
 CONFIGURAR UN NODE CLIENT

 

Anar a la pàgina del node a Guifinet

 

 

Clicar Afegir un nou trasto i de la llista desplegable escollir 

d'accés...  i clicar    afegir          

 

 

- Nom del trasto, estat i ajustament principals

  Nom curt : indicar el nom curt del trasto, recomanable (el nom del

  trasto) en aquest cas  Maredeudelport403

 

- Model del trasto, firmware i adreça MAC

  Marca i model : escollir la marca i el model a la llista desplegable

  Firmware : escollir la versió més nova a la llista desplegable.

  Adreça MAC del trasto : posar l'adreça MAC del trasto, normalment la trobareu en el mateix  

  trasto i a la caixa del trasto. 

 

Anar al final de la pàgina i clicar  

 

UN NODE CLIENT (Mikrotik SXT Lite)                              

Anar a la pàgina del node a Guifinet 

i de la llista desplegable escollir Trasto sense fils, com un router, punt 

     

Nom del trasto, estat i ajustament principals 

indicar el nom curt del trasto, recomanable (el nom del trasto

Maredeudelport403-SXT 

re i adreça MAC 

escollir la marca i el model a la llista desplegable 

escollir la versió més nova a la llista desplegable. 

posar l'adreça MAC del trasto, normalment la trobareu en el mateix  

 

l final de la pàgina i clicar  Guardar i continuar editant  

                              Pàgina 1 de 4 

 

Trasto sense fils, com un router, punt 

 

trasto-marca/model del  

posar l'adreça MAC del trasto, normalment la trobareu en el mateix   
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Anar a Wireless networking section

 

 

i clicar Afegir una radio nova 

 

i complimentar els camp de la radio

 

 

MAC : posar l'adreça MAC de l'antena (la trobareu en el trasto

Tipus (angle) : indicar el nivell d'angle de l'antena (escollir de la llista despleglable)

Guany : indicar el guany (escollir de la llista despleglable)

Graus :  segons el model d'antena

Connector : indicar el connector (escollir de la llista despleglable) en aquest cas 

 

Anar al final de la pàgina i clicar  

 

 

Anar a Connexió a l'AP - 0 adreça(es
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Anar a Wireless networking section 

 

i complimentar els camp de la radio 

posar l'adreça MAC de l'antena (la trobareu en el trasto o a la caixa del trasto)

indicar el nivell d'angle de l'antena (escollir de la llista despleglable)

indicar el guany (escollir de la llista despleglable) 

segons el model d'antena 

indicar el connector (escollir de la llista despleglable) en aquest cas 

Anar al final de la pàgina i clicar  Guardar i continuar editant  

0 adreça(es) i clicar sobre l' icona  
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o a la caixa del trasto) 

indicar el nivell d'angle de l'antena (escollir de la llista despleglable) 

indicar el connector (escollir de la llista despleglable) en aquest cas Yagi/directive  
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Escollir el punt d'accés al que voleu accedir

formulari principal  que trobareu al final de la pàgina

 

 

I ja tindrem l'enllaç creat 

 

 

Anar al final de la pàgina i clicar  

 

 

 

Ara sols resta anar a l'antena i configurar aquestes informacions
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s al que voleu accedir, marcant-lo  i clicar Selecciona el trasto i torna al 

que trobareu al final de la pàgina 

Anar al final de la pàgina i clicar  Guardar i Sortir  

l'antena i configurar aquestes informacions 
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Selecciona el trasto i torna al 
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Mitjançant un navegador accedir a l'adreça de l'antena

 

 

Accedir amb l'usuari administrador
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Mitjançant un navegador accedir a l'adreça de l'antena 

Accedir amb l'usuari administrador 
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