Què és Guifi.net
Xarxa Oberta Lliure i Neutral

Què conforma la
xarxa?
Super Nodes i Nodes Finals

Guifi.net
és
una
xarxa
de
telecomunicacions. És una xarxa
oberta, lliure i neutral impulsada i
mantinguda per les persones que es
conecten i conformen aquesta xarxa.
Què es H2020-RIFE?
Es un projecte Europeu nascut dels
premis a iniciatives Europees sobre
xarxes, i el conformen tots els projectes
galardonats, entre ells Guifi.net. RIFE
proporciona recursos per expandir-los.
Què és GuifiCamp?
Som el projecte que ha sigut escollit per
RIFE i la Fundació Guifi.net; els
recursos es destinaran a ampliar la
xarxa Guifi.net al Camp de Tarragona.

SUPER NODE
Un "Super Node" és un node on arriben
2 o més connexions d'altres nodes.
Físicament es tradueix en una torreta i
un màstil amb 3 antenes sectorials per
oferir connexió als nodes finals i 1 o
més antenes direccionals que el
connecten amb altres Super Nodes.
NODE FINAL
El projecte GuifiCamp proporciona el
material (antena i router) per als primers
40 nodes finals. Els usuaris següents
hauran d'assumir el cost del material
més el cost de posar-la en marxa. Tots
els usuaris tindran conectivitat gratuïta
durant el període de compromís.
CONNECTIVITAT

Més informació:
http://www.guificamp.cat
http://www.guifi.net
http://www.hacklabvalls.org/guifinet/
que-es

El preu de posta en marxa s'utilitzarà
per pagar la connectivitat de la xarxa i
crear un pot comú per imprevistos. Un
cop passat el període de compromís
amb el projecte s'acordarà la gestió de
la connexió entre les comunitats que
s'hagin creat entorn els supernodes.

Vull allotjar un node
final. Amb què em
comprometo?
- Permetre la instal·lació dels equips
al vostre terrat, balcó, ...
- Fer-se càrrec dels costos de la
instal·lació dels equips.
- Participar en les activitats
d'avaluació de la xarxa. (accedir a un
web concret, visualitzar un video,
etc...)
- Un cop passat el període de
compromís, només tindràs lligam amb
Guifi.net si així ho desitges :)

Et cal saber:
- El periode de compromís es fins
al 31/03/2018
- Tot i que la intenció és que no hi
hagi interrupcions del servei, és
possible que n'hi hagin.
- El trànsit de xarxa pot ser analitzat.

Posa't en contacte!
Connecta't a Guifi.net
- Consulta els Super Nodes al revers
del tríptic.
- Pots consultar els nodes existents a la
web de guifi.net i trobar el contacte de
cada un.
- Subscriu-te a les llistes de correu de
Guifi.net i pregunta.
- Pots venir a les trobades i xerrades de
Guificamp i informar-te.

Trobaràs xarxa
GuifiCamp a:
Tarragona (part alta)
https://guifi.net/en/node/89306
Coordenades per confirmar

Reus

Expansió del Projecte
Guifi.net al Camp de
Tarragona

"RIFE-H2020"
Guifi·Camp

https://guifi.net/en/node/77362
Lat:41.160795 / Lon:1.113514

Almoster
https://guifi.net/en/node/77561
Lat:41.197038 / Lon:1.111551

La selva del Camp
https://guifi.net/en/node/68132

On pots trobar gent
de GuifiCamp?
GuifiCamp el conformem persones
de diversos col·lectius i ens pots
trobar a:

Lat:41.210795 / Lon:1.174271

VilaSeca
https://guifi.net/en/node/23512
Coordenades per confirmar

Bonavista
https://guifi.net/en/node/89309

- HacklabValls: Cada Dimecres
19h, Casal La Turba, Valls

Lat:41.121773 / Lon:1.191411

Sant Pere i Sant Pau
- TGNU: Dimarts i Dijous 20h, Cal
Pobre, Tarragona

https://guifi.net/en/node/69204

- Casal Popular el Rebotim: Av.
Verge de Montserrat, 31,Vila-seca

El següent podries ser tú...!

Lat:41.131299 / Lon:1.246798

Més informació a:

www.guificamp.cat

