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Guia d'instal�lació i posta a punt d'un node a la xarxa
Guifi.net

Introducció

La finalitat d'aquesta guia és ajudar a qualsevol persona, amb coneixements informàtics o no, en el
procés d'instal�lació i configuració d'un node per poder connectar-se a la xarxa Guifi.net. En aquesta
guia trobaràs la informació pas a pas de tot el procés de muntatge, ja sigui de l'antena, el router, el
cablejat, etc...
Tot i ser una guia per a persones amb pocs coneixements del tema, és molt aconsellable que tingueu
un company (o més d'un) que us ajudi en tot el procés.
El procés en general està dividit en cinc part principals;

Muntatge i instal�lació física de l'antena i del router1.
Modificar el firmware del router i buscar un punt d'accés Guifi.net2.
Alta a guifi.net3.
Configuració del router4.
Configuració final (proxy)5.

Aquest passos estan ordenats de manera que al finalitzar-ne un, podem començar a fer el següent,
però no es té per què seguir aquest ordre...

Què es necessita

Per anar completant tots els passos necessitarem una sèrie de materials i eines.

Router wifi que permeti modificar el firmware (en aquest cas hem fet servir un Buffalo
WHR-G54S, ja que són els més "complicats" de modificar). Llista de routers compatibles
Antena wifi a 2,4 Ghz per fer l'enllaç (nosaltres hem fet servir una antena de 11db de la casa
Cyberbajt).
Caixa estanca 150x200 per amagar-hi el router (hem fet servir una caixa de la casa Legrand
que fa la mida exacte per a un router buffalo).
Cable de xarxa UTP5 (la llargada dependrà de les vostres necessitats).
2 connectors RJ-45 (que ens serviran per connectar el router amb l'ordinador).
Cable elèctric i clavilla per a portar corrent fins al router, ja que estarà penjat a la teulada
(s'aconsella utilitzar cable manguera 3x1,5).
Brides i/o cargols (per penjar la caixa al màstil i per lligar els fils...).
Grimpadora, estenalles, ganivet, tornavís, clau anglesa, cinta aïllant, etc...

Muntatge i instal�lació física de l'antena i del router

Objectius
Veurem a través d'una instal�lació real com s'ha de muntar l'antena, el router, els cables de corrent i
de xarxa i quin és el millor lloc per posar tots els aparells.

Agafam els tres elements principals de la nostre instal�lació, els quals són el router, l'antena+cable i
una caixa estanca.
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Anem cap al lloc on tenim previst fer la instal�lació, que normalment serà la teulada per tractar-se del
punt més alt de la casa i on podrem obtenir una millor visió entre la nostre antena i el node on volem
connectar (SuperNode). De manera visual, busquem la ubicació del SuperNode per tal de saber cap a
quina direcció muntar la nostre antena.

MOLT IMPORTANT: a l'hora d'escollir una ubicació del nostre node, es MOLT IMPORTANT i
IMPRESCINDIBLE que veiem l'antena on hem d'anar a connectar. La línia de visió entre la
nostre antena i l'antena on connectarem ha de estar completament lliure d'obstacles i/o
impediments, ja que en cas contrari es complicaria la connexió o inclús no podríem
connectar.

Ara que ja sabem aon col�locarem la nostre antena, la muntem utilitzant els accessoris que ja porten
subministrats amb l'antena. En el nostre cas, hem aprofitat el màstil de l'antena parabòlica ja que
tenia visió directe i era el punt més alt.
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Seguidament busquem una ubicació per col�locar la caixa estanca per al router i protegir-lo de les
inclemències del temps. Tenint en compte que la distància entre l'antena i el router pot ser com a
molt de 3 metres, hem de buscar un lloc pròxim. En el nostre cas disposem d'un espai sota teulada
just a sota del màstil de l'antena.



file:///C:/Documents%20and%20Settings/jaume/Mis%20documentos/G...

4 de 58 26/09/2007 23:35

Passem els cables cap a dins de la caixa per conectar-los posteriorment al router. Si fa falta, fem uns
forats a la caixa estanca, però tenint en compte que els hem de fer a la part inferior perquè no hi
entri l'aigua. En el nostre cas, hem fet els forats al lateral de la caixa ja que la instal�lació es a sota
teulada.

Connectem els cables (cable de xarxa, connector d'antena i cable d'alimentació) i posem el router a
dins de la caixa.

Ara ja només ens falta posar la tapa de la caixa estanca i ja estem.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

Buscar una bona ubicació per a l'antena del nostre node.1.
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Fer la instal�lació física del nostre node.2.

Modificar el firmware del router i buscar un punt d'accés de
Guifi.net

Objectius
En aquest pas veurem com preparar el nostre router per tal de poder-nos connectar a la xarxa de
guifi.net. En el primer cas veurem com modificar un Buffalo WHR-G54S ja que, si hem seguit la
primera part de la guia, és el que hem especificat a tot arreu. En el segon cas veurem com modificar
un Linksys WRT-54GL ja que probablement és el més conegut i usat per aquest tipus de coses. Per
últim, buscarem un punt d'accés per conectar-nos a la xarxa Guifi.net.

Com que hem de treballar sobre el nostre router, el treiem de la caixa estanca i anem a un
lloc més còmode per facilitar el treball.

AVÍS IMPORTANT: La modificació del firmware comporta uns riscos, tals com la
inutilització del router si no es realitza correctament. Es aconsellable que aquest
pas es realitzi saben els que es fa i seguint al peu de la lletra els passos que venen
a continuació. En cas de dubte i/o por a inutilitzar el router deixeu que algú amb
experiència en el tema us doni un cop de mà. Els autors de la guia no es
responsabilitzen dels danys que pugui patir el vostre router.

Procediments per al Buffalo WHR-G54S
Connectem el router amb el transformador i l'endollem. Agafem el cable de xarxa i el connectem, un
extrem a l'ordinador i l'altre a un dels ports que té el router (en aquest cas el primer).

Ara hem de configurar l'interfície de xarxa del nostre ordinador per tal de poder comunicar-nos amb
el router. Per això anem a l'apartat Conexiones de red del Windows, que trobarem al Panel de 
control.
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Veurem varies icones, però només ens interessa la Conexión de area local. Cliquem amb el botó
dret del ratolí sobre de l'icona i seleccionem Propiedades.

Dins de les Propiedades de Conexión de area local, seleccionem Protocolo Internet (TCP/IP) i 
cliquem Propiedades un altre cop.
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Aquí seleccionarem Usar la siguiente dirección IP i escriurem els següents camps:

Dirección IP: 192.168.11.2
Mascara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.11.1
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Després cliquem aceptar i finalment cerrar. En aquest punt, si teniu Windows XP, hauríeu
d'observar un núvol informatiu a la part inferior dreta, informant-vos de que s'ha establert una
connexió de xarxa.

Ara, si obrim el navegador web i entrem l'adreça 192.168.11.1, ens apareixerà la pantalla inicial de
configuració del router.
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Tot i que aquest router disposa d'un apartat per actualitzar el firmware a través del web, no ens
serveix, ja que els routers Buffalo tenen el firmware encriptat i això impedeix actualitzar el router si
no és amb un firmware del fabricant.
Per aquest motiu farem servir un aplicatiu anomenat TFTP. Afortunadament no hem d'instal�lar cap
programa ja que el Windows XP ja disposa del protocol TFTP de sèrie.
Abans però, necessitem descarregar el firmware que volem posar al nostre router. Si anem a la
pàgina www.guifi.net/firmware ens donarà unes recomanacions depenent del router que tinguem.

En aquest cas (router Buffalo WHR-G54S) ens recomanen el DD-guifi o el DD-WRT. Triarem el
DD-guifi i clicarem a l'enllaç. Ara ens apareixerà la pàgina amb els firmwares.
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Clicarem a la versió més nova (guifi.net-v1.02-dd-wrt.generic.bin) i el guardarem al disc.

Ara que ens hem baixat el firmware, hem connectat el router i hem configurat la connexió de xarxa,
ja ho tenim tot apunt per modificar-lo.
Com hem dit, els Buffalo necessiten ser actualitzats a través de TFTP. Per poder utilitzar-ho, anem a
inicio > ejecutar... escrivim CMD i cliquem Aceptar.
Ens apareixerà una finestra de terminal.
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Per poder veure l'estat de la connexió entre l'ordinador i el router durant els següents passos escrivim
ping 192.168.11.1 -t a la finestra del terminal i premem retorn al teclat.
Això ens anirà mostrant si hi ha resposta o no des de el router.

Ara obrim un altre terminal, anem a inicio > ejecutar... entrem CMD i cliquem Aceptar. En aquest 
cas però anem a la carpeta on tenim guardat el firmware que ens hem baixat.
Com mostra la següent foto, ens trobem a la carpeta que conte el firmware
guifi.net-v1.02-dd-wrt.generic.bin.
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En aquesta nova finestra de terminal escrivim la següent comanda tftp -i 192.168.11.1 PUT
guifi.net-v1.02-dd-wrt.generic.bin  PERÒ NO PREMEM RETORN ENCARA!!!

Tot seguit, desconnectem el cable de corrent del nostre router.
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Veurem que el primer terminal ens informa de que hi ha un Error de hardware a part de un missatge 
informatiu a la part inferior dreta que diu que el cable de xarxa està desconnectat.

Ara bé la part més complicada. No us preocupeu si no us surt a la primera, és normal. El pas 
consisteix en connectar el router a la corrent un altre cop i quan s'apaguin totes les quatre llumetes
del router situades al darrere premer retorn al terminal on hem escrit allò de tftp -i 192.168.11.1 PUT
gufi.net-v1.02-dd-wrt.generic.bin.
Si tot va bé al cap d'uns segons apareixerà el missatge: Transferencia terminada: XXXXXXXX
bytes en X segundos, XXXXX bytes/s
Sinó apareixerà el missatge: Tiempo de espera agotado.
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Si no ha funcionat torneu a repetir la operació, prepareu la comada tftp en una terminal i
desconecteu el router de la corrent. Al cap d'uns segons torneu a connectar el router a la corrent i
premeu retorn al teclat. Així fins que tingueu èxit.
Informatiu: si porteu varis intents fallits proveu la següent comanda: arp -s 192.168.11.1
<MAC-DEL-ROUTER> això registra l'adreça MAC del router al nostre ordinador i fa que pugui
detectar l'aparell més ràpidament.

Ara el router començarà a fer coses rares, notareu que el terminal que mostra l'estat de la connexió
es connecta i es desconnecta,

a part també veureu que s'engeguen i es paren les llums del davant del router.
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Tranquils, tot això és normal, el firmware que hem posat al router s'està instal�lant i per tant
necessita reiniciar-se varis cops.
Al cap d'una estona veureu que el terminal que mostra l'estat de la connexió mostra tota l'estona
Respuesta desde 192.168.11.1: Bytes32 tiempo<1m TTL=64.

Això vol dir que el router ja està llest per tornar-lo a col�locar i connectar al lloc definitiu que hem
muntat al primer punt.
Si ara obrim el navegador web i escrivim 192.168.11.1 ens apareixerà una pàgina diferent a la que
havíem vist anteriorment.
Aquesta és la pàgina principal del nou firmware (el DD-guifi).
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Ara hem d'anar a l'apartat que s'anomena ESTAT que trobareu a la part superior dreta.

Un cop clicat, us demanarà autentificar-vos per accedir al router. Haurem d'escriure el nom d'usuari
root i la contrasenya admin.
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Si hem realitzat correctament la validació de l'usuari, ens apareixerà la pantalla d'Estat del router, on
trobarem 3 noves pestanyes: ROUTER, LAN i SENSE FILS.

Ara hem de clicar a la pestanya que diu SENSE FILS
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Trobarem un botó a la part inferior esquerra anomenat SURVEY, que ens servirà per buscar els punts
d'accés inal�làmbrics propers al nostre router.

Cliquem al botó SURVEY i ens apareixerà la següent pantalla a on se'ns presenta diversa informació
en una espècie de graella anomenada Llistat d'AP's.
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Dins d'aquesta nova finestra, hem de buscar un punt d'accés que comensi per
"guifi.net-ELNOMQUESIGUIDEPENENTDELAVOSTRAUBICACIÓ" i que els paràmetres de RSSI i NOISE
siguin els recomanats. Entenem per valors recomanats els valors compresos entre el VALOR
ACONSELLABLE I EL VALOR MÍNIM ACONSELLABLE de la taula següent:

CAMP
VALOR 

ACONSELLABLE
VALOR MÍNIM
ACONSELLABLE

RSSI ~ -75 > -85

NOISE -100 < -95

ATENCIÓ: cal tenir en compte que els valors negatius del RSSI poden portar a la confusió, ja que al
ser en escala negativa, un -75 seria més gran (i millor) que un -85. Igual passa amb el NOISE, que
ha de ser com més proper a -100 millor.

En el nostre cas, el punt d'accés seleccionat (AP) es "guifi.net-TaradellRadioAP" perquè obtenim uns
valors de RSSI de -59 i NOISE de -93.
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En cas que obtenim uns valors molt dolents (RSSI ~ -90 i/o NOISE ~ -80) o no trobar cap AP de
guifi.net, haurem de re-orientar l'antena i clicar on hi ha el botó de ACTUALITZAR.

Un cop ja sabem a on connectar, anem a la web de Guifi.net a donar d'alta el nostre node per tal de
situar el nostre node i realitzar la configuració del router.

Procediments per al Linksys WRT-54GL
Connectem el router amb el transformador i l'endollem. Agafem el cable de xarxa i el connectem, un
extrem a l'ordinador i l'altre a un dels ports que té el router (en aquest cas el primer).



file:///C:/Documents%20and%20Settings/jaume/Mis%20documentos/G...

21 de 58 26/09/2007 23:35

Ara hem de configurar l'interfície de xarxa del nostre ordinador per tal de poder comunicar-nos amb
el router. Per això anem a l'apartat conexiones de red del windows.

Veurem varies icones, però només ens interessa la Conexión de area local. Cliquem amb el botó
dret del ratolí sobre de l'icona i seleccionem Propiedades.

Dins de les Propiedades de Conexión de area local, seleccionem Protocolo Internet (TCP/IP) i 
cliquem Propiedades un altre cop.
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Aquí seleccionarem Usar la siguiente dirección IP i escriurem els següents camps:

Dirección IP: 192.168.1.2
Mascara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1
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Després cliquem aceptar i finalment cerrar. En aquest punt, si teniu Windows XP, hauríeu
d'observar un núvol informatiu a la part inferior dreta, informant-vos de que s'ha establert una
connexió de xarxa.

Ara, si obrim el navegador web i entrem l'adreça 192.168.1.1, ens apareixerà la pantalla inicial de
configuració del router.
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Aquests routers disposen d'un apartat per actualitzar el firmware a través del web. A diferència del
Buffalo, aquest no estan encriptats i per tant podem fer servir aquesta utilitat per modificar el
firmware.

Abans però, necessitem descarregar el firmware que volem posar al nostre router. Si anem a la
pàgina www.guifi.net/firmware ens donarà unes recomanacions depenent del router que tinguem.
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En aquest cas (WRT-54GL) ens recomanen el DD-guifi o el DD-WRT. Triarem el DD-guifi i clicarem a
l'enllaç. Ara ens apareixerà la pàgina amb els firmwares.

Clicarem a la versió més nova (guifi.net-v1.02-dd-wrt.wrt54GL.bin) i el guardarem al disc.

Ara que ens hem baixat el firmware, hem connectat el router i hem configurat la connexió de xarxa,
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ja ho tenim tot apunt per modificar-lo.
Per entrar a la configuració escrivim 192.168.1.1 al navegador web i entrem el nom d'usuari admin i 
la contrasenya admin.
Només hem d'anar a l'aparta Administration > Firmware Update, clicar a Navega i seleccionar 
l'arxiu de firmware que ens hem baixat prèviament.

Un cop tot apunt cliquem el botó upgrade. A partir d'aquest moment el router començarà a carregar
el nou firmware.

Un cop ha acabat de carregar l'arxiu de firmware, ens informarà amb un missatge a la pantalla del
navegador. De moment no heu de prémer el botó "Continue" ja que de moment només s'ha carregat
el firmware però no s'ha instal�lat i per tant no faria res si el premeu.
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Ara el router començarà a fer coses rares, veureu que s'engeguen i es paren les llums frontals.

Tranquils, això és normal, el firmware que hem posat al router s'està instal�lant i per tant necessita
reiniciar-se varis cops.
Ens esperem un minutet i llavors cliquem Continue.
A partir d'aquí, el router ja està llest per tornar-lo a col�locar i connectar al lloc definitiu que hem
muntat al primer punt.
Si ara obrim el navegador web i escrivim 192.168.1.1 ens apareixerà una pàgina diferent a la que
havíem vist anteriorment.
Aquesta és la pàgina principal del nou firmware (el DD-guifi).
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Ara hem d'anar a l'apartat que s'anomena ESTAT que trobareu a la part superior dreta.

Un cop clicat, us demanarà autentificar-vos per accedir al router. Haurem d'escriure el nom d'usuari
root i la contrasenya admin.
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Si hem realitzat correctament la validació de l'usuari, ens apareixerà la pantalla d'Estat del router, on
trobarem 3 noves pestanyes: ROUTER, LAN i SENSE FILS.

Ara hem de clicar a la pestanya que diu SENSE FILS
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Trobarem un botó a la part inferior esquerra anomenat SURVEY, que ens servirà per buscar els punts
d'accés inal�làmbrics propers al nostre router.

Cliquem al botó SURVEY i ens apareixerà la següent pantalla a on se'ns presenta diversa informació
en una espècie de graella anomenada Llistat d'AP's.
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Dins d'aquesta nova finestra, hem de buscar un punt d'accés que comenci per
"guifi.net-ELNOMQUESIGUIDEPENENTDELAVOSTRAUBICACIÓ" i que els paràmetres de RSSI i NOISE
siguin els recomanats. Entenem per valors recomanats els valors compresos entre el VALOR
ACONSELLABLE I EL VALOR MÍNIM ACONSELLABLE de la taula següent:

CAMP
VALOR 

ACONSELLABLE
VALOR MÍNIM
ACONSELLABLE

RSSI ~ -75 > -85

NOISE -100 < -95

ATENCIÓ: cal tenir en compte que els valors negatius del RSSI poden portar a la confusió, ja que al
ser en escala negativa, un -75 seria més gran (i millor) que un -85. Igual passa amb el NOISE, que
ha de ser com més proper a -100 millor.

En el nostre cas, el punt d'accés seleccionat (AP) es "guifi.net-TaradellRadioAP" perquè obtenim uns
valors de RSSI de -59 i NOISE de -93.
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En cas que obtenim uns valors molt dolents (RSSI ~ -90 i/o NOISE ~ -80) o no trobar cap AP de
guifi.net, haurem de re-orientar l'antena i clicar on hi ha el botó de ACTUALITZAR.

Un cop ja sabem a on connectar, anem a la web de Guifi.net a donar d'alta el nostre node per tal de
situar el nostre node i realitzar la configuració del router.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

Descarregar el firmware per al nostre router de la pàgina de guifi.net.1.
Modificar el firmware del router.2.
Buscar un punt d'accés per connectar-se a la xarxa guifi.net.3.

Alta a guifi.net

Objectius
En aquest pas veurem com fer l'alta d'usuari a guifi.net, com crear el nostre node, donar d'alta el
trasto o router i generar l'unsolclic.

Procediments
Tot comença per obrir el nostre navegador i visitar la pàgina de guifi.net. El primer que hem de fer
és l'alta d'usuari per tal de crear el nostre usuari dins la comunitat de guifi.net.
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Cerrar sesión

Per poder crear un nou usuari, cliquem a l'enllaç que posa crear un nou compte d'usuari, que 
trobarem al menú lateral.

Això ens portarà a la pàgina el meu perfil, on haurem d'omplir les nostres dades personals.

Usuari: nom amb què ens identificarem a guifi.net
Adreça de correu: adreça de correu electrònic per poder contactar amb vosaltres
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Poble o ciutat: El poble d'on sou...
Regió, província o comarca: La província d'on sou...
Zip or postal code: el codi postal del vostre poble o ciutat (OPCIONAL)
URL of homepage: la direcció de la vostre pàgina web, blog, el-que-sigui (OPCIONAL)
Biography: La vostre biografia...(TOTALMENT OPCIONAL!!!  :P )
Interests: Què us agrada? (OPCIONAL)

Un cop s'ha omplert tota la informació premem al botó crear un nou compte d'usuari

Ja tenim creat el nostre usuari!!!. Si ens fixem, al menú lateral on posava crear un nou compte
d'usuari, ara apareix el nostre nom d'usuari i unes quantes opcions.

Ara ja podem anar per crear el nostre node. El node no és res més que la informació d'on farem
l'enllaç, cap a on ens connectarem i de quina manera.
Per poder crear el node anem a l'apartat de mapes, que trobarem al menú superior.

Important: Abans d'anar a l'apartat de mapes ens hem d'assegurar que hem entrat com a usuari, si
no és així, escrivim el nostre nom d'usuari i contrasenya i premem el botó entreu.
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Després de clicar a mapes, ens apareixerà la següent pàgina. Aquesta pàgina ens mostra tots els
enllaços, punts d'accés, clients, que té la xarxa guifi.net.

El que hem de fer és localitzar la situació geogràfica del lloc on volem muntar el node ( és a dir, la
teulada de casa nostre :P ). Per anar més ràpids podem seleccionar el nom del nostre poble al
desplegable que hi ha a l'esquerra.



file:///C:/Documents%20and%20Settings/jaume/Mis%20documentos/G...

36 de 58 26/09/2007 23:35

Anem fent zoom fins que col�loquem l'estrelleta de color vermell sobre el lloc on anirà el node (la
teulada...).

Un cop tenim localitzada la situació cliquem a l'enllaç que hi ha a sota del mapa, que diu afegir un 
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node on hi ha l'estrella. Això ens portarà ala següent pàgina.

En aquesta pàgina hem de omplir les dades del nostre node.

Títol: El nom del nostre node.
Nom curt: El nom curt per accedir directament a la pàgina d'informació del node des de
guifi.net.
Contacte: correu electrònic de contacte, de la persona responsable del node (OPCIONAL).
Barri,zona: Lloc on està situat el node (OPCIONAL).
Longitud i Latitud: Les coordenades geogràfiques (NO CAL TOCAR RES!!!, ja les ha agafat del
mapa anterior).
Descripció de la zona: La direcció d'on hi ha el node (OPCIONAL).
Alçada de l'antena: Alçada aproximada de l'antena des del terra (OPCIONAL).
Tens intenció de que sigui un node sempre connectat?: Triem l'opció que més us convingui
(Habitualment SI).
Cos: Aquí podeu posar altres dades informatives de que disposarà el node (OPCIONAL).
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Un cop entrades totes les dades podem prémer el botó de previsualitzar, per veure com quedaran 
les dades, o el botó Envieu, per guardar les dades definitivament.
Important: Si feu un previsualitzar, assegureu-se de fer un envieu per guardar les dades després!!.

Després de prémer el botó Envieu, se'ns obrirà la pàgina informació del node, on es mostren les 
dades del nostre node, la situació geogràfica i els trastos que té associat.
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Un trasto no és res més que la informació del router. A cada node i poden haver varis trastos, però
per poder connectar-nos a la xarxa guifi.net només ens fa falta un trasto (el router que hem
comprat), el qual enllaçarà amb el punt d'accés que tinguem més aprop. Per poder donar d'alta el
trasto premem el botó d'afegeix que hi ha a l'apartat de trastos.

Un cop dins se'ns presenta la pàgina afegint un nou trasto a <nom-del-node>, on haurem 
d'omplir les dades que se'ns demanen.
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Nom curt: El nom que li volem posar al trasto.
Contacte: El correu electrònic de la persona que s'encarrega del trasto.
Estat: Estat en que es troba el trasto (ara podem posar PROJECTAT, més endavant ja canviarem
l'estat).
Marca i model: La marca i model de router (En aquest cas es tracta d'un router BUFFALO i el
model és el WHR-G54S).
Firmware: El tipus de firmware que hi posarem (En aquest cas posarem el firmware DD-GUFI,
que està basat en el DD-WRT).
Adreça MAC del trasto: El número identificatiu de l'adreça MAC del nostre router (habitualment
en un adhesiu que es troba a la carcasa del router).
Comentaris: si es vol posar alguna informació concreta del router...

Un cop plena tota la informació premem el botó Guardar i continuar editant.

Ara se'ns presenta la mateixa pàgina però amb unes opcions més per a editar. Aquestes opcions són
les de la ràdio. Una ràdio no és res més que l'interfície wireless del nostre router, és a dir, la
informació de l'antena que té el nostre aparell. Per poder afegir una ràdio premem al botó afegeix 
una ràdio. 
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Veureu que apareix una línia amb tot d'informació. Això no és res més que la descripció de l'antena
que té el nostre router. No us estranyi que l'adreça MAC que apareix a la ràdio sigui diferent a la que
heu entrat abans. Aquesta adreça MAC és la de l'antena del vostre router (MAC del trasto + 2).

Informatiu:Un router sol tenir dos adreces MAC, una és la que controla tots els ports que té per cable
i l'altre és la que controla la connexió inal�làmbrica. Al ser dos medis diferents es necessiten dos
identificadors diferents.

Ara el que hem de fer és indicar amb quin punt d'accés (AP) volem enllaçar-nos. Per això premem el
botó tria un AP on enllaçar-te.
Aquí triarem el punt d'accés que anteriorment hem vist que era el que tenia millors valorsde RSSI i
NOISE per conectar-se a la xarxa Guifi.net. En el nostre cas es tracta de "TaradellRadioAP".
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Un cop seleccionat premem tornar a la llista. Ara tornem a ser a la pàgina anterior, però ara el
nostre ràdio ja té assignat un punt d'accés.

Per acabar premem el botó guardar i sortir, que ens portarà a la pàgina del nostre trasto.

L'últim pas que ens queda és el de l'unsolclic. L'unsolclic no és res més que un arxiu que ens genera
la pàgina de guifi.net, per poder configurar el nostre router automàticament (Així no ens haurem
d'estar barallant amb les pàgines de configuració del router durant hores... :P ).
Per poder generar l'unsolclic premem el botó que posa unsolclic de la part superior de la pàgina.



file:///C:/Documents%20and%20Settings/jaume/Mis%20documentos/G...

43 de 58 26/09/2007 23:35

Ja el tenim!!, ara només fa falta guardar aquestes dades per poder-les utilitzar en el següent pas.

Per això seleccionem tot el contingut de la pàgina, el copiem
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i finalment el guardem en un arxiu de text.

Ja està!!!! El pròxim pas serà passar l'UnSolClic al nostre router per deixar-lo configurat correctament
per connectar-nos a la xarxa Guifi.net.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

Donar d'alta un usuari a la pàgina de guifi.net.1.
També hem après a donar d'alta un nou node i la ràdio que ens servei per enllaçar-nos a la2.
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xarxa de guifi.net. 
Per últim hem vist com generar l'unsolclic, el qual ens servirà per configurar el nostre router en
el pròxim pas.

3.

Configuració del router

Objectius
En aquest pas, configurarem el nostre router amb els paràmetres que hem obtingut a Guifi.net per tal
de conectar-nos al punt d'accés que anteriorment hem sel�leccionat.
Per fer-ho utilitzarem l'unsolclic, que en el pas anterior hem guardat en un arxiu de text.
 

Obrim l'arxiu que hem guardat anteriorment.

Seleccionem tot el contingut i ho copiem.
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Obrim un terminal (inicio > Ejecutar... Escrivim CMD i premem Aceptar) i escrivim:
telnet 192.168.11.1, en el cas que sigui un router Buffalo WHR-G54S
telnet 192.168.1.1, en el cas que sigui un router Linksys WRT-54GL

En el nostre cas, es tracta d'un router Buffalo.
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Ens demanarà un login i un password, els quals són els mateixos que els de la web, root i admin
consecutivament.

Ja estem connectats al router, el que hem de fer ara és enganxar el text de l'unsolclic a la terminal.

Començaran a aparèixer tot de línies de comanda, les quals configuren el router per deixar-lo apunt
per connectar-se amb la xarxa de guifi.net.
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Un cop ha acabat, si tornem a obrir el navegador web i entrem a 192.168.11.1 (en el cas del Linksys
192.168.1.1) ens apareixerà un altre cop la pantalla d'inici, però ara amb totes les dades
configurades.

Si volem veure o modificar qualsevol paràmetre ens demanarà un nom d'usuari i una contrasenya,
aquestes ara són guifi com a nom d'usuari i guifi com a contrasenya.
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Ja hem acabat!!! Ja tenim el nostre router Buffalo WHR-G54S o Linksys WRT-54GL apunt per
connectar-se a la xarxa de Guifi.net. Per probar que estem connectats a la xarxa Guifi.net obrim el
navegador i escrivim com a URL "http://www.guifi.net". Si ens apareix la pàgina de Guifi.net voldrà
dir que hem realitzat correctament la connexió amb la xarxa. En cas contrari, si no la podem veure,
haurem de repassar tots els passos de la guia, ja que segurament ens hem equivocat en algun lloc.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

Conectar-nos per telnet al nostre router1.
Passar l'UnSolClic2.
Deixar el nostre router configurat i probar la connexió amb la xarxa Guifi.net.3.

Configuració final (proxy)

Objectius
En aquest últim apartat t'ensenyarem a configurar el teu navegador per tal de poder accedir a
internet a través dels diferents proxy's que hi ha a la xarxa Guifi.net.

Primer de tot hem d'anar als fòrums de la pàgina Guifi.net i per mitjà d'un nou missatge, demanar
que ens crein l'usuari per poder accedir a Internet. Les dades que hem de deixar són:

Nom real
adreça de correu electrònic
El nom del nostre node i/o el número de node
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Ara només ens falta configurar el nostre navegador preferit per poder sortir cap a Internet.

Procediments per al Internet Explorer
Obrim l'Internet Explorer.

Cliquem a l'apartat del menú Herramientas > Opciones de Internet
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A la finestra que s'obra, anem a la pestanya de Conexiones

Cliquem al butó de Configuracón del Lan el qual ens obrirà una nova finestre
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A l'apartat servidor proxy marquem el quadre que té com a text "Usar un servidor proxy para su LAN"
el qual activarà uns quadres de text.

Depenent la nostra ubicació, haurem d'omplir els següents quadres amb la informació que trobareu a
l'apartat Internet a través d'un proxy, que hi ha a la següent web:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services 
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No us oblideu de marcar el quadre que posa "Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos"
que trobaras a la finestra que obra el botó "Opciones avanzadas...",com es veu a la següent foto.

Un cop tinguem la informació escrita, anem clicant Aceptar a les diferent finestres que hem anat
obrint. Si tot està bé, si escrivim una pàgina qualsevol de Internet (p. ex. www.google.com) ens
hauria d'apareixer un quadre on ens demana un nom d'usuari i una contrassenya.
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Els omplim amb l'usuari i contrassenya que ens han facilitat als fòrums de Guifi.net (tipiciament, com
a usuari "nom.cognomdelapersona" i de contrassenya "nomdelapersona" ).

I ara, a navegar!!!.

Procediments per al Mozilla Firefox
Obrim el Mozilla Firefox.

Cliquem a l'apartat del menú Eines > Opcions
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A la finestra que s'obra, cliquem a l'icona de Avançat i després anem a la pestanya de Xarxa

Cliquem al butó de Paràmetres... el qual ens obrirà una nova finestre
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Marquem l'opció que té com a text "Configuració manual del servidor intermediari" el qual activarà
uns quadres de text.

Depenent la nostra ubicació, haurem d'omplir els següents quadres amb la informació que trobareu a
l'apartat Internet a través d'un proxy, que hi ha a la següent web:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services 
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No us oblideu de marcar el quadre que posa "Utilitzar aquest servidor intermediari per a tots els
protocols" com es veu a la següent foto.

Un cop tinguem la informació escrita, anem clicant D'acord a les diferent finestres que hem anat
obrint. Si tot està bé, si escrivim una pàgina qualsevol de Internet (p. ex. www.google.com) ens
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hauria d'apareixer un quadre on ens demana un nom d'usuari i una contrassenya.
Els omplim amb l'usuari i contrassenya que ens han facilitat als fòrums de Guifi.net (tipiciament, com
a usuari "nom.cognom-delapersona" i de contrassenya "nom-delapersona" ).

I ara, a navegar!!!.

Què hem vist
En aquest fragment de la guia hem après a:

Demanar l'alta d'usuari per als proxys de la xarxa Guifi.net.1.
Configurar el nostre navegador web per tal d'utilitzar els proxys de la xarxa Guifi.net.2.


