
6 CONSELLS per millorar la
Wi-Fi de casa teva
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5 - PRO-TIP: FES MESURES

Si hi ha punts amb poc senyal, revisa els consells 1 i 2

Si el senyal és bo, però la velocitat dolenta, el

problema pot ser que tens massa veïns... mira de

trobar un canal de freqüència menys saturat i canvia

la configuració del router.

Fes un mapa del senyal de casa teva amb apps com

Wifi Analyzer:

6 - SUPER-PRO-TIP
...i si és un veí gorrer? Mira qui es connecta a la teva Wi-

Fi amb apps com Fing (level Advanced!)... i canvia el

password més sovint!

4 - INVERTEIX EN UN ROUTER NOU
Si res d’això funciona... compra’t un router nou (que sigui

de banda dual i almenys Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. Pots provar

també d’estendre la cobertura amb repetidors , nodes

mesh, o dispositius PLC per menys de 40€.

 

 

(pregunta al teu telemàtic de confiança quina és la millor solució al teu cas)

1 - LA POSICIÓ DEL ROUTER
 

3 - EVITA INTERFERÈNCIES
Evita tenir a prop del router Wi-Fi altres fonts

d’interferència com ara un forn microones, la base del

telèfon de casa, dispositius Bluetooth, etc. 

 
No castiguis el teu router al "racó de pensar".

Tria una posició elevada (no arran de terra)

en un punt central de casa teva, evitant

parets gruixudes i obstacles metàl·lics entre

el router i els llocs on vols tenir bon senyal.

2 - ANTENES
Si el teu router té antenes externes, fes que cada banya

apunti en una direcció diferent (deixant alguna en

posició vertical).

PERÒ  SI  TENS  A  PROP  UNA  FAMÍLIA  SENSE
ACCÉS  A  INTERNET ,  SIGUES  SOLIDARI

(OBRE  UNA  SSID  PER  A  CONVIDATS)

 

#DONAWIFI  #LIBERADAWIFI .

#TELEMATICA  #JOACTUO#UPCDESDECASA
#UPCAEROTELECOM

Grup de Xarxes Sense Fils de la UPC a l'EETAC 

#GràciesTelemàtica

Intenta connectar els dispositius fixos, com

ara un PC o la TV amb cable.

Exactament com? ... prova, experimenta...

Típicament entre 30 i 60º graus per cobrir

una sola planta. Angles més grans si vols

senyal al pis de sobre/sota.

https://entel.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2020/04/20/compartir-wifi-si-o-no
https://wireless.upc.edu/
https://eetac.upc.edu/ca

