
Configuració de la xarxa
Linkat detectarà els dispositius de connexió a la xarxa del nostre ordinador. Per defecte, 
l'adreça IP de Linkat en la configuració com a servidor de centre és l'adreça 
192.168.0.201. La màscara per defecte és 255.255.255.0 i la passarel·la 192.168.0.254. 
Si hem triat la configuració com a Client de Xarxa o Estació Autònoma, la configuració de 
xarxa la realitzarà automàticament un servidor DHCP. 
Cal tenir en compte que els routers ADSL que acostuma a haver-hi a les nostres cases 
tenen en funcionament un servei de DHCP que assigna IP automàticament. Així, amb 
aquests paràmetres per defecte, la configuració de la xarxa es realitza correctament. 
Tot i això, cal canviar aquesta configuració en els casos següents: 

• Si la configuració de Linkat és servidor de centre i l'adreça 192.168.0.201 ja està 
ocupada per un altre ordinador. Aleshores, si és possible, és recomanable canviar 
l'adreça IP de l'ordinador 192.168.0.201 per una altra i continuar la instal·lació per 
defecte com a servidor de centre o bé, si no és possible, canviar la IP del servidor 
de centre.

• Si la configuració de Linkat és client de xarxa i tenim un servidor DHCP que no és 
un Linkat configurat com a servidor de centre, aleshores cal modificar la 
configuració d'aquest servidor DHCP perquè el primer servidor de DNS dels clients 
sigui la IP del servidor de centre o bé deshabilitar-lo o bé assignar una adreça IP 
estàtica al client de xarxa i en l'apartat de servidors DNS, afegir, per ordre, les 
següents adreces IP: 192.168.0.201 (o la IP del servidor de centre), 
213.176.168.16 i 213.176.168.18.

Si heu de canviar la configuració de la xarxa, caldrà clicar damunt de l'opció Interfícies de 
la xarxa. Des d'allà podeu canviar els paràmetres de xarxa com l'adreça IP, la màscara i 
altres. També podreu editar el nom de l'ordinador, així com els servidors DNS que 
utilitzarà i editar la passarel·la predeterminada. 
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