 

Lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 

 Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyunuz.  

 Kullanıcı el kitabında ve ürün kılavuzunda yer alan tüm uyarıları not ediniz.  

 Yangın çıkarma riski taşıdığından veya cihaza zarar verebileceğinden, cihaza ait olmayan 
aksesuarlar veya parçaları kullanmayınız. 

 Ürün paketinden çıkan güç adaptörünü kullanınız.   

 Telefon ile ADSL2+ hattını doğrudan bağlamayınız. Çıkış hattını splitter’ın (ayraç) telefon 
çıkışından alınız. 

 Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayınız. 

 Cihaz temiz ve kuru tutulmalıdır. Cihazın bulunduğu ortamın havalandırıldığından ve 
yağmurdan korunduğundan emin olunuz. 

 Cihazı yıldırım ve fırtınaya karşı korumak için, elektrik kablosunu ve tüm bağlantı 
kablolarını çıkarınız.  

 Cihazı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Temizliğe başlamadan önce 
cihazın kapalı olduğundan emin olunuz. 

 Cihazınız atıl durumda ise kapatınız. 

 Havalandırma deliğini temiz ve açık tutunuz. Aksi takdirde, kısa devreye, yangına veya 
cihazda zarara yol açabilir. Cihaz yüzeyine sıvı püskürtmeyiniz. 

 



 

 Cihazı özellikle çalışır durumdayken açmayınız.  

 Elektrik bağlantı kablosunu takarken/çıkarırken cihazın OFF (kapalı) konumunda 
olduğundan emin olunuz.  

 Elektrik bağlantısını çıkarırken dikkatli olunuz; transformatör sıcak olabilir.  

 Cihazın tüm parçalarını ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutunuz. 

 Not: Lütfen cihazı kullanmadan önce yukarıdaki kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Kullanıcılar 

üstteki talimatlara uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli olmalıdır. 
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Paket İçeriği 

Paketinizde aşağıda listelenen ürünler bulunur: 

 Bir TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router 

 TD-W8101G ADSL2+ Modem Router için bir DC güç adaptörü 
 Hızlı Kurulum Kılavuzu 

 Bir adet RJ45 data kablosu 

 3 adet RJ11 telefon kablosu 

 Bir adet ADSL splitter 

 Bir adet garanti sertifikası 

 Bir Kurulum CD’si, CD içeriğinde: 

 Kolay Kurulum Programı 

 ADSL Download Sayacı 

 Test Programı 

 Kullanım Kılavuzu 

 Diğer Yardım Bilgileri 

 Not: 

Paket içeriğinde yukarıdaki ürünlerin tam olarak bulunduğundan emin olun. Yukarıdaki ürünlerden 
herhangi bir kayıp ya da arızalı olarak gönderilmiş ise, lütfen satın aldığınız yer ile görüşünüz. 
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Bölüm 1 Giriş 

1.1 Ürün İnceleme 
TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Routeri seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz 
özel ethernet ya da 802.11g/802.11b kablosuz ağ için kolay ve ekonomik ADSL İnternet bağlantısı 
sağlamak için tasarlanmıştır. 

TD-W8101G standart Ethernet portu aracılığıyla Ethernet LAN’a ya da bilgisayara bağlanabilir. 
ADSL bağlantısı normal telefon hattı kullanılarak yapılır. Çoklu iş istasyonları tek bir WAN arayüzü 
ve global IP adresi ile internete bağlanır. Gelişmiş güvenlik artırımları, IP/MAC Filtresi, Uygulama 
Filtresi ve URL Filtresi ağınızı dışarıdan gelecek muhtemel zararlı saldırılara karşı korumanıza 
yardım eder. 

Web tabanlı Hızlı Başlat yardım mesajları ile birlikte hızlı bir şekilde yapılandırmayı tamamlamayı 
sağlar. Ağ ve Modem yönetimi modemin web arayüzünde yapılır. 

ADSL 

TD-W8101G , ITU ve ANSI normlarına uyarak tam hızlı ADSL2+ bağlanabilirliği destekler. DMT 
fiziksel katman işlevlerine ek olarak, ADSL2+ ikili gecikme zaman çerçevelemesi (hızlı ve 
serpiştirmeli) ve I.432 ATM Fiziksel Katman desteklenir. 

Kablosuz 

En fazla dikkat gerektiren kablosuz güvenliğinde, modem çoklu koruma önlemleri sunar. Kablosuz 
ağ adı (SSID) yayınını kapatarak sadece SSID'ye sahip olan istasyonların bağlanması sağlanabilir. 
Modem kablosuz LAN 64/128-bit WEP şifreleme güvenliği, WPA-PSK/WPA2-PSK yetkilendirmesi 
ve TKIP/AES şifreleme güvenliği sağlar. 

1.2 Ana Özellikler 
 Bir adet 10/100Mbps Oto-uzlaşma RJ45 LAN portu（Otomatik MDI/MDIX), bir adet RJ11 portu. 

 Harici splitter sağlar. 

 Gelişmiş DMT modülasyonu ve demodülasyon teknolojisini kullanır. 

 Köprü modunu ve yönlendirici fonksiyonunu destekler 

 Yüksek hızlı Internet bağlantısını paylaşan birden fazla kullanıcı. 

 24 Mbps’ye kadar Data Alım Hızı, 3.5 Mbps’ye kadar Data Gönderim Hızı （Ek M 
etkinleştirildiğinde）. 

 Uzun mesafe iletim desteği, maksimum hat uzunluğu 6.5 km’ye ulaşabilir. 

 SNMP ve CWMP aracılığıyla Uzaktan Yapılandırma ve yönetimi destekler. 

 PPPoE desteği, isteğe bağlı olarak Internet bağlantı ve kullanılmadığında internet bağlantısını 
keser. 

 Güvenilir ESD ve hızlı yanıtlı yarı iletken dalgalanma koruma devreli dalgalanma koruma 
fonksiyonu sağlar. 

 Yüksek hızlı ve asimetrik veri iletim modu güvenli ve özel bant genişliği sağlar. 

 Tüm ADSL standartlarını destekler. 
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 DSLAM (CO) modelleri ile uyumlu. 

 SOHO kullanıcısına entegre internet erişimi ve yönlendirme fonksiyonu sağlar. 

 Gerçek Zamanlı Yapılandırma ve Cihaz izleme. 

 Çoklu PVC (Kalıcı Sanal Devre) desteği. 

 Yerleşik DHCP sunucu. 

 IP/MAC filtresi, uygulama filtresi ve URL filtresini destekleyen Güvenlik Duvarı. 

 Sanal Sunucu, DMZ sunucu ve IP Adres Eşleştirme Desteği. 

 Dinamik DNS, UPnP ve Statik Yönlendirme desteği. 

 Sistem günlüğü ve akış İstatistiği desteği. 

 Firmware güncelleştirme ve Web yönetimi desteği. 

 WPA-PSK/WPA2-PSK veri güvenliği, TKIP/AES şifreleme güvenliği sağlar.  

 64/128-bit WEP şifreleme güvenliği ve kablosuz LAN ACL (Erişim Kontrol Listesi) sağlar.  

 DYING GASP desteği (talep eden bölgeler için). 

1.3 Teamüller 
Bu Kullanım Kılavuzunda bahsedilen Modem ya da aygıt herhangi bir ek açıklama yapılmaksızın 
TD-W8101G için geçerlidir. 

Şekillerde belirtilen parametreler sadece ürünün kurulumu için bir referanstır, gerçek durum farklılık 
gösterebilir. 
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Bölüm 2 Donanım Kurulumu 

2.1 Ön Panel 

 
Şekil 2-1 

Ön panelde yer alan LED’ler aygıtın çalışma durumunu gösterir. Ayrıntılar için, lütfen LED 
Açıklamalarına bakınız. 

LED Açıklamaları: 

Adı Durum Gösterge 

Kapalı Güç yok 
Güç 

Açık Güç var 

Kapalı Başarılı PPP bağlantısı yok ya da Modem Köprü modunda 
çalışıyor 

Yanıp sönüyor Internet’ten veri transferi yapılıyor. 
İnternet 

Açık Başarılı PPP bağlantısı ile Ağa bağlanılabilir 

Kapalı  LINE portunda hat yok 

Yanıp sönüyor ADSL Modem bağlanıyor ADSL 

Açık Telekom ağına bağlantı sağlanmıştır. 

WLAN Kapalı Kablosuz fonksiyonu devre dışı 
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Adı Durum Gösterge 

Yanıp sönüyor Kablosuz ağ üzerinden veri gönderiliyor ya da alınıyor  

Açık Kablosuz fonksiyonu etkin ancak aktivite yok 

Kapalı LAN portunda bağlantı yok ya da bağlantı anormal 

Yanıp sönüyor LAN portu üzerinden veri gönderiliyor ya da alınıyor  LAN 

Açık LAN portunda başarılı bağlantı mevcut ancak aktivite yok  

2.2 Arka Panel 

 
Şekil 2-2 

 POWER (GÜÇ): Güç adaptörünün takıldığı güç girişi. 

 RESET (SIFIRLA): Modemin fabrika ayarlarını sıfırlamak için iki yöntem bulunmaktadır:  

Birinci yöntem: Modemin sıfırla tuşun basın; beş saniyeden daha fazla bir süre boyunca basılı 
tutun. 

İkinci yöntem: Modemin Web arayüzünden “Bakım-Sistem yeniden başlatma” menüsünden 
varsayılan ayarları yeniden yükleyiniz. 

 LAN: Port aracılığıyla modemi bilgisayarınıza ya da diğer Ethernet ağ aygıtlarına 
bağlayabilirsiniz. 

 LINE (HAT): Port aracılığıyla Modemi telefona bağlayabilirsiniz. Ya da harici ayrı bir splitter ile 
de bağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, lütfen 2.4’e bakınız. 

 Anten: Kablosuz çalışma ve veri iletimi için kullanılır. 
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 Not: 

0 dBi kazançlı ek bir yazılı anten vardır. Harici anten olmadan kapalı köşelerle modemi 
bilgisayarınıza ya da diğer Ethernet ağ aygıtlarına bağlayabilirsiniz. 

2.3 Kurulum Ortamı 
 Cihaz nem ya da aşırı sıcaklığa maruz kalabilecek yerlerde muhafaza edilmemelidir. 

 Modemi çeşitli cihazlara ve bir güç kaynağına bağlanabilecek bir yere yerleştiriniz. 

 Kabloların ve güç kablosunun güvenli bir yere yerleştirildiğinden emin olunuz ve böylece 
herhangi bir tehlikeye neden olmaz. 

 Modem bir raf ya da masa üzerine yerleştirilebilir. 

 Güçlü elektromanyetik radyasyondan ve elektromanyetiğe hassas cihazlardan uzak tutunuz. 

2.4 Modemin Bağlanması 
Cihazı kurmadan önce ISP’nizin sağladığı geniş bant servisinizin mevcut olduğundan emin olun. 
Bir problem varsa ISP’nizle irtibata geçin. Kablo bağlantıları öncesinde güç kaynağını kesin ve 
ellerinizi kuru tutun. Aşağıdaki adımlar takip ederek kurabilirsiniz. 

Step 1: ADSL hattını bağlayın. 

Birinci yöntem: Burkulmuş ikili ADSL kablosunun bir ucunu TD-W8101G’nin arka 
panelindeki ADSL LINE portuna, diğer ucunu da duvar prizine takın. 

İkinci yöntem: Ayrı bir splitter da kullanabilirsiniz. Harici splitter veri ve sesleri ayırabilir, 
böylece Internet’e bağlıyken arama da yapabilirsiniz. Harici splitter’da üç port bulunur: 

• LINE (HAT): Duvardan gelen kabloya takın 

• PHONE (TELEFON): Telefon setine bağlayın 

• MODEM: TD-W8101G'nin ADSL LINE portuna bağlayın 

Burkulmuş ikili ADSL kablosunun bir ucunu TD-W8101G’nin arka panelindeki ADSL LINE 
portuna takın. Diğer ucunu harici splitter’ın MODEM protuna takın. 

Step 2: Ethernet kablosunu takın. Bir ağ kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın Ethernet portuna 
ya da bir hub/anahtar portuna ve diğer ucunu da TD-W8101G’deki LAN portuna takın. 

Step 3: Bilgisayar ve LAN cihazlarını açın. 

Step 4: Güç adaptörünü bağlayın. Güç adaptörünü cihazın arkasındaki güç konektörüne bağlayın 
ve adaptörü de bir duvar prizine ya da uzatma prizlerinden birine takın. 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 7

 
Şekil 2-3 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 8

Bölüm 3 Hızlı Kurulum Kılavuzu 

 Otomatik kurulum için lütfen Kurulum CD’sini kullanın(Sayfadasınız 14); Elle kurmak 
için bu kılavuzda gösterilen adımları takip edin. 

3.1 PC Yapılandırması 
PC’nizi doğrudan TD-W8101G’ye ya da Modeme bağlanmış bir Hub/Switch’e adaptörünüzü 
bağladıktan sonra, PC'nizin IP adreslerini yapılandırmanız gerekmektedir. Yapılandırmak için 
aşağıdaki aşamaları takip ediniz. 

Step 1: Masaüstünüzdeki Başlat menüsüne tıklayınız, Ağ Bağlantılarıma Sağ tuşla tıkladıktan 
sonra Özellikleri seçiniz (Şekil 3-1). 

 
Şekil 3-1 

Step 2: Yerel Ağ Bağlantıları’na (LAN) sağ tıklayınız ve sonra Özellikler’i seçiniz. 
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Şekil 3-2 

Step 3: Genel sekmesini seçiniz, İnternet Protokolü’nü (TCP//IP) aydınlatınız ve sonra Özellikler 
butonunu tıklayınız. 

 
Şekil 3-3 

Step 4: Şekil 3-4’te gösterildiği gibi IP adresini yapılandırınız. Sonra, TAMAM'ı tıklayınız. 
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Şekil 3-4 

 Not: 

IP adresini otomatik olarak almak için PC'nizi yapılandırabilirsiniz; yukarıdaki şekilde “Otomatik IP 
Adresi Al” ve “Otomatik olarak DNS sunucu adresi al” seçeneklerini seçiniz.  

Şimdi, ağ bağlantısının yapıldığını kontrol etmek için komut isteminden Ping komutunu 
çalıştırabilirsiniz. Lütfen, masaüstünüzde Başlat menüsüne tıklayınız, çalıştır sekmesini seçin, 
cmd ya da command yazınız ve Enter’e basın. Çıkan pencerede ping 192.168.1.1 yazıp Enter’a 
basınız. 

Sonuç aşağıdaki ekrandaki gibi ise, PC’niz ve Modeminiz arasında bağlantı sağlanmıştır. 

 
Şekil 3-5 

Görüntülenen sonuç aşağıda gösterilen ekrana benzer ise, PC’nizin Modeme bağlanmadığı 
anlamına gelmektedir. 
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Şekil 3-6 

Aşağıdaki aşamaları izleyerek kontrol edebilirsiniz: 

1) PC ve Modeminiz arasındaki bağlantı doğru mudur? 

Cihazı bağladığınız LAN portunun LED’leri ve PC’nizin adaptöründeki LED’ler yanmalıdır. 

2) PC’niz için TCP/IP yapılandırması doğru mu? 

Modeminizin IP adresi 192.168.1.1 ise, PC’nizin IP adresi 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 
aralığında olmalıdır. 

3.2 Hızlı Başlat 

 Otomatik olarak kur programı 
1. Kurulum CD sini CR-ROM’a taktığınızda otomatik yükleme başlayacaktır. 
a) Kurulum menüsü ekranında Kur, Kullanım Kılavuzu ve kullanım kılavuzunu okumak için 

Adobe Reader ‘I yükleyebileceğiniz bir menu ile karşılacaksınız.  

 
b) Modem bağlantılarının nasıl yapılacağını görmek ve modem yapılandırması yapmak için Kur 

butonunu tıklayın. Aşağıdaki ekran üzerinde  butonu ile adımları takip edin.  
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c) Devam etmek için bağlantı tipini seçin. Bilgisayarınızı modeme kablosuz veya kablolu olarak 

bağlayabilirsiniz, modemi ile kurduğunuz bağlantı türünü belirtin.  

 
• Kablosuz Bağlantı 

Ekranda Wireless (Kablosuz) tıklayın ve yönlendirmeleri takip ederek fiziksel bağlantıları 
adım adım tamamlayın. Kurulum bittiğinde fiziksel bağlantılarınız aşağıdaki gibi olmalıdır.  
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• Kablo Bağlantısı 

Ekranda Ethernet’i tıklayın ve yönlendirmeleri takip ederek fiziksel bağlantıları adım 
adım tamamlayın. En sonunda bağlantınız aşağıdaki gibi olmalıdır.  

 
Tüm kablolar ve cihaz düzgün bir şekilde bağlandığında devam etmek için  butonunu tıklayın. 
d) Açma / Kapama düğmesine aşağıda gösterildiği gibi basarak modeminizi açın. 
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e) Ön paneldeki LED’ lerin durumunu kontrol edin, LED durumu aşağıda gösterildiği gibi olmalı. 

Ve sonra  butonunu tıklayın. 

 
2. Daha sonra ADSL kurulum kılavuzu birkaç saniye içerisinde ekranda belirerek size kurulumu 

tamamlamanız için yol gösterecektir. 
a) Durum. Ağınızın anlık durumunu gösterir. Farklı  ikonları tıklayarak cihazların durumlarını 

ekranda görebilirsiniz. Eğer internet bağlantınızda bir sorun varsa ekranda  ikonu 
belirecektir. Bu ikona tıklayarak sorunun nedenini görebilirsiniz. 
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b) Test. Network testi ADSL hattının bağlanabilirliğini, DNS server ve internet bağlanabilirliğini 

ve bunların dışında geniş bantı test etmek için kullanılır. Test başarısız olursa nedenlerini 
başarız linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

 
c) Kurulum. Bağlantı ayarları ve Kablosuz güvenliği yapılandırma. 
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• ADSL Ayarları 

 
Bağlantı türünü seçin (PPPoE olarak bırakılması önerilir) Servis sağlaycınız tarafından 
internet erişimi için size verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizi girin. 

• Kablosuz Bağlantı Ayarları 

 
Kablosuz ağ için SSID ve şifre doğrulama metodunu belirleyin. Şifre Oluştur butonunu 
tıklayarak otomatik bir şifre oluşturabilir veya kendiniz bir şifre belirleyebilirsiniz. Kablosuz 
şifre seviyesi en yüksek güvenlikte olmadan ayarlar geçerli hale gelmeyecektir. 
Yukarıdaki yapılandırayı bitirdikten sonra ayarları kaydetmek ve tamamlamak için Uygula 
butonunu tıklayın. 

d) Trafik İstatistiği. Aylık ADSL kullanım miktarınız güncel olarak program tarafndan 
kaydedilmektedir. ADSL kullanım oranlarını bu ekrandan görebilirsiniz. 
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e) Yazılım Güncelleme. Bu ekran üzerinden modeminizin özel sunucular üzerinde yayınlamış 

yeni bir yazılımı arama ayarları yapılandırabilir mevcutta bulunan yazılımları modeminize 
yükleyebilirsiniz. 
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Bölüm 4 Yazılım Yapılandırması 

Bu Kullanım Kılavuzu, ilk kurulumlar için “Hızlı Kurulum Kılavuzunun” kullanılmasını önerir. İleri 
seviye kullanıcılar için, bu cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve fonksiyonlarından yeterince 
faydalanmak istiyorsanız, Web Arayüzü ile gelişmiş ayarları yapılandırmak için bu bölüm size 
yardımcı olacaktır. 

Oturumu başarıyla açtıktan sonra, cihazı yapılandırabilir ve yönetebilirsiniz. Web Arayüzünün üst 
kısmında ana menüler bulunmakta olup alt menüler, ana menülerden herhangi birine tıkladıktan 
sonra görünecektir. Web Arayüzünün ortasında, ayrıntılı yapılandırmalar ya da durum bilgisi yer 
almaktadır. Sayfada değiştirdiğiniz herhangi bir ayarı uygulamak için lütfen KAYDET butonuna 
tıklayınız. 

4.1 Oturum Açma 
Sunucu PC’niz düzgün bir şekilde yapılandırıldığında, lütfen Web Arayüzünü kullanmak için 
aşağıdaki işlemleri yapınız: Web tarayıcınızı açınız ve adres alanına Modemin özel IP adresini 
giriniz: 192.168.1.1.  

 
Bundan sonra, aşağıda gösterilen ekranı göreceksiniz, varsayılan Kullanıcı Adı olarak admin ve 
varsayılan Şifre olarak admin giriniz ve Hızlı Kurulum ekranına girmek için OK’ye tıklayınız. Hızlı 
Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki aşamaları takip ediniz. 
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4.2 Durum 
“Durum” sekmesini seçiniz, alt menüleri görebilirsiniz: Aygıt Bilgisi, Sistem Günlüğü ve 
İstatistikler. Herhangi birine tıklayınız ve ilgili fonksiyonu yapılandırabilirsiniz. 

 
Şekil 4-1 

“Durum→Aygıt Bilgisi” menüsünü seçiniz ve LAN, WAN ve ADSL dahil aygıt bilgisini 
görebilirsiniz. Bilgiler Arayüz Kurulum ekranında yapılandırılan Modem ayarlarına göre değişebilir. 

 
Şekil 4-2 

 Not: 

Şekil 4-2’deki Sistem Günlüğü ya da İstatistikler alt menülerine tıklayınız, Modem hakkında 
sistem günlüğü ve trafik istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. 

4.3 Arayüz Ayarı 
“Arayüz” sekmesini seçiniz, alt menüleri görebilirsiniz: Internet ve LAN.  
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Şekil 4-3 

Herhangi birine tıklayınız ve ilgili fonksiyonu yapılandırabilirsiniz. 

4.3.1 İnternet 
“Arayüz Ayarı→İnternet” menüsü seçiniz, Bir sonraki ekrandan WAN portları için parametreleri 
yapılandırabilirsiniz (Şekil 4-4). 
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Şekil 4-4 

 ATM VC: ATM ayarları Internet Sağlayıcınıza bağlanmak için kullanılır. İnternet Sağlayıcınız 
size VPI (Sanal Yol Tanımlayıcı), VCI (Sanal Kanal Tanımlayıcı) ayarlarını sağlar. Bu Aygıtta, 
internet sağlayıcınızdan 8 farklı sanal devre uyguladığınızda, farklı enkapsülasyonlarda 
toplam 8 VC kurabilirsiniz. VC’yi kullanabilmeniz için etkinleştirmeniz gerekmektedir. PVC 
yönetimi için, her PVC trafik hattının önceliğini ayarlamak için ATM QoS'i kullanabilirsiniz. 

• Sanal Devre: Kurmak isteğiniz VC numarasını seçiniz, PVC0~PVC7. 

• Durum: Oluşturulmuş bir VC kullanmak istiyorsanız, etkinleştirmeniz gerekmektedir. 
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• VPI: Bir ATM ağındaki uçlar arasındaki sanal yolu tanımlar. Geçerli aralık 0 ile 255 
arasındadır. Lütfen İnternet sağlayıcınız tarafından verilen değeri giriniz. 

• VCI: Bir ATM ağındaki sanal kanal uçları tanımlar. Geçerli aralık 32 ile 65635 arasındadır 
(1 ile 31 iyi bilinen protokoller için ayrılmıştır). İnternet Sağlayıcınız tarafından verilen 
değeri giriniz. 

• PVCs Özeti: Butona tıklayarak PVC’ler hakkında özet bilgiyi görüntüleyebilirsiniz. 

• QoS: Bu Sanal Devre için, CBR (Sabit Bit Hızı), UBR (Belirlenmemiş Bit Hızı) ve VBR 
(Değişken Bit Hızı) dahil Hizmet Kalite türlerini seçiniz. Bu QoS türleri, PCR (Tepe Hücre 
Hızı), SCR (Sürdürülebilir Hücre Hızı) ve MBS (Maksimum   sıralı iletim hızı) aşağıda 
belirtilen parametreler tarafından kontrol edilmektedir, lütfen ihtiyacınıza göre ayarlayınız. 

 Enkapsülasyon: Dört bağlantı türü bulunmaktadır: Dinamik IP Adresi, Statik IP Adresi, 
PPPoA/PPPoE ve Köprü Modu. Kullanmak isteğiniz hazır türü seçiniz. Bundan sonra, devam 
etmek için aşağıdaki yapılandırmayı takip ediniz. 

1) Dinamik IP Adresi 

İnternet Sağlayıcınız otomatik bir IP Adresi atıyorsa, bu seçeneği işaretleyiniz. Bu seçenek genel 
olarak Kablolu hizmetler için kullanılmaktadır. Lütfen Dinamik IP bilgisini giriniz.  

 
Şekil 4-5 

 

 Enkapsülasyon: Dinamik IP Adresinin enkapsülasyon modunu seçiniz, varsayılan olarak 
bırakabilirsiniz. 

 NAT: Bu VC için NAT (Ağ Adresi Çevirisi) fonksiyonunu Etkinleştirmek/Devre dışı bırakmak 
için bu seçeneği işaretleyiniz. NAT fonksiyonu her PVC için etkinleştirebilir ya da devre dışı 
bırakılabilir. 

 Varsayılan Yönlendirme: Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, mevcut PVC bu aygıttan 
bağlanmak için varsayılan ağ geçidi olarak düşünülmektedir. 

 TCP MTU Seçeneği: Tercihinize göre TCP MTU giriniz. 

 Dinamik Yönlendirme: RIP1, RIP2-B ve RIP2-M dahil WAN arayüzü için RIP (Yönlendirme 
Bilgi Protokolü) versiyonunu belirlemek için bu seçeneği işaretleyiniz. RIP2-B ve RIP2-M RIP2 
formatında gönderilir, aradaki fark ise, RIP2-M Multicast kullanırken RIP2-B Broadcast 
formatını kullanmaktadır.  
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• Yön: RIP yönünü belirlemek için bu seçeneği kullanınız. Hiçbiri RIP işlevini devre dışı 
bırakmak içindir. Hepsi ADSL Modemin periyodik olarak route bilgisi göndereceği ve 
route bilgisini kabul edeceğini ve sonra onları router tablosunda birleştireceği anlamına 
gelmektedir. Sadece IN ADSL modemin RIP paketini sadece kabul edeceği ama 
göndermeyeceği anlamına gelmektedir. Sadece OUT ADSL modemin RIP paketini 
sadece göndereceğini ama kabul etmeyeceği anlamına gelmektedir. 

 Multicast: IGMP versiyonunu seçiniz ya da fonksiyonu devre dışı bırakınız. IGMP (İnternet 
Grubu Multicast Protokolü) bir multicast grupta üyelik oluşturmak için kullanılan oturum 
katman protokolüdür. ADSL ATU-R hem IGMP versiyon 1(IGMP v1) ve IGMP v2’yi destekler. 
Devre dışı bırakmak için “Devre Dışı” işaretleyiniz. 

2) Statik IP Adresi 

İnternet Sağlayıcınız statik IP Adresi atıyorsa, bu seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki ekrandan 
(Şekil 4-6) statik IP adresi, IP alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini ayarlamalısınız. 

 
Şekil 4-6 

 Not: 

Alanlara girilen her bir IP adresi bir nokta ile ayrılan dört oktet’ten oluşan (x.x.x.x) örneğin 
192.618.1.100 gibi geçerli IP formatında olmalıdır. IP adresi bu formatta değil ise, modem kabul 
etmeyecektir. 

3) PPPoA/PPPoE 

İnternet sağlayıcınız PPPoE bağlantısı kullanmanızı gerektiğinde bu seçeneği işaretleyiniz. Bu 
seçenek genel olarak DSL hizmetleri için kullanılmaktadır. PPPoE bağlantınız için otomatik IP 
adresi almak için Dinamik PPPoE’yi seçiniz. PPPoE bağlantınız için statik IP adresi kullanmak için 
Statik PPPoE’yi seçiniz. Lütfen buna göre bilgiyi giriniz. 
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Şekil 4-7 

 Servis adı: Mevcut bağlantıyı işaretlemek için bir isim girebilir ya da boş bırakabilirsiniz 

 Kullanıcı adı: PPPoE/PPPoA bağlantınız için bir kullanıcı adı girin. 

 Şifre: PPPoE/PPPoA bağlantınız için bir şifre girin. 

 Enkapsülasyon: Her iki PPPoE/PPPoA bağlantısı için, LLC ya da VC Mux. Olarak 
Multplexing türünü belirlemeniz gerekmektedir. 

 Köprü Arayüzü: Seçeneği etkinleştirin, Modem Köprü modunda da çalışabilir. 

 Bağlantı: PPPoE/PPPoA bağlantısı için, Her zaman açık ya da İstendiğinde Bağlan ya da 
El ile Bağlan opsiyonlarını seçebilirsiniz. İstendiğinde bağlan trafiğe bağlıdır. Önceden 
tanımlanan bir zaman dilimi için trafik yok (Kullanılmıyorsa) ise, bağlantı otomatik olarak 
kesilecektir. Gönderilen ve alınan trafik olduğunda, bağlantı otomatik olarak sağlanacaktır. 

 Statik/Dinamik IP Adresi: PPPoE/PPPoA bağlantısı için, bu ADSL Modem için genel IP 
adresi belirlemeniz gerekmektedir. IP adresi (DHCP) ile dinamik ya da İnternet Sağlayıcınız 
tarafından verilen IP adresi olabilir. Statik IP için, IP adresi, Alt ağ Maskesi ve Ağ Geçidi IP 
adresi belirlemeniz gerekmektedir. 
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 Varsayılan Yönlendirme: PVC’yi bu aygıttan internet bağlantısı için varsayılan ağ geçidi 
olarak ayarlamak üzere yapılandırmak için Evet’i seçmeniz gerekmektedir. 

 MAC Spoofing: MAC Spoofing’i etkinleştirin ve WAN portunu yapılandırmak için MAC 
adresini girin. Dahili ağınızın dış dünya tarafından bu MAC adresi ile görülmesini sağlar. 

4) Köprü Modu 

Bu türden bir bağlantıyı seçmek için, modem Yerel Ağınız ve İnternet Sağlayıcınız arasında bir 
köprü aygıtı olarak çalışması için yapılandırılabilir. Köprüler,  iki ya da daha ağın aynı fiziksel 
Yerel Ağın iki segmenti gibi iletişim kurmalarını sağlamak için onları etkinleştiren aygıtlardır.  

 
Şekil 4-8 

 Not: 

İnternet yapılandırmasını bitirdikten sonra, lütfen değişikliklerin geçerli olabilmesi için KAYDET’e 
tıklayınız. 

4.3.2 LAN 
Arayüzü Ayarı→ LAN menüsünü seçiniz, LAN ekranını göreceksiniz (Şekil 4-9). Lütfen, 
aşağıdaki açıklamalara göre LAN portları için parametreleri yapılandırınız. 
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Şekil 4-9 

 Modem Yerel IP: Aygıt için LAN arayüzünün IP ayarlarıdır. Bu ayarlar Kişisel ayarlar olarak 
ifade edilebilir. İhtiyaç durumunda LAN IP adresini değiştirebilirsiniz. LAN IP adresi yerel 
ağınız için özeldir ve İnternette görülemez. 

• IP adresi: Modem’in yerel IP Adresini giriniz, IP Adresi aracılığıyla Web Arayüzüne 
erişebilirsiniz, (varsayılan değer 192.168.1.1’dir). 

• IP Alt Ağ Maskesi: Modemin Alt Ağ Maskesine giriniz, varsayılan değer 255.255.255.0 
‘dir. 

• Dinamik Yönlendirme: RIP1, RIP2-B ve RIP2-M dahil LAN arayüzü için RIP (Router 
Bilgi Protokolü) versiyonunu belirlemek için bu seçeneği işaretleyiniz. RIP2-B ve RIP2-M 
RIP2 formatında gönderilir, aradaki fark ise, RIP2-M Multicast kullanırken RIP2-B 
Broadcast formatını kullanmaktadır. 

• Yön: RIP yönünü belirlemek için bu seçeneği kullanınız. Hiçbiri RIP işlevini devre dışı 
bırakmak içindir. Hepsi ADSL Modemin periyodik olarak route bilgisi göndereceği ve 
route bilgisini kabul edeceğini ve sonra onları router tablosunda birleştireceği anlamına 
gelmektedir. Sadece IN ADSL modemin RIP paketini sadece kabul edeceği ama 
göndermeyeceği anlamına gelmektedir. Sadece OUT ADSL modemin RIP paketini 
sadece göndereceğini ama kabul etmeyeceği anlamına gelmektedir. 

• Multicast: IGMP versiyonunu seçiniz ya da fonksiyonu devre dışı bırakınız. IGMP 
(İnternet Grubu Multicast Protokolü) bir multicast grupta üyelik oluşturmak için kullanılan 
oturum katman protokolüdür. ADSL ATU-R hem IGMP versiyon 1(IGMP v1) ve IGMP 
v2’yi destekler. Devre dışı bırakmak için “Devre Dışı” işaretleyiniz. 

• IGMP Snoop: İhtiyaç halinde, IGMP Snop fonksiyonunu etkinleştiriniz. 

 DHCP Sunucu: Etkin opsiyonunu seçiniz, aşağıdaki ekran (Şekil 4-10) görünecektir. Modem 
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DHCP Sunucusu olarak çalışacaktır, bağlanan DHCP istemcisi için varsayılan ağ geçidi 
olacaktır. DHCP’nin açılımı Dinamik Sunucu Denetim Protokolüdür. DHCP Sunucusu, bir 
aygıt ön yükleme yapılırken ve bir ağda oturum açabilmek için bir IP adresi talep ederken IP 
adreslerini verir. IP adresini otomatik olarak almak için aygıt bir DHCP istemcisi olarak 
ayarlanmalıdır. DHCP Sunucusu varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. DHCP adres havuzu 
ağdaki istemcilere otomatik olarak atanacak IP adreslerini içerir.  

 
Şekil 4-10 

• Başlangıç IP Adresi : DHCP sunucunun IP ataması için başlangıç IP adresini giriniz. 
Model için varsayılan IP adresi 192.168.1.1 olduğundan dolayı, varsayılan Başlangıç IP 
Adresi 192.168.1.2’dir ve Başlangıç IP Adresi 192.168.1.2 ya da daha büyük ama 
192.168.254’den daha küçük olmalıdır. 

• IP Havuz Sayımı: Maksimum kullanıcı havuzu boyutu. 

• Kira Süresi: IP Kirası süresi . Dinamik IP adresinin sona ermesinden sonra, kullanıcıya 
otomatik olarak yeni dinamik IP adresi atanacaktır. Varsayılan 259200 saniyedir. 

• DNS Relay: Bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız, Birincil ve İkincil DNS IP’leri 
0.0.0.0 olarak ayarlamanız gerekmektedir. DNS relay kullanmak istiyorsanız, DNS 
sunucu IP’nizi bilgisayarlarında 192.168.1.1 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde 
ayarlanmazsa, aygıt DNS relay olarak çalışmayacaktır. 

• Birincil DNS Sunucu: Tercih ettiğiniz DNS sunucunuzu giriniz. 

• İkincil DNS Sunucu: Tercih ettiğiniz DNS sunucunuzu giriniz. 

• Güncel Havuz Özeti: Butona tıklayınız, DHCP Sunucunun verdiği IP adresleri 
görüntüleyebilirsiniz. 

 Not: 

DNS Relay’da Otomatik tanımlı DNS Sunucu seçili ise, bu modem bağlantı kurulum esnasında, 
PPPoA, PPPoE ya da MER/DHCP etkin PVC’lerden birinden ilk alınan DNS atamasını kabul 
edecektir. DNS Relay’da Kullanıcı Tanımlı DNS Sunucu seçili ise, birincil ve opsiyonel ikincil DNS 
sunucu IP adresleri girmeniz gerekli olacaktır. Adresi girdikten sonra, kaydetmek ve çalıştırmak için 
KAYDET butonuna basınız.  

 DHCP Relay: Relay’ı seçiniz, bir sonraki ekranı (Şekil 4-11) göreceksiniz, Modem DHCP 
Relay’ı olarak çalışacaktır. Bir DHCP relay’ı IP Adreslerini talep eden bilgisayarlar ile adresleri 
atayan DHCP sunucusu arasında DHCP veriyi ileten bir bilgisayardır. Aygıt arayüzlerinin her 
biri DHCP relay’ı olarak yapılandırılabilir. Bu etkinleştirildiğinde, yerel PC’lerden DHCP 
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taleplerini WAN üzerinde çalışan DHCP sunucusuna iletecektir. Bu fonksiyonun düzgün bir 
şekilde çalışmasını sağlamak için, lütfen sadece modem modunda çalışın, LAN portunda 
DHCP sunucusunu devre dışı bırakın ve yönlendirme tablosunun doğru yönlendirme girdisine 
sahip olduğunu temin edin. 

 
Şekil 4-11 

• Relay Aracısı için DHCP Sunucu IP’si WAN üzerinde çalışan DHCP sunucu IP 
Adreslerini giriniz. 

 Not: 

Devre Dışı opsiyonunu seçtiğinizde, DHCP fonksiyonu geçerli olmayacaktır. 

4.3.3 Kablosuz 
Arayüzü Ayarı→ Kablosuz menüsünü seçiniz, Kablosuz ekranını göreceksiniz (Şekil 4-12). 
Lütfen, aşağıdaki açıklamalara göre kablosuz için parametreleri yapılandırınız.  
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Şekil 4-12 

 Erişim noktası ayarları: Bunlar erişim noktasının ayarlarıdır. Kablosuz erişim ile 
donatılmış bilgisayar ve diğer cihazların kablosuz ağa bağlanmasını sağlayan kuralları 
yapılandırabilirsiniz. 

• Erişim noktası: Kablosuz istasyonunun erişim noktası ile ilişkilendirilmesi için Etkin'i 
seçin. 

• Kanal: Kanal aşağı açılır listesinden kullanmak istediğiniz kanalı seçin. Bu alan hangi 
işletim frekansının kullanılacağını belirler. Yakınlardaki başka bir erişim noktası ile 
kesişme problemleri yaşamadıkça kablosuz kanalı değiştirmeye gerek yoktur. 

• Hat Kesintisi Aralığı: 20-1000 milisaniye arasında bir değer girin. Hat Kesintisi Aralığı 
değeri hat kesintisinin frekans aralığını gösterir. Hat kesintisi, kablosuz ağ ile senkronize 
olmak için Modem tarafından bir paket yayınıdır. Varsayılan değer 100’dür. 

• RTS/CTS Eşiği: Tutarsız veri akışı ile karşılaşırsanız, sadece varsayılan 2347 değerinde 
küçük bir düşüş önerilir. Bir ağ paketi önceden ayarlanmış RTS eşik boyutundan küçükse, 
RTS/CTS mekanizması etkinleştirilmez. Modem, belirli bir alıcı istasyona Gönderme 
Talebi (RTS) çerçeveleri gönderir ve bir veri çerçevesinin gönderilmesinde uzlaşma 
yapar. Bir RTS alındıktan sonra kablosuz istasyonu, iletime başlama kabulu için 
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Gönderilebilir (CTS) çerçevesi ile yanıtlar. Çoğu durumda 2347 varsayılan değerini 
koruyun. 

• DTIM: 1 ile 255 arasındaki bu değer, Gönderim Trafiği Gösterge Mesajının (DTIM) 
aralığını gösterir. Bir DTIM alanı sonraki pencerenin istemcilerini bir yayın ve çoğa 
gönderim mesajlarını dinlemek için bilgilendiren bir geri sayım alanıdır. Modem 
ilişkilendirilmiş istemciler için yayın ya da çoğa gönderim mesajlarını tamponlamışsa, 
sonraki DTIM'i DTIM Aralığı değeri ile gönderir. İstemcileri hat kesintilerini duyar ve yayın 
ve çoğa gönderim mesajlarını almaya hazır olur. Varsayılan değer 1’dir. 

• 802.11 b/g: Aşağı açılır listeden “802.11g (54Mbps)” ya da “802.11b (11Mbps)”  
seçebilirsiniz. "802.11 b+g (54Mbps & 11Mbps)" değeri hem 802.11g hem de 802.11b 
kablosuz istasyonlarının Modemye bağlanmasını sağlar.  

 Kablosuz MAC Adres Filtresi: Kablosuz erişim, ağınızın YARIÇAPI dahilinde iletimde 
bulunan kablosuz cihazların MAC adreslerini kullanarak filtrelenebilir.  

• Etkin: Kullanıcıları MAC adresi ile filtrelemek isterseniz "Etkin"'i seçin, yoksa "Devre 
Dışı"'yı seçin. 

• İşlem: Kablosuz kullanıcıları MAC adresleri ile filtrelemek için “İlişkilendirmeye İzin Ver” 
seçin ve Kablosuz LAN istasyonlarının ilişiklendirilmesini kullanmak istiyorsanız da 
“İlişkilendirmeyi Reddet”’i seçin. 

• MAC Adresi: Filtrelemek istediğiniz MAC adresini girin. 

 Çoklu SSID Ayarları: Bunlar SSID ayarlarıdır. 

• SSID İndeksi: SSID’nin indeksi, ve bu modelde sadece 1 varsayılan değeri olarak 
bırakabilirsiniz. 

• SSID: Bir kablosuz ağ içindeki tüm noktalarca paylaşılan kablosuz ağ adı. SSID kablosuz 
ağdaki tüm cihazlar için aynı olmalıdır. Büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 32 karakteri 
geçmemelidir (klavyedeki tüm karakterleri kullanabilirsiniz)  Bu ayarın kablosuz 
ağınızdaki tüm istasyonlar için aynı olduğundan emin olun. Sağlanan alana istenen 
SSID’yi yazın. 

• SSID’yi Yayınla: Kablosuz istemciler kablosuz ağlarda ilişkilendirilecek bir yere alan 
aradığında, Modemin SSID yayınını saptarlar. Modemin SSID’sini yayınlamak için 
varsayılan ayarı koruyun. Modemnin SSID’sini yayınlamak istemiyorsanız "Hayır"'ı seçin. 

• Yetkilendirme Tipi: Aşağı açılır listeden bir yetkilendirme tipi seçin, bu değer kablosuz 
LAN arayüzünün güvenlik özelliklerini yapılandırmanızı sağlar. Mevcut seçenekler: Devre 
dışı, WEP-64Bits, WEP-128Bits, WPA-PSK, ve WPA2-PSK.  

 Not: 

Birçok kullanıcı için varsayılan Kablosuz LAN Performansı ayarlarının kullanılması önerilir. Bu 
ayarlara yapılan değişiklikler kablosuz ağınızı olumsuz etkileyebilir. Bazı koşullar altında 
değişiklikler performanstan yararlanabilir. Bu kablosuz ayarlarına yapacağınız değişiklikleri 
dikkatlice değerlendirin. 

1) WEP-64Bits 

WPA-64Bits ayarlarını yapılandırmak için aşağı açılır listeden WPA-64Bits’i seçin. Menü uygun 
ayarları sunmak üzere değişir. WPA-64Bits, IEEE 802.11g standardında açıklandığı gibi 64-bit 
ortak anahtar algoritmasına dayalı bir veri gizliliği mekanizmasıdır. 
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Şekil 4-13 

2) WEP-128Bits 

WPA-128Bits ayarlarını yapılandırmak için aşağı açılır listeden WPA-128Bits’i seçin. Menü uygun 
ayarları sunmak üzere değişir. 128-bit, 64-bit'ten daha güçlüdür. 

 
Şekil 4-14 

3) WPA-PSK 

WPA-PSK ayarlarını yapılandırmak için aşağı açılır listeden WPA-PSK’yı seçin. Menü uygun 
ayarları sunmak üzere değişir. WPA-PSK ortak bir anahtar gerektirir ve yetkilendirme için ayrı bir 
sunucu kullanmaz. PSK anahtarları ASCII ya da Hex tipinde olabilir. 

 
Şekil 4-15 

 Şifreleme: Kullanmak istediğiniz şifrelemeyi seçin: Otomatik, TKIP ya da AES (AES, TKIP’ten 
daha güçlü bir şifreleme yöntemidir). 
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• TKIP (Geçiçi Anahtar Bütünlük Protokolü) – iletilen her bir paket için dinamik şifreleme 
anahtarları sağlayan bir kablosuz şifreleme protokolüdür. 

• AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı) – Simetrik 128-bit blok veri şifrelemesini kullanan 
bir güvenlik yöntemidir. 

 Ön-Ortaklı Anahtar: Modem ve diğer ağ cihazlarınızın ortak olarak kullandığı anahtarı girin. 
8-63 ASCII karakteri ya da 64 Onaltılı basamaktan oluşur. 

4) WPA2-PSK 

WPA2-PSK ayarlarını yapılandırmak için aşağı açılır listeden WPA2-PSK’yı seçin. Menü uygun 
ayarları sunmak üzere değişir. WPA2-PSK ortak bir anahtar gerektirir ve yetkilendirme için ayrı bir 
sunucu kullanmaz. PSK anahtarları ASCII ya da Hex tipinde olabilir. 

 
Şekil 4-16 
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4.4 Gelişmiş Ayar 
“Gelişmiş Ayar” tabını seçiniz, alt menüleri görebilirsiniz: 

 
Şekil 4-17 

Herhangi birine tıklayınız ve ilgili fonksiyonu yapılandırabilirsiniz. 

4.4.1 Firewall 
Gelişmiş Ayarı→Firewall menüsünü seçiniz, Şekil 4-18’te gösterilen ekranı göreceksiniz.  

 
Şekil 4-18 

 Firewall: Bu opsiyon seçildiğinde, Ping of Death, SYN Flood, Port Scan ve Land Attack gibi 
Denial of Service (DoS) saldırılar otomatik olarak denetlenir ve engellenir. 

 SPI: SPI’yı etkinleştirirseniz, DMZ, Sanal Sunucu ve ACL WAN dahil WAN üzerinden gelen 
tüm trafik engellenecektir. 

4.4.2 Yönlendirme 
Gelişmiş Ayar→ Yönlendirme menüsünü seçiniz, bir sonraki ekranda (Şekil 4-19) yönlendirme 
bilgisini göreceksiniz. 

 
Şekil 4-19 

Bir sonraki ekranda (Şekil 4-20) yeni bir route eklemek için YÖNLENDİRME EKLE butonuna 
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tıklayınız. 

 
Şekil 4-20 

 Hedef IP adresi: Bu parametre son hedefin IP ağ adresini belirler. 

 IP Alt Ağ Maskesi: Bu hedef için alt ağ maskesini girin. 

 Ağ Geçidi IP Adresi: Ağ geçidinin IP adresini giriniz. Ağ geçidi paketi hedefe gönderecek 
ADSL Modeminizin hemen yanındaki komşudur. LAN üzerinde, ağ geçidi Modeminiz olarak 
aynı segment üzerinde bir modem olmalıdır; İnternet üzerinden (WAN) ağ geçidi uzak 
nodlarının birinin IP adresi olmalıdır. 

 Metrik: Metrik routing amaçları için iletimin “maliyetini” temsil eder. IP Routing maliyet hesabı 
olarak doğrudan bağlanan ağlar için en az 1 olmak üzere sekme sayısını kullanır. Bu link için 
tahmini maliyeti hesaplaması için bir sayı giriniz. Sayı kesin olmak zorunda değildir, fakat 1 ve 
15 arasında olmalıdır. Uygulamada, 2 ya da 3 genellikle iyi bir sayıdır. 

 RIP Duyurusu: Bu parametre ADSL modemin RIP yayınlarında bu uzaktan noda olan route’ı 
içerip içermemesini belirler. Evet olarak ayarlanırsa, bu uzaktan noda olan route, RIP 
yayınları vasıtasıyla diğer sunuculara yayılmış olacaktır. Hayır ise, bu route, gizli olarak 
tutulacak ve RIP yayınlarına dahil edilmeyecektir. 

4.4.3 NAT 
“Gelişmiş Ayar→NAT” menüsünü seçiniz, Modem için NAT (Ağ Adresi Çevirisi)fonksiyonunu 
ayarlayabilirsiniz (Şekil 4-21). 

 
Şekil 4-21 

 Sanal Devre: NAT fonksiyonu için kurmayı planladığınız Sanal Devre Endeksini giriniz. 

 NAT Durumu: Alan, mevcut VC için NAT fonksiyonun mevcut durumunu gösterir. Fonksiyonu 
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etkinleştirmek için önceki ekrana (Şekil 4-4) gidebilirsiniz. 

 IP Sayısı: Bu alan mevcut VC için internet sağlayıcınızın sağladığı IP sayısını belirlemek 
içindir. Tek IP ya da çoklu IP olabilir. Açıklamak için Çoklu opsiyonu seçtik. 

 Not: 

Tek IP’li VC’ler için, aynı DMZ ve Sanal sunucuları paylaşırlar; çoklu IP tanımlı VC’ler için, her VC 
DMZ ve Sanal sunucular için ayarlanabilir. Ayrıca, çoklu IP tanımlı VC’ler için, Adres Eşleştirme 
kurallarını tanımlayabilirler; tek IP tanımlı VC’ler için, sadece bir IP içerdiklerinden dolayı, Adres 
Haritalama kuralının tanımlanmasına gerek yoktur. 

4.4.3.1 DMZ 

“Gelişmiş Ayar→NAT→DMZ” (Şekil 4-21) seçiniz, bir sonraki ekranda DMZ sunucusunu 
yapılandırabilirsiniz. Bir DMZ (demilitarized zone) yerel ağ ile genel ağ arasındaki bir sunucudur. 
Dış kullanıcıların, şirket verisi içeren bir sunucuya doğrudan erişimlerini engeller. Şirket dışındaki 
ortak ağın kullanıcıları DMZ sunucusuna erişebilirler. 

 
Şekil 4-22 

 DMZ Makine IP Adresi: LAN tarafındaki DMZ sunucusu için belirlenen IP Adresini girin. 

4.4.3.2 Sanal Sunucu 

“Gelişmiş Ayar→NAT→Sanal Sunucu” (Şekil 4-21) seçiniz, bir sonraki ekranda Sanal Sunucuyu 
yapılandırabilirsiniz.  

Sanal Sunucu (LAN üzerinde) NAT ardındaki sunucu ya da sunuculardır, örneğin Web Sunucusu 
ya da FTP Sunucusu, NAT ağınızı dış dünyaya tek bir makine olarak sunmasına rağmen, dış 
dünyaya görünebilir yapabilirsiniz. 

 
Şekil 4-23 

 Kural Dizini: Bu VC için Sanal sunucu kural dizini. En fazla 10 kural belirleyebilirsiniz. Tekli 
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IP’ye sahip tüm VC’ler aynı Sanal Sunucu kurallarını kullanacaktır. 

 Uygulama: Sanal sunucular LAN’ınızda kamu hizmetleri kurulumu için kullanılabilir. 

 Protokol: Bu uygulama için kullanılan protokol. 

 Başlangıç & Bitiş Port Numarası: İletmek istediğiniz spesifik Başlangıç ve Bitiş Port 
numaralarını giriniz. Tek bir port ise, Bitiş port numarasını Başlangıç port numarası olarak 
girebilirsiniz. Örneğin, FTP Sanal sunucuyu ayarlamak istiyorsanız, başlangıç ve bitiş port 
numarasını 21 olarak belirleyebilirsiniz. 

 Yerel IP Adresi: LAN üzerinde Sanal Sunucular için IP Adresi giriniz. 

 Sanal Sunucu Listesi: Kurduğunuz Sanal Sunucu bilgilerini gösterir. 

Bir sanal sunucu girişi eklemek:  

Step 1: “Sanal Devreyi” seçiniz ve “Sanal Sunucu”’yu seçiniz. 

 Not: 

Tekli IP’ye sahip VC’ler için Tekli’yi seçiniz; çoklu IP’ye sahip VC’ler için Çoklu opsiyonunu seçiniz. 

Step 2: Şekil 4-23’te gösterildiği gibi kural için Kural Dizinini seçiniz. 

Step 3: Açılır listeden istediğiniz uygulamayı seçiniz, protokol ve port numarası karşılık gelen 
alana otomatik olarak eklenecektir, sanal sunucu için sadece IP adresini yapılandırmanız 
gerekmektedir; Uygulama listesi istemiş olduğunuz servisi içermez ise, lütfen Port 
numarasını, IP Adresini ve Protokolü elle yapılandırınız. 

Step 4: Girişin geçerli olabilmesi için KAYDET butonuna tıklayınız ve kaydedilmiş olacaktır. 

Girişler için diğer işlemler Şekil 4-23’te gösterilmiştir: 

Atanan girişin dizinini giriniz, girişi silmek için DELETE (SİL) butonuna tıklayınız. 

Önceki ekrana geri dönmek için Geri butonuna basınız. 

Şu anda yaptığınız yapılandırmayı iptal etmek için İPTAL butonuna basınız. 

4.4.3.3 IP Adresi Eşleştirme 

Şekil 4-21’deki IP sayısı için Çoklu’yu seçin ve “Gelişmiş Ayar→NAT→IP Adresi Eşleştirme 
(Çoklu IP Servisi için)” seçin. Bir sonraki ekranda Adres Eşleştirme Kuralını yapılandırın. IP 
Adres Eşleştirme çoklu IP’lerle yapılandırılan VC’ler içindir. IP Adres Eşleştirme Kuralı her bir VC 
için (sadece Çoklu IP’lerin VC’leri için) yapılandırılır. 

 
Şekil 4-24 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 37

 Kural Dizini: Bu VC için Sanal sunucu kural dizinini seçin. En fazla 8 kural belirleyebilirsiniz.  

 Kural Türü: Dört tür bulunmaktadır: Bire Bir, Çoktan Bire, Çoktan Çoğa Aşırı Yüklü ve Çoktan 
çoğa Aşırı Yüksüz. 

 Yerel Başlangıç & Bitiş IP'si: Eşleştirmek istediğiniz yerel IP Adresini giriniz. Yerel 
Başlangıç IP’si başlangıç yerel IP adresi olup Yerel Bitiş IP’si bitiş yerel IP adresidir. Kural tüm 
yerel IP'lere geçerli olacaksa, Başlangıç IP'si 0.0.0.0 ve Bitiş IP’si 255.255.255.255'dir.  

 Genel Başlangıç & Bitiş IP: NAT yapmak istediğiniz Genel IP Adresini giriniz. Genel 
Başlangıç IP başlangıç genel IP adresi ve Genel Bitiş IP, bitiş genel IP adresidir. Dinamik IP 
adresiniz varsa, Genel Başlangıç IP’sini 0.0.0.0 olarak giriniz. 

 Adres Eşleştirme Listesi: Eşleştirme adreslerinin bilgisini görüntüler. 

Bir eşleştirme kuralı eklemek için:  

Step 1: “Sanal Devre” ve “IP Sayısı” için Çoklu seçiniz. IP Adres Eşleştirme sekmesini seçiniz 
(Şekil 4-21). 

 Not: 

IP Adres Eşleştirme sadece çoklu IP'ye sahip VC'lerde uygulanabilir. 

Step 2: Şekil 4-24’te gösterildiği gibi kural için Kural Dizinini seçiniz. 

Step 3: Açılır listeden istediğiniz kural türünü seçiniz. 

Step 4: Yerel ve genel IP adreslerini ilgili alanlara giriniz. 

Step 5: Girişin geçerli olabilmesi için KAYDET butonuna tıklayınız ve kaydedilmiş olacaktır. 

Girişler için diğer işlemler Şekil 4-24’te gösterilmiştir: 

Atanan girişin dizinini seçiniz, girişi silmek için DELETE (SİL) butonuna tıklayınız. 

Önceki ekrana geri dönmek için Geri butonuna basınız. 

Şu anda yaptığınız yapılandırmayı iptal etmek için İPTAL butonuna basınız. 

4.4.4 QoS 
“Gelişmiş Ayar→QoS” seçiniz, bir sonraki ekranda QoS’i yapılandırabilirsiniz. QoS, modeminize 
giren verinin öncelik atamasının yapılmasını sağlar. Gelen paketlere özel tanımlama işaretleri ya 
da başlıklar ekleyerek, QoS önceliğe göre giren paketlerin kuyruktaki sırasını belirler. Daha 
yüksek öncelik vermek istediğiniz belli veri türleri olduğunda kullanışlıdır, örneğin ses veri 
paketlerine web veri paketlerine göre öncelik tanımak gibi. Bu seçenek, çeşitli teknolojiler 
üzerinden seçili ağ trafiğinin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. 
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Şekil 4-25 

 QoS: Farklı türlerde (IP ToS ve DiffServ) IP QoS etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için bu 
opsiyonu seçiniz. 

 Özet: QoS yapılandırmalarını görüntülemek için butona tıklayınız. 

 Kural: QoS için kuralları yapılandırınız. Trafik kuralla uyumlu ise, Modem, karşılık gelen 
işlemi uygulayacaktır. 

• Kural Dizini: Yapılandırmak istediğiniz kural için dizini seçiniz. 

• Etkin: Kuralı etkinleştirir. Kural, etkinleştirildiğinde geçerli olacaktır. 

• Uygulama: Kural’ın amaçladığı uygulamayı seçiniz. 

• Fiziksel Portlar: Trafik akışı kural tarafından kontrol edilen portu seçiniz. 

• Hedef MAC & IP & Maske & Port Aralığı: Kural için Hedef Sunucu hakkında IP 
bilgisini giriniz. 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 39

• Kaynak MAC & IP & Maske & Port Aralığı: Kural için Kaynak Sunucu hakkında IP 
bilgisini giriniz. 

• Protokol ID: Uygulama için TCP/UDP, TCP, UDP ya da ICMP protokolleri arasından 
birini seçiniz. 

• VLAN ID Aralığı: VLAN aralığını giriniz, kural seçili VLAN’lar için geçerli olacaktır. 

• IPP/DS Alanı: Öncelik atamak için işlem türünü seçiniz. 

IPP/TOS seçildiğinde, IP bilgisi ile öncelik atayabilirsiniz. IP QoS fonksiyonu Ağ operatörüne 
ağ kaynağı ve kullanım denetimi vererek garanti edilmiş yanı sıra farklılaştırılmış internet servisleri 
sağlamak amacını taşımaktadır. 

• IP Öncelik Aralığı: Modenin trafiği farklılaştırmak için kullanacağı IP Öncelik 
aralığını giriniz. 

• Servis Türü: Modemin trafik için kullanacağı servis türünü seçiniz. 

• 802.1p: Kural için öncelik aralığını seçiniz. 

DSCP seçildiğinde, DHCP (IP grubunun başlığı) ile öncelik atayabilirsiniz. IP grubunu ilgili servis 
sınıfı ile eşleştirir. 

• DSCP Aralığı: Trafiği farklılaştırmak için DSCP aralığını giriniz. 

• 802.1p: Kural için öncelik aralığını seçiniz. 

 İşlem: Kurala uygun hale getirilen trafikte Modem'in yapacağı işlem yapılandırılır. 

• IPP/DS Alanı: İşlem türünü seçiniz. 

• IP Öncelik İşaretleme: IP önceliği için önceliği işaretlemek için sayıyı seçiniz. 

• Servis İşaretleme Türü: Servis işaretleme türünü seçiniz. 

• DSCP İşaretleme: DSCP önceliğini işaretlemek için sayıyı giriniz. 

• 802.1p İşaretleme: 802.1p önceliğini işaretlemek için türü seçiniz. 

• Kuyruk: İşlem için öncelik türünü seçiniz. 

4.4.5 VLAN 
“Gelişmiş Ayar→VLAN” seçiniz, bir sonraki ekranda VLAN fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. 

Sanal LAN (VLAN) aynı LAN'a bağlanmış gibi iletişim kurabilmeleri için yapılandırılan ancak 
gerçekte farklı LAN segmentlerinde bulunan bir ya da daha fazla LAN üzerindeki bir grup aygıttır. 
Çünkü VLAN’lar fiziksel’den ziyade mantıksal bağlantılara dayandığı için, kullanıcı/sunucu 
yönetimi, bant genişliği kullanımı ve kaynak optimizasyonu için oldukça esnektir. Aşağıdaki gibi iki 
tür VLAN bulunmaktadır: 

1) Port temelli VLAN: Her fiziksel switch port bir VLAN grubunda üyeliği belirleyen erişim 
listesiyle yapılandırılmaktadır. 

2) ATM VLAN: Ethernet Paketlerini ATM hücreleriyle eşleştirmek ve onları Ethernet MAC 
adresini bir ATM adresine dönüştürerek hedeflerine iletmek için LAN Emülasyon (LANE) 
protokolü kullanılır. 
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Şekil 4-26 

1) Her Arayüz için VLAN PVID atayınız 

Şekil 4-26’daki “Her Arayüz için VLAN PVID Atama” seçeneğini tıklayınız, bir sonraki ekranda 
(Şekil 4-27) her arayüz için PVID atayabilirsiniz. 

 
Şekil 4-27 

 PVID: Her fiziksel port PVID adı verilen varsayılan bir VID'e sahiptir (Port VID). PVID bu port 
üzerinden alınan işaretsiz çerçeveler ya da öncelikli olarak işaretlenen çerçevelere (sıfır (0) 
VID çerçeveler) atanır. 

2) VLAN Grubu Belirtme 

Şekil 4-26’da VLAN Grubu Belirtme seçeneğini tıklayınız, bir sonraki ekranda (Şekil 4-28) VLAN 
grupları tanımlayabilirsiniz. 
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Şekil 4-28 

 VLAN Dizini: Bu VC için VLAN dizinini seçiniz. En fazla 8 grup belirleyebilirsiniz. 

 VLAN ID: VLAN grubunu gösterir. 

 ATM VC: ATM VC’leri VLAN’ın üyeleri gibi seçiniz ve “İşaretli” bölümü boş bırakırsanız, 
çerçevelerdeki işaret VC’ye iletildiğinde silinecektir. 

 Ethernet: Ethernet portunu VLAN’ın bir üyesi olarak seçin. 

 Kablosuz LAN: LAN Portunu VLAN’ın bir üyesi olarak seçiniz ve İşaretli bölümü boş 
bırakırsanız, çerçevelerdeki işaret porttan iletildiğinde silinecektir. 

 VLAN Grup Özeti: VLAN Gruplarının bilgisini görüntüler. 

4.4.6 ADSL 
“Gelişmiş Ayar→ADSL” seçiniz, bir sonraki ekranda ADSL Türü ve ADSL Modunu seçebilirsiniz. 
ADSL özelliği, fiziksel bağlantı problemi ile karşılaştığınızda seçilebilir. Lütfen internet servis 
sağlayıcınızla uygun ayarları kontrol ediniz. 
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Şekil 4-29 

 ADSL Modu: ADSL bağlantınızın kullandığı ADSL çalışma modunu seçiniz. 

 ADSL Türü: ADSL bağlantınızın kullandığı ADSL çalışma türünü seçiniz. 

4.5 Erişim Yönetimi 
“Erişim Yönetimi” tabını seçiniz, alt menüleri görebilirsiniz: 

 
Şekil 4-30 

Herhangi birine tıklayınız ve ilgili fonksiyonu yapılandırabilirsiniz. 

4.5.1 ACL 
“Erişim Yönetimi→ACL” seçiniz, sonraki ekranı görebilirsiniz (Şekil 4-31). İstemcinizin seçili 
uygulamalarla IP adresini Güvenli IP Adresi olarak ayarlayarak ADSL Modem’ine erişimini 
belirleyebilirsiniz. 
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Şekil 4-31 

 ACL: Etkinleştirildiğinde, Erişim Kontrol Listesinde yer alan IP adresleri Modeme erişebilir. 
Devre Dışı bırakıldığında, Tüm IP Adresleri Modeme erişebilir. 

 ACL Kural Dizini: Giriş için ACL kural dizinini seçiniz.  

 Etkin: ACL kuralını etkinleştirir. 

 Güvenli IP Adresi: Modeme uzaktan erişimine izin verilen IP adreslerini seçiniz. Varsayılan 
IP 0.0.0.0 ile, herhangi bir istemcinin ADSL Modeme uzaktan erişebilmesine izin verilecektir. 

 Uygulama: ACL kuralı için uygulamayı seçiniz ve üzerinden Modeme erişebilirsiniz. 

 Arayüz: Erişim için arayüzü seçiniz: LAN, WAN ya da Hepsi. 

 Erişim Kontrol Listeleme: ACL Kurallarının bilgisini görüntüler. 

4.5.2 Filtre 
“Erişim Yönetimi→Filtre” tabını seçiniz, Filtre ekranı görebilirsiniz (Şekil 4-32’de gösterilen 
ekranda IP/MAC Filtresi varsayılandır). Filtre özelliği IP/MAC Filtresini, Uygulama Filtresini, URL 
Filtresini içerir. Özellik yöneticilerin kullanıcıların internet erişimlerini kontrol etmelerini ve ağları 
korumalarını sağlar. 

4.5.2.1 IP Filtresi 

Filtre türü olarak IP/Mac Filtresini seçiniz, Kural türü olarak IP seçiniz (Şekil 4-32) ve IP 
adreslerine dayanarak filtre kurallarını yapılandırabilirsiniz. Filtreleme Gelen ve Giden 
içermektedir ve detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 4-32 

 Filtre Türü Seçimi: Aşağıdaki yapılandırma için filtre türünü seçiniz. 

 IP/MAC Filtre Dizin Ayarı: IP Filtre girişi için Ayar Dizinini seçiniz. Bu dizin altı adet IP/MAC 
Filtre Kural Dizinleriyle eşleşir. 

 Arayüz: Giriş için arayüzü seçiniz. 

 Not: 

Arayüz olarak PVC0~PVC7 seçilmişse, filtre WAN portunun IP trafiğine belirtilmiş IP’lerle 
eşleşecektir (Kaynak IP Adresi ve Hedef IP Adresi). Arayüz LAN olarak seçilmişse, filtre LAN 
portunun IP trafiğine belirtilmiş IP’lerle eşleşecektir. 

 Yön: Bu IP Filtre kuralı için yönü seçiniz. Üç filtreleme yönü bulunmaktadır: Hepsi, Gelen, 
Giden. 
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 Not: 

Gelen, modeme gelen IP trafiği anlamına gelir, Giden ise modemden giden IP trafiği anlamına gelir. 

 IP/MAC Filtre Kural Dizini : IP Filtre girişi için Kural Dizinini seçiniz. 

 Not: 

IP Filtre kuralı için adres (Filtre listesinde gösterilir) atamak amacıyla IP/MAC Filtre Dizin Ayarı ve 
IP/MAC Filtre Kural Dizinini birlikte ayarlamalısınız.  Örneğin, (1,2); kural 2. satırda, IP/MAC 
Filtre Dizin Ayarı 1’de gösterilecek anlamına gelmektedir. 

 Kural Türü: IP Filtreler için, lütfen IP’yi buradan seçiniz. 

 Etkin: Kuralın geçerli olması için “Evet”i seçiniz. 

 Kaynak IP Adresi: Kural için kaynak IP adresini giriniz. 0.0.0.0 girebilirsiniz; tüm IP 
adreslerinin kural tarafından kontrol edileceği anlamına gelmektedir. 

 Hedef IP adresi: Kural için hedef IP adresini giriniz. 0.0.0.0 girebilirsiniz; tüm IP adreslerinin 
kural tarafından kontrol edileceği anlamına gelmektedir. Alt Ağ maskesi ve Port 
Numarasının ayarlanması Kaynak IP Adresiyle aynıdır. 

 Alt Ağ Maskesi: Kural için Alt Ağ Maskesini giriniz. 

 Port Numarası: Kural için Port Numarasını giriniz. 0 girebilirsiniz; tüm portların kural 
tarafından kontrol edileceği anlamına gelmektedir. 

 Protokol: Protokolü seçiniz: Filtre kuralı için TCP, UDP ya da ICMP. 

 Eşleşmeyen Kuralı: Mevcut kural eşlemez ise, İlet’i seçebilirsiniz ve modem kuralı atlayacak 
ve doğrudan iletecektir. Sonraki’yi seçerseniz, modem eşlemek için sonraki filtre kuralını 
bulacaktır (Filtre listesinde gösterilir) 

 IP/MAC Filtre Listeleme: IP Filtre kuralları ile ilgili bilgiyi görüntüler. 

Bir IP Adresi Filtreleme girişi eklemek: 

Örnek: Yerel ağınızdaki 192.168.1.7 IP adresinden alınan ve gönderilen E-postaları engellemek 
isterseniz; ve 192.168.1.8 IP Adresine sahip PC'lerin 202.96.134.12 IP adresine sahip web siteleri 
ziyaret etmelerini engellerken diğer PC'lere böyle sınır koymamayı istediğinizde, kuralları 
aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz. PVC0 arayüzüne hedeflenen iki kural ve dizinlerinin (1,1), (1,2) ve 
(1,3) olduğunu varsayalım. 

Step 1: “IP/MAC Filtresini” Filtre Türü Seçimi olarak seçiniz (Şekil 4-32). 

 
Filtre ekranında “IP” ‘yi Kural Türü olarak seçiniz; örnek için spesifik kuralı 
yapılandırabilirsiniz. 

 
Step 2: Kural için IP/MAC Filtre dizin ayarını ve IP/MAC Filtre Kural Dizinini seçiniz ve ilk kural 

için Arayüzü “PVC0”, Yönü “Hepsi” olarak belirleyiniz. 
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 Not: 

Kuralın geçerli olması için Evet’e tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. 

Step 3: İlgili alanlarına “Kaynak IP Adresi”, “Hedef IP Adresi”, “Alt Ağ Maskesi” ve “Port 
Numarasını” giriniz. 

 
Step 4: Protokolü “TCP” olarak seçiniz ve Eşleşmeyen Kuralı “Sonraki” olarak seçiniz. 

Step 5: Son olarak girişi kaydetmek için KAYDET butonuna tıklayınız. 

Step 6: Sonraki iki kuralı yapılandırmak için 2. Aşamaya gidiniz: Yerel ağınızda IP Adresi 
192.168.1.7’den alınan e-postayı engelleyiniz; 192.168.1.8 adresli PC'nin 202.96.134.12 
IP adresli web sitesini ziyaret etmesini engelleyiniz. 

 Not: 

Örnek için IP filtre kurallarını tamamladıktan sonra, Filtre listesi aşağıdaki gibi görünecektir: Kural 
hakkında bilgiyi görüntülemek için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını girebilirsiniz. 

 

Girişler için diğer işlemler Şekil 4-32’de gösterilmiştir: 

Girişi görüntülemek ve değiştirmek için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını ve IP/MAC Filtre Kural 
Dizinini seçiniz. 

Spesifik Kuralı konumlandırmak için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını ve IP/Filtre Kural Dizinini 
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seçiniz ve girişi silmek için SİL butonuna basınız. 

4.5.2.2 MAC Filtresi 

Filtre türü olarak IP/Mac Filtresini seçiniz, Kural türü olarak MAC seçiniz (Şekil 4-33) ve MAC 
adreslerine dayanarak filtre kurallarını yapılandırabilirsiniz. 

 
Şekil 4-33 

 Kural Türü: MAC Filtre kuralı için MAC seçiniz. 

 Etkin: Kuralın geçerli olması için “Evet”i seçiniz. 

 MAC Adresi: Kural için MAC adresini giriniz. 

 Eşleşmeyen Kuralı: Mevcut kural eşlemez ise, İlet’i seçebilirsiniz ve modem kuralı atlayacak 
ve doğrudan iletecektir. Sonraki’yi seçerseniz, modem eşlemek için sonraki filtre kuralını 
bulacaktır (Filtre listesinde gösterilir) 

 IP/MAC Filtre Listeleme: MAC Filtre kuralları ile ilgili bilgiyi görüntüler. 

Bir MAC Adresi Filtreleme girişi eklemek: 

Örnek: 00-0A-EB-00-07-BE ve 00-0A-EB-00-07-5F MAC adresli PC’lerin internet erişimini 
engellemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapılandırabilirsiniz. PVC0 arayüzüne hedeflenen iki kural 
ve dizinlerinin (1,1) ve (1,2) olduğunu varsayalım. 

Step 1: “IP/MAC Filtresini” Filtre Türü Seçimi olarak seçiniz:  
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 Filtre ekranında “MAC” Kural Türü olarak seçiniz (Şekil 4-33).  
Sonra, örnek için spesifik kuralı ayarlayabilirsiniz. 

Step 2: Kural için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını ve IP/Filtre Kural Dizinini seçiniz ve ilk kural için 
Arayüzü “PVC0”, Yönü “Giden” olarak belirleyiniz. 

 

 Not: 

Kuralın geçerli olması için Evet’e tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. 

Step 3: “MAC Adresini” giriniz ve Eşleşmeyen Kuralı “Sonraki” olarak seçiniz. 

 
Step 4: Son olarak girişi kaydetmek için KAYDET butonuna tıklayınız. 

Step 5: Sonraki kuralı yapılandırmak için 2. Aşamaya gidiniz: 00-0A-EB-00-07-5F MAC adresli 
PC’nin internet erişimini engelleyiniz. 

 Not: 

Örnek için MAC filtre kurallarını tamamladıktan sonra, Filtre listesi aşağıdaki gibi görünecektir: 
Kural hakkında bilgiyi görüntülemek için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını girebilirsiniz. 

 

Girişler için diğer işlemler Şekil 4-32’de gösterilmiştir: 

Girişi görüntülemek ve değiştirmek için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını ve IP/MAC Filtre Kural 
Dizinini seçiniz. 

Spesifik Kuralı konumlandırmak için IP/MAC Filtre Dizin Ayarını ve IP/Filtre Kural Dizinini 
seçiniz ve girişi silmek için SİL butonuna basınız. 

4.5.2.3 Uygulama Filtresi 

Filtre Türü olarak Uygulama Filtresini seçiniz (Şekil 4-34), uygulamaya bağlı olarak filtre 
kurallarını yapılandırabilirsiniz. 
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Şekil 4-34 

 Filtre Türü Seçimi: Sonraki yapılandırma için Uygulama Filtresini seçiniz. 

 Uygulama Filtresi: Fonksiyonu etkinleştirin ya da devre dışı bırakınız. 

 ICQ & MSN & YMSG & Gerçek Ses/Video: Bu uygulamalar için İzin Ver ya da Reddet'i 
seçiniz. İzin Ver’i seçerseniz, Modem uygulamayı kabul edecektir, Reddet’i seçerseniz, 
Modem uygulamayı yasaklayacaktır. 

4.5.2.4 URL 

Filtre Türü olarak Uygulama Filtresini seçiniz (Şekil 4-35), uygulamaya bağlı olarak filtre 
kurallarını yapılandırabilirsiniz. 
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Şekil 4-35 

 Filtre Türü Seçimi: Sonraki yapılandırma için URL Filtresini seçiniz. 

 Etkin: Kuralın geçerli olması için “Evet”i seçiniz. 

 URL Dizini: URL Filtre girişi için dizini seçiniz. 

 URL: Bu URL Filtresi için URL’yi giriniz. 

 URL Filtre Listeleme: URL Filtre kuralları ile ilgili bilgiyi görüntüler. 

Bir URL filtre girişi eklemek: 

Örnek: Kullanıcının, www.yahoo.com sitesine erişimini yasaklamak istiyorsunuz. . Kuralı PVC0 
arayüzünü hedefleyecek ve dizini “1” olacak şekilde ayarlayın. 

Step 1: “URL Filtre” yi Filtre Türü Seçimi olarak seçiniz (Şekil 4-35). 

Step 2: Kural için Dizini seçiniz, sonra URL alanına web site adresini giriniz. 

Step 3: Son olarak, kuralı etkinleştirmek için Evet ve kaydetmek için KAYDET butonuna 
tıklayınız. 

Girişler için diğer işlemler Şekil 4-32’de gösterilmiştir: 

Girişi görüntülemek ve değiştirmek için URL Dizinini seçiniz. 

Spesifik kuralın yerini belirlemek için URL Dizinini seçiniz ve girişi silmek için SİL butonuna 
basınız. 

http://www.yahoo.com/
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4.5.3 UPnP 
“Erişim Yönetimi→UPnP” tabını seçiniz, sonraki ekranda UPnP yapılandırması yapabilirsiniz 
(Şekil 4-37). 

UPnP (Evrensel Tak ver Çalıştır) aygıtlar arasında basit peer-to-peer ağ bağlantısı için TCP/IP 
kullanan dağılımlı açık ağ standartlarıdır. Bir UPnP aygıtı dinamik olarak bir ağa katılabilir, bir IP 
adresi alabilir, yeteneklerini iletebilir ve ağdaki diğer aygıtları öğrenebilir. Buna karşılık, kullanımda 
olmayan bir aygıt ağdan rahat bir şekilde ve otomatik olarak ayrılabilir. UPnP yayınlarına sadece 
LAN üzerinde izin verilir. 

 
Şekil 4-37 

 UPnP: UPnP fonksiyonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakınız. Sadece fonksiyon 
etkinleştirildiğinde, UPnP geçerli olabilir. 

 Oto-Yapılandırma: Fonksiyonu etkinleştirdiğinizde, UPnP ağ aygıtları otomatik olarak ağ 
adresini yapılandırabilir, diğer UPnP aygıtlara ağdaki varlığını bildirir ve basit ürün ve servis 
tanımlarının iletişimini sağlar. 

4.5.4 DDNS 
“Erişim Yönetimi→DDNS” tabını seçiniz, ekranda DDNS fonksiyonunu yapılandırabilirsiniz 
(Şekil 4-38). 

Modem, Dinamik Domain Adı Sistemi (DDNS) özelliğine sahiptir. Özellik dinamik IP Adresine 
sahip bir statik sunucu adını kullanmanızı sağlar. Kullanıcı Dinamik DNS sağlayıcınızla ADSL 
Modeminize atanan sunucu adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmelidir. Kullanıcı DYNDNS Wildcard’ı 
açmaya ya da açmamaya karar verebilir. 

 
Şekil 4-38 
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 Dinamik DNS: DDNS Fonksiyonunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakınız. 

 Servis Sağlayıcı: Bu alan DDNS’in servis sağlayıcısını gösterir. 

 Sunucu Adım: Sunucu adınızı giriniz. 

 E-posta Adresi: E-posta adresinizi giriniz. 

 Kullanıcı Adı & Şifre: DDNS hesabınız için “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”yi giriniz. 

 Wildcard desteği: Wildcard fonksiyonunu kullanmak için seçeneği işaretleyiniz 

4.6 Bakım 
“Bakım” tabını seçiniz, alt menüleri görebilirsiniz: 

 
Şekil 4-40 

Herhangi birine tıklayınız ve ilgili fonksiyonu yapılandırabilirsiniz. 

4.6.1 Yönetim 
“Bakım→Yönetim” sekmesini seçiniz, gelen ekranda (Şekil 4-41) admin için yeni şifre 
oluşturabilirsiniz. 

 
Şekil 4-41 

 Not: 

1) Web-Yönetim arayüzüne erişim sağlayabilen sadece tek bir hesap vardır. Varsayılan hesap 
“admin” ve şifresi “admin” dir. Admin okuma/yazma erişim önceliği vardır. 

2) Şifre değişikliğinde, yeni şifreyi iki defa girmelisiniz ve yeni şifrenin geçerli olması için KAYDET 
butonuna tıklamalısınız. 

4.6.2 Saat Dilimi 
“Bakım→Saat Dilimi” tabını seçiniz, gelen ekranda sistem saatini ayarlayabilirsiniz (Şekil 4-42). 

Sistem saati servisleri programlanırken aygıt tarafından kullanılan zamandır. Saati ayarlamak için 
üç yöntem vardır. El ile saati ayarlayabilir ya da NTP (Ağ Saat Protokolü) sunucusuna 
bağlanabilirsiniz. Bir NTP sunucusu kurulu ise, sadece saat dilimini ayarlamanız gerekmektedir. 
Saati el ile ayarladığınızda, Saatlerin ileri ya da geri alındığı tarihleri de belirlemeniz gerekir ki, 
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sistem saati otomatik olarak bu tarihlerde ayarlanacaktır. 

3) NTP Sunucusu- otomatik 

Senkronizasyon saati olarak NTP Sunucu- otomatik opsiyonunu seçtiğinizde, sadece saat 
dilimini ayarlamanız gerekmektedir. 

 

Şekil 4-42 

 Not: 

ADSL Modemde bazı NTP Sunucuları yerleşiktir, Modem İnternete bağlandığında, Modem sistem 
saatini otomatik olarak NTP Sunucusundan alacaktır. 

4) PC’nin saati 

Senkronize saati olarak PC’nin Saatini seçin, diğer öğeleri ayarlamak zorunda değilsinizdir. 

 
Şekil 4-1 

5) Manuel Olarak 

Senkronize saati olarak Manually (Manuel Olarak) seçin, mevcut saate göre tarih ve saati 
ayarlamalısınız. 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 54

 
Şekil 4-2 

4.6.3 Cihaz Yazılımı 
“Bakım→Cihaz Yazılımı”, seçin Modemnin cihaz yazılımını Şekil 4-45 

’te gösterilen ekranda güncelleyebilirsiniz.  

Yüklemek istediğiniz yazılım ya da romfile bilgisayarın hard diskinde olduğundan emin olunuz. 
Hard diski bulmak ve güncel yazılımı ya da romfile’ın yerini tespit etmek için Göz at butonuna 
tıklayınız. 

 
Şekil 4-45 

Modemin yazılımını güncelleştirmek, aşağıdaki talimatları takip ediniz: 

Step 1: TP-LİNK(www.tp-link.com) web sitesinden güncel yazılım dosyasını indiriniz.  

Step 2: Güncel dosyanın yolunu ve dosya adını “Yeni Yazılım Lokasyonu” alanına giriniz. Ya 
da güncel dosyayı bulmak için Göz at butonuna tıklayınız. 

Step 3: GÜNCELLEŞTİRME butonuna tıklayınız. 

 Not: 

1) www.tp-link.com adresinde yer alan yeni yazılım versiyonları ücretsiz olarak indirilebilir. 

http://www.tp-link.com/
http://www.tp-link.com/
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Modem sorunsuz ise ve kullanmak istediğiniz yeni bir özelliğe sahip versiyon yok ise güncel 
yazılım indirmenize gerek yoktur. 

2) Modeminizin yazılımını güncelleştirdiğinizde, mevcut yapılandırmalar silinebilir, bu yüzden 
yazılımınızı güncelleştirmeden önce modeminizin mevcut ayarlarını yedekleyiniz. 

3) Yazılım güncelleştirilirken, modemi kapatmayınız ya da Sıfırla butonuna basmayınız. 

4) Modem, güncelleştirme bittikten sonra yeniden başlatılacaktır. 

Modemin mevcut ayarlarını yedeklemek için: 

Step 1: ROMFILE KAYDET butonuna basınız (şekil 4-45), gelen ekranda (4-46) devam etmek 
için Kaydet butonuna basınız. 

 
Şekil 4-46 

Step 2: Dosyayı atanmış dosya olarak kaydediniz. (Şekil 4-47). 

 
Şekil 4-47 
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Modem ayarlarını yeniden yüklemek için: 

Step 1: Aygıtın güncelleştirme dosyasını bulmak için Göz At butonuna basınız ya da “Yeni 
Romfile Lokasyon” alanına dosya yolunu giriniz. 

Step 2: Tamamlamak için GÜNCELLEŞTİRME butonuna tıklayınız. 

4.6.4 SistBaşlat 
“Bakım→SistBaşlat” seçiniz, gelen ekranda aygıtı mevcut ayarlarla ya da fabrika ayarlarıyla 
yeniden başlatabilirsiniz.(Şekil 4-48) 

 
Şekil 4-48 

4.6.5 Testler 
“Bakım→ Testler” seçiniz, ekranda LAN ve WAN için fiziksel katman ve protokol bağlantısı için test 
sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz (Şekil 4-49). 
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Şekil 4-49 

Testler menüsünde bulunan diğer fonksiyon ise Ping Testidir.  

Ping Testi WAN arayüzlerinde çalışır. IP Adresi /Domain Adı'nın yanındaki boşluğa kontrol etmek 
istediğiniz IP adresini ya da domain adresini giriniz ve Ping butonuna tıklayınız. Ping test sonuçları 
aşağıdaki alanda görüntülenecektir.  

 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 58

Ek A: Özellikler 

Genel 

Standartlar ve 
Protokoller 

ANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.2, ITU G.992.3, ITU G.992.5 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, TCP/IP, 
PPPoA , PPPoE,  SNTP, HTTP, DHCP, ICMP, NAT 

Güvenlik & Emisyon FCC、CE 

Portlar Bir adet 10/100M Oto-uzlaşma RJ45 portu（Oto MDI/MDIX) 

Bir adet RJ11 portu 

LED’ler LAN, WLAN, ADSL, Güç, Internet 

Ağ bağlantı ortamı 
10Base-T: UTP sınıfı 3,4,5 kablo 

100Base-TX: UTP sınıf-5 

Maksimum hat uzunluğu: 6.5Km 

Veri Hızları İndirme: Maksimum 24Mbps 

Yükleme: Maksimum 3.5Mbps （Ek M etkin） 

Sistem Gereklilikleri Internet Explorer 5.0 ve üzeri, Netscape Navigator 6.0 ve üzeri 

Windows 9x/ME/2000/XP/Vista 

Fiziksel ve Ortam 

Çalışma Sıcaklığı 0  ~ 40℃ ℃ 

Çalışma Nemi %10 ile %90 arası RH (donmayan) 

Saklama Sıcaklığı -40  ~ 70℃ ℃ 

Depolama Nemi %5 ile %90 arası RH (donmayan) 

 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 59

SSS (Sıkça Sorulan Sorular) 
 

No. Sorun ve Sorunun Giderilmesi 

1 TD- W8101G cihazı açık olmasına rağmen hiçbir gösterge çalışmıyor . 

 

İlk olarak TD-W8101G’in güç adaptörünü çalıştığını bildiğiniz bir elektrik prizine 
taktığınızdan ve TD- W8101G’in açık olduğundan (açma kapama düğmesi basılı olmalı) 
emin olunuz. Yukarıdaki maddelerin tamam olduğunu kontrol etmenize rağmen 
göstergeler hala yanmıyorsa, bu donanımın muhtemelen arızalandığına işaret eder. 
Yerel operatörleri bakım için arayabilirsiniz. Hiçbir zaman cihazı kendi başınıza sökmeyi 
denemeyiniz. 

2 ADSL2+ cihazı telefonla konuşma kalitesini etkileyecek mi? Telefon görüşmesi 
yapılması düşük bağlantı hızına yol açar mı?  

 

ADSL2+ sesi veriden Frequency Division Multiplexing (Frekans Bölmeli Çoğullama) 
teknolojisini kullanarak ayırır. Bundan dolayı, ses ve veri birbirlerini etkilemeden ayrı 
yollardan giderler. Aynı anda hem konuşuyor hem de çevrimiçi olsanız dahi, ne erişim 
hızında ne de konuşma kalitesinde düşüş yaşanmayacaktır. 

3 ADSL2+ hattına telefon ilavelerini ve diğer cihazları uygun şekilde nasıl 
kurabiliriz? 

 

ADSL2+ splitter’ını telefon hattı kablosunun kullanıcı giriş tarafında diğer cihazların 
önüne ilk olarak kurulması tavsiye edilir. Telefon setleri akabinde splitter’ın portlarına 
takılabilir. Splitter’ın önüne doğrudan bir telefon bağlanması TD- W8101G ile merkez ofis 
tarafındaki cihaz arasındaki bağlantıda hataya veya internet erişiminde hataya veya 
düşük bağlantı hızına yol açabilir. Kullanıcı hattının giren ucu ile splitter’ın arasında diğer 
elektronik cihazların bağlanması ADSL iletişimini olumsuz etkileyebilir (ADSL2+ 
cihazının daha yüksek bir hat kalitesine ihtiyaç duyması yüzünden) ve dahası ADSL2+ 
cihazının normal çalışmasını da etkileyebilir. Eğer telefon setlerinin kesinlikle splitter’dan 
önce bağlanması gerekiyorsa, o zaman telefon setlerinden de önce seri olarak “Mikro 
Filtre” filtresini kurunuz (Genel olaral, interferansı minimuma indirgemek için, splitter’dan 
önce sadece bir tane “Mikro Filtre” filtresi asmak yeterlidir).  

4 Bazen, ADSL2+ kullanıcıları internete normal olarak erişim sıkıntısı çekiyorlar. 

 

İlk olarak TD-W8101G’in normal bir çalışma halinde olup olmadığını kontrol ediniz (Bu el 
kitabında anlatıldığı şekilde cihaz üzerindeki göstergeleri kontrol ediniz). Eğer cihaz 
normal çalışıyorsa, bilgisayar veya iletişim ağında bir hata olabilir. Böyle bir hatanın 
ADSL2+ ile ilgisi yoktur. Ancak ADSL2+ MODEM aykırı bir şekilde çalışıyorsa, bu 
durumda hatayı giderebilmek amacıyla göstergelerin durumlarını teker teker kontrol 
ediniz.  
Operatörlerden yardım istemeden önce aşağıdaki maddeleri kontrol etmeniz önerilir: 
1. ADSL2+ telefon kablosunun konnektörleri çalışır vaziyette ve uygun şekilde 
bağlanmış mı?  
2. ADSL2+ cihazı elektrik kablosundan ve yüksek güç sarf eden elektronik cihazlardan 
yeterince uzakta yer alıyor mu?  
3. Giriş ADSL2+ hattı ve splitter arasına ilave telefon veya faks cihazı eklenmemiş mi? 
4. Splitter doğru şekilde kurulmuş mu? 
5. ADSL2+ MODEM in havalandırması uygun mu? 
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No. Sorun ve Sorunun Giderilmesi 

5 ADSL2+ senkronizasyon hatasına (Link çalışmıyor veya link kurulma hatası olarak 
da sözü geçebilir) neler sebep olabilir? 

 

ADSL2+ uygulama esnasında herhangi bir anda senkronize olmayı başaramazsa (link 
çalışmıyor), genellikle MODEM’in link göstergesi sürekli olarak yanmayacaktır. 
Aşağıdaki adımları teker teker kontrol etmeniz önerilir:  
1. İlk olarak giriş kablolarının ve giriş kablo konnektörlerinin kalitelerini kontrol ediniz.  
2. Kullanıcı el kitabına bağlı kalarak ADSL2+ Modem’i doğru bir şekilde kurunuz. Çıkış 
adedini minimize etmeye çalışınız.  
3. Telefon kablolarının ve ADSL2+’nin bağlantılarının tamam olup olmadığını veya 
telefon kablolarının normal olup olmadığını kontrol ediniz.  
4. Splitter’ı söküp aradan çıkararak, ADSL2+ Modem’i doğrudan giriş kablosunun 
kullanıcı ucuna bağlamayı deneyiniz. Problemin uygun olmayan kurulumdan veya giriş 
hat kalitesinin kötülüğünden olmadığına emin olunuz. Eğer ADSL2+ tekrar senkronize 
olabiliyorsa, bu kullanıcı giriş tarafının kurulumunun uygun olarak yapılmadığı anlamına 
gelir. Lütfen kullanıcı el kitabı talimatlarına göre tekrar kurulumunu yapınız.  
5.Eğer ADSL2+ giriş ucuna doğrudan bağlandığı halde hala senkronize olmayı 
başaramıyorsa, operatörlerle irtibata geçerek bu problemin harici hatta meydana gelen 
bir hatadan ya da Modem hatasından dolayı olup olmadığını öğreniniz. 
6. Splitter problemi olduğu saptandıysa, operatörleri arayarak bakım veya değiştirme 
isteyiniz.  
7. Hizmet veren ofis tarafındaki cihazlarda bir hatadan dolayı olan problemler operatörün 
hatasıdır. Operatörü arayarak teyit ettiriniz.  
8. Splitter ile ADSL2+ Modem arasındaki bağlantı kablosunun çok uzun olması düşük 
anti-interferans performansına ve senkronizasyonun zor sağlanmasına yol açabilir. 
Bundan dolayı bağlantı ara kablosu çok uzun olmamalıdır. 
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Arızalı Ürün Prosedürü 
TD-W8101G ADSL2+ modeminizle yukarıdaki sorun giderme adımlarına rağmen hala sorun 
yaşıyorsanız aşağıdaki talimatları takip ediniz. 

- 444 0 375 nolu TTNet çağrı merkezini arayınız ve ADSL hattınızın bağlantısı ile ilgili sorun 
olup olmadığını kontrol ettiriniz. 

- Hattınızda bir problem yoksa 0216 444 86 47 numaralı İdeal Telekom çağrı merkezini 
arayarak teknik yardım isteyiniz. Modemde bir arıza varsa çağrı merkezi müşteri 
temsilcinizden bir arıza takip numarası alınız. 

- Arızalı modemi, teknik servise kutu içeriğinde bulunan tüm parçalarla birlikte eksiksiz 
olarak göndermeniz gerekmektedir. Eksik donanım veya parça ile gönderilen arızalı 
modem size geç teslim edilebilir. 

- Arızalı modemi, İdeal Telekom teknik destek birimine gönderirken Adı, Soyadı, Adres 
bilgilerinizi, Modemin arızasını ve Çağrı merkezimizden aldığınız Arıza takip numarasını 
bir kâğıda yazarak kutu içine koymalısınız. 

- Arızalı modemi doğrudan İstanbul merkezimize göndermelisiniz.  

Not: Gönderilerde Kargo ücreti gönderilen tarafından ödenir. 

 

Marmara Bölgesi için:ORTEM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 Sultan Orhan Mh. Hasköy Sanayi Sitesi 10B Blok No:21 
GEBZE KOCAELİ 
 
Tel   : +90 262 644 10 00 
Faks: +90 262 644 79 78 

 

Ege/Akdeniz Bölgesi: Dekare Bilişim Destek ve Dan. Hiz. San ve Tic. A.Ş 

 Mithatpaşa cad. 214/B Karataş –Konak / İzmir 
 Tel: 0216 5549554 

İç Anadolu Bölgesi: Dekare Bilişim Destek ve Dan. Hiz. San ve Tic. A.Ş 

 Cyberpark Plaza A-503, A-701 
 Bilkent – Ankara 
 Tel: 02165549554 

 

Doğu Anadolu Bölgesi: BBS Teknoloji 

Muratpaşa mah. İsmetpaşa cd.  
Arif Alper iş mrk. K:4/5 Merkez – Erzurum 
Tel:0 216 5549554 

Güney Doğu Anadolu B: Plus Bilgisayar Sistemleri 

Ordu cad. No.13/C Zemin Kat  
Şahinbey – Gaziantep 
Tel:0216 5549554 

Karadeniz Bölgesi: Ebil Eğitim 
Eski İtfaiye cd. Pazaryeri Karşısı  
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Zihniyekonak İşhanı No:14 Kat 14 
Zonguldak 
Tel:0216 5549554 

- Arızalı modem 10 gün içerisinde size geri gönderilecektir. Modeminizin durumunu 0 212 
217 50 80 numaralı Ideal Telekominikasyon çağrı merkezini arayarak, arıza takip 
numaranızı bildirerek öğrenebilirsiniz. 



TD-W8101G 54M Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kullanıcı Kılavuzu
 

 63

DİĞER TEKNİK DESTEK NOKTALARI 

BÖLGE 
FİRMA 
ADI  İL  TELEFON  E‐MAİL  ADRES 

ONUTEK BURSA 
(224) 
452‐1870 

orhan@onutek.com 

Ataevler Barış Mah. 
Nilüfer Hatun Cad 
Özlem Sok. Gençler Apt 
No:15/B Nilüfer / Bursa 

ATAK PC KOCAELİ 
(262) 
322‐0034 

birol@atakbilgisaya

r.com 

Demiryolu Cad. Huzur 
apt. NO: 184/2 

MARMARA 

SİSCOM  SAKARYA 
(264) 
614‐1404 

can@siscom.com.tr 

GARAJ SOK. KIRVAL 
PASAJI NO:17–18 
HENDEK/SAKARYA 

PRİZMA  MUĞLA 
(252) 
363‐8628 

fiko049@hotmail.com 

Yeniyol cad. No:9 
Marmaris Muğla 

TUANA  BALIKESİR 
(266) 
244‐8347 

tuana@tuanabilgisay

ar.com 

Altıeylül Mahallesi, 
Vasif Çınar Caddesi, 
Gülşah Apartmanı, 
NO:17/BALIKESİR 

EGE 

 
DEKARE  İZMİR 

(232) 
425‐5299 

  
Mithatpaşa Cad. No. 
214/B 35280 
Karataş/İZMİR 

T‐SİSTE
M 

ANTALYA 
(242) 
324‐2114 

info@t-sistem.com 

Özgürlük Bulvarı 
Rüyamkent Sitesi A1 
Blok Kat 3 Daire 10 

MİM 
BİLG.  K.MARAŞ 

(344) 
214‐4120 

mim@mim.com.tr 

İSMET PAŞA MH.9.SK. 
NO:21/A 

AKDENİZ 

DATAME
DİA  BURDUR 

(248) 
234‐5248 

osmanergün@datamedi
a.com.tr 

Özgür mah. İsmet 
İnönü blv. No:25 
Burdur 

ROCTEL  SİNOP 

(368) 
261‐0614 

atamanyilmaz@msn.co

m 

ATATÜRK CAD. 
KALEDİBİ ARALIĞI 2/B 
SİNOP/MERKEZ 

EBİL 
EĞİTİM 

ZONGULDA
K 

(372) 
322‐6576 

fevzi@ebilegitim.co

m 

Eski İTFAİYE CD. 
Pazaryeri Karşısı 
Zihniyekonak işhanı 
NO:14 kat 14 

KARADENİZ 

AKNET  ORDU 
(452) 
214‐5817 

aknet@aknetbilgisay

ar.net 

ŞARKİYE MAH. 
BARBAROS CAD. 

BERKA 
BİLG. 

KONYA 
(332) 
238‐8899 

sinan@berka.com.tr; 

Nişantaşı mah. DOKTOR 
HULUSİ BAYBAL CAD. 
SEHAVET SİTESİ ALTI 
NO:15/A 

İÇ ANADOLU 

ASYA 
BİLG. 

YOZGAT  (354) 
217‐4038 

info@asya-bilgisaya

r.com 

Medrese Mah. Sivas 
Cad. Yeni Çağrı Apt. 6 

mailto:orhan@onutek.com
mailto:birol@atakbilgisayar.com
mailto:birol@atakbilgisayar.com
mailto:can@siscom.com.tr
mailto:fiko049@hotmail.com
mailto:tuana@tuanabilgisayar.com
mailto:tuana@tuanabilgisayar.com
mailto:info@t-sistem.com
mailto:mim@mim.com.tr
mailto:osmanerg%C3%BCn@datamedia.com.tr
mailto:osmanerg%C3%BCn@datamedia.com.tr
mailto:atamanyilmaz@msn.com
mailto:atamanyilmaz@msn.com
mailto:fevzi@ebilegitim.com
mailto:fevzi@ebilegitim.com
mailto:aknet@aknetbilgisayar.net
mailto:aknet@aknetbilgisayar.net
mailto:sinan@berka.com.tr;
mailto:info@asya-bilgisayar.com
mailto:info@asya-bilgisayar.com
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No: 101 Merkez/Yozgat

SERVİS 
NET  KAYSERİ 

(352) 
336‐3522 

mteker@kaynet.net 

HASTANE CAD. BAHAR 
AP. 55/1   

DENGE 
BİLG.  MALATYA 

(422) 
326‐5167 

ugurtezel@gmail.com 

TERMİNAL CAD. NO:3 
MERKEZ / MALATYA 

BBS 
TEKNLJ. 

ERZURUM 
(442) 
233‐8600 

info@bbsteknoloji.co
m.tr 

Muratpaşa mah. 
İsmetpaşa cd. Arif Alper 
iş mrk. K:4/5 Erzurum 

DOĞU 
ANADOLU 

PC‐AY 
BİLG.  VAN 

(432) 
214‐0976 

alpayerturk@yahoo.c

om 

K.KARABEKIR 
CAD.AKDAMAR IS MRK. 
NO:3    /VAN 

PLUS 
BİLG.  G.ANTEP 

(342) 
339‐7878 

plus@plusbilgisayar

.com 

ORDU CAD. NO.13/C 
ZEMİN KAT Şahinbey 

SÖZLER 
BİLG.  ADIYAMAN 

(416) 
214‐1515 

sozlerbilgisayar@ho

tmail.com 

ATATÜRK CAD. 88. SOK. 
NO.1/B 

G.DOĞU 
ANADOLU 

URFA 
NET  Ş.URFA 

(414) 
316‐3669 

muhammet@urfa.net 

Bahçelievler 4. Sk. 
No:27 Şanlıurfa 

 

 

 Not: ilgili arıza durumlarında İdeal Telekom Çağrı merkezi 0212 217 50 80 ile görüşerek size 
bildirilecek olan çözüm yöntemlerini takip ediniz. 

 

 

mailto:mteker@kaynet.net
mailto:ugurtezel@gmail.com
mailto:alpayerturk@yahoo.com
mailto:alpayerturk@yahoo.com
mailto:plus@plusbilgisayar.com
mailto:plus@plusbilgisayar.com
mailto:sozlerbilgisayar@hotmail.com
mailto:sozlerbilgisayar@hotmail.com
mailto:muhammet@urfa.net
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