 
INSTELLEN VAN EEN UBIQUITI CLIENT VOOR VERBINDING MET HAMNET IN LEEUWARDEN
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Het standaard IP-adres van een ubnt client is 192.168.1.20.
Om in te kunnen loggen in het apparaat verbinden wij deze via een lan kabel met de pc.
Via het configuratie menu geven we de pc een vast ip adres in de 192.168.1.xxx range (bijvoorbeeld 192.168.1.200). Vergeet niet de wifi verbinding uit te schakelen als je die gewoonlijk gebruikt.
(Configuratie menu,ethernet,eigenschappen,internet protocol versie 4 ip4,eigenschappen,gebruik het volgende ip adres,192.168.1.200,subnetmask,255.255.255.0 en opslaan met  ok)
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Start een internetbrowser op en type in de adresbalk 192.168.1.20
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Mogelijk geeft de pc een beveiligingswaarschuwing van ongeldig certificaat,deze kunnen we uiteraard negeren door op toch doorgaan te klikken.
De standaard inloggegevens zijn ubnt,ubnt.Als landcode kiezen we Nederland,een vinkje bij de voorwaarden en dan op login klikken.
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Eventueel kunnen we nu in het tabblad System het wachtwoord aanpassen.
Nu openen we het tabblad Wireless.
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In het tabblad Wireless voeren we eerst een aantal gegevens in:
Wireless Mode:   station
WDS:                      Enable
Channel Whidth: 10 Mhz (in enkele gevallen Harlingen o.a. 5Mhz)
Security:                 None (Alleen bij Nes en Hollum WPA2-AES met inlogcode op te vragen bij    
                                pa3bic@amsat.org)
De rest staat goed,klik nu op Change en dan op Apply.
Als het apparaat is opgestart gaan we weer naar het tabblad Wireless.
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Klik nu bij SSID op select.
Het apparaat gaat nu scannen naar zichtbare acces points.
Als er niets gevonden wordt controleer dan de richting van de schotel en of er wel vrij zicht is.
In de lijst klikken we op het gewenste acces point  en vervolgens op Lock to AP.
Het venster sluit en we komen weer in het tabblad Wireless terecht,klik nu op Change en vervolgens op Apply om een en ander op te slaan.
Als het apparaat opnieuw is opgestart komen we in het tabblad Main terecht en kunnen we aan de rechterkant de signaalsterkte zien.
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We hebben nu verbinding met Hamnet maar kunnen nog niets omdat ons ip adres niet in het juiste bereik zit.
Nu zijn er meerdere mogelijkheden maar het eenvoudigste is dat we de routerfunctie van het apparaat inschakelen zodat er een ip adres  aan de pc wordt toegewezen.
We gaan naar het tabblad Network
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Network mode zetten we op Router
WAN: IP adres;static
            IP adres: 44.137.92.xx  (ons eigen ip adres ,aan te vragen bij Rob PE1CHL rob@pe1chl.nl)
             Netmask: 255.255.252.0
             Gateway ip: 44.137.92.1
             Primary DNS IP: 44.137.0.1
             Vinkje bij : NAT, NAT Protocol, Auto IP Aliasing
 LAN: IP adres : 192.168.1.1
           Netmask: 255.255.255.0
           DHCP Server: Enabled
           Range start: 192.168.1.100
           Range end: 192.168.1.254
           Netmask: 255.255.255.0
Klik nu op Change en vervolgens op  Apply.
Het apparaat start nu opnieuw op en vervolgens krijgen we geen verbinding meer.
We zetten eerst  de ip4 instellingen van onze pc weer op automatisch om het juiste ip adres te verkrijgen.
Als het goed is kunnen we nu (eventueel na het opnieuw opstarten van de pc of proleemoplosser ethernetverbinding doorlopen) op Hamnet komen.
Als we in de adres balk van de internet browser 44.137.95.17 intoetsen moet er een website te voorschijn komen.Als we daarna pa3bic.ampr.org intoetsen en dit ook werkt zou alles goed moeten staan.
Voor identificatie op Hamnet plaatsen we in het tabblad System bij Device Name onze call.
Met Change en Apply slaan we dit uiteraard weer op.
Als we een losse router aansluiten op onze client kunnen we  ook met onze smartphone op Hamnet komen.
Wel even om denken dat de beide gateway adressen van router en Ubiquiti client niet hetzelfde zijn.
Op de website van pa3bic.ampr.org staat onder Interhamnet de mogelijkheid beschreven om met een DD-WRT router internet en Hamnet in een router te integreren.
Internet verkeer gaat naar internet en Hamnet verkeer word naar Hamnet gestuurd.
Momenteel is het ook mogelijk om via Hamnet op internet te komen.
We moeten ons hierbij echter wel  realiseren dat dit eigenlijk niet de bedoeling is 
en zeker niet met grote data overdracht !
Succes met het instellen.
73's Frank, pa3bic

