
 

  Nano Station M5 آنتن ماتیآموزش نصب و تنظ

تهیه شده است. در این آموزش به طور ساده روش تنظیم UBNT  شرکت 5Nano Station M این آموزش به صورت گام به گام و جهت نصب آنتن

 Nano Station M5 از طریق آن را خواهید آموخت. نصب آنتن Point to Point دو آنتن نانو اسیشن ایجاد یک شبکه

ها را پیش از شروع کار آن توجه: این آموزش برای تنظیمات پیش فرض آنتن ها نوشته شده است. در صورتی که آنتن های شما تنظیماتی متفاوت دارند
 .به حالت کارخانه تغییر دهید

متصل کنید. برای این کار باید از کابل شبکه استفاده کنید.  IP 1.891.291.x یا مک با ادرس ۷در ابتدا آنتن را به یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز 

 (وجود ندارد Cross به استفاده از کابلنیازی ) .توجه داشته باشید که این آنتن ها دارای منبع تغذیه هستند

 برای تمام آنتن هاست.( 1.8٫1.2٫1٫8۲آنتن را در قسمت باال وارد کنید. )مقدار پیش فرض کارخانه  IP پنجره مرورگر را باز کرده و آدرس

 (.است ubnt و کلمه عبور ubnt :مقدار پیش فرض نام کاربری) .پس از باز شدن پنجره ورود نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید

ن تغییر وپس از وارد شدن به صفحه تنظیمات تنها تنظیماتی که در ادامه به آن اشاره میکنم را تغییر دهید و بقیه قسمت ها را به صورت پیش فرض بد

 .بگذارید

 

 برای آنتن اول

”’For the radio labeled “1.8٫1.2٫1٫8” above:”’ 

 :را از تب های باال انتخاب کنید و تنظمیات زیر را انجام دهید Wireless قسمت

Wireless Mode: Access Point 

WDS: [X] Enable 
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 .را بفشارید Change کلید

 :را از تب های باال انتخاب کنید و تنظیمات زیر را انجام دهید Network قسمت

IP Address: 1.891.29198 (این مقدار را میتوانید با توجه به شبکه خود مقدار دلخواهی بگذارید) 

 .را بفشارید Change کلید

 .را بفشارید Apply کلید

 .تنظیمات آنتن اول تمام شد

 برای آنتن دوم

 .د منوی آنتن شوید و به صورت زیر عمل کنیدمانند آنتن قبلی وار

 .را از تب های باال انتخاب کنید و تغییرات زیر را انجام دهید Wireless قسمت

Wireless Mode: Station 

WDS: [X] Enable 

 .را بفشارید Change کلید

 .را از تب های باال انتخاب کنید و تغییرات زیر را انجام دهید Network قسمت

IP Address: 1.891.29191 این مقدار را میتوانید با توجه به شبکه خود مقدار دلخواهی بگذارید. 

 .را بفشارید Change کلید

 .را بفشارید Apply کلید

 Nano Station M5 ایجاد کنید. نصب آنتن Point to Point کار تمام شد. حال با قرار دادن دو انتن روبه روی هم می توانید یک شبکه

 منیتینکته ا

ن کار برای ای پس از انجام تنظمیات حتما نام کاربری و کلمه عبور آنتن ها را عوض کرده و از یک رمز کامال پیچیده برای امن کردن آنها استفاده کنید.

 .نیدرا تغییر دهید و سپس تغییرات را ثبت ک Password و Administrative Username را از تب باال انتخاب کرده و System قسمت


