Conectarea Wireless si Securizarea
in funcţie de MAC si Password pentru
HUAWEI E960
Se verifică starea conexiunii la internet prin conectarea dispozitivului E960 la
calculator prin cablul UTP. Se accesează din browserul Internet Explorer (alt browser
nu va funcţiona) ip-ul privat 192.168.1.1 pentru a intra în interfaţa de administrare a
router-ului. E960. În cazul in care aţi schimbat acest ip tastaţi e.home.

Se va verifică în prealabil starea ledurilor din aplicaţia de administrare, mai
exact dacă SIM-ul, WAN (internetul), HSPDA, SIGNAL sunt de culoare verde, iar pe
opţiunea CONNECTION, la PPP CONNECTION este selectat On Demand sau Auto.

În cazul în care unul din parametrii: SIM-ul, WAN, , HSPDA sau SIGNAL este roşu
se încearca o resetare a router-ului astfel: din Command Prompt (îl găsiţi tastând:
Start > RUN > cmd > Enter)

Tastăm: telnet 192.168.1.1 sau după caz doar telnet e.home, va logaţi cu user:
admin şi password tot admin. Important:nu va apărea nici un caracter la parolă

Tastaţi mai întâi comanda: erase mtd5 (enter), apoi reboot (enter) care aduce
router-ul la setările din fabrică.

Realizarea conexiunii wireless securizate se face prin logare pe interfaţa
192.168.1.1, optiunea Advanced Settings.

Wlan Enable (pentru activare wireless)

Revenţi la Advanced Settings > Wlan Settings

unde se pot selecta mai multe opţiuni:
1. SSID (Service Set Identifier): alegem numele reţelei wireless;
2. SSID Broadcast: dacă numele reţelei este detectat şi de alte laptop-uri sau
alegeţi ca aceasta să nu fie vizibilă (este recomandabil să se selecteze această
opţiune abia după ce s-a realizat conexiunea şi s-a securizat reţeaua).
3. AP Isolation: dacă într-un LAN local cu mai multe calculatoare acestea pot face
share între ele sau nu.
4. Chanel: frecvenţa pe care se face modulaţia wireless (cele mai multe routere au
din fabrică channel 11 sau 6: este bine sa alegeţi alt canal pentru a nu se
produce interferenţe cu alte reţele)
5. 802.11 Mode: puteţi selecta standard-ul în LAN-ul local: 54 g Auto (cu care este
compatibil majoritatea laptop-urilor ; se poate ajunge la o viteză de pâna la 54
Mbps) sau 802.11 b only (compatibil mai ales cu PDA-urile Wireless, se poate
ajunge la o viteză de până la 11 Mbps).

Click pe Advanced (în dreapta jos) şi alegeţi tip-ul securizării (în acest tutorial s-a
ales WPA-PSK & TKIP care este compatibil cu majoritatea laptop-urilor; cea mai
securizată modalitate e WPA2, dar nu toate dispozitivele sunt compatibile cu acest
gen de criptare). La WPA Pre-Shared Key alegeţi o parolă din 13 caractere care să
conţină şi litere şi cifre (multe laptop-uri nu acceptă o parola mai scurtă sau formată
numai din cifre sau numai litere).

Acum se revine la laptop, daţi click dreapta pe icon-ul wireless din system tray.

Se alege View Available Wireless Networks şi pot observa reţelele disponibile

Se dă click pe panoul din dreapta la Change advanced settings > în noua fereastră
se dă click pe optiunea Wireless Networks

Vă poziţionaţi cu mouse-ul pe reţeaua Orange Wireless > Advanced şi selectaţi Any
available network (access point preferred).
Din opţiunea Wireless Network se alege Properties şi se utilizează aceleaşi setări ca
şi pe router:

La Connection se bifează: Connect when this network is in range

Restricţia în funcţie de MAC (adresa hardware a plăcii de reţea) se poate face astfel:
1 din Command Prompt (de la calculator) se tasteaza comanda: ipconfig/all şi
la Physical Address se afla adresa MAC a plăcii de retea (wireless)
2 de pe Advanced Settings de la la router se selectează WLAN MAC FILTER,

Se alege de la MAC RESTRICT MODE: Deny sau Allow şi apoi se completează
adresele MAC ale laptop-urilor.

