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BEZPRZEWODOWY INTERNET
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Konfiguracja
sieci w 5 minut
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Decyduj¹c siê na udostêpnienie Internetu wszystkim domownikom 

za poœrednictwem sieci bezprzewodowej, stajemy czêsto przed pytaniem, 

jakie urz¹dzenia s¹ do tego potrzebne. To jednak nie koniec. 

Ró¿norodnoœæ dostêpnych na rynku modeli routerów, kart bezprzewodowych

i punktów dostêpowych przyprawia o zawrót g³owy. 

Warto wiedzieæ, czego szukaæ.

fot. AARCHIPELAG
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N
a szczêœcie nie trzeba wiedzieæ, jak

jest zbudowane ka¿de z tych urz¹-

dzeñ ani na jakiej zasadzie dzia³a.

Wystarczy tylko pamiêtaæ o kilku najwa¿-

niejszych funkcjach i opcjach, których ob-

s³uga potrafi znacz¹co wp³yn¹æ na komfort

korzystania z domowego Internetu. 

Jest to tym prostsze, ¿e wiêkszoœæ kart sie-

ciowych czy routerów firmowanych przez

uznanych producentów zapewnia wszystko,

co jest potrzebne w amatorskich zastosowa-

niach. Czêsto nawet u¿ytkownicy nie zdaj¹

sobie sprawy z mo¿liwoœci sprzêtu, który

maj¹. Tymczasem zdarza siê, ¿e przestawie-

nie jednej niepozornej opcji (np. filtrowanie

adresów MAC kart sieciowych) mo¿e

znacznie poprawiæ bezpieczeñstwo sieci lo-

kalnej bezprzewodowej lub rozwi¹zaæ pro-

blemy z niedzia³aj¹cymi aplikacjami.

Aby uruchomiæ w domu jednorodzinnym

bezprzewodow¹ sieæ lokaln¹, która po³¹czy

wszystkie komputery domowników z Inter-

netem, nale¿y zaopatrzyæ siê w router bez-

przewodowy (patrz s³owniczek) oraz po

jednej karcie sieciowej dla ka¿dego kom-

putera.

Zak³adamy, ¿e modem, który ³¹czy siê

z Internetem, zosta³ wybrany przez firmê

dostarczaj¹c¹ Internet. W zale¿noœci od za-

stosowanej technologii, modemy takie ró¿-

ni¹ siê (modem kablowy, modem ADSL,

modem satelitarny itd.), ale przeciêtnego

u¿ytkownika powinno interesowaæ tylko

jedno: czy modem ma wbudowane wej-

œcie RJ-45 na kabel sieciowy lub punkt

dostêpowy sieci bezprzewodowej. Jest to

niezbêdne, aby po³¹czyæ modem (dostar-

czaj¹cy Internet) z routerem (rozdzielaj¹-

cym po³¹czenie po sieci lokalnej).

Nie uda siê to w przypadku modemów

dysponuj¹cych wy³¹cznie wyjœciem USB,

przystosowanych do pod³¹czenia bezpo-

œrednio do komputera. 

Planuj¹c stworzenie bezprzewodowej sie-

ci lokalnej w domu nale¿y z zasady wy-

strzegaæ siê modemów, które zadzia³aj¹

wy³¹cznie po pod³¹czeniu do komputera

(uruchomionego komputera). Dotyczy to

nie tylko modemów na USB, ale równie¿

przeznaczonych do laptopów kart

PCMCIA. Oczywiœcie nic nie stoi na

przeszkodzie, aby przekazaæ po³¹czenie

z Internetem z komputera do routera

(za poœrednictwem kabla lub drog¹ bez-

przewodow¹), ale perspektywa w³¹cza-

nia danego komputera za ka¿dym ra-

zem, gdy pozostali domownicy bêd¹

chcieli skorzystaæ z dostêpu do Interne-

tu w innej czêœci domu, nie wygl¹da

zbyt zachêcaj¹co. 

Na szczêœcie dziêki temu, ¿e coraz wiêcej

u¿ytkowników decyduje siê na po³¹czenie

domowych komputerów sieci¹ bezprzewo-

dow¹, dostawcy Internetu coraz czêœciej

oferuj¹ modemy wyposa¿one w oba rodzaje

³¹cz. Co prawda mo¿na zawsze zakupiæ od-

powiadaj¹cy nam modem w sklepie kompu-

terowym lub na aukcjach internetowych

(ceny od 200 z³ w górê, w zale¿noœci od ro-

dzaju modemu), ale drogê tê powinni wy-

braæ jedynie doœwiadczeni u¿ytkownicy.

Nietypowy sprzêt to bowiem zwykle ko-

niecznoœæ przeprowadzenia nietypowej

konfiguracji, w której nie pomog¹ nam

pracownicy obs³ugi technicznej dostawcy

Internetu.

W przypadku, gdy Internet dostarczany jest

za poœrednictwem du¿ej bezprzewodowej

sieci lokalnej (dzia³aj¹cej np. w obrêbie ca-

³ego osiedla), rolê modemu pe³ni punkt do-

stêpowy z pod³¹czon¹ dodatkow¹ anten¹,

Router zz wwbudowanym ppunktem ddostêpowym uudostêpnia mm.in. wwa¿ne ffunkcje zzwi¹zane zz bbezpieczeñ-

stwem ddomowej ssieci llokalnej

Przekierowanie pportów tto ddobry ssposób nna aaplikacje, kktóre kkorzystaj¹ zz nniestandardowych uustawieñ

sieciowych, ttakich jjak nnp. ppopularne pprogramy ddo œœci¹gania pplików ww ssieciach pp2p

Loguj¹c ssiê ddo ppanelu aadministracyjnego rroutera, mmo¿na zzawsze ssprawdziæ kkto aaktualnie kkorzysta

z nnaszej ssieci bbezprzewodowej
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dziêki której mo¿liwe jest odbieranie i wy-

sy³anie sygna³u na dalsze odleg³oœci. Pod³¹-

czenie punktu dostêpowego do routera

(a nawet w razie potrzeby bezpoœrednio do

komputera) nie powinno stanowiæ wówczas

¿adnego problemu.

WYBÓR ROUTERA
Jeszcze dwa, trzy lata temu mo¿na by siê

zastanawiaæ nad zakupem routera i punk-

tu dostêpowego oddzielnie. Obecnie ceny

routerów z wbudowanym punktem dostê-

powym spad³y na tyle, ¿e takie rozwi¹za-

nie po prostu siê nie op³aca. Nie wspomi-

naj¹c ju¿ o tym, ¿e jedno urz¹dzenie

mniej to wiêcej wolnego miejsca, brak ko-

lejnych pl¹taj¹cych siê kabli i ³atwiejsza

konfiguracja ca³ej sieci.

Obecnoœæ punktu dostêpowego sprawia,

¿e po uruchomieniu i skonfigurowaniu,

router sam rozpocznie nadawanie sygna³u

radiowego, dziêki czemu do sieci bêd¹

mog³y pod³¹czyæ siê komputery bêd¹ce

w jej zasiêgu.

Do zapewnienia szybkiej transmisji w ob-

rêbie typowego domu jednorodzinnego

wystarczy standardowa antena do³¹czona

w komplecie z routerem. A to za spraw¹

zastosowanego we wszystkich sieciach

bezprzewodowych standardu 802.11

(w wolniejszej wersji 802.11b i szybszej

802.11g), który zapewnia teoretyczny za-

siêg transmisji w pomieszczeniach do

46 metrów i 96 metrów na otwartej prze-

strzeni. W praktyce wartoœci te s¹ znacz-

nie mniejsze, poniewa¿ sygna³ os³abiany

jest przez œciany oraz metal i wodê, które

poch³aniaj¹ fale. Niekorzystanie na moc

sygna³u wp³ywaj¹ równie¿ urz¹dzenia do-

mowe wykorzystuj¹ce t¹ sam¹ czêstotli-

woœæ 2,4 GHz, czyli np. kuchenki mikro-

falowe.

Fakt, ¿e wszystkie urz¹dzenia tworz¹ce

sieæ bezprzewodow¹ w domu wykorzy-

stuj¹ ten sam standard 802.11, stanowi

du¿e u³atwienie dla u¿ytkownika. Ku-

puj¹c nowy router czy karty sieciowe,

nie trzeba martwiæ siê, ¿e bêd¹ one nie-

kompatybilne. Ewentualne problemy

mog¹ jedynie wynikaæ ze z³ej konfigu-

racji lub niedopracowanych sterowni-

ków. Jednak w teorii ka¿da karta siecio-

wa powinna daæ siê pod³¹czyæ do do-

wolnej sieci bezprzewodowej. Jest to

mo¿liwe nawet pomimo faktu, ¿e star-

sze urz¹dzenia obs³uguj¹ starsz¹ wersjê

standardu 802.11b, podczas gdy nowsze

dzia³aj¹ ju¿ z wykorzystaniem wer-

sji 802.11g.

Ró¿nica pomiêdzy nimi sprowadza siê

g³ównie do osi¹ganych prêdkoœci transfe-

ru. Karta sieciowa dzia³aj¹ca w oparciu

o 802.11b bêdzie mog³a przesy³aæ dane

z maksymaln¹ prêdkoœci¹ 11 Mb/s, pod-

czas gdy nowszy model korzystaj¹cy

z 802.11g, w optymalnych warunkach za-

pewni transfer dochodz¹cy do 54 Mb/s.

Oczywiœcie bêdzie do tego potrzebny

równie¿ router obs³uguj¹cy nowsz¹ od-

mianê standardu.

Jak ju¿ wspomniano, mo¿na mieszaæ ze

sob¹ starsze i nowsze urz¹dzenia, bez

ryzyka ¿e nie bêd¹ one ze sob¹ wspó³-

pracowaæ. Jedynym skutkiem ubocz-

nym pod³¹czenia starej karty do nowego

routera lub na odwrót bêdzie spowol-

nienie maksymalnego transferu do po-

ziomu 11 Mb/s, czyli odpowiadaj¹cego

standardowi 802.11b. Trzeba jednak za-

znaczyæ, ¿e nadal jest to du¿a przepu-

stowoœæ, wystarczaj¹ca do komfortowe-

go przegrywania nawet sporych plików

pomiêdzy komputerami w sieci lokal-

nej. Z kolei samo po³¹czenie z Interne-

tem jest i tak zwykle kilkukrotnie wol-

niejsze, zatem sporo transferu pozostaje

w praktyce niewykorzystane.

O powy¿szych uwagach nie musz¹ pamiê-

taæ osoby, które maj¹ dopiero zamiar kupiæ

urz¹dzenia sieciowe lub zrobi³y to niedaw-

no. Urz¹dzenia obs³uguj¹ce standard

802.11g wesz³y na rynek w po³owie 2003 r.

i obecnie ca³kowicie wyeliminowa³y starsze

modele.

Skoro wiêc wiadomo ju¿, jak rozpoznawaæ

sieciowe standardy, mo¿na przejœæ do omó-

wienia najwa¿niejszych funkcji routera.

Rol¹ routera jest zarz¹dzanie ruchem

i dostêpem do Internetu w sieci lokalnej.

U¿ytkownik routera ma do dyspozycji sze-

reg opcji wp³ywaj¹cych na parametry sieci.

W przypadku sieci bezprzewodowej, do-

chodz¹ dodatkowo opcje zwi¹zane g³ównie

z jej bezpieczeñstwem.

KONFIGURACJA ROUTERA
Zmian w ustawieniach routera mo¿na

dokonywaæ w panelu administracyjnym

urz¹dzenia. Ma on postaæ strony inter-

netowej, umieszczonej w pamiêci route-

ra. Dlatego, aby siê do niego dostaæ, na-

le¿y uruchomiæ przegl¹darkê interne-

tow¹ i wpisaæ adres podany w instruk-

cji routera (np. http://192.168.1.1).

Zmiany niektórych ustawieñ bêd¹ wy-

maga³y restartu urz¹dzenia. 

Zostanie to przeprowadzone automatycznie

i mo¿e potrwaæ nawet kilkadziesi¹t sekund.

Warto cierpliwie odczekaæ tê chwilê i nie

próbowaæ samodzielnie od³¹czaæ routera od
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Modem – urz¹dzenie, które odpowiada za po³¹czenie z Internetem. Niegdyœ modem kojarzy³ siê

wy³¹cznie z modemem analogowym pod³¹czanym do linii telefonicznej. Obecnie w zale¿noœci od

metody doprowadzenia Internetu do domu, mamy do czynienia z modemem satelitarnym (odbiór 

danych drog¹ satelitarn¹), kablowym (sieci telewizji kablowej) lub ADSL (sieci telefoniczne).

Router – niegdyœ drogie, a obecnie ³atwo dostêpne urz¹dzenie zarz¹dzaj¹ce ruchem w sieci lokal-

nej (czyli sieci z³o¿onej np. z kilku komputerów w domu). Router to poœrednie ogniwo pomiêdzy

modemem a komputerami domowników. W przypadku routerów z wbudowanym punktem dostê-

powym, dochodz¹ dodatkowo funkcje zwi¹zane z funkcjonowaniem sieci bezprzewodowej.

Punkt ddostêpowy – nadajnik sieci bezprzewodowej. Mo¿e s³u¿yæ do odbierania i nadawania 

sygna³u z komputerów pod³¹czonych kablami lub pe³niæ rolê przekaŸnika, za poœrednictwem które-

go mo¿na zwiêkszaæ zasiêg lokalnej sieci bezprzewodowej. W tym drugim przypadku punkt dostê-

powy odbiera sygna³ i przekazuje go dalej drog¹ bezprzewodow¹.

802.11b – standard sieci bezprzewodowej. Opublikowany w 1999 r., umo¿liwiaj¹cy maksymalny

transfer z prêdkoœci¹ do 11 Mb/s. Jeszcze kilka lat temu wszystkie bezprzewodowe urz¹dzenia

sieciowe dzia³a³y w oparciu o 802.11b.

802.11g – nastêpca standardu 802.11b. Ró¿ni siê g³ównie zwiêkszonym transferem, który teraz

mo¿e osi¹gaæ prêdkoœæ 54 Mb/s. Pierwsze urz¹dzenia obs³uguj¹ce 802.11g pojawi³y siê w po³owie

2003 r. Obecnie jest to najpopularniejszy standard.

Karta ssieciowa – urz¹dzenie instalowane w komputerze, s³u¿¹ce do po³¹czenia z sieci¹ lokaln¹ lub

innym urz¹dzeniem sieciowym (w niektórych przypadkach np. z modemem). Obecnie odchodzi siê

od budowania sieci lokalnych w oparciu o tradycyjne karty sieciowe na kabel z wyjœciem RJ-45.

Zamiast tego standardem sta³y siê bezprzewodowe karty sieciowe obs³uguj¹ce standard  802.11g.
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pr¹du, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do

jego trwa³ego uszkodzenia.

Zacznijmy od zapewnienia bezpiecznego

dostêpu do sieci bezprzewodowej wy³¹cznie

z komputerów domowników. Jest to istot-

ne, poniewa¿ zdarza siê, ¿e zasiêg nadawa-

nego sygna³u wykracza znacznie poza teren

posesji, a¿ na ulicê czy do domu s¹siada. Bez

odpowiednich zabezpieczeñ, taka sieæ bê-

dzie dostêpna dla wszystkich.

Pierwszym istotnym zabezpieczeniem jest

szyfrowanie transmisji. Najbardziej popu-

larna metoda szyfrowania wykorzystuje

standard WEP. Mimo, ¿e zastosowano

w nim 128-bitowe klucze do szyfrowania

danych, nie nale¿y on do w pe³ni bezpiecz-

nych. Co wiêcej, profesjonalne próby udo-

wodni³y, ¿e mo¿liwe jest z³amanie klucza

WEP w czasie poni¿ej jednej minuty. Dla-

tego te¿ do zastosowañ biznesowych zaleca

siê raczej mocniejsze szyfrowanie WPA.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w przypad-

ku domowej sieci lokalnej chodzi g³ównie

o ochronê swojej prywatnoœci i zablokowa-

nie dostêpu przed wœcibskimi amatorami,

którzy raczej nie bêd¹ podejmowaæ tak

skomplikowanych ataków hackerskich. 

Podobnie musz¹ uwa¿aæ równie¿ producen-

ci urz¹dzeñ sieciowych, skoro najczêœciej

routery z wbudowanymi punktami dostê-

powymi maj¹ domyœlnie w³¹czone szyfro-

wanie WEP.

Korzystanie z WEP jest bardzo proste. Ro-

uter ma przypisany klucz (ci¹g liczb w sys-

temie szesnastkowym), wydrukowany za-

zwyczaj na opakowaniu urz¹dzenia i trakto-

wany równie¿ jako kod dostêpu do sieci.

Aby przy³¹czyæ siê do sieci lokalnej, nale¿y

wpisaæ klucz WEP. Oczywiœcie klucz WEP

powinni znaæ tylko domownicy. W razie

potrzeby mo¿na go jednak zmieniæ na do-

wolny inny, korzystaj¹c z panelu admini-

stracyjnego routera.

Drugi poziom zabezpieczeñ to mo¿liwoœæ

ograniczenia dostêpu do sieci bezprzewo-

dowej tylko do grona zaufanych kompute-

rów. S¹ one rozpoznawane po zainstalowa-

nych kartach sieciowych, z których ka¿da

ma w³asny unikalny adres MAC, czyli coœ

w rodzaju sieciowej tablicy rejestracyjnej.

Adres karty sieciowej jest podany na pude³-

ku lub – w przypadku kart zewnêtrznych,

pod³¹czanych poprzez USB lub

PCMCIA – naklejony na sam¹

kartê. Mo¿na go te¿ znaleŸæ

w ustawieniach sieciowych

systemu operacyjnego kom-

putera, do którego pod³¹czo-

no kartê. Korzystaj¹c z pa-

nelu administracyjnego,

nale¿y w op-cjach odpo-

wiedzialnych za filtrowa-

nie adresów MAC, wpi-

saæ po kolei adresy MAC

wszystkich kart zainsta-

lowanych w kompute-

rach domowników. Od

tej pory, mimo ¿e obec-

noœæ sieci bêdzie widocz-

na dla wszystkich, nikt nie

bêdzie móg³ przechwy-

ciæ transmisji danych,

jaki i przy³¹czyæ siê do

sieci. Filtrowanie adre-

sów MAC mo¿na równie¿ wykorzystaæ

w odwrotny sposób, blokuj¹c wybrane

karty sieciowe.

Nigdy nie nale¿y jednak dopuœciæ do

sytuacji, gdy nie bêdzie aktywne ¿adne

z wymienionych zabezpieczeñ, a w

szczególnoœci szyfrowanie WEP. Spraw-

ny intruz bêdzie móg³ bowiem wtedy

nie tylko korzystaæ z naszego ³¹cza in-

ternetowego, ale równie¿ próbowaæ w³a-

maæ siê do innych komputerów w sieci

lokalnej. Nie jest przes¹dzone, ¿e mu

siê to uda, poniewa¿ wiele zale¿y rów-

nie¿ od zainstalowanego na poszczegól-

nych maszynach oprogramowania

ochronnego, takiego jak antywirusy

oraz w szczególnoœci firewal-

le, ale nie warto dopuszczaæ

do takiego ryzyka.

Innym wa¿nym elementem

konfiguracji routera s¹ serwe-

ry LAN. S³u¿¹ one do prze-

kierowywania portów na po-

szczególne komputery w sieci.

Brzmi strasznie, ale w prakty-

ce jest to bardzo prosta rzecz.

Mianowicie, niektóre pro-

gramy, np. aplikacje do po-

bierania plików korzysta-

j¹ce z sieci p2p, korzystaj¹

z niestandardowych por-

tów, czyli furtek w p³ocie,

jakie odgradzaj¹ kompu-

tery od Internetu. W sy-

tuacji, gdy pomiêdzy

komputerem a modemem

staje na drodze router,

porty te s¹ domyœlnie

zablokowane.

Aby je odblokowaæ,

nale¿y najpierw zapoznaæ siê z instruk-

cjami zawartymi np. na stronie interne-

towej programu i dowiedzieæ siê, z ja-

kich portów korzysta dana aplikacja. Na-

stêpnie, za poœrednictwem panelu admi-

nistracyjnego, mo¿na nakazaæ routerowi

udostêpnienie tych portów dla wybranego

komputera w sieci lokalnej (ka¿dy kom-

puter w sieci lokalnej ma swój adres IP –

lista aktualnie przydzielonych adresów IP

jest wyœwietlana w panelu administracyj-

nym routera).

Ostatni¹ rzecz¹, o jakiej warto pamiêtaæ

podczas zapoznawania siê z konfigura-

cj¹ routera, jest aktualizacja jego opro-

gramowania. Po uruchomieniu tej

opcji, urz¹dzenie automatycznie po³¹-

czy siê z serwerem producenta i spraw-

dzi, czy dostêpna jest nowsza wersja

oprogramowania. Je¿eli tak, zostanie

ono automatycznie pobrane i zainstalo-

wane. 

Warto korzystaæ z tej opcji, szczególnie

w przypadku nowych modeli, poniewa¿

Bezprzewodowy rrouter ––
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nowsza wersja oprogra-

mowania nie tylko daje

szansê na dostêp do no-

wych funkcji, ale potrafi równie¿

znacz¹co wp³yn¹æ na stabilnoœæ urz¹-

dzenia. Je¿eli wiêc zakupiony router

czêsto siê zawiesza (co objawia siê bra-

kiem po³¹czenia) lub ma problemy z

niektórymi opcjami, nale¿y najpierw

sprawdziæ czy nie ma on zainstalowa-

nych przestarza³ych sterowników.

WYBÓR
KART SIECIOWYCH
Pamiêtaj¹c o tym, ¿e ka¿da typowa bezprze-

wodowa karta sieciowa powinna bezproble-

mowo wspó³pracowaæ z dowolnym route-

rem wyposa¿onym w bezprzewodowy

punkt dostêpowy, mo¿na skupiæ siê nie na

parametrach, a na komforcie pracy. Warto

zastanowiæ siê nad tym, w jaki sposób

karta bêdzie pod³¹czana do kompute-

ra. Je¿eli jest to komputer stacjonar-

ny, mo¿na pokusiæ siê o kartê na z³¹-

czu PCI, która jest montowana wewn¹trz

obudowy. Jej instalacja mo¿e jednak stano-

wiæ dla amatora wyzwanie, ponadto zdarza

siê ¿e obudowa komputera zabezpieczona

jest plombami chroni¹cymi przed dostê-

pem do œrodka. W takiej sytuacji znacznie

lepiej spisze siê niewielka karta sieciowa

na USB. Wygl¹dem przypomina popularne

pendrive'y i równie ³atwo siê instaluje.

Inaczej sprawa ma siê w przypadku

komputerów przenoœnych. Nowe mode-

le s¹ ju¿ z regu³y wyposa¿one we wbudo-

wan¹ bezprzewodow¹ kartê sieciow¹,

tak wiêc zakup dodatkowego urz¹dzenia

jest zbêdny. Do starszych laptopów ide-

alnie nadaj¹ siê modele kart na z³¹czu

PCMCIA. Co wa¿ne, nowoczesne karty

pozbawione s¹ z regu³y wystaj¹cych an-

ten, dziêki czemu s¹ one bardziej porêcz-

ne i mniej podatne na uszkodzenia.

Osoby korzystaj¹ce z innych systemów

operacyjnych ni¿ Windows, powinny

sprawdziæ czy producent danego urz¹-

dzenia udostêpnia sterowniki tak¿e na

pozosta³e platformy. Przydatne bywa

tak¿e oprogramowanie do³¹czane do

karty, s³u¿¹ce do skanowania eteru

w poszukiwaniu dostêpnych sieci bez-

przewodowych oraz do zapamiêtywania

profili (np. has³a) dla danej sieci. Nie

jest ono niezbêdne, poniewa¿ ka¿dy sys-

tem operacyjny oferuje w³asne narzê-

dzia, ale – szczególnie w przypadku

markowych producentów – oferuje

wiêkszy komfort oraz lepiej integruje

siê z kart¹.

Osoby ceni¹ce sobie wygodê mog¹ po-

kusiæ siê o kupno jednego z gotowych

zestawów oferowanych przez ró¿nych

producentów, w których sk³ad wchodzi

router bezprzewodowy oraz zwykle jed-

na lub dwie karty sieciowe. Lecz nawet

kupuj¹c ka¿d¹ rzecz oddzielnie, dobrze

jest dobraæ osprzêt tego samego produ-

centa, dziêki czemu ma siê pewnoœæ, ¿e

bêd¹ one ze sob¹ poprawnie wspó³pra-

cowaæ.

DODATKOWE 
PUNKTY DOSTÊPOWE
Lecz nawet wybieraj¹c tylko najlepszy

sprzêt, czasem zdarza siê, ¿e sygna³ sieci

bezprzewodowej zosta³ na tyle wyt³umiony,

¿e w dalszych zak¹tkach domu czy ogrodu

jego moc jest niezadowalaj¹ca, co znacz¹co

wp³ywa na prêdkoœæ transferu danych i sta-

bilnoœæ po³¹czenia. Zdarza siê tak, gdy ro-

uter znajduje siê z dala od komputerów,

a fale radiowe musz¹ przebijaæ siê przez

liczne œciany i kondygnacje. Dobrym roz-

wi¹zaniem jest wówczas siêgniêcie po do-

datkowy punkt dostêpowy, który prze-

chwyci sygna³ i nada go dalej.

Konfiguracja tego urz¹dzenia, z wygl¹-

du przypominaj¹cego router, odbywa

siê w du¿ej mierze automatycznie. Jako,

¿e jest to swego rodzaju stacja przekaŸ-

nikowa. Warto ustawiæ punkt dostêpo-

wy w miejscu, gdzie sygna³ z routera

jest jeszcze w miarê silny. W ten sposób

mo¿na niskim kosztem (ceny domo-

wych punktów dostêpowych wahaj¹ siê

od 150 do 350 z³) zapewniæ mocny sy-

gna³ na terenie ca³ej posesji. 

Oczywiœcie nale¿y wówczas jeszcze wiêksz¹

uwagê zwróciæ na aktywacjê wszystkich

omówionych wczeœniej zabezpieczeñ, po-

niewa¿ dodatkowy nadajnik to wiêksza

szansa na to, ¿e ktoœ inny trafi przypadkiem

na nasz¹ sieæ.

URUCHOM I ZAPOMNIJ
Przemyœlany zakup routera oraz kart

sieciowych, a nastêpnie sprawna konfi-

guracja wszystkich urz¹dzeñ to niemal-

¿e gwarancja tego, ¿e bêd¹ one bezpro-

blemowo funkcjonowaæ przez d³ugi

czas. Je¿eli do sieci nie bêd¹ pod³¹czane

nowe komputery, to mo¿e siê zdarzyæ,

¿e zd¹¿ymy zapomnieæ o istnieniu pa-

nelu administracyjnego routera.

Wszystkie pozosta³e czynnoœci zwi¹zane

z przy³¹czaniem zaufanych kompute-

rów lub wznawianiem po³¹czeñ, urz¹-

dzenie to wykonuje bowiem automa-

tycznie, bez potrzeby ingerencji cz³o-

wieka.

Oczywiœcie nawet domowe routery

i karty sieciowe oferuj¹ masê zaawanso-

wanych opcji, o których nie wspomnia-

no w tym artykule. S¹ to z regu³y skom-

plikowane ustawienia sieciowe, których

nie ma potrzeby zmieniaæ, szczególnie

¿e w wiêkszoœci przypadków domyœlne

parametry sprawdzaj¹ siê doskonale.

Ich modyfikacja przez niewprawion¹

osobê mo¿e nawet doprowadziæ do ca³-

kowitego parali¿u sieci lokalnej.

Dlatego najlepsza zasada, jaka powinna

obowi¹zywaæ u¿ytkowników domowej

sieci bezprzewodowej, to uruchom i za-

pomnij. To wystarczy, aby cieszyæ siê

idealnie dzia³aj¹cym po³¹czeniem z In-

ternetem z ka¿dego miejsca w domu i w

ogrodzie.

�
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Karta PPCMCIA 110/100 MMb/s. 332-bbitowa,

DirectPort

Dobrze uulokowany ppunkt ddostêpowy ((na zzdjê-

ciu GGIGABYTE GGN-AAP01G) mmo¿e zzapewniæ ddo-

skona³y oodbiór IInternetu nnie ttylko ww ddomu aale

tak¿e ww oogrodzie
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fot. DD-LLINK

Karta PPCMCIA 110/100Mb/s, 332-bbitowa,

Direct PPort
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60 zz³

Bezprzewodowa kkarta UUSB

W karcie zastosowano automatyczne dostosowanie

prêdkoœci transmisji, dziêki czemu zwiêkszy³a siê nieza-

wodnoœæ dzia³ania. 64/128 bitowy WEP i WPA/2 zapew-

nia wy¿szy poziom bezpieczeñstwa przesy³u danych.

Od³¹czana antena 4 dBi. Wsparcie WMM dla bezprzewo-

dowych transmisji multimedialnych.

Edimax, model EW-77318USg

75 zz³

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.plplpl

Karta PPCMCIA WWIRELESS NN

Karta ³¹cznoœci bezprzewodowej przeznaczona dla

komputerów przenoœnych. Zgodna z najnowszym dra-

ftem standardu n*, zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ

sieci bez kabli.

D-LLink, model DWA-6645

– ceny brutto –

Wewnêtrzna aantena 55 ddBi

Z regulacj¹ mocowania, co skutkuje zwiêkszaniem mo-

cy i zasiêgu sieci bezprzewodowej. Poprawia prêdkoœæ

wysy³ania i odbierania danych nawet o 50%.

Edimax, model EA-IIO5D

190 zz³

260 zz³

Bezprzewodowy rrouter ggigabitowy WWIRELESS NN

Router o du¿ej przepustowoœci i zasiêgu standardu n*,

w pe³ni wspó³pracuj¹cy z Windows Vista. Dziêki wbu-

dowanemu czteroportowemu prze³¹cznikowi etherne-

towemu integruje sieæ przewodow¹ i bezprzewodow¹.

D-LLink, model DIR-6655

690 zz³

Bezprzewodowy rrouter

Router ma wbudowane 2 porty USB do udostêpniania

plików (NAS) oraz drukarki (Serwer Druku). Pozwala

tak¿e na kontrolê dostêpu u¿ytkowników, grup, a tak-

¿e folderów.

Edimax, model BR 66215 SSrg

630 zz³

Ile kkosztuje ddostêp ddo IInternetu?

Bezprzewodowy rrouter AADSL WWIRELESS NN

Idealne rozwi¹zanie dla internetowych ³¹czy telefo-

nicznych (takich jak np. Neostrada). Urz¹dzenie pe³ni

jednoczeœnie funkcjê routera i modemu ADSL. Dzia³a

w najnowszym drafcie standardu n*, co zapewnia

maksymaln¹ przepustowoœæ i pokrycie terenu.

D-LLink, model DSL-22740B

Firma/nazwa uus³ugi Strona wwww
Prêdkoœæ oodbierania

Aktywacja ((z³)
Abonament

/wysy³ania ddanych ((kb/s) miesiêczny (z³)*

128/64 118,34
256/128 125,66

Telekomunikacja Polska
www.neostrada.pl

512/128 168,36
/Neostrada 1024/256 112,87 228,14

2048/256 248,88
6144/256 291,58
512/128 85,40
1024/256

98,82
134,20Netia/Net24 www.netia.pl 2048/256 170,80

6144/256 231,80
256/64 269,00 97,00

512 (1024)**/128 (dla istniej¹cej 107,01Aster/AsterNet www.aster.pl
2048 (4096)**/256 linii telefonicznej 141,01
4096 (6144)**/512 ASTER: 49,00) 167,01

128/64 49,00
256/96 59,00

1024/256 79,00
Inea/Multisieæ www.inea.pl 2048/256 298,90 99,00

3072/512 121,91
4096/512 138,99
6144/512 168,99
256/128 69,00

Vectra/VectraNet www.vectra.pl
512/128

60,00
95,00

1024/256 110,00
2048/256 130,00
512/64 69,00

2048/384 94,00UPC/Chello www.chello.pl
5120/512 199,00 139,00

12288/1024 269,00
320/117*** 129,00****

Onet/OnetKonekt Satelita www.konekt.onet.pl/satelita 640/117*** 275,00 179,00****
1024/117*** 239,00****

* Dla umowy na czas okreœlony 12 miesiêcy, a w przypadku braku odpowiedniej informacji od operatora, na czas nieokreœlony.
** Transfer w godzinach od 2:00 do 10:00.
*** Prêdkoœæ kana³u zwrotnego GPRS.
**** Cena za us³ugê z kana³em zwrotnym GPRS.
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*draft standardu n pozwala na transfer danych z prêdkoœci¹ do 300 Mb/s

INFO RYNEK

Ile kkosztuj¹ uurz¹dzenia ddo bbudowy iinternetowej ssieci bbezprzewodowej?
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