MANUAL DE CONFIGURACIÓ ONT HG8245U
V1.0
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INTRODUCCIÓ

El present document detalla les diferents opcions de configuració bàsiques que disposa la ONT
Huawei HG8245U que Emagina instal.la als seus clients. Entre aquestes configuracions, a
continuació es detallen les següents:
1. Com habilitar o deshabilitar l’accés WiFi.
2. Com canviar el nom de la xarxa WiFi i la contrasenya d’accés.
3. Com configurar la redirecció de ports.

COM ACCEDIR AL PANELL DE CONFIGURACIÓ
Accedeix a la web d’administració de l’equip, connectant un cable ethernet a qualsevol dels
ports LAN introduint la següent adreça IP al seu navegador:
http://192.168.100.1/
Credencials d’accés:
Usuari: root
Password: adminHW

COM CANVIAR PARÀMETRES DE LA XARXA WI-FI



HABILITAR/DESHABILITAR WI-FI

Pàgina 2 de 7

Es pot habilitar o deshabilitar la
xarxa inal·làmbrica marcant o
desmarcant
respectivament
l’opció:
“Enable WLAN”.
Després, prémer “apply”.
Nota: Els dispositius AC connectats a
la banda de freqüència de 5GHz,
aprofitaran al màxim el caudal de
l’ample de banda contractat.



CANVIAR EL NOM DE LA XARXA WI-FI (SSID)



CANVIAR CLAU D’ACCÉS A LA XARXA WI-FI I/O TIPUS
DE SEGURETAT

Si ho desitgessis, pots canviar el
SSID (nom de la xarxa) de
qualsevol
de
les
dues
freqüències (2,4GHz o 5GHz),
modificant el camp “SSID
Name”
Polsar “Apply”.
Nota: Si es canvia el SSID,
hauràs de buscar novament la
xarxa i connectar de nou els
dispositius que estiguessin
connectats per Wi-Fi.

Pàgina 3 de 7



CANVIAR CLAU D’ACCÉS A LA XARXA WI-FI I/O TIPUS DE SEGURETAT
Si es vol modificar el tipus de
seguretat ha de seleccionar-se el
tipus desitjat al desplegable
“Authentication mode”.
També pots canviar la clau de
seguretat de la xarxa Wi-Fi i el
mètode d’encriptació escollint la
opció desitjada als camps “WPA
PreSharedKey” i “Encryptation
Mode” respectivament.
Nota: Si es canvia la clau de la xarxa
Wi-Fi s’haurà d’esborrar la xarxa dels
equips que la tinguin guardada i tornar
a connectar-se per introduir la nova
clau.

COM FER LA REDIRECCIÓ DE PORTS (OBRIR PORTS)
Accedeix mitjançant el menú Forward Rules a l’apartat de configuració de redirecció de ports:


DMZ CONFIGURATION: En aquesta pestanya, es poden configurar els paràmetres de
DMZ. La DMZ s’utilitza habitualment per ubicar servidors que cal que siguin accedits
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des de fora, com per exemple, servidors de correu electrònic, web i DNS. Són
precisament aquests serveis allotjats en aquests servidors, els únics que poden establir
trànsit de dades entre la DMZ i la xarxa interna, per exemple, una connexió entre un
servidor web i una BBDD protegida situada a la xarxa interna.



PORT MAPPING CONFIGURATION: En aquesta pestanya, es poden configurar els
paràmetres d’assignació de ports per configurar servidors virtuals a la LAN i permetre
l’accés a aquests servidors des d’Internet.

o
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Type: Es pot seleccionar configuració personalitzada o aplicació.

o

Enable Port Mapping: Habilitar o deshabilitar la regla.

o

Mapping Name: Nom de la regla.

o

WAN Name: No s’ha de modificar.

o

Internal Host: Introduir l’adreça IP per reenviar aquests ports al quadre de host
intern.

o

External Source IP Address: Introduir l’adreça IP a la que es volen redireccionar
els ports.

o

Protocol: Seleccionar protocol dels ports a redireccionar (TCP o UDP) o ambdós
(TCP/UDP).

o

Internal port number: Port d’inici del rang i port de fi del rang per realitzar
peticions a Internet. En cas d’un sol port, posar el mateix a ambdós camps.

o

External port number: Port d’inici del rang i port de fi del rang per rebre paquets
des d’Internet. En cas d’un sol port, posar el mateix a ambdós camps.

Prémer “Apply” per guardar la configuració.



Port Trigger Configuration: En aquesta pestanya, es poden configurar els rangs de
ports utilitzats per la part LAN de l’aplicació per accedir a Internet. També es pot activar
automàticament el port.

o

Enable Port Trigger: Habilitar o deshabilitar aquesta opció en funció de si es vol
habilitar o deshabilitar la regla.

o

WAN Name: No s’ha de modificar.
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o

Trigger/Open Protocol: Seleccionar protocol a redireccionar (TCP o UDP) o ambdós
(TCP/UDP).

o

Start/End Trigger Port: Port d’inici del rang i port de fi del rang per realitzar peticions
a Internet.

o

Start/End Open Port: Port d’inici del rang i port de fi del rang per rebre paquets des
de Internet.
Prémer “Apply” per guardar la configuració.

A continuació trobaràs un vídeo on s’explica detalladament com fer aquesta operació

SERVEI DE CONSULTES TÈCNIQUES
En cas de dubte sobre la configuració del seu terminal, pot posar-se en contacte amb el servei
d’atenció al client:
Tel. 900 82 81 81
sac@emagina.cat
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