Konfiguracja routera na przykładzie Tp-link
Przygotowanie:
Ustalamy adres IP, bramę DNSy przydzielony przy instalacji. Są one wpisane w umowie.
Podłączamy ruter do prądu. Końcówkę kabla sieciowego która była wpięta do komputera, wpinamy
w port WAN routera (niebieski).
Innym kabelkiem łączymy nasz komputer z dowolnym żółtym portem rutera.
Konfigurujemy router
1. W pasku adresów przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Opera itp.) wpisujemy adres
routera 192.168.0.1 (ewentualnie 192.168.1.1) i naciskamy enter. Powinno pojawić się okienko
logowania.
Domyślne ustawienia routerów TP-Link: użytkownik admin, hasło admin.

2. Po zalogowaniu na router z menu Network wybieramy WAN
Rozwijamy listę wyboru przy "Wan Connection Type:" i ustawiamy opcję Static IP.
W pola wpisujemy dane otrzymane przy instalacji czyli adres IP (IP Address), Maska (Subnet
Mask)
Brama (Default Gateway:) oraz DNSy (Primary DNS: oraz Secondary DNS:)
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save.

3. Przechodzimy do pozycji Wireless, Wireless Settings. Nazwę sieci bezprzewodowej (przy
pomocy której zidentyfikujemy naszą sieć podczas wyszukiwania sieci WiFi) wpisujemy w pole
SSID:. W polu Region wybieramy Poland. Potwierdzamy klikając przycisk Save.

4. Ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej znajdziemy w następnej pozycji: Wireless
Security. Najlepiej zastosować zabezpieczenie o nazwie WPA/WPA2 - Personal
(Recommended). Hasło dostępu do sieci bezprzewodowej wpisujemy w polu PSK Password

(min. 8 znaków, wielkość liter ma znaczenie).
Gdybyśmy kiedyś zapomnieli tego hasła, to tutaj można je sprawdzić lub zmienić.
Tradycyjnie dla zapamiętania zmian, klikamy Save.

5. Aby zmiany zostały zapisane, należy zrestartować router. Aby to uczynić przechodzimy do menu
System Tools, Reboot. Klikamy na przycisk Reboot.

6. Podczas restartowania urządzenia widzimy pasek postępu.

Po restarcie router jest już skonfigurowany i gotowy do obsługi.
Aby podłączyć się do routera, musimy w urządzeniu lub laptopie wyszukać w menadżerze WiFi
nazwę naszej sieci: mojaNazwa (SSID) jaką wpisaliśmy w punkcie 3. i każemy się połączyć.
Zostaniemy poproszeni o dwukrotne wpisanie hasła zabezpieczeń sieci WiFi które ustanowiliśmy w
punkcie 4.
Od tego momentu cieszymy się swobodą korzystania z internetu po WiFi i na wielu urządzeniach
jednocześnie.
Pamiętajmy że we wszystkich urządzeniach za routerem nie wpisujemy adresu IP tylko ma być
"uzyskaj adres IP automatycznie".

