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Ćwiczenie 1. Konfiguracja Access Point OVISLINK AirLive G.DUO 

 

1) Połącz się z urządzeniem AP OVISLINK AirLive G.DUO. 

2) Doprowadź źródło Internetu do odpowiedniego interfejsu. 

3) Skonfiguruj AP w trybie Brama+Punkt Dostępu. 

4) Nadaj odpowiednie adresy dla interfejsu LAN oraz WLAN. 

5) Dla interfejsu LAN skonfiguruj: 

 serwer DHCP 

 przydzielanie klientom maksymalnie 10 adresów IP z serwera DHCP 

 czas dzierżawy adresu: 1 dzień 

 port http: 80 

 stałą dzierżawę adresu IP dla laptopa z pracowni 201 

6) Dla interfejsu WLAN włącz Radio 1 oraz skonfiguruj: 

 regulatory domain: ETSI(Europe) 

 pasmo: 802.11b/g 

 nazwę sieci (SSID): grupaXX, gdzie XX oznacza numer grupy (np. grupa01) 

 odpowiedni, najbardziej efektywny kanał pracy 

 data rate: Auto 

 bezpieczeństwo: szyfrowanie WPA2, kodowanie AES, format klucza: passphrase,  

silny i bezpieczny klucz dla sieci WiFi (kartkę z nazwą sieci oraz kluczem dostępu do sieci 

przekaż prowadzącemu) 

 ustawienia WiFi: 

 

 regułę kontroli dostępu dla laptopa z pracowni 201 

 port WAN dla adresu podanego przez prowadzącego 
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 włącz protokół HTTPS dla zdalnego zarządzania urządzeniem 

 ochronę przed atakami sieciowymi DoS dla wszystkich jej elementów oraz blokowanie 

źródłowego adresu IP przez czas 30 sekund 

 filtrowanie adresu www.google.com 

 filtrowanie portów od 1 do 21 

7) Zabezpiecz dostęp do AP: 

 nazwą użytkownika: root 

 hasłem: st@rt!@#$% 

8) Włącz zarządzanie Access Pointem za pomocą protokołu SSH oraz Telnet. 

9) Skonfiguruj przekierowanie ruchu z sieci Internet na prywatny adres z sieci LAN dla usługi WEB 

SERVER oraz FTP SERVER. 

10) Połącz się z AP przy pomocy protokołu Telnet. 

11) Zapisz konfigurację AP do pliku o nazwie gateway_ap_[data_zapisu_ustawień]_[oznaczenie grupy] 

(np. gateway_ap_20121112_gr01). 

12) Przetestuj działanie skonfigurowanego Access Pointa przy pomocy laptopa z pracowni zarówno  

po interfejsie LAN jak i WiFi. 

13) Stwórz osobne zrzuty ekranu z: 

 widokiem trybów pracy 

 listą podłączonych klientów do sieci WiFi (tabela klientów) 

 konfiguracją interfejsu LAN 

 konfiguracją WiFi 

 statusem urządzenia 

 statystykami interfejsów: Radio 1, LAN, WAN 

14) Sporządź sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia (wzór sprawozdania na www.jakubduba.pl), każdą 

konfigurację przebiegu ćwiczenia udokumentuj zrzutem z ekranu. 

15) Sprawozdanie, zrzuty z ekranu oraz plik z zapisaną konfiguracją AP wyślij na e-mail: 

nauczyciel05@gmail.com. 

16) Podczas wykonywania ćwiczenia skorzystaj z instrukcji AirLive G.DUO Manual. 

http://www.jakubduba.pl/

