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Internet w domu jednorodzinnym

mo e nie by  tak atwo, jak w miej-

skim blokowisku. Du  rol  odgry-

wa tu lokalizacja – na obrze ach wi ksze-

go miasta lub w mniejszej miejscowo ci

nie b dzie mo na skorzysta  z oferty tele-

wizji kablowych, które cz sto dostarczaj

równie  Internet. Jeszcze gorzej, gdy na

danej linii telefonicznej nie dzia a, ze

wzgl dów technicznych, us uga Neostra-

dy (ewentualnie jej odpowiednik u in-

nych operatorów) lub dom nie zosta  jesz-

cze przy czony do sieci operatora telefo-

nicznego. Wtedy pozostaje bez-

przewodowa alternatywa, taka jak

np. Internet radiowy lub satelitarny.

Has o „koniec z kabelkami!” powin-

no równie  przy wieca  idei sieci do-

mowej, sk adaj cej si  z kilku –

dwóch lub wi cej –

komputerów. Cena

niewiele wy sza

od tradycyjnych rozwi za , a wygoda

u ytkowania, pr dko  dzia ania i po-

ziom bezpiecze stwa s  nieporównywal-

nie wi ksze.

JAK GO DOPROWADZI ?
ADSL DLA MAS
Technologii ADSL (Asymmetric Digi-

tal Subscriber Line), na której bazuje

m.in. popularna Neostrada Telekomu-

nikacji Polskiej, przypisuje si  zas ug

umasowienia drogiego niegdy  Interne-

tu szerokopasmowego. Aby móc skorzy-

sta  z tej us ugi, trzeba jednak spe ni

podstawowy wymóg, jakim jest loka-

lizacja domu jednorodzinnego w od-

leg o ci do 6 km – a w praktyce za-

zwyczaj do 4 km – od centrali te-

lefonicznej. ADSL pozwala na
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Jeszcze niedawno domowy Internet kojarzy  si

z biurkiem, na którym sta  jeden, pod czony do sieci

komputer. Obecnie rozbudowana w asna sie  to

aden luksus. Zak adaj c Internet pami tajmy

jednak, e jest to wybór na kilka lat – wi kszo

umów z dostawcami ma dosy  d ugi okres

obowi zywania. Poza tym, zmiana sieci oznacza

wymian  sprz tu – modemów, routerów czy kabli. 
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wykorzystanie istniej cych miedzia-

nych kabli telefonicznych, czyni c u y-

tek z wy szego pasma cz stotliwo ci te-

lefonicznej, która w tradycyjnych zasto-

sowaniach pozostaje niewykorzystana.

Sygna  ten jest nast pnie rozdzielany

przez specjalny filtr na posta  analogo-

w  (rozmowa) i cyfrow  (dane) i trafia

do modemu ADSL. Dzi ki temu mo na

korzysta  z telefonu oraz Internetu jed-

nocze nie.

Najwi ksz  zalet  tej technologii jest

du a pr dko  transmisji danych. Naj-

szybsza opcja Neostrady TP pozwala na

ich ci ganie z pr dko ci  6144 kb/s

(dla porównania – tradycyjny modem

telefoniczny osi ga transfer 56 kb/s).

Wi e si  to jednak z ni szymi pr dko-

ciami wysy ania danych, które zazwy-

czaj nie przekraczaj  256 kb/s. Dla osób

wysy aj cych du o danych, np. plików

z projektami, obrazów, p yt itd., mo e

to by  pewnym ograniczeniem. Jedy-

nym wyj ciem jest wówczas przej cie na

us ug  DSL oferowan  przez TP, która

gwarantuje taki sam transfer z i do

komputera u ytkownika. Jest to rozwi -

zanie znacznie dro sze i skierowane

g ównie do firm, instytucji oraz zorga-

nizowanych sieci lokalnych, raczej nie-

op acalne w domach jednorodzinnych.

PROSTO Z KABLA
„Podgryzanie” Telekomunikacji Pol-

skiej przez du e sieci kablowe, jak np.

UPC, trwa ju  od kilku lat. A to za

spraw  nowoczesnych sieci wiat owo-

dowo-miedzianych (HFC), które oprócz

przesy ania programów telewizyjnych

doskonale nadaj  si  do szybkiego

transferu danych. Tak jak w przypadku

technologii ADSL, do po czenia z In-

ternetem wydzielone jest

specjalne pasmo cz stotli-

wo ci, dzi ki czemu nie

przeszkadza w ogl daniu te-

lewizji i w korzystaniu z in-

nych dost pnych us ug (np.

rozmowy telefoniczne). 

Inne podobie stwo do

ADSL to asymetria – ró na

jest pr dko  danych pobie-

ranych (szybciej) oraz wysy-

anych (wolniej). Sieci HFC

maj  jednak nad ADSL

przewag  – du o wi ksz

przepustowo . Za t  sam

cen  mo na otrzyma  szyb-

sze cze. Lecz to, czy zosta-

nie ono w pe ni wykorzysta-

ne zale y od ustalonych li-

mitów transferu, które jesz-

cze do niedawna nie odbie-

ga y od poziomu telefonicz-

nej konkurencji. Koszt in-

stalacji kablowej w domu

jednorodzinnym jest taki

sam jak w bloku.

WIFI BEZPRZEWODOWY
Skoro do sieci kablowej jest

utrudniony dost p, to w po-

szukiwaniu szybkiego In-

ternetu trzeba si  rozejrze

za rozwi zaniami bezprze-

wodowymi.

Mianem WiFi okre la si

rodzin  sieci bezprzewodo-

wych. Komunikacja w ich

obr bie odbywa si  drog

radiow  (przy wykorzysta-

niu odmian standardu

IEEE 802.11). Wykorzysty-

wane w Polsce sieci wyko-

rzystuj  dwa standardy:

starszy – transfer danych

do 11 Mb/s (802.11b) oraz

nowszy – transfer do

54 Mb/s (802.11 g). Dzia a-

j  one na pa mie 2,4 GHz,

oferuj c zasi g do 46 m

w pomieszczeniach i do

96 m na terenie otwartym.

W praktyce warto ci te by-

waj  mniejsze – na ograni-

czenie zasi gu wp ywaj

grube ciany budynku

i urz dzenia zak ócaj ce sy-

gna . Zasi g mo na zwi k-

szy  stosuj c specjalne an-

teny. I tak te  funkcjonuj

lokalni dostawcy Internetu, 

którzy rozdzielaj  sygna

z profesjonalnego cza

radiowego (dzia aj cego

w technologii LDMS, nie

myli  z WiFi) lub DSL na

domy znajduj ce si  w za-

si gu odpowiednio wzmoc-

nionego nadajnika, pobie-

raj c za to stosown  op at .

Wybór tego typu us ugi po-

winien poprzedzi  ma y

wywiad rodowiskowy. Na-

dajniki s  bowiem cz sto

instalacjami na wpó  ama-

torskimi, co nie gwarantuje

sta ych transferów oraz od-

porno ci na warunki at-

mosferyczne. Ró ny bywa

tak e poziom obs ugi

klientów przez administra-

torów sieci.

Du e nadzieje na wej cie do

gry najwi kszych polskich

firm telekomunikacyjnych
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DOMOWA SSIE
W 55 KKROKACH

Krok 11. Wykup us ug

szybkiego Internetu najle-

piej odpowiadaj c  twoim

potrzebom.

Krok 22. Zakup router

bezprzewodowy. Pod cz

do niego modem, za po-

rednictwem którego do-

prowadzony jest Internet.

Je eli wybra e  Internet

bezprzewodowy, pod cz

niezb dn  anten  do

punktu dost powego,

a nast pnie po cz go

z routerem.

Krok 33. Zainstaluj bez-

przewodowe karty siecio-

we w komputerach do-

mowników. Dla kompute-

rów stacjonarnych najlep-

sze b d  karty PCI, dla lap-

topów karty PCMCIA. Mo-

esz równie  wybra  uni-

wersalne modele na USB.

Krok 44. Uruchom sie  lo-

kaln . Nie zapomnij o w -

czeniu szyfrowania trans-

misji i zainstalowaniu

oprogramowania ochron-

nego na wszystkich kom-

puterach.

Krok 55. Je eli chcesz

wspó dzieli  sie  z s sia-

dem, dokup punkt dost po-

wy, aby obj  zasi giem je-

go dom. Je eli zajdzie taka

potrzeba, wyposa  urz -

dzenie w lepsz  anten .

Sie  bbezprzewodowa ww ddomu Internet ww ddomu zz cza bbezprzewodowego

Wystarczy ppod czy  rrouter ddo ootrzymanego mmodemu ii rrozpocz  nnadawa-
nie. JJe eli kktóry  zz kkomputerów zznajduje ssi  bblisko rroutera, mmo na ggo ppod-

czy  pprzy ppomocy kkabla ((b dzie tto tta sze ii sszybsze rrozwi zanie)

Je eli IInternet jjest ddostarczany ddo ddomu ddrog  bbezprzewodow , wwystarczy pprzed
routerem ppod czy  ppunkt ddost powy zz ddoczepion  wwi ksz  aanten ,
konieczn  ddo oodbioru nnadawanego ssygna u

routermodem

ogród ogród
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wi e si  z technologi  WiMAX. Pozwala

ona na tworzenie sieci bezprzewodo-

wych dzia aj cych w promieniu 50 km

od nadajnika, przy transferze dochodz -

cym do 70 Mb/s. To w a nie WiMAX,

wspierany aktywnie przez firm  Intel,

ma za zadanie doprowadzi  szybki

Internet na tereny s abo zabudowane. 

A MO E SATELITA?
Internet satelitarny jest doskona ym

rozwi zaniem, gdy pozbawieni jeste my

dost pu do us ug ADSL, telewizji ka-

blowych czy sieci WiFi. W przeciwie -

stwie do konkurencyjnych technologii,

satelita sprawdza si  wsz dzie. A do te-

go jest to oferta prosta w obs udze i nie-

wiele dro sza od tradycyjnych rozwi -

za .

Dla domów jednorodzinnych stosuje si

cza satelitarne jednokierunkowe

(technologia DVB). Oznacza to, e

przez satelit  odbywa si  jedynie ci ga-

nie danych z sieci (np. stron interneto-

wych). By móc wys a danie ci gni -

cia przyk adowej strony WWW, po-

trzebny jest kana  zwrotny. Nie musi

mie  „wy rubowanych” parametrów,

powinien by  jedynie stale gotowy do

wysy ania niewielkich partii danych

( da ) i okazjonalnych wi kszych por-

cji informacji (np. za czników do pocz-

ty elektronicznej). 

Idealnie nadaje si  do tego telefon ko-

mórkowy lub modem z obs ug  po -

cze  GPRS. Tego rodzaju pakiet

jest zreszt  ulubion  propozycj

dostawców satelitarnego Inter-

netu. Klienci, którzy zdecyduj

si  na to rozwi zanie, otrzymu-

j  wówczas specjaln  kart  SIM

oraz wliczony w cen  abonamentu

rycza t na po czenia, bez limitu wys a-

nych danych.

Internet satelitarny nie jest jednak po-

zbawiony wad. Po pierwsze, pobieranie

danych za po rednictwem satelity wi e

si  z pewnym opó nieniem w ich prze-

syle. Dla wi kszo ci osób jest ono nie-

zauwa alne (wynosi rednio nieca  se-

kund ), ale w skuteczny sposób utrud-

nia korzystanie z dobrodziejstw telefo-

nii internetowej (VoIP), sieciowych gier

komputerowych i pozosta ych interak-

tywnych narz dzi.

Druga kwestia dotyczy limitów transfe-

ru, jakie przys uguj  ka demu u ytkow-

nikowi. Oficjalnie firmy deklaruj , e

kieruj  si  tzw. polityk  sprawiedliwego

dost pu – gdy który  z internautów po-

biera wi cej danych ni  inni, pr dko

jego cza jest czasowo przycinana.

W praktyce akceptowalne przez wi k-

szo  firm wielko ci to 1-2 GB ci gni -

tych danych tygodniowo.

DZWONI  NA... DIAL-UP
Pod t  nazw  kryj  si  popularne nie-

gdy  po czenia dodzwaniane, czy In-

ternet przez zwyk y telefon. Przy pomo-

cy specjalnego modemu zainstalowane-

go w komputerze, u ytkownik dzwoni

na ustanowiony przez operatora telefo-

nicznego numer. Po nawi zaniu po -

czenia mo na bez problemów korzysta

z Internetu, przy czym maksymalny

osi galny transfer wynosi 56 kb/s pod-

czas ci gania plików i 33,6 kb/s

podczas ich wysy ania. Przez ca y

czas po czenia linia telefoniczna

pozostaje zaj ta, tak jak w trakcie

rozmowy telefonicznej.

W nieco lepszej sytuacji s  posiada-

cze linii ISDN. W ich przypadku
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www.s owniczek
ADSL ((Asymmetric DDigital SSubscriber
Line) – popularna technologia wywodz ca

si  z DSL. Umo liwia ona przesy anie danych

z wykorzystaniem zwyk ych przewodów telefo-

nicznych. Jej zalet  jest niska cena oraz du a

pr dko ci gania danych. Wady to znacznie

ni sze transfery podczas wysy ania danych

(st d przedrostek „asymetryczna” w nazwie)

oraz ma y zasi g: dzia a tylko w promieniu

6 kilometrów od centrali telefonicznej. 

Dial-uup – po czenia dodzwaniane. Wystar-

czy pod czy  lini  telefoniczn  do niedrogie-

go modemu zainstalowanego w komputerze,

a nast pnie zadzwoni  pod specjalny numer,

aby po czy  si  z Internetem. Po czenia s

rozliczane w zale no ci od oferty jako rozmo-

wy lokalne lub rycza towo.

DVB ((Digital VVideo BBroadcast) – stan-

dard satelitarnej telewizji cyfrowej. Za pomo-

c  modemu DVB mo na, po wykupieniu odpo-

wiedniej us ugi, ci ga  dane z Internetu za

po rednictwem czy satelitarnych.

EDGE ((Enhanced DData RRates ffor
Global EEvolution) – ulepszona wersja tech-

nologii GPRS stosowanej w sieciach GSM.

Maksymalny transfer przy u yciu EDGE wynosi

473,6 kb/s, ale rzeczywiste uzyskiwane war-

to ci nie przekraczaj  zazwyczaj 230 kb/s.

GPRS ((General PPacket RRadio SService)
– technologia stosowana w sieciach komórko-

wych do przesy ania danych, w tym do po -

cze  z Internetem. Oferowana pr dko

transmisji wynosi maksymalnie 115 kb/s.

W praktyce waha si  od 30 do 80 kb/s, w za-

le no ci od infrastruktury sieci oraz mo liwo-

ci telefonu komórkowego.

ISDN ((Integrated SServices DDigital
Network) – cyfrowa sie  telefoniczna. 

U ytkownicy ISDN mog czy  si  z Interne-

tem na takich zasadach, jak abonenci linii

analogowych korzystaj cych z us ugi dial-up.

Istotn  ró nic  jest pr dko : ISDN oferuje

transfer do 128 kb/s. Po czenie z Internetem

nie blokuje równie  linii telefonicznej, mo na

wi c jednocze nie ci ga  dane i rozmawia

przez telefon.

Punkt ddost powy ((Access PPoint) –

urz dzenie pomostowe pomi dzy sieci

przewodow  a  bezprzewodow  (w standar-

dzie 802.11). Umo liwia komunikacj  kom-

puterów wyposa onych w bezprzewodowe

karty sieciowe. Powszechnie stosuje si

punkty dost powe do udost pnienia Inter-

netu wielu komputerom jednocze nie,

np. w domu jednorodzinnym, bez 

konieczno ci k adzenia kabli.

GPRS WW RRAZIE AAWARII

Nie jest to us uga, która mog aby ca kowicie za-

st pi  inne ród a Internetu. Z po cze  GPRS ko-

rzystaj  g ównie ludzie biznesu, dla których liczy

si  g ównie mobilno , a nie du a przepustowo

i elastyczno cz. W zastosowaniach domo-

wych, GPRS przydaje si  jedynie jako uzupe nie-

nie cza satelitarnego lub awaryjny dost p do

sieci - w szczególno ci dotyczy to kart prepaid,

które nie wi  si  z du ymi sta ymi kosztami

utrzymania numeru.

W porównaniu z pozosta ymi us ugami dost po-

wymi, kusz ce wydaj  si  by  oferty rycza towe-

go dost pu za po rednictwem telefonii komórko-

wej (GPRS/EDGE). Zapewniaj  one mo liwo  ko-

rzystania z sieci przy pr dko ciach dochodz cych

do 115 kb/s, a w przypadku technologii EDGE na-

wet do 473,6 kb/s (w praktyce jest to z regu y

230 kb/s), czyli s  kilkukrotnie szybsze od po -

cze  dial-up.

Zalet  technologii GPRS jest mo liwo  jednocze-

snego prowadzenia rozmowy telefonicznej i prze-

sy ania danych. W praktyce jednak do po cze

z Internetem kupuje si  oddzieln  kart  SIM, in-

stalowan  w aparacie lub modemie GPRS. Op aty

naliczane s  jedynie za przes ane megabajty,

a nie za czas przebywania w sieci. 
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maksymalny transfer wynosi 128 kb/s.

Jest równie  mo liwe jednoczesne pro-

wadzenie rozmowy telefonicznej i ko-

rzystanie z sieci (wówczas transfer jest

o po ow  ni szy).

Dial-up nie jest rozwi za-

niem tanim. Podczas prze-

bywania w Internecie nali-

czane s  impulsy telefoniczne

(wieczorami dwa razy d u -

sze), co przy kilkugodzinnej sesji

mo e si  jednak okaza  wysoce kosz-

towne.

Pewnym rozwi zaniem jest us uga call

back. Po wykupieniu z góry okre lonej

liczby godzin, u ytkownik czy si  au-

tomatycznie z central  operatora, po

czym po czenie jest przerywane

i wznawiane jako rozmowa przychodz -

ca, a nabite impulsy pomniejszaj  op a-

con  kwot . Zdarzaj  si  równie  wa-

rianty bez p atno ci z góry. Po czenia

dodzwaniane, wraz z przechodzeniem

u ytkowników na coraz ta sze cza

sta e, s  us ug  wycofywan  z rynku.

DOM W SIECI
KILKU INTERNAUTÓW NARAZ 
Z wymienionych wcze niej rodzajów

dost pu do Internetu najlepiej do domu

jednorodzinnego nadaj  si : ADSL, sie-

ci kablowe, Internet satelitarny oraz

sieci lokalne (dzia aj ce w oparciu

o WiFi). Tylko one gwarantuj  odpo-

wiedni  pr dko  po cze , co jest nie-

zb dne, aby kilku u ytkowników mog o

w tym samym czasie komfortowo ko-

rzysta  z sieci.

Wybieraj c dostawc  Internetu nale y

dok adnie zapozna  si  z podpisywa-

n  umow . Zdarza si , e firmy ogra-

niczaj  w przeró ny sposób

mo liwo  wspó dzielenia

Internetu. Nie jest to uci -

liwe, gdy chodzi o udost p-

nienie sieci w obr bie do-

mu (np. Neostrada TP), ale

ju  w sytuacji, gdy ogranicze-

nie dotyczy pojedynczego

komputera, mo e si  ono

wi za  z dodatkowymi

kosztami (np. ka dy dodatkowy

komputer pod czony do Internetu

mo e by  obci ony op at  abona-

mentow ).

Tego typu blokada jest mo liwa dzi ki

przypisaniu klienta do konkretnej kar-

ty sieciowej zainstalowanej w jego kom-

puterze (do której ma pod czony mo-

dem lub urz dzenie dost powe). Ka da

karta ma swój indywidualny numer

identyfikacyjny (tzw. adres MAC),

nadany jej przez producenta. Jest on

znany dostawcy Internetu. Dlatego po-

czenia przy u yciu innych kart (w do-

my le: innych komputerów) nie zosta-

n  nawi zane.

Wi kszo  u ytkowników radzi sobie

jednak z tym ograniczeniem, kupuj c

router. Router to w du ym skrócie urz -

dzenie, które rozdziela Internet na kil-

ka komputerów. Ma przy tym niezwy-
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Router – urz dzenie rozdzielaj ce w sieci lo-

kalnej sygna  do znajduj cych si  w niej kompu-

terów. W domowym zastosowaniu router pod-

czony jest bezpo rednio do modemu (ADSL,

kablowego, satelitarnego itd.) i udost pnia In-

ternet wszystkim komputerom w domu. Obec-

nie spotyka si  routery z wbudowanymi bez-

przewodowymi punktami dost powymi, a tak e

routery wyposa one w modemy ADSL.

WiFi ((Wireless FFidelity) – grupa standar-

dów sieci bezprzewodowych. W Polsce sieci

bezprzewodowe wykorzystuj  standardy

802.11b oraz 802.11g. Ró ni  si  przede

wszystkim osi ganymi transferami: dla 802.11b

maksymalna pr dko  przesy u danych wynosi

11 Mb/s, a dla 802.11g a  54 Mb/s. Dzia aj

one na pa mie 2,4 GHz (tym samym, co np. ku-

chenki mikrofalowe), dzi ki czemu nie wymaga-

j  zezwole  ani koncesji. Urz dzenia dla stan-

dardu 802.11b s  wycofywane z rynku na rzecz

nowszych, obs uguj cych standard 802.11g. S

one jednak kompatybilne w dó  (tzn. urz dzenia

802.11g obs uguj  standard 802.11b, ale nie na

odwrót).

WiMAX ((World IInteroperability ffor
Microwave AAccess) – grupa standardów

IEEE 802.16 dla sieci bezprzewodowych. Naj-

wi ksz  zalet  technologii WiMAX jest zasi g

– do 50 km w terenie niezabudowanym, przy

pr dko ci transmisji danych osi gaj cej

70 Mb/s. Powszechnie uwa a si , e WiMAX

pozwoli wprowadzi  us ugi Internetu szeroko-

pasmowego oraz telefonii internetowej (VoIP)

na terenach s abo zaludnionych.

CO MMA MMÓJ DDOSTAWCA?

Limity ttransferu.
Wiele osób przy wyborze oferty zwraca g ównie

uwag  na pr dko cza. Na nic si  jednak zda

nawet najszybszy Internet, je eli w po owie mie-

si ca sko czy si  przydzielony limit transferu. Aby

unikn  niemi ych sytuacji, gdy cze zostanie

sztucznie spowolnione przez operatora lub trzeba

b dzie wykupi  dodatkowe gigabajty, warto zwró-

ci  szczególn  uwag  na ten zapis w umowie. Op-

tymalna warto  dla domu jednorodzinnego - przy

za o eniu, e z Internetu b d  korzysta  dwie lub

trzy osoby – to 15 GB miesi cznie. Je eli jednak

który  z domowników ci ga du o plików lub stale

s ucha radia internetowego, warto zastanowi  si

nad wi kszym limitem.

Poczta ii WWWW.
Chocia  darmowe skrzynki e-mail nadal ciesz

si  du  popularno ci , to ju  o dobre darmowe

konto WWW nie jest tak atwo. Coraz wi cej

dostawców Internetu kusi swoich klientów pro-

fesjonalnymi kontami pocztowymi i WWW, które

s  wliczone w koszt abonamentu. Rozwa , czy

b dziesz faktycznie korzysta  z tej oferty i czy to

si  op aca?

Obs uga ttechniczna.
Nie ma technologii niezawodnych. To, czy korzysta-

nie z Internetu b dzie przebiega o komfortowo za-

le y g ównie od firmy, która go udost pnia. Na po-

cz tku swojego dzia ania Neostrada s yn a w sieci

ze swojej zawodno ci. Dzi  jest to us uga stawiana

innym za wzór. Dlatego kwestia jako ci obs ugi

technicznej nie powinna by  pomijana. W szczegól-

no ci dotyczy to ma ych sieci osiedlowych i firm

pod czaj cych Internet bezprzewodowy. Sprawd

wcze niej na internetowych forach po wi conych

dostawcom Internetu, jakie s  opinie na te-

mat firmy, któr  wybra e . Pomoc-

ne adresy:

http://www.lanforum.net, http://forum.esat.pl,

http://www.trzepak.pl

Us ugi ddodatkowe. W jednym pakiecie

z Internetem oferowane s  coraz cz ciej równie

dodatkowe us ugi multimedialne, takie jak telefon

lub telewizja (rzecz oczywista w przypadku kabló-

wek, ale ju  w odniesieniu do technologii ADSL

wr cz rewolucyjna). Dowiedz si ,

co oferuje twój do-

stawca Interne-

tu, a by  mo e

zaoszcz dzisz

kupuj c wi -

cej us ug

w jednej 

firmie.

internet.qxd  06-10-31  19:00  Page 179



kle przydatn  funkcj  maskowania ad-

resu, czyli „udawania” adresu karty sie-

ciowej, dla której dzia a po czenie. Do-

st pne obecnie routery s  wyposa one

zarówno w wyj cia na kable sieciowe,

jak i niewielkie anteny, które mo na

z powodzeniem wykorzysta  do urucho-

mienia domowej sieci WiFi. Ceny urz -

dze  w zupe no ci wystarczaj cych do

amatorskich zastosowa  wahaj  si  od

200 do 400 z . Bez problemu mo na

równie  kupi  dro sz  wersj  z wbudo-

wanym modemem ADSL, którym mo -

na zast pi  urz dzenie otrzymane od

dostawcy Internetu. Jest to istotne, po-

niewa  znakomita wi kszo  tych mo-

demów nie ma mo liwo ci przekierowa-

nia Internetu z modemu na USB. 

Jak ju  wspomniano, nie op aca si  dzi-

siaj tworzy  w domu sieci lokalnej opar-

tej na kablach, czyli popularnej skr tce.

Szczególnie, je eli zakupiony router ko-

rzysta z sieci bezprzewodowej. Standar-

dowe urz dzenie powinno obj  swoim

zasi giem ca  powierzchni  niewiel-

kiego domu jednorodzinnego, wraz

z cz ci  ogrodu. 

Warto zadba  o centralne umieszczenie

routera, aby odleg o  do wszystkich

miejsc domu by a w miar  równa, czyli

np. w korytarzu lub holu. Odradza si

równie  chowanie routera w szafie,

schowku lub na strychu, poniewa  mo-

e to os abi  jego sygna . Je eli jednak

i tak wyst pi  zak ócenia, dobrym roz-

wi zaniem b dzie dokupienie dodatko-

wego punktu dost powego, czyli urz -

dzenia, które pos u y za stacj  przeka -

nikow  – podchwyci sygna  i z wi ksz

moc  nada go dalej. Je eli ciany w do-

mu s  grube lub ma on kilka kondygna-

cji, pomóc powinno ustawienie dodat-

kowego punktu dost powego (np. na

pi trze).

Do odbioru sieci WiFi s u  specjalne

karty sieciowe, dost pne zarówno dla

komputerów stacjonarnych (karty PCI),

jak i komputerów przeno nych (karty

PCMCIA). Dost pne s  równie  naj-

prostsze i najbardziej uniwersalne karty

USB, przypominaj ce z wygl du popu-

larne pendrive'y (urz dzenia dzia aj

w standardzie 802.11g, transfer do

54 Mb/s, a ich konfiguracja jest banal-

nie prosta i zajmuje dos ownie kilka

minut).

Zak adaj c sie  WiFi nie mo na zapo-

mnie  o jej zabezpieczeniu. W prze-

ciwnym razie ka dy, kto znajdzie si

przypadkowo w jej zasi gu (a wi c np.

s siad z domu obok) b dzie móg  si

do niej pod czy  i na nasz koszt ci -

ga  dane z Internetu, a nawet buszo-

wa  po dyskach twardych pozosta ych

komputerów. 

JAK PODZIELI  INTERNET Z S SIADEM
Gdy jednak zale y nam na ci ciu kosz-

tów, dopuszczenie s siada (lub nawet

kilku) do jednego cza internetowego

mo e w tym bardzo pomóc. Aby zapew-
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WSZYSTKO OO WWIFI

Bezpiecze stwo. Na po-

cz tku powiniene  w -

czy  szyfrowanie transmi-

sji, przez co dost p do

sieci b dzie wymaga  lo-

gowania. Nie wymy laj

prostych hase , skorzystaj

w tym celu z dost pnych

w Internecie generatorów.

Na wszystkich kompute-

rach korzystaj cych z In-

ternetu zainstaluj oprogra-

mowanie ochronne.

Uwaga, kkana y! Transmisja

danych w standardzie

802.11 odbywa si  na jed-

nym z 13 ogólnodost pnych

kana ów. Je eli twoja sie

nagle zwolni a oznacza to,

e prawdopodobnie kto

korzysta z tego samego ka-

na u co ty. Warto wówczas

zmieni  kana  na inny.

Rodzaje aanten. Gdy zwyk e

anteny montowane w punk-

tach dost powych nie wy-

starcz , zamontuj anteny

o lepszych parametrach. 

Mam jjeden kkomputer, kkorzy-
stam gg ównie zze sstron WWWW
i poczty eelektronicznej.
Przegl danie stron internetowych

nie wymaga szybkiego cza, szcze-

gólnie je eli do Internetu b dzie

pod czony tylko jeden komputer.

Warto w tym przypadku kierowa

si  g ównie cen  – ka da dost pna

dzi  technologia dostarczania Inter-

netu powinna by  wystarczaj ca.

Nie trzeba równie  kupowa  route-

ra, poniewa  komputer mo e by

bezpo rednio pod czony do

modemu.

Mam ddwa llub wwi cej kkompute-
rów, ww ttym jjeden ddla ddzieci,
wykorzystywany ddo ggier kkom-
puterowych.
Gry i multimedia, to jedno z zasto-

sowa  (obok np. telefonii interneto-

wej), które wymaga szybkiego cza

pozbawionego wady w postaci opó -

nie  w dostarczaniu sygna u.

Dlatego odradzamy cze satelitar-

ne – jest szybkie, ale generuje mini-

malne opó nienia. Zalecamy w mia-

r  mo liwo ci skorzystanie z us ugi

ADSL (ew. sieci kablowej) lub przy-

czenie si  do sieci lokalnej.

ci gam ddu o pplików, jje eli jju
co  wwysy am, tto ss  tto zzwykle
za czniki ddo ppoczty eelektro-
nicznej.
Idealne b dzie cze nastawione na

szybkie pr dko ci ci gania i oferu-

j ce wysokie limity transferu: ADSL

(ew. sieci kablowe) oraz Internet

satelitarny. W przypadku tej drugiej

opcji, kana  zwrotny w postaci cza

GPRS powinien w zupe no ci wy-

starczy  do typowych zastosowa .

ci gam nniewiele pplików, aale
cz sto wwysy am ddu e ppliki rro-
bocze ddo mmoich wwspó pracow-
ników ii kklientów.
Technologi  najlepiej odpowiadaj c

powy szym kryteriom oferuj  sieci

kablowe. Jednak w sytuacji, gdy dom

znajduje si  poza obszarem dzia ania

operatorów kablowych, najlepszym

wyj ciem b dzie przy czenie si  do

sieci lokalnej lub firmy doprowadzaj -

cej Internet czami bezprzewodowy-

mi (WiFi). Tego typu dostawcy wyko-

rzystuj  zwykle szybkie cza syme-

tryczne (gwarantuj ce du y transfer

w obie strony), pozwalaj ce na szyb-

kie wysy anie plików.

Jakie cze bb dzie ddla mmnie nnajlepsze, ggdy…?

Zasi g bbezprzewodowej ssieci llokalnej mmo na zzwi kszy  sstosuj c aanteny
dookólne  ii kkierunkowe –– komplet kkosztuje ook. 1150 zz .

M O D E R N I Z A C J A
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ni  dobr  ja-

ko  transmisji

na wi ksze odleg o-

ci, warto zadba  o pod-

czenie kolejnego punktu

dost powego, wyposa onego

w lepsz  anten  skierowan  na drugi dom (anten  kierunkow )

lub rozprowadzaj c  sygna  wokó  posiad o ci nadawcy (anten

dookóln ). Tak e odbiorca sieci powinien wyposa y  si  w podob-

ny zestaw, czyli punkt dost powy z anten  kierunkow  oraz ro-

uter. W ten sposób mo na skutecznie doprowadzi  Internet do

okolicznych domów na odleg o ci wi ksze ni  ok. 100 metrów na

terenie otwartym. W sytuacji, gdy sygna  nadawany z „g ównego

domu” nie b dzie dociera  do wszystkich zainteresowanych, mo -

na go wspomóc punktem dost powym umieszczonym u tego z s -

siadów, który znajduje si  bli ej kolejnego budynku. 

Dla sieci o tak du ym zasi gu konieczno  zapewnienia ochrony przed

wirtualnymi intruzami nabiera jeszcze wi kszego znaczenia. Je eli

w okolicy funkcjonuj  inne podobne sieci, wa ne jest aby nie wcho-

dzi y sobie w drog  (transmisja danych w standardzie 802.11 odbywa

si  na jednym z 13 dost pnych kana ów).

WIMAX W POLSCE
Technologia WiMAX wydaje si  idealna dla domów jednorodzin-

nych. Obecnie z jej mo liwo ci mog  korzysta  jedynie mieszka -

cy nielicznych miast, w których uruchomiono pierwsze próbne

stacje bazowe.

Jeszcze pod koniec 2005 roku najwi ksze polskie firmy zarzeka y

si , e w 2006 rusz  komercyjne sieci WiMAX dla klientów indy-

widualnych. Z górnolotnych obietnic wywi za a si  tylko Netia,

która uruchomi a i obj a zasi giem WiMAX nast puj ce miasta:

Bia ystok, Bydgoszcz, Chojnice, Grudzi dz, Jarocin, Kielce,

Ostrowiec wi tokrzyski, Wieliczk , Koszalin, Krapkowice, 

Krotoszyn, Lublin, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Pi ,

Rzeszów, Tarnobrzeg, Tczew, Toru  i W oc awek. Pod wzgl dem

cenowym, oferta nie ró ni si  znacznie od tradycyjnej „kablowa-

nej” us ugi. Jest to du e osi gni cie, bior c pod uwag  znacznie

wy sze koszty zakupu modemu oraz nadajników WiMAX. Inter-

net za po rednictwem technologii WiMAX udost pnia równie

firma SferaNET, obejmuj ca swoim zasi giem Bielsko-Bia ,

ywiec oraz Czechowice-Dziedzice. List  wszystkich sieci  WiMAX

dzia aj cych w Polsce mo na znale  pod adresem:

http://wimax.czara.pl/sieci-wimax-w-polsce                   

JAK SSZYBKO CI GASZ?

ci gni cie bezp atnego e-wwydania BBD (o rozmiarze 38 MB) ze stro-

ny www.budujemydom.pl zajmie:

Dla cza (pr dko ci gania):

56 kb/s (zwyk y modem telefoniczny) – ok. 1h 30 min

128 kb/s – ok. 40 min

256 kb/s – ok. 20 min

512 kb/s – ok. 10 min

1024 kb/s – ok. 5 min

2048 kb/s – ok. 2 min 30 sekund
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M O D E R N I Z A C J A
Wybrane ooferty ddost pu ddo IInternetu nna tterenie PPolski

Us uga ((Firma) Strona WWWW
Pr dko  ddowniload/ Aktywacja AAbonament mmiesi czny

Uwagi
upload ((kb/s) (brutto, zz ) (brutto, zz )*

128/64 112,87 71,98
256/128 78,08

Neostrada (TP) www.neostrada.pl
512/128 118,34
1024/256 168,36
2048/256 208,62
6144/256 242,78

Bez konieczno ci
NewFon@DSL (Dialog) www.dialog.pl 512/128 117,12* 132,98 zakupu linii 

telefonicznej
512/128 117,12* 84,18

DialNet DSL (Dialog) www.dialog.pl 1024/256 120,78
2048/512 242,78
160/64 98,82 67,10
320/64 85,40

Net24 (Netia) www.netia.pl 640/160 134,20
1536/256 170,80
4096/386 231,80

256/64

294 (dla istniej cej

97linii telefonicznej 

AsterNet (Aster) www.aster.pl
ASTER: 74,00)

512 (1024)**/128 107,01
2048 (4096)**/256 141,01
4096 (6144)**/512 167,01
64/40 414,00 69,00
128/56 79,00
512/96 99,00

Multisie  (ICP) www.icp.pl 1024/128 119,00
1536/170 149,00
2048/256 159,00
3072/512 189,00
256/128 b.d. 69,00

VectraNet (Vectra)
www.vectra.pl 512/128 95,00

1024/256 110,00
2048/256 130,00
512/64 199,00 69,00
1536/256 94,00

Chello (UPC) www.chello.pl 3072/384 139,00
6144/512 219,00
12288/1024 269,00

www.konekt.onet.pl

Ceny dla pakietu

/satelita

320/117*** 275,00 129,00 z kana em zwrotnym
OnetKonekt Satelita (Onet) GPRS

640/117*** 179,00
1024/117*** 239,00

Ceny dla pakietu
256/117*** 120,78 120,78 z kana em zwrotnym

GO!nternet (GO!nternet) www.gointernet.pl
GPRS

512/117*** 157,38
768/117*** 206,18
1024/117*** 242,78

e-wro (Miejskie Sieci
www.e-wro.pl 100 000/100 000**** 122,00 67,10

Informatyczne)

* Dla umowy na czas okre lony 12 miesi cy, a w przypadku braku odpowiedniej informacji od operatora, na czas nieokre lony
** Transfer w godzinach od 2:00 do 10:00
*** Pr dko  dla kana u zwrotnego GPRS
**** Najwy sza osi galna pr dko , dotyczy zasobów sieci e-wro
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