
 BaseBox 5 با رادیوآموزش برقراری لینک 

 مدیوم هایبه  نسبتصنعت وایرلس  ،در بحبوحه رشد تکنولوژی و روی کار آمدن راه های جدید ارتباطی

ارتباط بین دو نقطه  راریواسط برای برق نیاز ما نسبت به شرکت هایبطوری که دیگر رشد بیشتری داشت 

شرکت میکروتیک در چند  به تجهیزات وایرلس دارید.نیاز بیسیم اما شما برای برقراری ارتباط کمتر شد. 

ه با تجهیزات با کیفیت خود سال اخیر رشد چشمگیری در تولید تجهیزات وایرلس داشته است و توانست

برای روتیک تولید کرده است برخی از تجهیزاتی که میک برقراری ارتباط کلیومتری را برای ما ساده تر کند.

توانید  نیز یکی از آن تجهیزات می باشد. با این رادیو شما می BaseBoxارسال سیگنال نیاز به دیش دارند. 

برقراری ارتباط چه دیش شما بزرگتر باشد  هرارتباط کیلومتری را برقرار کنید اما در نظر داشته باشید که 

در این آموزش ما سعی داریو تا برقراری لینک بین رادیو  شود. در مسافت های طوالنی تر برای شما میسر می

 در ادامه با ماه همراه باشید.را به شما آموزش دهیم. BaseBoxهای 

  ا به کامپیوتر و لپتاپ متصل کنید.ابتدا رادیو خود ر

 را باز کنید. Winboxسپس نرم افزار 

 رادیو کلیک کنید. Macروی رادیو خود را مشاهده خواهید کرد،  در قسمت پایین نرم افزار

 .را وارد کنید adminکلمه  Loginدر قسمت 

 را خالی بگذارید. Passwordقسمت 

 محیط اصلی نرم افزار شوید.کلیک کنید تا وارد   Connectروی دکمه 



 

 کلیک کنید. Wireless در منوی سمت راست روی اکنون وارد محیط اصلی نرم افزار شده اید.

 



 آنرا فعال کنید و سپس روی آن دابل کلیک کنید.کلیک کنید و سپس  Wlan1در این قسمت روی اینترفیس 

 

 مراجعه کنید. Wirelessدر این پنجره به تب 

 

 

 

 

 



 وایرلس تنظیمات زیر را اعمال کنید. در تب

  در قسمتMode  روی گزینه ap bridge .کلیک کنید 

  در قسمتBand  5رویGhz-only-N .کلیک کنید 

  در قسمتChannel Width  20/40روی گزینهMHz ce .کلیک کنید 

  در قسمتFrequency .فرکانس مورد نظر خود را وارد کنید 

  در قسمتSSID که مدنظر دارید وارد کنید. ای هر کلمه 

  در قسمتRadio Name .نام رادیو خود را وارد کنید 

  در قسمتFrequency Mode  روی گزینهSuperchannel .کلیک کنید 

  در قسمتCountry  روی گزینهno_country_set .کلیک کنید 

  در نهایت روی دکمهApply .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها خورده باشد. Chainمراجعه کنید و دقت کنید تیک تمام  HTبه تب 

 

روی عالمت +  مراجعه کنید سپس Bridgeبه تب  کلیک کنید و در پنجره باز شده Bridgeدر منوی سمت چپ روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 



 کلیک کنید. OKدر این قسمت نیاز به انجام کاری نیست و با همین تنظیمات روی دکمه 

 

گزینه  Interfaceسپس در پنجره باز شده در قسمت  رفته و روی عالمت + کلیک کنید. Portبه تب  Bridgeدر پنجره 

wlan1  را انتخاب کنید و روی دکمهOK .کلیک کنید 

 

 

 

 



را انتخاب  Ether1گزینه  Interfaceدر قسمت روی عالمت + کلیک کنید و  Portو در تب  Bridge مجددا در پنجره

 کلیک کنید. OKکنید و روی دکمه 

 

 مراجعه کنید. Addressesو سپس به قسمت  IPاز منوی سمت راست به قسمت 

 

 

 

 



وارد کنید و در  IPیک  Addressدر قسمت  Addressدر پنجره  روی عالمت + کلیک کنید. Address listدر پنجره 

 کلیک کنید. OKو در نهایت روی دکمه  را انتخاب کنید. ether1گزینه  Interfaceقسمت 

 

پردازیم تا لینک شما کامل  می Stationشما به اتمام رسیده است. در ادامه به آموزش تنظیمات  APاکنون تنظیمات 

 شود.

خود را از کامپیوتر جدا کنید و در جای دیگر اتاق به برق متصل کنید تا رادیو روشن بماند.در نظر داشته باشید  APرادیو 

 نیاز نیست رادیو به جایی متصل باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Stationتنظیمات رادیو 

 ابتدا رادیو خود را به کامپیوتر و لپتاپ متصل کنید.

 را باز کنید. Winboxسپس نرم افزار 

 رادیو کلیک کنید. Macرا مشاهده خواهید کرد، روی  در قسمت پایین نرم افزار رادیو خود

 را وارد کنید. adminکلمه  Loginدر قسمت 

 را خالی بگذارید. Passwordقسمت 

 کلیک کنید تا وارد محیط اصلی نرم افزار شوید.  Connectروی دکمه 

 

 

 

 



 کلیک کنید. Wirelessاکنون وارد محیط اصلی نرم افزار شده اید. در منوی سمت راست روی 

 

کلیک کنید سپس با کلیک روی عالمت تیک آنرا فعال کنید و روی اینترفیس  Wlan1در این قسمت روی اینترفیس 

wlan1 .دابل کلیک کنید 

 



مراجعه کنید. Wirelessدر این پنجره به تب 

 

 در تب وایرلس تنظیمات زیر را اعمال کنید.

  در قسمتMode گزینه station bridge .را انتخاب کنید 

  در قسمتBand  5گزینهGHz-A/N .را انتخاب کنید 

  در قسمتChannel Width  20/40گزینهMHz Ce .را انتخاب کنید 

  در قسمتScan List  سپس فرکانسی که در رادیو کلیک کنید. پایین که در شکل مشخص شده استفلش رو به روی

AP  در قسمتfrequency .وارد کرده بودید در این قسمت وارد کنید 

  روی دکمهApply .کلیک کنید 

  و در آخر روی دکمهScan .کلیک کنید 

 



زیر مشاهده کنید. روی رادیو کلیک خود را در لیست  APروی دکمه استارت کلیک کنید تا رادیو  Scannerدر پنجره 

 کلیک کنید. Connectکنید و سپس روی دکمه 

 

 

را مشاهده  connect to essو سپس  Runningگزینه  StatusBarدر صورت اتصال در پایین پنجره وایرلس درقسمت 

 درصد راه را رفته اید. 08خواهید کرد این یعنی اتصال شما برقرار است و 

 

 



 روی عالمت + کلیک کنید. Bridgeدر تب کلیک کنید و در پنجره باز شده  Bridgeدر منوی سمت چپ روی 

 

 .دیکن کیکل OKدکمه  یرو ماتیتنظ نیو با هم ستین یبه انجام کار ازیقسمت ن نیدر ا

 

 

 

 



 wlan1گزینه  Interfaceدر پنجره باز شده در قسمت  .دیکن کیعالمت + کل یرفته و رو Portبه تب  Bridgeدر پنجره 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کنید و روی دکمه 

 

 Ether1 نهیگز Interfaceدر قسمت  New Bridge Portدر پنجره عالمت + کلیک کنید و روی  Portیکبار دیگر در تب 

 .دیکن کیکل OKدکمه  یو رو دیرا انتخاب کن

 

 

 



 .دیمراجعه کن Addressesو سپس به قسمت  IPسمت راست به قسمت  یاز منو

 

وارد کنید و در  IPیک  Addressدر قسمت  Addressو در پنجره  روی عالمت + کلیک کنید. Address listدر پنجره 

 کلیک کنید. OKرا انتخاب کنید و سپس روی دکمه  ether1گزینه  Interfaceقسمت 

 

 

 

 



 اکنون نوبت تست ارتباط رسیده است.

 مراجعه کنید.  Ping و سپس Toolsبه قسمت 

 

کلیک کنید.در صورت مشاهده خط های داخل  Startرا وارد کنید و روی دکمه  APرادیو  IPآدرس  Ping Toدر قسمت 

 عکس ارتباط شما به درستی برقرار است.

 

 

 


