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Standardy sieci bezprzewodowych WLAN (Wireless LAN)

802.11 to grupa standardów IEEE dotyczących sieci bezprzewodowych. Czasami określenia 
802.11  używa  się  też  w  stosunku  do  pierwszego  standardu  z  tej  rodziny.  Standardy  802.11 
stanowią podstawę certyfikatów WiFi (Wireless Fidelity).

Rodzina 802.11 obejmuje tak naprawdę trzy zupełnie niezależnie protokoły skupiające się na 
kodowaniu (a, b, g). Obecnie za bezpieczeństwo odpowiadają oddzielne standardy jak np. 802.11i. 
Pozostałe standardy jak c-f,  h-j  oraz n to rozszerzenia usług czy poprawki innych standardów 
z rodziny.  Pierwszym  powszechnie  zaakceptowanym  standardem  był  802.11b,  potem  weszły 
802.11a oraz 802.11g. Dostępne w Polsce sieci WiFi wykorzystują najczęściej standard 802.11b 
lub 802.11g.

Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w 802.11 nie podlega koncesjonowaniu 
i dlatego  można  bez  żadnych  zezwoleń  instalować  sieci  tego  typu.  Jednak  w  paśmie  tym 
występują  znaczne  zakłócenia  np.  pochodzące  od  kuchenek  mikrofalowych,  telefonów 
bezprzewodowych, urządzeń Bluetooth czy radiowej telewizji przemysłowej (monitoring).

802.11 – oryginalny.  Pierwszym standardem sieci  radiowej był  IEEE 802.11 opublikowany 
w 1997 roku. Dziś dla odróżnienia od rodziny oznacza się go jako 802.1y. Standard ten określał 
dwie prędkości transmisji – 1 oraz 2 Mb/s. Medium miało być promieniowanie podczerwone oraz 
wykorzystywany w przemyśle i  medycynie zakres częstotliwości  2,4 GHz. Podczerwień się nie 
przyjęła ze względu na konkurencję standardu IrDA. Dalsze prace na WiFi szybko doprowadziły 
do powstania standardu 802.11b.

802.11a. Dopiero  w  roku  1999  ostatecznie  ustalono  specyfikację  802.11a.  Do  produkcji 
urządzenia zgodne ze standardem weszły w roku 2001.  802.11a wykorzystuje częstotliwość 5 
GHz. Jego podstawowa prędkość to 54 Mb/s z możliwością przechodzenia na niższe szybkości: 
48,  36,  24,  18,  12,  8  oraz  6  Mb/s.  802.11a  obejmuje  12  niezachodzących  kanałów,  8 
przeznaczonych do pracy w budynkach oraz 4 przeznaczone do pracy między dwoma punktami. 
Istniały  pewne  próby  uregulowania  tego  zakresu  częstotliwości  przez  niektóre  kraje,  ale  dziś 
większość  państw  pozwala  na  niekoncesjonowane  wykorzystanie  pasma  dla  802.11a.
Standard 802.11a nie doczekał się jak dotąd tak masowego wykorzystania jak 802.11b. Wynika to 
z mniejszego zasięgu oraz większego poboru mocy (ze względu na wyższą częstotliwość pracy). 
Z drugiej strony wiele obecnie dostępnych na rynku urządzeń może pracować w oparciu o oba 
standardy. Niektóre karty pozwalają nawet na pracę w dwóch systemach równolegle.  W Europie 
standard nie przyjął się gdyż częstotliwość 5 GHz jest zarezerwowana dla standardu HiperLAN.

802.11b. Standard zatwierdzony w 1999 roku opisuje  działanie  sieci  WLAN przesyłających 
dane z prędkością 11 Mb/s (z możliwością przechodzenia na niższe szybkości: 5,5 2 lub 1Mb/s) 
Ma zasięg 46 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni. Lecz dane te mogą ulec zmianie 
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przy zastosowaniu innych anten. Sprawność protokołu (w idealnych warunkach propagacji) obniża 
tą prędkość do połowy czyli 5,5 Mb/s. Jednak materiały takie jak metal, woda lub beton znacznie 
pochłaniają fale i obniżają jakość sygnału i prędkość spada do 1 lub 2Mb/s. Standard 802.11b 
przewiduje  wykorzystanie  algorytmów do  wykrywania  sygnałów  zagłuszających  oraz  unikania 
kolizji  podczas  komunikacji  wielu  radiowych  kart  sieciowych.  Odpowiednie  anteny  ze 
wzmacniaczami  mogą   osiągać  zasięg  do  8  km.  Przeprowadzono  nawet  testy,  w  których 
połączenie  802.11b  pracowało  na  dystansie  120  km.  Praktycznym zastosowaniem  tego  typu 
urządzeń  jest  zastępowanie  drogich  połączeń  operatora  kablowego  lub  starszego  sprzętu  do 
komunikacji  mikrofalowej.  Spektrum 802.11b  podzielone  na  14  kanałów o  szerokości  5  MHz. 
Jednak w Polsce można wykorzystywać tylko pasma od 2400,0 do 2483,5 MHz czyli od 1 do 13. 
Niektórzy producenci wprowadzili własne produkty dające prędkość 22, 33 oraz 44 Mb/s oparte na 
standardzie.  Swoją  modyfikację  nazwali  802.11b+,  ale  nigdy  nie  stała  się  ona  standardem 
uznanym przez IEEE.

802.11g.  Standard  zatwierdzony  w  2003  roku  opisuje  działanie  sieci  WLAN  pracujących 
z szybkością 54 Mb/s (z możliwością przechodzenia na niższe szybkości: 48, 36, 24, 18, 12, 9, 
6 Mb/s)  wykorzystujący  częstotliwość  2,4  GHz.  Odznacza  się  mniejszym  poborem  mocy, 
większym  zasięgiem  i  szybkością  oraz  lepszym  wskaźnikiem  penetracji  niż  802.11a,  a  co 
najważniejsze jest zgodna z 802.11b. W przypadku topologii, gdzie gęstość rozlokowania punktów 
dostępu  jest  mała,  a  przeszkody  i  dystans  są  dosyć  znaczne,  802.11g  oferuje  większą 
przepływność niż 802.11a.

HiperLAN1, HipeLAN2.  HiperLAN  (ang.  High  Performance  Radio  Local  Area  Network  - 
Wysoka Jakość Radiowa w Sieciach Lokalnych) jest europejskim standardem transmisji radiowej 
opracowanym  przez  ETSI  (ang.  European  Telecomunication  Standard  Institute  -  Europejski 
Instytut Normalizacyjny do Spraw Telekomunikacji). Prędkość transmisji wynosi do 20Mb/s (zasięg 
50m)  oraz  11Mb/s  (zasięg  100m).  Zasięg  transmisji  można  zwiększyć  do  800m  jednak 
przepustowość spada do 1Mb/s. Obecnie funkcjonują dwa rodzaje tego standardu, a mianowicie 
HiperLAN  1  oraz  HiperLAN  2.  HiperLAN  1 umożliwia  pracę  w  paśmie  5,3GHz  z  prędkością 
23,5Mb/s. Jest to technologia typu plug and play nie wymagająca konfigurowania sieci. Natomiast 
HiperLAN  2 jest  standardem  bezprzewodowego  ATM  (ang.  Asynchronous  Transfer  Mode  - 
asynchroniczny tryb przenoszenia) i dobrze funkcjonuje jako sieć dostępowa do sieci UMTS (ang. 
Universal Mobile Telecommunication System - Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej). 
Używa technologii OFDM i TDMA(Time Division Multiple Access). Główna zaleta tego standardu 
polega na tym, że może on zagwarantować wybranym użytkownikom określoną przepustowość .

WiMAX.  Aby  rozwiązać  problem  przesyłu  danych  na  większe  odległości  z  zachowaniem 
dobrego  transferu  i  wiele  innych  problemów  sieci  bezprzewodowych,  firma  Intel  oraz  kilku 
producentów  technologii  komunikacyjnych  stworzyli  grupę  prowadzącą  badania  nad  nowym 
standardem technologii bezprzewodowej - WiMAX (Worldwide Interoperability Microwave Access), 
który  bazuje  na  protokole  IEEE  802.16-2004.  WiMAX  zostanie  wprowadzony  do  użytku 
powszechnego prawdopodobnie już w 2006 r., aczkolwiek pojedyncze wdrożenia tej technologii, 
wprowadzane  w ramach  eksperymentów przez  niektórych operatorów w Polsce  i  na  świecie, 
działają już z powodzeniem od kilku miesięcy i dobrze sprawdzają się w praktyce. Przykładowo, 
w Polsce udało się wdrożyć WiMAX np. podwarszawskiej Zielonce czy w Bielsku-Białej 

Największym  minusem  protokołu  802.11b  jest  mały  zasięg  urządzeń  działających  w  tym 
standardzie. Ich maksymalny zasięg, podawany przez producentów, to 100 m w terenie otwartym 
(niektóre źródła podają zasięg 160-200 m). Oczywiście rzadko zdarza się, aby komputery czy inne 
urządzenia  były  łączone  bezprzewodowo  w  tak  dużych  pomieszczeniach.  Zazwyczaj  sygnał 
radiowy Wi-Fi musi pokonywać ściany, niekiedy również kilka pięter. Wtedy zaczynają się duże 
problemy, których uniknie się korzystając z WiMAX-a. Urządzenia bazujące na nowej technologii 
będą bowiem miały zasięg nawet do 50 km. Kolejnym problemem urządzeń WLAN jest  mała 
przepustowość danych. Tego problemu również nie zauważymy podczas korzystania z WiMAX-a, 
ponieważ przepustowość danych w tym standardzie może sięgać 70 Mb/s. Bardzo istotne jest to, 
że ceny urządzeń opartych na nowym standardzie nie powinny znacząco różnić się od tych, które 
bazują  na  protokole  802.11b.  Nowa  technologia  może  z  czasem  zagrozić  telefonii  trzeciej 
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generacji  (UMTS).  Podstawową  i  chyba  najważniejszą  zaletą  WiMAX-a  jest  to,  że  korzysta 
z powszechnie dostępnego pasma radiowego. W związku z tym nie potrzeba żadnych nakładów 
finansowych ze strony producentów na licencje. Poza tym potencjalny zasięg WiMAX-a może być 
nawet ośmiokrotnie wyższy od telefonii  UMTS, co również zmniejsza koszty budowy lokalnych 
sieci szkieletowych, np. w większych miastach. Jeszcze jedną, bardzo ważną przewagą urządzeń 
działających na bazie standardu 802.16 nad telefonami UMTS jest jakość połączeń w budynkach 
i niewrażliwość na ich przemieszczanie się podczas transmisji. Według przeprowadzonych badań, 
prawie  80% wszystkich  rozmów prowadzonych  przez  telefony komórkowe wykonywanych  jest 
z budynków lub środków lokomocji. Jest to zatem niewątpliwa zaleta technologii WiMAX.

Bluetooth. Bezprzewodowa technologia Bluetooth została zaprojektowana z myślą o łączności 
na niewielką odległość, nie przekraczającą 10 metrów. Głównym założeniem nad którym skupili się 
inżynierowie, był mały pobór mocy. Technologa ta jest idealną dla małych, przenośnych urządzeń 
osobistych,  zasilanych  za  pomocą  baterii.  Takie  urządzenia  dysponują  niewielkimi  zasobami 
energii,  stąd  szczególny  nacisk  położono  na  energooszczędność.  Urządzenie  cechuje  się  w 
konsekwencji małym poborem mocy; jest to w zależności od producenta pobór mocy w granicach 
ok.  100  mW.  Moduł  Bluetooth  pracuje  przy  wykorzystaniu  częstotliwości  2.4GHz.  Prędkość 
transferu przy użyciu tej technologii wynosi do 800 Kbps. Wszystkie te parametry czynią Bluetooth 
technologią  przydatną przy wymianie  danych pomiędzy urządzeniami  przenośnymi,  takimi  jak: 
telefony komórkowe,  PDA (osobiste  urządzenia  elektroniczne,  takie  jak  palmtopy),  urządzenia 
domowe, czy urządzenia automatyki przemysłowej.
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Konfiguracja sieci bezprzewodowej w trybie tymczasowym (ad hoc)
Ustawienia dla karty tworzącej nową sieć bezprzewodową.

Uruchom  aplikację  do  obsługi  karty  bezprzewodowej  „D-Link  Air  Utility”  klikając  na  ikonę 
w zasobniku systemowym i otwórz zakładkę Configuration.

SSID -  przypisujemy nazwę naszej sieci  np. 
lanN, gdzie N = numer stanowiska
Wireless  Mode –  wybieramy  rodzaj 
połączenia bezprzewodowego
Data Encryption – kodowanie danych WEP: 
Enabled – włączone, Disabled – wyłączone
Authentication  – uwierzytelnianie:  Open  – 
brak, Shared – wykazanie posiadania tajnego 
klucza WEP. W trybie infrastruktury dostępne 
uwierzytelnianie WPA i WPA-PSK
Key Length – rodzaj klucza szyfrującego
IEEE802.1X –  dodatkowe  uwierzytelnianie 
metodą 802.1x
1, 2, 3, 4 – klucze szyfrujące użytkownika
IP Settings – przydzielanie adresu IP karty

Przypisz karcie bezprzewodowej wymagane (w danej sytuacji) ustawienia protokołu TCP/IP: 
adres IP, maskę, bramę, DNSy, klikając przycisk IP Settings.

Obtain  an  IP  Address  Automatically - 
przydzielanie automatyczne przez DHCP
Assign  the  following  IP  Adrress - 
przydzielanie  ręczne,  wpisujemy  adres  IP 
i maskę z tej  samej  sieci  co karta,  z  którą 
mamy się łączyć, domyślną bramę

Obtain  DNS  Server  Address 
Automatically –  przydzielanie przez DHCP 
adresów serwerów DNS
Use the following DNS Server address - 
ręczne wpisywanie adresów serwerów DNS

Aby konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP była możliwa za pomocą aplikacji  obsługującej 
kartę bezprzewodową D-Link, należy w zakładce Advanced ustawić opcję Profile IP Settings na 
Enable.  W tej  samej  zakładce  ustawiamy kanał,  na  którym nadaje  karta,  wybierając  w  opcji 
Adhoc  Channel numer  od  1  do  13.  Szerokość  pasma  zajmowanego  przez  transmisję  w 
standardzie 802.11 wynosi 22 MHz. Natomiast szerokość każdego z kanałów od 1 do 13 wynosi 5 
MHz.  Ze  względu  na  możliwość  zakłócania  się  sygnałów,  na  skutek  interferencji,  należy 
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wykorzystywać w jednym pomieszczeniu kanały oddalone od siebie o 22 MHz (czyli 4 kanały). Dla 
czterech niezależnych sieci radiowych będą to kanały: 1, 5, 9 i 13.

Dołączanie się do jednej z istniejących sieci bezprzewodowych będących w zasięgu karty.

Jeżeli chcemy połączyć się z istniejącą siecią bezprzewodową nadającą w trybie ad hoc lub 
infrastruktury, należy wyszukać sieci bezprzewodowe będące w zasięgu karty, klikając w zakładce 
Site  Survey przycisk  Refresh.  Następnie  należy  zaznaczyć  interesującą  nas  sieć  i  kliknąć 
przycisk Configure, aby dodać ją do profili. Wtedy automatycznie pojawi się okno Configuration, 
w którym wpisujemy w  przypadku  włączonego  szyfrowania  WEP,  rodzaj  klucza  i  sam klucz,  
a w przypadku uwierzytelniania WPA klikamy przycisk Authentication Config i wpisujemy hasło w 
polu  Passphrase.  Klikając przycisk  IP Settings  przypisujemy ustawienia protokołu TCP/IP. Po 
zatwierdzeniu ustawień profilu klikamy przycisk Connect, aby połączyć się z siecią.

Po nawiązaniu połączenia z żądaną siecią przy jej nazwie pojawi się ikona:
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W celu obserwacji parametrów połączenia otwieramy zakładkę Link Info.

Status –  BSSID  czyli  identyfikator 
o strukturze MAC, sieci  bezprzewodowej, 
z którą jesteśmy połączeni
SSID –  nazwa  sieci,  z  którą  jesteśmy 
połączeni
Frequency – standard, w którym pracuje 
karta
Wireless Mode – tryb pracy sieci WLAN
Encryption – szyfrowanie WEP
Authentication – metoda uwierzytelniania
Tx Rate – prędkość pracy sieci
Channel – kanał, na którym nadaje karta
Signal Strength – siła sygnału
Link Quality – jakość połaczenia
Packet  Count –  licznik  pakietów: 
Transmit (wysłanych),  Receive 
(odebranych)

Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą Windows
Jeżeli  z  jakichś  przyczyn  nie  chcemy  korzystać  z  aplikacji  zarządzającej  kartą  sieci 

bezprzewodowej,  można ją obsługiwać za pomocą systemu Windows XP. Zaletą  jest  obsługa 
przez Windows szyfrowania metodą WPA, jeżeli nie obsługuje jej aplikacja do obsługi karty. Wadą 
jest brak informacji o numerach kanałów poszczególnych sieci bezprzewodowych

Aby wymusić obsługę karty bezprzewodowej przez system Windows należy we właściwościach 
Połączenia sieci  bezprzewodowej,  na karcie  Sieci  bezprzewodowe zaznaczyć odpowiednią 
opcję.

Teraz wystarczy kliknąć przycisk, 
aby wyszukać dostępne sieci 

Skonfigurowane  połączenie  z  siecią 
bezprzewodową.

Ręczne dodawanie sieci bezprzewodowej 
(najczęściej w przypadku łączenia z siecią 
szyfrowaną lub rozpoczęcia nadawania 
w trybie ad hoc).
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Po  zaznaczeniu  jednej  ze  znalezionych  sieci,  klikamy  przycisk  Połącz i  jeśli  jest  to  sieć 

niezabezpieczona, zostanie ona skonfigurowana automatycznie i połączenie zostanie nawiązane. 

W przypadku łączenia z siecią szyfrowaną lub rozpoczęcia nadawania w trybie ad hoc należy 
skonfigurować  ją  ręcznie  klikając  przycisk  Dodaj we  właściwościach  Połączenia sieci  
bezprzewodowej.



10 4 Badanie sieci bezprzewodowych.doc

Konfiguracja  sieci  bezprzewodowej  w  trybie  stacjonarnym 
(infrastruktury).

Najpierw  należy  skonfigurować  punkt  dostępowy  DWL–2000AP+.  Uruchom  przeglądarkę 
internetową i  w polu  Adres wpisz:  192.168.0.50.  Pojawi  się  ekran  logowania:  w polu  Nazwa 
użytkownika wpisz „admin”.  Pole  Hasło pozostaw puste.  Po zalogowaniu wyświetli  się strona 
główna.

Nie  używaj  Wizarda do  konfiguracji  punktu  dostępowego,  ponieważ  w  pierwszym  kroku 
wymaga  on  utworzenia  hasła  logowania,  co  może uniemożliwić  późniejsze  zalogowanie,  przy 
nieznajomości hasła przez prowadzącego.

Konfigurację rozpoczynamy klikając przycisk Wireless na zakładce Home.

Podobnie  jak  dla  karty  sieciowej  należy 
podać:
SSID – nazwę sieci bezprzewodowej
Channel – kanał nadawania
Authentication – metoda uwierzytelniania
WEP – włączanie szyfrowania danych
WEP Encryption – długość klucza
WEP  Mode –  rodzaj  klucza:  HEX  – 
szestnastkowy, ASCII – alfanumeryczny
Key1,  2,  3,  4 –  klucze  szyfrujące 
użytkownika
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Wybierając uwierzytelnianie bezpieczniejszą od WEP metodą WPA-PSK, należy podać hasło 

uwierzytelniania:

Jeżeli chcemy przydzielać kartom sieciowym podłączonym do punktu dostępowego, ustawienia 
protokołu TCP/IP, należy w zakładce Home kliknąć przycisk DHCP i odpowiednio skonfigurować 
serwer DHCP.

DHCP  Server –  Enabled  –  włączony, 
Disabled - wyłączony
Starting IP Address – początkowy adres 
IP z  puli  adresów przydzielanych  przez 
DHCP
Ending IP Address – końcowy IP z puli
DNS Server – adres serwera DNS
Lease Time – czas dzierżawy ustawień 
serwera DHCP
DHCP Client Table – lista przydziałów 

Jednym  z  podstawowych  zabezpieczeń  sieci  bezprzewodowych  pracujących  w  trybie 
infrastruktury, jest filtrowanie kart próbujących nawiązać połączenie z punktem dostępowym, na 
podstawie  ich  MAC  adresów.  W  tym  celu  na  zakładce  Advanced klikamy  przycisk  Filters 
i zaznaczamy opcję  Only allow MAC eddress(es) listed below to connect to DWL-2000AP+. 
Następnie w polu MAC Address należy wpisać MAC adres karty, której zezwalamy na połączenie. 
Po naciśnięciu przycisku  Apply, na liście  MAC Filter List pojawi się dodany MAC adres. Jeżeli 
jakieś  karty  są  aktualnie  połączone,  można  usprawnić  sobie  czynność  tworzenia  listy  MAC 
adresów wybierając je z pola Connected PCs i naciskając przycisk Clone, a następnie Apply.



12 4 Badanie sieci bezprzewodowych.doc
Po  zakończeniu  ćwiczenia  przywróć  konfigurację  punktu  dostępowego  do  ustawień 

fabrycznych klikając przycisk Restore na zakładce Tools/System.

Należy  pamiętać,  aby  odpowiednio  skonfigurować  karty  bezprzewodowe  współpracujące 
z punktem  dostępowym,  wybierając  tryb  infrastruktury  oraz  w  przypadku  aktywnego  serwera 
DHCP  w  punkcie  dostępowym,  zaznaczając  w  IP  Settings  opcję  Obtain  an  IP  Address 
Automatically.
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Konfiguracja bezprzewodowego serwera wydruku (print serwera)
Przystępując  do  konfiguracji  print  serwera  przestrzegaj  następującej  kolejności  czynności 

(w przeciwnym razie  wydruki  nie  będą możliwe,  ze  względu na procedurę autotestu,  podczas 
włączania print serwera):

1. Upewnij się, że print serwer i drukarka są wyłączone.
2. Podłącz komputer nieparzysty do print serwera za pomocą przewodu sieciowego.
3. Podłącz drukarkę do odpowiedniego portu print serwera.
4. Włącz zasilanie drukarki, a następnie włącz zasilanie print serwera.

Zaloguj się do print serwera wpisując w polu Adres przeglądarki internetowej, IP print serwera: 
192.168.0.10. Konfigurację rozpoczynamy klikając przycisk Wireless na zakładce Configuration.

W polu  Wireless  Interface wpisujemy ręcznie  tryb  pracy  sieci,  SSID  i  numer  kanału  lub 
korzystamy z monitora dostępnych sieci bezprzewodowych Site Survey.
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W  przypadku  sieci  zabezpieczonej  szyfrowaniem  WEP,  wypełniamy  pole  Encryption. 

Pozostałe ustawienia – domyślne.

Jeżeli  chcemy  umożliwić  wydruk  tylko  dla  określonych  użytkowników,  na  komputerach 
z interfejsem sieci bezprzewodowej, o określonym MAC adresie lub zabronić jakiemuś interfejsowi 
wydruku, należy kliknąć przycisk User na zakładce Configuration i odpowiednio zdefiniować listę 
użytkowników.

Po zakończeniu  wykonywania  ćwiczenia z  wykorzystaniem print  serwera należy przywrócić 
jego  konfigurację  do  ustawień fabrycznych  klikając  przycisk  Apply w  polu  Factory  Reset na 
zakładce Tools/Reset.

W  drugiej  części  należy  odpowiednio  zainstalować  drukarkę.  Podczas  tych  czynności 
konieczna będzie znajomość nazwy portu, którą należy odczytać w oknie Configuration/System.
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Uruchamiamy kreatora  dodawania drukarek  na  komputerze,  który będzie  łączył  się  z  print 

serwerem:  Start/Drukarki  i  faksy/Dodaj  drukarkę.  Następnie  zaznaczamy  opcje  jak  na 
poniższych rysunkach:
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Program ćwiczenia:
1. Wykorzystując  aplikację  D-Link  Air  Utility  przyłącz  oba  komputery  na  stanowisku,  do  sieci 

bezprzewodowej pracującej w trybie ad hoc o nazwie adhoc_test. Karta w notebooku ma IP 
192.168.0.100/28.
• Odłącz przewody od kart sieciowych obu komputerów.
• Aby uniknąć konfliktów adresów IP między stanowiskami, zaadresuj karty bezprzewodowe 

wg schematu: 192.168.0.xxN/28, gdzie N – numer komputera.
• Sprawdź łączność z notebookiem za pomocą polecenia ping.
• Pobierz z notebooka plik test4 i dokonaj pomiaru prędkości przesyłu programem Bandwidth 

Monitor i za pomocą stopera.

2. Skonfiguruj  połączenie  bezprzewodowe  niezabezpieczone,  w  trybie  ad  hoc  między 
komputerami na stanowisku, o nazwie wlanN, gdzie N – numer stanowiska.
• Aby  uniknąć  zakłóceń  między  czterema  sieciami  bezprzewodowymi  w  jednym 

pomieszczeniu, wybierz jeden z kanałów: 1, 5, 9, 13 (w kolejności numerów stanowisk).
• Sprawdź łączność między komputerami za pomocą polecenia ping.
• Prześlij między komputerami plik  test4 i dokonaj pomiaru prędkości przesyłu programem 

Bandwidth Monitor i za pomocą stopera.
• Sprawdź czy możesz podłączyć się do sieci bezprzewodowej skonfigurowanej na innym 

stanowisku.

3. Dla  sytuacji  opisanej  w  punkcie  2,  zabezpiecz  sieć  bezprzewodową 64  bitowym  kluczem 
szestnastkowym WEP.
• Sprawdź łączność między komputerami za pomocą polecenia ping.
• Prześlij między komputerami plik  test4 i dokonaj pomiaru prędkości przesyłu programem 

Bandwidth Monitor i za pomocą stopera.
• Sprawdź czy możesz podłączyć się do sieci bezprzewodowej skonfigurowanej na innym 

stanowisku.

4. Udostępnij  istniejące  na  stanowisku,  łącze  internetowe  na  karcie  sieciowej  SIS  komputera 
nieparzystego, dla komputera parzystego, przez niezabezpieczoną sieć bezprzewodową.
• Podłącz do karty SIS komputera nieparzystego przewód sieci lokalnej CKP i skonfiguruj 

kartę, aby komputer miał dostęp do Internetu.
• Udostępnij Internet korzystając z automatycznego mechanizmu ICS w Windows XP.

5. Wykorzystując obsługę sieci bezprzewodowych systemu Windows przyłącz oba komputery na 
stanowisku, do niezabezpieczonej sieci pracującej w trybie infrastruktury o nazwie open_test, 
z uruchomionym serwerem DHCP.
• Sprawdź łączność z punktem dostępowym o IP 192.168.0.50 za pomocą polecenia ping.
• Sprawdź adresy IP przydzielone kartom oraz sprawdź łączność między nimi poleceniem 

ping.

6. Wykorzystując obsługę sieci bezprzewodowych systemu Windows przyłącz oba komputery na 
stanowisku,  do  sieci  w  trybie  infrastruktury,  zabezpieczonej  uwierzytelnianiem  WPA-PSK, 
z szyfrowaniem  TKIP,  o nazwie  wpa_test,  z  uruchomionym  serwerem  DHCP  (hasło: 
abrakadabra).
• Sprawdź łączność z punktem dostępowym o IP 192.168.0.50 za pomocą polecenia ping.
• Sprawdź adresy IP przydzielone kartom oraz sprawdź łączność między nimi poleceniem 

ping.
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7. Skonfiguruj  połączenie  bezprzewodowe  niezabezpieczone,  w  trybie  infrastruktury  między 
komputerami na stanowisku, o nazwie wlanN, gdzie N – numer stanowiska.
• Aby  uniknąć  zakłóceń  między  czterema  sieciami  bezprzewodowymi  w  jednym 

pomieszczeniu, wybierz jeden z kanałów: 1, 5, 9, 13 (w kolejności numerów stanowisk).
• Sprawdź łączność między komputerami za pomocą polecenia ping.
• Prześlij między komputerami plik  test4 i dokonaj pomiaru prędkości przesyłu programem 

Bandwidth Monitor i za pomocą stopera.
• Sprawdź czy możesz podłączyć się do sieci bezprzewodowej skonfigurowanej na innym 

stanowisku.

8. Dla  sytuacji  opisanej  w punkcie  7,  zabezpiecz  sieć  bezprzewodową 128 bitowym kluczem 
alfanumerycznym WEP.
• Sprawdź łączność między komputerami za pomocą polecenia ping.
• Prześlij między komputerami plik  test4 i dokonaj pomiaru prędkości przesyłu programem 

Bandwidth Monitor i za pomocą stopera.
• Sprawdź czy możesz podłączyć się do sieci bezprzewodowej skonfigurowanej na innym 

stanowisku.

9. Zabezpiecz sieć bezprzewodową w trybie infrastruktury, za pomocą filtrowania MAC adresów.
• Umieść na liście dozwolonych MAC adresów punktu dostępowego, tylko adres komputera 

parzystego.
• Sprawdź  czy  możesz  podłączyć  się  do  sieci  bezprzewodowej  z  obu  komputerów  na 

stanowisku.

10.Zrealizuj  za  pomocą punktu  dostępowego udostępnianie  Internetu,  przez niezabezpieczoną 
sieć bezprzewodową, dla komputerów na stanowisku.

11.Zrealizuj  za  pomocą dwóch punktów dostępowych  i  switchy,  most  bezprzewodowy między 
sieciami budynków na sąsiednich stanowiskach.

12.Skonfiguruj print serwer bezprzewodowy do pracy w sieci, w trybie ad hoc, zainstaluj drukarkę 
na  komputerze  parzystym  i dokonaj  próbnego  wydruku  na  drukarce  podłączonej  do  print 
serwera.

13.Skonfiguruj print serwer do obsługi kontroli użytkowników, umieszczając komputer parzysty na 
liście użytkowników bez dostępu do wydruku i sprawdź czy wydruk jest możliwy.

14.Skonfiguruj  print  serwer  bezprzewodowy do pracy w sieci,  w  trybie infrastruktury i dokonaj 
próbnego wydruku na drukarce podłączonej do print serwera.

Opracowanie ćwiczenia:
• Przedstaw  na  wykresach  prędkości  przesyłu  danych,  zmierzone  w  poszczególnych 

przypadkach i porównaj prędkości dla trybu ad hoc oraz infrastruktury.
• Jaki jest wpływ szyfrowania danych na prędkość przesyłu?


