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Ćwiczenie 7. Konfiguracja punktów dostępowych sieci bezprzewodowych 

1) Połącz Access Point (dalej zwany AP) TP-LINK TL-WR743ND z komputerem. 

2) Zaloguj się do urządzenia za pomocą domyślnego adresu IP. Nazwa użytkownika oraz hasło to admin. 

3) Zmień domyślny adres IP urządzenia, wiedząc że czwarty oktet adresu IP to Twój numer z dziennika. 

 

UWAGA: po nawiązaniu połączenia komputera z urządzeniem dostępowym zgłoś nauczycielowi,  

przez podniesienie ręki, wykonanie tego etapu prac. Po uzyskaniu zgody nauczyciela przystąp do dalszych 

czynności. 

 

4) Skonfiguruj połączenie z INTERNETEM  automatycznie z serwera DHCP dostawcy (ISP). 

5) Skonfiguruj parametry sieci LAN. 

6) Włącz nadajnik sieci bezprzewodowej oraz skonfiguruj interfejs bezprzewodowy według zaleceń: 

 nazwa SSID: twoje_nazwiskoXX (gdzie XX oznacza numer z dziennika, np. kowalski13) 

 region: Polska 

 kanał pracy: odpowiedni, najbardziej efektywny kanał pracy (przy wyborze kanału skorzystaj 

ze snifera sieci WiFi: inSSIDer lub WiFi Analyzer). 

 tryb pracy: mieszany b/g/n 

 włącz QSS (WiFi Protected Setup), jako klucza użyj numeru PIN routera 

 bezpieczeństwo: szyfrowanie WPA2 – Personal; AES; ustal silne hasło dla sieci WiFi  

(hasło wpisz do sprawozdania z przebiegu ćwiczenia). 

7) Skonfiguruj serwer DHCP do przydzielania maksymalnie 35 adresów IP z czasem dzierżawy 

12 godzin. 

8) Skonfiguruj rezerwację adresu IP dla urządzenia LAPTOP201 po adresie MAC. 

9) Dla zarezerwowanego adresu IP skonfiguruj przekierowanie portów serwera FTP, WEB oraz usługi 

PULPITU ZDALNEGO. 

10) Skonfiguruj regułę filtrowania adresów MAC i zabroń dostępu do sieci bezprzewodowej dowolnemu 

urządzeniu z sieci. 

11) Zabezpiecz dostęp do Access Pointe’a: 

 nazwą użytkownika: nimda 

 hasłem: SiLnEhAsLo9 

12) Stwórz dodatkowe zrzuty ekranu przedstawiające: 

 status urządzenia 

 liczbę aktualnie podłączonych klientów serwera DHCP 

 statystyki odebranych oraz wysłanych pakietów 
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13) Włącz filtr ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD 

14) Zapisz konfigurację AP do pliku o nazwie ap_[data_zapisu_ustawień]_[twoje_inicjały]  

(np. ap_20151019_jd). 

15) Sporządź sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia (wzór sprawozdania na www.jakubduba.pl); każdy 

etap przebiegu ćwiczenia udokumentuj zrzutem z ekranu. 

16) Sprawozdanie ze zrzutami z ekranu oraz plik z zapisaną konfiguracją AP wyślij na adres e-mail: 

jakub.duba.edu@gmail.com. 

17) Podczas wykonywania ćwiczenia oraz przygotowywania sprawozdania skorzystaj z instrukcji 

TP-LINK  TL-WR743ND dostępnej na www.jakubduba.pl. 

 

 

ZADANIA DODATKOWE (DLA CHĘTNYCH): 

18) Zablokuj zapytania ping dla interfejsów WAN i LAN. 

19) Skonfiguruj routing statyczny do sieci Wirtualnej Polski. 

20) Ogranicz przepustowość pasma dla zakresu adresów serwera DHCP na wszystkich portach protokołu 

TCP wiedząc, że dostawca usług internetowych przydzielił nam łącze 35/7 Mbps. 

21) Zablokuj dostęp do serwera firmy Facebook. 

22) Dokonaj aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. 
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