
Ten, kogo nêci

bezprzewodowy dostêp

do internetu, ³atwo

mo¿e siê pogubiæ

w g¹szczu nowych

technologii.

Tymczasem umowê

z konkretn¹ firm¹

podpisuje siê 

najczêœciej na 

co najmniej rok. 

Przed t¹ decyzj¹ warto

siê upewniæ, która 

z dróg do sieci 

sprawdzi siê w d³u¿szej

perspektywie.
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Wielu internautów potwierdzi, ¿e raz pod³¹czony modem, który zapewnia do-

stêp do internetu za poœrednictwem linii telefonicznej lub telewizji kablowej,

mo¿e s³u¿yæ przez wiele lat. Dostawcy ³¹cza – w kolejnych akcjach promocyj-

nych – mog¹ w tym czasie zwiêkszaæ prêdkoœæ transferu, a nawet likwidowaæ

limity œci¹ganych danych. I wszystko dzia³a. 

Z technologi¹ bezprzewodowego internetu jest nieco inaczej, bo jest m³oda

i dopiero siê rozwija. Wybieraj¹c bezprzewodowy dostêp do sieci trzeba zatem

przygotowaæ siê na to, ¿e wybrany model karty sieciowej lub modemu za dwa

lata bêdzie ju¿ czêœciowo przestarza³y. Nie znaczy to oczywiœcie, ¿e bêdzie do

wyrzucenia. Nie wykorzysta ju¿ jednak w pe³ni zwiêkszonych niedawno mo¿-

liwoœci ³¹cza. 

Technologia bezprzewodowa staje siê jednak coraz tañsza, zatem ewentualna

zamiana sprzêtu na nowszy nie bêdzie specjalnie kosztowna, a zapewni wiele

korzyœci. Czy to oznacza, ¿e do tego czasu nale¿y siê jeszcze wstrzymaæ z za-

kupem us³ugi i niezbêdnych urz¹dzeñ? 

Jeœli mamy dostêp do przewodowego, stabilnego ³¹cza o du¿ej przepustowo-

œci i korzystamy z internetu czêsto przesy³aj¹c ciê¿kie pliki, to bezprzewodo-

we nowinki nie bêd¹ zbyt konkurencyjne. Natomiast jeœli nie mamy mo¿liwo-

œci pod³¹czenia siê do przewodowej sieci lub gdy korzystamy z internetu tylko

do przegl¹dania stron WWW, odbierania poczty elektronicznej lub obs³ugi ko-

munikatorów internetowych lub te¿ potrzebujemy sta³ego kontaktu z interne-

tem np. na dzia³ce czy podczas podró¿y – to bezprzewodowe rozwi¹zania bêd¹

dla nas idealne. 

TEMAT
NUMERU
DOM BEZPIECZNY
I INTELIGENTNY

nadci¹ga

Internet
wpowietrzu

Internet
bezprzewodowy

Micha³ Stêpieñ
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TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

Ju¿ teraz bowiem mo¿na w dowolnym

miejscu Polski zapewniæ pod³¹czenie do-

mu drog¹ bezprzewodow¹ do internetu

z deklarowan¹ przez dostawców prêdko-

œci¹ nawet powy¿ej 100–150 kb/s. W rze-

czywistoœci prêdkoœæ ta bywa jednak ró¿na

i okresowo mo¿e wynosiæ jedynie kilka

– kilkanaœcie kb/s, a czasem przewy¿szaæ

tê deklarowan¹. Niestety, bezprzewodowy

dostêp do internetu jest ci¹gle dro¿szy od

przewodowego.

Jak ka¿da dziedzina telekomunikacji

równie¿ bezprzewodowy internet rozwija

siê bardzo dynamicznie i z roku na rok ofe-

ruje coraz to lepsze i szybsze rozwi¹zania.

Dlatego warto dowiedzieæ siê, jakie s¹

mo¿liwoœci, bo sam dostêp drog¹ bezprze-

wodow¹ mo¿e byæ realizowany na kilka

sposobów. Najczêœciej korzysta siê z ³¹cz-

noœci za poœrednictwem sieci telefonii ko-

mórkowej, sieci lokalnej WiFi oraz – rza-

dziej – ³¹cza satelitarnego. I chocia¿ rzad-

ko wszystkie one by³y dostêpne w jednym

miejscu, to warto znaæ ró¿nice pomiêdzy

nimi.

Sieæ komórkowa
Od kiedy rozpowszechni³y siê telefony

i modemy obs³uguj¹ce transmisjê GPRS,

na korzystanie z takiego dostêpu do inter-

netu decyduje siê coraz wiêcej osób. Wcze-

œniej korzystanie z mobilnego internetu

przez zwyk³e po³¹czenia GSM oznacza³o

powoln¹ transmisjê danych, zbli¿on¹ do

poziomu starych modemów telefonicz-

nych, a wiêc tak¿e ogromne koszty. Ra-

chunki naliczano bowiem za czas trwania

po³¹czenia, tak jak za zwyk³e rozmowy te-

lefoniczne.

Wraz z technologi¹ GPRS wprowadzono

zasadê, ¿e u¿ytkownik jest rozliczany wy-

³¹cznie za iloœæ przes³anych danych, a ofe-

rowana klientom przepustowoœæ ³¹czy

osi¹gnê³a poziom 114 kb/s. Nadal jednak

taki dostêp do internetu nie by³ najtañszy

ze wzglêdu na wysokie stawki op³at, a po-

cz¹tkowo te¿ brak dedykowanych planów

taryfowych.

Operatorzy telefonii komórkowej szybko

jednak nadrobili zaleg³oœci w tym zakresie

i wprowadzili na rynek szeroko reklamo-

wane oferty rycza³towego dostêpu do inter-

netu, zarówno dla firm, jak i dla klientów

indywidualnych. W miêdzyczasie techno-

logia GPRS zosta³a rozwiniêta do postaci

standardu EDGE, obs³uguj¹cego teoretycz-

nie transfery do 236 kb/s. Dziêki temu, ¿e

technologia EDGE bazuje na infrastruktu-

rze przygotowanej na potrzeby sieci GSM

(oraz GPRS), korzystanie z szybkiego inter-

netu jest mo¿liwe na wiêkszoœci obszarów

Polski. Na sam GPRS skazani s¹ wy³¹cznie

mieszkañcy terenów s³abo zaludnionych. 

Obecnie operatorzy komórkowi inten-

sywnie rozwijaj¹ fragmenty sieci bazuj¹ce

na najnowszej technologii UMTS, zwanej

równie¿ telefoni¹ komórkow¹ trzeciej ge-

neracji – 3G. Najwiêksz¹ zalet¹ UMTS jest

du¿a szybkoœæ transmisji – nawet do

2 Mb/s (1 Mb = 1024 kb). A tam, gdzie

dzia³a UMTS, wprowadzana jest us³uga

HSDPA, zwiêkszaj¹ca przepustowoœæ ³¹cza

ponad 7 Mb/s. S¹ to parametry, których po-

zazdroœciæ mog¹ nawet posiadacze szyb-

kich sta³ych ³¹czy w sieciach kablowych.

Budowa i rozwój takiej sieci s¹ jednak bar-

dzo kosztowne. W Polsce HSDPA wystarto-

wa³o dopiero pod koniec 2006 r. Na razie

z mo¿liwoœci, jakie daje ta najszybsza tech-

nologia, mog¹ korzystaæ tylko mieszkañcy

niektórych najwiêkszych miast. 

Aby móc komfortowo œci¹gaæ dane za

poœrednictwem internetu w sieci komórko-

wej, warto zainteresowaæ siê dedykowany-

mi przez operatorów planami taryfowymi.

Obecnie ka¿dy z nich oferuje – zarówno

osobom prywatnym, jak i firmom – us³ugê

zrycza³towanego dostêpu do internetu

(patrz info rynek na koñcu artyku³u), która

umo¿liwia korzystanie z internetu przez

nieograniczony czas. Wbrew zapewnie-

niom operatorów, istniej¹ jednak limity

przesy³ania danych. S¹ one na szczêœcie

systematycznie powiêkszane, ale i tak war-

to dok³adnie zapoznaæ siê z umow¹, aby

unikn¹æ sytuacji, gdy po tygodniu lub

dwóch intensywnego u¿ywania, ³¹cze nie-

oczekiwanie zwolni. Zamiast bowiem ca³-

kowicie odcinaæ dostêp, operatorzy komór-

kowi po przekroczeniu przez u¿ytkownika

wyznaczonego na dany miesi¹c limitu

(np. w wysokoœci 1 GB), automatycznie

przycinaj¹ jego przepustowoœæ, a¿ do nas-

têpnego okresu rozliczeniowego. 

Dla osób, które chc¹ unikn¹æ p³acenia

abonamentu i mieæ pe³n¹ kontrolê nad ilo-

œci¹ przesy³anych danych, przygotowano

tak¿e ofertê internetu na kartê pre-paid.

Tak jak ze zwyk³ym numerem telefonicz-

nym, wystarczy w tym celu zakupiæ nie-

drogi starter zawieraj¹cy now¹ kartê SIM

i niewielki pakiet œrodków na koncie, aby

móc od razu ³¹czyæ siê z sieci¹. Jest to ide-

alne rozwi¹zanie dla posiadaczy specjalne-

go modemu lub dodatkowego telefonu, któ-

ry mo¿e pe³niæ jego funkcjê i dzia³a

w standardzie GPRS i wy¿szych. Takie

modemy nie s¹ niestety tanie – cena no-

wych modeli z gwarancj¹ i bez simlocka

mo¿e siêgaæ nawet 1000 z³. Dlatego jako al-

ternatywê takiego dostêpu do internetu

warto zawsze rozwa¿yæ abonament. Podpi-

suj¹c d³u¿sz¹ umowê mo¿na bowiem za

Kupuj¹c router bezprzewodowy, najlepiej
wybraæ gotowy zestaw – router i kartê sieciow¹
– jednego producenta

Najnowsze modemy komórkowe, takie jak
Sierra Wireless AirCard 875U, maj¹ rozmiary
zapalniczki i pod³¹czane s¹ do komputera za
poœrednictwem wyjœcia USB
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niewielk¹ dop³at¹ zaopatrzyæ siê w nowy

modem od operatora, na takiej samej zasa-

dzie, na jakiej otrzymuje siê nowy model

telefonu komórkowego. Daje to spor¹

oszczêdnoœæ na starcie i gwarancjê, ¿e da-

ne urz¹dzenie bêdzie poprawnie ³¹czyæ siê

z internetem, a w jego konfiguracji pomog¹

nam zawsze pracownicy obs³ugi technicz-

nej.

Ze wzglêdu na rozpowszechnienie kom-

puterów przenoœnych, w ofercie operato-

rów przewa¿aj¹ modemy ze z³¹czem PCM-

CIA, przeznaczone do instalowania w ta-

kich komputerach. S¹ one najtañsze, ale

pod³¹czenie takiego modemu do zwyk³ego

komputera mo¿e siê okazaæ skomplikowa-

ne. Coraz bardziej popularne modele ul-

tralekkich laptopów (tzw. subnotebooków)

nie zawsze maj¹ gniazda PCMCIA. Dlatego

najwiêksz¹ elastycznoœæ zapewnia dowol-

ny, dostêpny w sprzeda¿y modem ze z³¹-

czem USB. 

Zamiast specjalnego modemu mo¿na

oczywiœcie wykorzystaæ wspomniany ju¿

telefon komórkowy. Najlepiej, gdyby by³ to

w miarê nowy model z klasy biznesowej.

Takie urz¹dzenia s¹ bowiem prawie zawsze

przystosowane do pe³nienia funkcji mode-

mu, co oznacza, ¿e potrafi¹ przekazywaæ

po³¹czenie z internetem do komputera,

a ponadto obs³uguj¹ szybk¹ transmisjê da-

nych – co najmniej w standardzie EDGE.

Dziêki oprogramowaniu dostarczanemu

przez producenta, pod³¹czenie telefonu do

komputera nie powinno przysparzaæ pro-

blemów, powinien on tak¿e idealnie

wspó³pracowaæ z wybran¹ sieci¹ komórko-

w¹. Jeœli tak nie jest – pomocy udzieli ser-

wis operatora internetowego, który auto-

matycznie przeœle MMS-a z ustawieniami.

Je¿eli nasz telefon wyposa¿ony jest w Blue-

tooth mo¿na go wygodnie po³¹czyæ

bezprzewodowo z komputerem. Jest to spo-

ra zaleta w porównaniu z ró¿nego rodzaju

modemami, które takiej mo¿liwoœci nie za-

pewniaj¹. Zwa¿ywszy na wszystkie te zale-

ty: du¿¹ dostêpnoœæ, ³atwoœæ po³¹czenia

i stosunkowo niewielkie koszty, korzysta-

nie na co dzieñ z internetu za poœrednic-

twem sieci komórkowej ma, w gruncie rze-

czy, tylko jedn¹ wadê. Jeœli w domu s¹ ju¿

dwa komputery, pod³¹czenie obydwu do

internetu przez modem komórkowy wyma-

ga sporej wiedzy. 

W grê wchodz¹ trzy ni¿ej opisane rozwi¹-

zania, z których ka¿de wymaga po³¹czenia

komputerów domowych sieci¹ lokaln¹.

1. Pierwsze polega na zainstalowaniu mo-

demu w pierwszym komputerze i udostêp-

nieniu za pomoc¹ oprogramowania tego

po³¹czenia tak¿e drugiej maszynie. Mo¿na

to zrobiæ praktycznie od rêki, bez ponosze-

nia dodatkowych kosztów. 

2. Drugi sposób wymaga zaopatrzenia siê

w trzeci komputer (zazwyczaj jest to star-

sze urz¹dzenie, przystosowane do cichej

pracy i pobierania ma³ej iloœci pr¹du, dziê-

ki czemu mo¿e pracowaæ nieprzerwanie

ca³y dzieñ), do którego nastêpnie podpina

siê modem i udostêpnia na sta³e po³¹cze-

nie innym. £¹czny koszt tego rozwi¹zania

rzadko przekracza kilkaset z³otych. 

3. Ostatnia, najdro¿sza metoda, to kupno de-

dykowanego routera (czyli urz¹dzenia rozdzie-

laj¹cego ruch i po³¹czenia z internetem w sieci

lokalnej). Ró¿ni siê on od zwyk³ego routera

tym, ¿e ma wbudowany modem GPRS/ED-

GE/HSDPA, dziêki czemu mo¿e siê ³¹czyæ z sie-

ci¹ komórkow¹ i przekazywaæ po³¹czenie

wszystkim komputerom w domu. Minusem

jest jednak jego cena – od 1500 z³ w górê. 

WiFi oraz internet z satelity
Tam, gdzie to tylko mo¿liwe, w³aœciciele do-

mów jednorodzinnych przy³¹czaj¹ siê do du-

¿ych lokalnych sieci przewodowych. Obecnoœæ

sieci przewodowej mo¿na by³o niegdyœ poznaæ

po wisz¹cych pomiêdzy domami kablach sie-

ciowych. Obecnie ³¹cznoœæ taka realizowana

jest prawie zawsze drog¹ bezprzewodow¹. 

Wszystkie nowe urz¹dzenia sieciowe pracuj¹

w standardzie 802.11g, który zosta³ zaprezento-

wany w 2003 r. Umo¿liwia on przesy³anie da-

nych z prêdkoœci¹ do 54 Mb/s na odleg³oœæ do

100 metrów na otwartej przestrzeni, a zasiêg

ten mo¿na zwiêkszyæ, stosuj¹c specjalne ante-

ny i wzmacniacze. Do odbioru sieci bezprze-

wodowej stosuje siê najczêœciej tzw. punkty

dostêpowe, które mo¿na nastêpnie pod³¹czyæ

do routera bezprzewodowego w domu, maj¹ce-

go za zadanie rozdzieliæ po³¹czenie na kompu-

tery domowników. Takie dodatkowe wzmoc-

Router DIR-451 umo¿liwia pod³¹czenie modemu
mobilnego, przeznaczonego do 
wspó³pracy z laptopami 
i udostêpnienie po³¹czenia 
innym komputerom w domu 
lub biurze
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Od GPRS do HSDPA
Zapewne niewielu posiadaczy telefonów komórkowych orientuje siê, z jak¹ prêdkoœci¹

potrafi¹ one ³¹czyæ siê z internetem. Tymczasem wiedza ta oraz umiejêtnoœæ rozszyfro-

wania technicznych skrótów bardzo przydaje siê przy zakupie modemu komórkowego

pod³¹czanego do zwyk³ego komputera. 

GPRS – pierwsza technologia, która sprawi³a, ¿e korzystanie z internetu przez komórkê

nabra³o sensu. Zapewnia transfer danych dochodz¹cy do 114 kb/s, chocia¿ w praktyce

prêdkoœæ po³¹czenia waha siê od 30 do 80 kb/s, co mo¿na przyrównaæ do osi¹gów trady-

cyjnych telefonicznych modemów analogowych. Tak jak i w przypadku kolejnych tech-

nologii, ³¹cz¹c siê za poœrednictwem sieci GPRS, u¿ytkownik p³aci tylko za iloœæ pobra-

nych danych, a nie za czas po³¹czenia. 

EDGE – w du¿ym skrócie EDGE to udoskonalona wersja GPRS. Dziêki wprowadzonym

zmianom mo¿liwe jest przesy³anie plików z prêdkoœci¹ do 236 kb/s. W obecnej chwili

sieæ EDGE jest dostêpna na terenie prawie ca³ej Polski za poœrednictwem wszystkich

operatorów sieci komórkowych. 

UMTS – to w³aœnie ta technologia odpowiada za szeroko reklamowan¹ telefoniê trzeciej

generacji. Póki co sieæ UMTS dostêpna jest wy³¹cznie w wybranych najwiêkszych mia-

stach, umo¿liwiaj¹c teoretycznie dostêp do internetu z prêdkoœci¹ blisk¹ 2 Mb/s

(w praktyce operatorzy przycinaj¹ transfer). 

HSDPA – technologia przeznaczona do szybkiego przesy³ania danych, bazuj¹ca na sieci

UMTS (nie jest jednak dostêpna wszêdzie tam, gdzie UMTS). HSDPA oferuje parametry

po³¹czenia znacznie przewy¿szaj¹ce nawet nowoczesne ³¹cza sta³e, osi¹gaj¹c transfer

dochodz¹cy nawet do ponad 7 Mb/s.

Internet bezprzewodowy
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nienie sygna³u pozwala na zapewnienie dobrej

jakoœci transmisji danych we wszystkich czê-

œciach domu, niezale¿nie od mocy sygna³u g³ów-

nej, bezprzewodowej sieci lokalnej. Ma to szcze-

gólnie du¿e znaczenie w sytuacji, gdy domy

znajduj¹ siê w wiêkszych odleg³oœciach od sie-

bie lub s¹ rozdzielone przeszkodami, np. lasem. 

Aby jednak za poœrednictwem WiFi móc ko-

rzystaæ z internetu, konieczne jest zapewnienie

do niego dostêpu. Dlatego w wiêkszych osie-

dlach domów jednorodzinnych prowadzeniem

sieci WiFi zajmuj¹ siê najczêœciej firmy komer-

cyjne, które doprowadzaj¹ do okreœlonego

miejsca tradycyjnego ³¹cza z firmy telekomuni-

kacyjnej. Zdarza siê, ¿e ³¹cze wykupuj¹ rów-

nie¿ wspólnie sami s¹siedzi. 

Je¿eli obecnie w naszym rejonie nie funkcjo-

nuje ¿adna lokalna sieæ bezprzewodowa z do-

stêpem do internetu i nic nie wskazuje na to,

aby mia³a powstaæ w niedalekiej przysz³oœci, to

trzeba bêdzie zadbaæ o po³¹czenie internetowe

samemu.

Jest to zwykle równoznaczne z konieczno-

œci¹ wykupienia omówionego ju¿ rycza³tu

w sieci komórkowej. Do niedawna wiele osób

decydowa³o siê jeszcze na skorzystanie z us³ugi

internetu satelitarnego. Jest to technologia po-

zwalaj¹ca na œci¹ganie danych za poœrednic-

twem anteny satelitarnej i pod³¹czonej do niej

specjalnej karty odbiorczej. Aby jednak wysy-

³aæ dane, np. informacjê o tym, jak¹ stronê

WWW chcemy zobaczyæ w przegl¹darce lub ja-

ki plik œci¹gn¹æ, potrzebny jest tzw. kana³

zwrotny. Funkcjê tê pe³ni najczêœciej po³¹cze-

nie z sieci¹ komórkow¹, wspó³pracuj¹c¹ z do-

stawc¹ ³¹cza satelitarnego, rozliczane na zasa-

fo
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Nadchodzi
szybsze WiFi

Obecnie wszystkie bezprzewodowe do-

mowe urz¹dzenia sieciowe dzia³aj¹

w standardzie 802.11g. Jest on rozwiniê-

ciem starszego standardu 802.11b, z któ-

rym jest tak¿e kompatybilny. G³ówna ró¿-

nica dotyczy szybszego przesy³ania da-

nych – urz¹dzenia zgodne z 802.11g ob-

s³uguj¹ transfery do 54 Mb/s. 

Trwaj¹ ju¿ jednak prace nad kolejn¹

wersj¹ standardu, nazwan¹ 802.11n. Ma

on udostêpniaæ realny transfer wyno-

sz¹cy 100 Mb/s, czyli tyle ile przewodo-

we sieci lokalne, przy zasiêgu wynosz¹-

cym 110 metrów w terenie otwartym.

Og³oszenie gotowego standardu przewi-

dziane jest na po³owê 2009 roku.

Coraz czêœciej pracujemy nie tylko w biurze, ale równie¿ w domu, dostêp do internetu jest wiêc niezbêdny.
£¹cznoœæ bezprzewodowa, choæ jeszcze raczkuje, daje ju¿ nieograniczone mo¿liwoœci korzystania z sieci
w dowolnym miejscu, w domu, w poci¹gu, w ogrodzie czy na dzia³ce w lesie
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Do uruchomienia sieci bezprzewodowej potrzeba niewielu elementów: modem, router i karty sieciowe

TEMAT NNUMERU Dom bezpieczny i inteligentny

BUDUJEMY DOM 3/2008102
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dach specjalnego ry-

cza³tu.

Jeszcze kilka lat

temu internet z sate-

lity zachwyca³ szyb-

koœci¹ transmisji,

siêgaj¹c¹ kilkuset

kb/s. Obecnie podobne parametry oferuj¹

chocia¿by modemy komórkowe, które nie

maj¹ g³ównych wad ³¹cza satelitarnego:

braku stabilnoœci i du¿ych opóŸnieñ

w transmisji danych (tzw. lagów). 

Wraz z koñcem zesz³ego roku, po czte-

rech latach dzia³alnoœci, z oferowania in-

ternetu satelitarnego wycofa³ siê Onet

(udostêpniaj¹cy OnetKonekt Satelita). Stro-

na internetowa drugiego operatora, firmy

Skysat+ (www.skysatplus.pl), jest od d³u¿-

szego czasu w fazie przebudowy. 

Technologie przysz³oœci
Eksperci nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e wkrótce

internet bêdzie dostêpny przede wszystkim

drog¹ bezprzewodow¹. Pozostaje tylko py-

tanie o to, która technologia zdobêdzie

wiêksz¹ popularnoœæ. 

Stale rozwijane sieci komórkowe ju¿ teraz

kusz¹ telefoni¹ 3G i wywodz¹c¹ siê z niej tech-

nologi¹ HSDPA. W najnowszych pracach roz-

wojowych d¹¿y siê do tego, aby nowe genera-

cje telefonii komórkowej zapewnia³y nie tylko

jeszcze wiêksz¹ prêdkoœæ transmisji, ale tak¿e

stabilne po³¹czenie w trakcie przemieszczania

siê u¿ytkownika telefonu. 

Z kolei tradycyjni dostawcy internetu du¿e

nadzieje wi¹¿¹ z technologi¹ WiMAX. Jest to

w du¿ym uproszczeniu sieæ WiFi o znacznie

wiêkszej przepustowoœci, przeznaczona do

dzia³ania na du¿ych odleg³oœciach. Teoretycz-

na maksymalna prêdkoœæ sieci WiMAX wyno-

si 75 Mb/s, a maksymalny zasiêg nadajnika –

50 km (chocia¿ w praktyce bywa to kilkana-

œcie kilometrów). 

Wydaje siê wiêc, ¿e ju¿ niebawem bardzo

szybki internet w domu jednorodzinnym prze-

stanie byæ problemem. I chocia¿ obecnie inter-

net z kabla nadal oferuje lepszy stosunek ceny

do przepustowoœci, to internet z komórki lub sie-

ci WiFi mo¿e siê okazaæ doskona³ym uzupe³nie-

niem, a niekiedy te¿ – ciekaw¹ alternatyw¹.

Internet bezprzewodowy

INFO RYNEK Ile kosztuje bezprzewodowy Internet?

plpl

Internet przez sieæ komórkow¹
PLUS www.iplus.pl
ERA www.era.pl/pl/indywidualni/taryfy/internet
ORANGE www.orange.pl

Internet przez satelitê
SKYSAT+ www.skysatplus.pl

- ceny brutto -

PRZYDATNE ADRESYOperator Abonament Pre-paid

iPlus – 60 z³/m-c iPlus simdata
Limit transferu: 1 GB Stawka za 100 kb: 0,03 z³

Plus
Iplus – 110 z³/m-c –
Limit transferu: 4 GB

Era Blueconnect – 120 z³/m-c –
Limit transferu: 2 GB

Orange

Orange Free Standard – 60 z³/m-c Orange Free na kartê
Limit transferu: 0,5 GB Stawka za 100 kb: 0,03 z³

Orange Free Premium – 120 z³/m-c –
Limit transferu: 4 GB

W zestawieniu nie znalaz³y siê promocje i us³ugi
przeznaczone do wykorzystania w zwyk³ych
planach taryfowych. Zestawienie obejmuje jedynie
ofertê przeznaczon¹ do korzystania z internetu.

Do korzystania z us³ugi wymagany jest zakup
dedykowanego modemu w cenie 1375 z³. Mo¿na
te¿ wydzier¿awiæ urz¹dzenie, p³ac¹c jednorazow¹
op³atê w wysokoœci od 125 do 500 z³, w zale¿noœci
od wybranego typu abonamentu.

Obszerny spis dostawców internetu radiowego
w Polsce mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
http://www.internet-radiowy.pl

SkySat+ Dial-Up (po³¹czenie zwrotne

realizowane za poœrednictwem linii

telefonicznej)

SkySat+ GPRS & EDGE (po³¹czenie zwrotne

realizowane za poœrednictwem sieci

komórkowej)

Za poœrednictwem 
telefonu komórkowego
mo¿na nie tylko przegl¹-
daæ strony WWW, odbie-
raæ pocztê i wysy³aæ e-m-
aile, ale tak¿e korzystaæ
z internetowych komuni-
katorów
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INTERNET SATELITARNY

INTERNET RADIOWY

Umowa na
czas

nieokreœlony

Umowa
na

12 miesiêcy

Standard 320 kb/s 89 z³ 79 z³

Plus 640 kb/s 129 z³ 119 z³

Mega 1024 kb/s 189 z³ 169 z³

Umowa na
czas

nieokreœlony

Umowa
na

12 miesiêcy

MAX 1024 (1024 kb/s) 79 z³ 49 z³

MAX 1536 (1536 kb/s) 91 z³ 61 z³

MAX 2048 (2048 kb/s) 129 z³ 99 z³

Umowa na
czas

nieokreœlony

Umowa
na

12 miesiêcy

Standard 320 kb/s 139 z³ 129 z³

Plus 640 kb/s 179 z³ 169 z³

Mega 1024 kb/s 229 z³ 219 z³

Internet radiowy jest obecnie najczêœciej pod³¹cza-
ny za poœrednictwem sieci WiFi. Dziêki zastosowa-
niu profesjonalnych anten, na terenach rzadziej za-
budowanych zasiêg stacji bazowej mo¿e wynosiæ
znacznie wiêcej ni¿ standardowe kilkadziesi¹t-kilk-
aset metrów. 
Przyk³adowe ceny zaczerpniête ze strony firmy 
MAXNET (http: //web. 66. pl), dzia³aj¹cej w ¯arach
i okolicach:

W i ê c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u ³ y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l
J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

1024 kb=1 Mb
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