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S
amo pod³¹czenie Internetu do domu

jednorodzinnego ju¿ nie wystarczy.

Niewiele osób zdaje sobie sprawê, jak

wiele mo¿na zyskaæ, umiejêtnie ³¹cz¹c

komputery domowników i dodatkowe

urz¹dzenia w jedn¹ sieæ, tworz¹c coœ na

wzór inteligentnego domu.

Pojêcie inteligentnego domu kojarzy siê

zwykle z kosztownymi systemami zarz¹-

dzaj¹cymi funkcjami urz¹dzeñ domo-

wych, zarówno tymi znajduj¹cymi siê we-

wn¹trz (wentylacja, oœwietlenie, ogrzewa-

nie), jak i na zewn¹trz (brama, domofon,

kamery). Czêœæ tych rozwi¹zañ jest dostêp-

na ju¿ dzisiaj. Inne, takie jak np. sprzêt

AGD komunikuj¹cy siê z serwisem lub in-

ternetowymi delikatesami, nadal pozostaje

w fazie testów, ale prêdzej czy póŸniej do-

trze równie¿ na masowy rynek.

W bran¿y internetowej ci¹gle coœ siê zmie-

nia, spróbujmy jednak zaprezentowaæ kil-

ka przyk³adów pokazuj¹cych, w jaki spo-

sób dzisiaj mo¿na poprawiæ komfort ¿ycia

w domu jednorodzinnym, opieraj¹c siê na

szerokopasmowym dostêpie do Internetu

oraz obecnych na rynku us³ugach i gad¿e-

tach. Nie jest do tego wymagana specjali-

styczna wiedza ani doœwiadczenie, a goto-

we najczêœciej rozwi¹zania s¹ w zasiêgu rê-

ki (i, co równie wa¿ne, w zasiêgu portfela),

trzeba tylko mieæ pomys³, jak te wszystkie

elementy ze sob¹ po³¹czyæ.

¯ADNYCH KABLI!
Mowa tu nie tyle o kablach, którymi do-

prowadzany jest Internet (o „kablowych

dostawcach Internetu” przeczytaj w BD

11-12/2006 lub w naszym portalu

www.budujemydom.pl), a o domowej sie-

ci lokalnej. Do niedawna ³¹cznoœæ bezprze-

wodowa odbywa³a siê g³ównie pomiêdzy

komputerami. Wraz z upowszechnieniem

siê standardu Bluetooth, mo¿liwa jest ju¿

radiowa komunikacja z urz¹dzeniami ze-

wnêtrznymi, takimi jak np. telefon komór-

kowy lub s³uchawki bezprzewodowe.

Jeszcze bardziej zaawansowan¹ form¹

obecnoœci urz¹dzeñ peryferyjnych s¹ wbu-

dowane serwery sieciowe. Oznacza to, ¿e

funkcjonuj¹ one w danej sieci na tych sa-

mych prawach, co zwyk³y komputer. W za-

stosowaniach domowych mog¹ to byæ np.

specjalne kamerki internetowe lub wie¿e

Hi-Fi. Wyposa¿enie ich w obs³ugê sieci

bezprzewodowej WiFi znakomicie u³atwia

rozstawienie kamerek w najwa¿niejszych

punktach domu, bez koniecznoœci radze-

nia sobie z pl¹tanin¹ kabli. A dlaczego kto-

kolwiek mia³by to robiæ, odpowiemy

w dalszej czêœci artyku³u. 

Do uruchomienia prostej sieci WiFi

wystarczy zakup routera (urz¹dzenia

rozdzielaj¹cego dostêp do Internetu na

wszystkie komputery) wyposa¿onego

w bezprzewodowy punkt dostêpowy.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ o zabezpie-

czeniu dostêpu do sieci has³em, ponie-

wa¿ niekiedy jej zasiêg wykracza poza

dom lub posesjê i mo¿e byæ ³akomym

k¹skiem dla obcych. Je¿eli sygna³ dla

odmiany bêdzie zbyt s³aby, wystarczy

dokupiæ dodatkowy punkt dostêpowy,
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Korzystanie z Internetu

to nie tylko przegl¹danie

stron WWW, to równie¿

mo¿liwoœæ przekszta³ce-

nia, niewielkim kosztem,

zwyk³ego domu 

w multimedialne centrum

rozrywki...
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który odbierze dane i przeœle je dalej,

tam gdzie dotychczas nie dociera³y, np.

z powodu zbyt grubych œcian lub zak³ó-

ceñ.

W ten sposób mo¿na do woli eksperymen-

towaæ z przeró¿nymi urz¹dzeniami domo-

wymi korzystaj¹cymi z dostêpu do Inter-

netu. A co do tego, ¿e ich liczba bêdzie sta-

le wzrasta³a, nie ma w¹tpliwoœci. Wedle

opublikowanego dwa lata temu raportu fir-

my konsultingowej The Diffusion Group,

w 2010 r. na rynku pojawi siê a¿ miliard te-

go typu gad¿etów.

DLA ROZRYWKI I PRACY
Przyzwyczajeni do tradycyjnych rozwi¹-

zañ czêsto nawet nie rozwa¿amy innych

sposobów pod³¹czenia telefonu, telewizji

czy radia. Tymczasem nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby wszystkie te media odbieraæ

poprzez Internet. Szczególnie, ¿e wcale nie

musi to oznaczaæ ich obs³ugi przez kom-

puter. 

Oczywiœcie, najbardziej efektownym przy-

k³adem tego typu us³ug jest telewizja do-

starczana przez Internet (czyli IPTV, ang.

Internet Protocol Television). Tu wykorzysty-

wane jest szerokopasmowe ³¹cze interneto-

we, którym przesy³any jest skompresowa-

ny sygna³ wideo. U nas na du¿¹ skalê tele-

wizjê IPTV jako pierwsza uruchomi³a Te-

lekomunikacja Polska, udostêpniaj¹c abo-

nentom Neostrady mo¿liwoœæ œci¹gania

filmów i ogl¹dania kana³ów telewizyjnych

w ramach us³ugi videostrada tp. Jakoœæ

przesy³anego obrazu nie odbiega od meto-

dy tradycyjnej, natomiast korzyœci p³yn¹ce

z wykorzystania cyfrowego ³¹cza s¹ nie do

przecenienia. Wystarczy tylko wymieniæ

takie us³ugi, jak internetowe wypo¿yczanie

filmów lub wideo na ¿¹danie, które jeszcze

wczoraj pozostawa³y w sferze planów,

a dzisiaj s¹ ju¿ w zasiêgu rêki.

Co prawda sposób dzia³ania Neostrady

(korzystaj¹cej z technologii ADSL, której

g³ówne ograniczenie to zasiêg – w grani-

cach 6 km od centrali telefonicznej) spra-

wia, ¿e pozostaje ona zazwyczaj niedostêp-

na w podmiejskim domu jednorodzinnym,

ale tam gdzie to mo¿liwe, jest to oferta god-

na rozwa¿enia. 

Tymczasem osoby korzystaj¹ce z ³¹cz in-

nych dostawców Internetu, mog¹ ekspery-

mentowaæ z dostêpnymi w sieci kompute-

rowymi programami-tunerami, pozwalaj¹-

cymi na odbieranie za darmo wielu kana-

³ów telewizyjnych i stacji radiowych. Dla

przyk³adu, popularny polski program
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Router DD-LLink DDI-6624 tto ttrzy uurz¹dze-

nia ww jjednym: rrouter, ppunkt ddostêpo-

wy ii mmodem AADSL. WW zzupe³noœci wwy-

starczy ddo ttego, aaby uuruchomiæ ww ddo-

mu bbezprzewodow¹ ssieæ llokaln¹ zz wwy-

korzystaniem NNeostrady

Jeszcze kilka lat temu mo¿na siê by³o zastana-

wiaæ, co wybraæ: po³¹czyæ domowe komputery

niewygodnymi, ale tanimi kablami czy te¿ dro-

g¹ sieci¹ bezprzewodow¹. Obecnie nie ma ju¿

w¹tpliwoœci. Je¿eli chcesz udostêpniæ Internet

wszystkim domownikom, to tylko za pomoc¹

lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN, ang.

Wireless Local Area Network).

Sieci bezprzewodowe bazuj¹ na komunikacji

radiowej o czêstotliwoœci 2,4 GHz. W tym sa-

mym paœmie pracuj¹ niektóre urz¹dzenia do-

mowe, takie jak kuchenki mikrofalowe czy tele-

fony bezprzewodowe, zatem planuj¹c sieæ

w domu trzeba liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wyst¹-

pienia ewentualnych zak³óceñ z ich strony.

Aby uruchomiæ w domu sieæ WiFi, potrzebny

bêdzie router bezprzewodowy oraz bezprzewo-

dowe karty sieciowe dla ka¿dego z u¿ywanych

komputerów. Router pod³¹czany jest do mode-

mu internetowego (np. modemu telefoniczne-

go, ADSL, kablowego lub satelitarnego) i ma

udostêpniaæ wejœcie do Internetu ka¿demu

komputerowi znajduj¹cemu siê w sieci lokal-

nej. Router bezprzewodowy przesy³a dane – z i

do komputerów – drog¹ radiow¹. Technologia

ta jest stale udoskonalana, wiêc na rynku poja-

wiaj¹ siê wci¹¿ nowe urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce

coraz szybsz¹ transmisjê danych. Obecnie naj-

lepszym wyborem bêdzie zakup routera obs³u-

guj¹cego standard 802.11g, który pozwala na

przesy³anie danych z prêdkoœci¹ do 54 Mb/s.

Teoretyczny zasiêg routera bezprzewodowego

do zastosowañ domowych wynosi 46 metrów

w pomieszczeniach zamkniêtych i 96 metrów

na otwartej przestrzeni. W praktyce wartoœæ

ta mo¿e siê zmniejszyæ za spraw¹ urz¹dzeñ za-

g³uszaj¹cych sygna³, jak i ze wzglêdu na kon-

strukcjê budynku (liczba piêter, gruboœæ œcian

itd.). Zazwyczaj jest to jednak zasiêg wystar-

czaj¹cy do objêcia nim œredniej wielkoœci domu

jednorodzinnego wraz z ogródkiem. Dla

wzmocnienia sygna³u wystarczy dokupiæ punkt

dostêpowy (ang. Access Point), czyli nadajnik

udostêpniaj¹cy sieæ bezprzewodow¹ innym

urz¹dzeniom, stawiany na granicy zasiêgu ro-

utera lub innego punktu dostêpowego.

Do odbioru sieci bezprzewodowej niezbêdne

s¹ specjalne karty sieciowe. Wa¿ne jest, aby

taka karta obs³ugiwa³a standard przesy³u

danych routera. Czyli, kupuj¹c np. router

w standardzie 802.11g, nale¿y zadbaæ o to,

aby karta równie¿ spe³nia³a te wymagania.

Gdy karta bêdzie obs³ugiwa³a jedynie star-

sze standardy (najczêœciej bywa to 802.11b),

przesy³anie danych bêdzie wolniejsze, ponie-

wa¿ router dostosuje siê do starszego stan-

dardu. Czyli zamiast 54 Mb/s transfer plików

zostanie ograniczony do prêdkoœci 11 Mb/s.

Nie odczuje siê tego podczas korzystania

z Internetu, ale ju¿ przegrywanie du¿ych pli-

ków pomiêdzy komputerami bêdzie zajmo-

wa³a znacznie wiêcej czasu.

Dlatego zaleca siê kupowanie wszystkich ele-

mentów sieci lokalnej (routera bezprzewodo-

wego, kart sieciowych, dodatkowego puntu do-

stêpowego) razem, korzystaj¹c z porad sprze-

dawcy, który pomo¿e zestawiæ dobr¹ konfigu-

racjê. Warto te¿, aby wszystkie podzespo³y po-

chodzi³y od tego samego producenta. Zmniej-

sza to ryzyko wyst¹pienia komplikacji i pozwa-

la niekiedy wykorzystaæ specjalne funkcje prze-

widziane tylko dla tych urz¹dzeñ, jak np. zesta-

wienie dwóch kana³ów transmisji 802.11g

w trybie Super G, co umo¿liwia przesy³anie da-

nych z prêdkoœci¹ 108 Mb/s.

WIFI WW DDOMU

Dziêki kkamerom iinternetowym IIP, ttakim jjak

D-LLink DDCS-22120, mmo¿na ttanim kkosztem

stworzyæ ddomow¹ ssieæ mmonitoringu,

udostêpniaj¹c¹ ssta³y ppodgl¹d

tego, cco ssiê ddzieje ww ddomu,

z ddowolnego mmiejsca

na œœwiecie
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WUUP! (http://wu-

up.com) umo¿liwia

dostêp do ponad 180

stacji krajowych i za-

granicznych. Odbiera-

ny w ten sposób sygna³

mo¿na ogl¹daæ na mo-

nitorze komputera lub

na telewizorze, szcze-

gólnie je¿eli zaopatrzy-

my siê w komputer

klasy Media Center PC

(patrz ramka).

O ile jednak telewizja

internetowa pozostaje

w Polsce jeszcze w po-

cz¹tkowej fazie, o tyle

s³uchanie radia inter-

netowego to dla wielu

internautów chleb po-

wszedni. A wybór jest

osza³amiaj¹cy. Oprócz

tradycyjnych stacji ra-

diowych – zarówno

tych ze œwiata, jak

i krajowych – udostêp-

niaj¹cych swój sygna³

on-line (odpowiednie

odnoœniki zawarte s¹

zazwyczaj na stronie internetowej radia),

mo¿na równie¿ przebieraæ wœród stacji

wirtualnych, z regu³y specjalizuj¹cych siê

w wybranych gatunkach muzycznych. Du-

¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê tak¿e radia per-

sonalizowane, takie jak np. Last.fm

(http://www.last.fm), umo¿liwiaj¹ce dosto-

sowanie programu stacji do w³asnych pre-

ferencji.

Korzystanie z internetowego radia jest dar-

mowe i nie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zaku-

pu dodatkowych urz¹dzeñ. Osoby lubi¹ce

komfort i wygodê doceni¹

jednak mo¿liwoœci, jakie

oferuj¹ specjalne zestawy

Hi-Fi, które mo¿na pod-

³¹czyæ do bezprzewodo-

wej sieci lokalnej w domu. 

Du¿e dokonania na tym

polu ma m.in. firma Phi-

lips, która ju¿ kilka lat te-

mu wypuœci³a seriê mode-

li wie¿ stereo, potrafi¹-

cych odbieraæ radia inter-

netowe. Ich wad¹ by³a

jednak trudna konfigura-

cja i problemy z odbiera-

niem niektórych stacji.

Firma wyci¹gnê³a z tego

wnioski i w obecnych mo-

delach (np. WAS7000/12)

wprowadzono obs³ugê

sieci WiFi (wie¿a ³¹czy siê

z komputerem przez ro-

uter bezprzewodowy!),

wyposa¿ono je te¿ w ob-

szerne dyski twarde (na-

wet do 80 GB pojemno-

œci). Dziêki temu z wie¿y

mo¿na ods³uchiwaæ sy-

gna³ nadawany z kompu-

tera lub zgrywaæ pliki muzyczne z dysku

albo odtwarzacza przenoœnego (np. iPoda).

Bez w¹tpienia jednak najwiêkszym udo-

godnieniem, jakie wi¹¿e siê z instalacj¹

szybkiego Internetu w domu jednorodzin-

nym, jest dostêp do telefonii internetowej,

bazuj¹cej na technologii VoIP (Voice over

IP). Dziêki niej mo¿liwe s¹ przez Internet

rozmowy telefoniczne z komputera na

zwyk³e numery telefoniczne. 

Jeszcze ca³kiem niedawno rozmowy VoIP

kojarzy³y siê przede wszystkim z tanimi

po³¹czeniami miêdzynarodowymi. I tak

jest w istocie, gdy¿ s¹ one z regu³y tañsze

od us³ug tradycyjnych operatorów telefo-

nicznych. Z kolei rozmowy lokalne pozo-

staj¹ nieznacznie dro¿sze lub w najlepszym

razie na tym samym poziomie. 

Nie mo¿na tutaj jednak pomin¹æ mo¿liwo-

œci, jakie niesie ze sob¹ wykorzystanie Vo-

IP na domowym komputerze. Otó¿ dziêki

takim us³ugom jak np. Skype (http://sky-

pe.onet.pl) lub Tlenofon (http://www.tle-

nofon.pl), mo¿liwe jest za³o¿enie wirtual-

nego numeru telefonu, który bêdzie prze-

kierowywa³ dzwoni¹cych na domowy

komputer. Do wyboru s¹ wszystkie strefy

lokalne w Polsce, ca³a procedura rejestracji

trwa zaledwie kilka minut, a numer wirtu-

alny nie ró¿ni siê w niczym od zwyk³ych

numerów telefonicznych (nie brak mu tak-

¿e poczty g³osowej). Korzystanie z tych

us³ug nie wymaga p³acenia abonamentu,

wszystko odbywa siê na zasadzie do³ado-

wywania konta pre-paid.

Jest to szczególnie atrakcyjna oferta dla

osób, które nie maj¹ jeszcze pod³¹czenia do

linii telefonicznej i najczêœciej s¹ skazane

na korzystanie z telefonów komórkowych.

Wybranie wirtualnego numeru telefonu

sprawia, ¿e nawi¹zane z nim po³¹czenie bê-

dzie zawsze traktowane jak rozmowa lokal-

na (w danej strefie numeracyjnej), tak¿e

wtedy, gdy ca³a rodzina wybierze siê z lap-

topem na wakacje do ciep³ych krajów.

Oczywiœcie, przejœcie na telefoniê interne-

tow¹ nie oznacza, ¿e ka¿da rozmowa bê-

dzie wymaga³a operowania s³uchawkami

i mikrofonem, co mo¿e byæ trudne do

skonfigurowania, jak i najzwyczajniej

w œwiecie – ma³o wygodne. Warto zaopa-

trzyæ siê w telefon pod³¹czany do kompu-

tera za pomoc¹ wejœcia USB. Ceny takich

TEMAT NUMERU
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BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

Sieæ bbezprzewodowa ww ddomu Internet ww ddomu zz ³³¹cza bbezprzewodowego

Wystarczy ppod³¹czyæ rrouter ddo ootrzymanego mmodemu ii rrozpocz¹æ nnadawa-

nie. JJe¿eli kktóryœ zz kkomputerów zznajduje ssiê bblisko rroutera, mmo¿na ggo ppod-

³¹czyæ pprzy ppomocy kkabla ((bêdzie tto ttañsze ii sszybsze rrozwi¹zanie)

Je¿eli IInternet jjest ddostarczany ddo ddomu ddrog¹ bbezprzewodow¹, wwystarczy pprzed

routerem ppod³¹czyæ ppunkt ddostêpowy zz ddoczepion¹ wwiêksz¹ aanten¹,

konieczn¹ ddo oodbioru nnadawanego ssygna³u

router
modem

ogród ogród

router

dostawca

Internetu
punkt

dostêpowy

dom dom

Tworz¹c ddomow¹ ssieæ bbezprzewodow¹,

warto zzaopatrzyæ ssiê ww uurz¹dzenia wwypro-

dukowane pprzez ttego ssamego pproducenta.

Pozwoli tto uunikn¹æ pproblemów zz iich kkonfigu-

racj¹. NNa zzdjêciu zzestaw sstartowy GGN-BB49G-

WMAG ffirmy GGigabyte, ssk³adaj¹cy ssiê zz rro-

utera ii kkarty ssieciowej ddo llaptopa

Je¿eli wwyst¹pi¹ zzak³ócenia ww pprzesy³a-

niu ddanych ppomiêdzy kkomputerami aa rroute-

rem bbezprzewodowym, mmo¿na rrozwa¿yæ

kupno ddodatkowej aanteny, pprzeznaczonej

do sstosowania wwewn¹trz bbudynków

(np. GGigabyte GGN-AAT2030C)
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urz¹dzeñ wahaj¹ siê od oko³o 50 do 350 z³,

w zale¿noœci od tego, jaki dany model ma

wyœwietlacz oraz czy jest bezprzewodowy

(np. Philips VOIP3211S w cenie oko³o

250 z³). Natomiast ci, którzy nie zamierza-

j¹ mieæ stale w³¹czonego komputera, na

którym mia³oby dzia³aæ oprogramowanie

do obs³ugi konta Skype lub Tlenofonu, po-

winni zainteresowaæ siê dro¿szymi telefo-

nami, dzia³aj¹cymi ca³kowicie samodziel-

nie. Koszt takiego urz¹dzenia, podpinane-

go bezpoœrednio do ³¹cza internetowego,

kszta³tuje siê na poziomie 700-1000 z³ (ty-

le kosztuje np. telefon DUALphone 3088

lub ³adowarka z punktem dostêpowym

WiFi dla telefonu Skype Edge-corE

WM4201).

DLA BEZPIECZEÑSTWA
Oprócz natychmiastowego dostêpu do te-

lefonu, Internet w domu jednorodzinnym

najlepiej sprawdza siê w zakresie bezpie-

czeñstwa. Nie tak dawno temu g³oœno by³o

o pewnym brazylijskim biznesmenie, któ-

ry przebywaj¹c w Niemczech, zobaczy³

w Internecie, ¿e na drugim koñcu œwiata

z³odziej w³amuje siê do jego domu. Na

szczêœcie, zaalarmowana policja zd¹¿y³a

z³apaæ w³amywacza na gor¹cym uczynku.

By³o to mo¿liwe dziêki zastosowaniu

kamerek internetowych, stale trans-

mituj¹cych obraz z domu na stronê

WWW. Strona taka jest zazwyczaj

zabezpieczona has³em i dostêp-

na tylko dla w³aœciciela. Sta³e

nadawanie sygna³u to zreszt¹ tyl-

ko jeden z mo¿liwych trybów dzia³a-

nia. Praktycznie ka¿da kamerka mo¿e,

dziêki zainstalowanemu oprogramowaniu,

przejœæ w tryb detekcji ruchu i reagowaæ

tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W za-

le¿noœci od preferencji w³aœciciela, mo¿e

on tak skonfigurowaæ kamerkê, aby nada-

wa³a powiadomienie e-mailem pod wska-

zany adres lub wysy³a³a SMS-a za poœred-

nictwem darmowej bramki internetowej.

Je¿eli dom opuszczany jest rzadko i zwykle

na krótko, to do prowadzenia monitoringu

wystarczy niedroga kamerka, jak¹ czêsto

kupuje siê z myœl¹ o komunikatorach in-

ternetowych lub wideokonferencjach.

Koszt takiego urz¹dzenia wynosi oko³o

100-200 z³ (np. Logitech QuickCam Chat

za oko³o 100 z³). Nie bêdzie ona jednak

dzia³aæ przy wy³¹czonym komputerze, po-

nadto jej zasiêg ogranicza kabelek USB,

przez co obserwacja mo¿e nie byæ skutecz-

na. Dlatego przy d³u¿szych wyjazdach naj-

lepiej sprawdzaj¹ siê specjalne kamery

IP. Podobnie, jak z aparatami telefoniczny-

mi do obs³ugi telefonii internetowej, tak

i tutaj dro¿sze s¹ urz¹dzenia dzia³aj¹ce nie-

zale¿nie od komputera. Te bardziej za-

awansowane modele wyposa¿one s¹ w ob-

s³ugê sieci WiFi, zatem maj¹c router bez-

przewodowy, mo¿na zapewniæ im pod³¹-

czenie do Internetu nawet wówczas, gdy

rozlokuje siê je w najwa¿niejszych punk-

tach domu. Rosn¹ca popularnoœæ kamerek

IP w zastosowaniu domowym przy-

czynia siê do spadku ich cen. Obec-

nie koszt zakupu takiego urz¹dzenia

to oko³o 700-1000 z³ (np. Panasonic

BL-C1 za oko³o 700 z³). Dro¿sze mode-

le maj¹ te¿ czêsto funkcjê zapi-

su na dysk lub kartê

pamiêci zdjêæ w wy-

znaczonych odstêpach

czasu, a tak¿e mo¿liwoœæ zaprogramowa-

nia godzin dzia³ania kamery. Mo¿liwe jest

równie¿ kupienie obracanych uchwytów,

u³atwiaj¹cych monitorowanie du¿ych po-

mieszczeñ.

E-DOM W PRAKTYCE
Od prawie dekady producenci sprzêtu do-

mowego kusz¹ nas wizj¹ domu, w którym

ka¿de urz¹dzenie jest pod³¹czone do Inter-

netu. Kuchenka mikrofalowa pobieraj¹ca

z sieci najlepsze ustawienia dla danej po-

trawy, lodówka uzupe³niaj¹ca zapasy

w sklepie internetowym, multimedialne

centrum rozrywki œci¹gaj¹ce muzykê i fil-

my z sieci – niektóre z tych pomys³ów cze-

kaj¹ na sukces od lat, inne powoli wkracza-

j¹ do codziennych zastosowañ.

W praktyce stworzenie inteligentnej sieci

w domu jest proste. Wystarczy szybki 

Internet, dobry bezprzewodowy router

i pomys³ na to, jakie urz¹dzenia do niego

pod³¹czyæ. Maj¹c w domu tak przygoto-

wan¹ sieæ, ¿adna e-lodówka nie bêdzie

nam straszna.
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Idea po³¹czenia w ramach jednego urz¹dzenia telewizji, radia oraz Internetu doprowadzi³a do po-

wstania komputerów klasy Media Center PC. Od zwyk³ych komputerów osobistych ró¿ni¹ siê kil-

koma w³aœciwoœciami, dziêki którym mo¿na je z powodzeniem postawiæ w salonie, tu¿ obok od-

twarzacza DVD i zestawu audio.

Przede wszystkim maj¹ obudowy stylizowane na sprzêt audio-wideo. Mimo, ¿e w œrodku znajduj¹

siê wszystkie standardowe komponenty komputera - takie jak p³yta g³ówna, dysk twardy, karta

graficzna i odtwarzacz DVD - zestawy Media Center PC maj¹ z regu³y eleganckie przednie panele

z wyœwietlaczami, wyjœciami USB i czytnikiem kart pamiêci. Mo¿na je ponadto obs³ugiwaæ pilotem,

a nie tylko z bezprzewodowej klawiatury i myszki. Obowi¹zkowym dodatkiem jest równie¿ tuner

telewizyjny, umo¿liwiaj¹cy odbiór radia i telewizji.

Nad ca³oœci¹ czuwa specjalna wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows XP Media Center

Edition lub - w przypadku najnowszego systemu Windows Vista – dodatek Windows Media Cen-

ter. Dziêki niemu, po uruchomieniu komputera, na ekranie telewizora wyœwietla siê uproszczone

menu, z poziomu którego mo¿na odtwarzaæ wybrane pliki multimedialne lub kana³y telewizyjne.

Niestety, przegl¹danie Internetu jest w tym trybie mocno utrudnione, dlatego lepiej wówczas siê-

gn¹æ po zwyk³¹ klawiaturê oraz myszkê i przejœæ do standardowego interfejsu systemu Windows

(obecnego tak¿e w wersji Windows XP Media Center Edition).

Za ten komfort trzeba jednak zap³aciæ, i to niema³o. Ceny gotowych zestawów klasy Media Center

PC zaczynaj¹ siê od oko³o 3000 z³. Bez monitora, oczywiœcie.

MEDIA CCENTER PPC, CCZYLI DDOMOWE CCENTRUM RROZRYWKI

Aby ppod³¹czyæ kkomputer ddo

bezprzewodowej ssieci

lokalnej, nnie

potrzeba

specjalistycz-

nej wwiedzy.

Wystarczy zzaopa-

trzyæ ssiê ww kkartê ssiecio-

w¹ nna UUSB ((na zzdjêciu mmo-

del DD-LLink WWUA-11340), zz wygl¹-

du pprzypominaj¹c¹ ppopularne

PenDrive'y

Router DDIR-6635 ww sstandardzie 8802.11N –– Najnowsze rroutery oobejmuj¹ zzasiêgiem

bezprzewodowym domy oo 2-33 kkondygnacjach ooraz oogródek

fo
t.

 DD
-LL

IN
K
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t. 
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NK
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TEMAT NUMERU BEZPIECZNY I INTELIGENTNY DOM

INTERNET SATELITARNY
W PAKIECIE
Wykupuj¹c us³ugê dostêpu do Internetu

za poœrednictwem ³¹cz satelitarnych,

które umo¿liwiaj¹ jedynie œci¹ganie da-

nych bez mo¿liwoœci ich wysy³ania,

u¿ytkownik nie jest na szczêœcie pozosta-

wiony samemu sobie. 

Dostawcy us³ug internetowych oferuj¹

czêsto korzystne pakiety, obejmuj¹ce ³¹-

cze satelitarne oraz abonament na po³¹-

czenia GPRS/EDGE bez limitu wysy³a-

nych danych u jednego z funkcjonuj¹-

cych na rynku operatorów telefonii ko-

mórkowej. Klient otrzymuje wówczas

oddzieln¹ kartê SIM i numer telefonu,

mo¿e równie¿ zaopatrzyæ siê po przy-

stêpnej cenie w dedykowany modem

GPRS (w cenie od 400 z³ w górê). Warto

dodaæ, ¿e zakupiona w ten sposób akty-

wacja jest przeznaczona jedynie do

wspó³pracy z ³¹czem satelitarnym i ra-

czej nie przyda siê do innych zastoso-

wañ.

WYBRANE OFERTY:
ONETKONEKT SATELITA

http://konekt.onet.pl/satelita/

Ceny pakietów przy umowie na czas nieokreœlony.

Do ceny pakietu z kana³em zwrotnym nale¿y doli-

czyæ jednorazow¹ kaucjê za kartê SIM w wysokoœci

100 z³.

Pakiet MMega

Szybkoœæ transferu – 1024 kb/s

bez kana³u zwrotnego 189 z³ (brutto/mies.)

z kana³em zwrotnym GPRS 239 z³ 

Pakiet SStandard+

Szybkoœæ transferu – 640 kb/s

bez kana³u zwrotnego 129 z³

z kana³em zwrotnym GPRS 179 z³ 

Pakiet SStandard

Szybkoœæ transferu – 320 kb/s

bez kana³u zwrotnego 79 z³ 

z kana³em zwrotnym GPRS 129 z³ 

SKYSAT+

http://www.skysatplus.pl

Cena pakietów przy umowie na czas nieokreœlony

z kana³em zwrotnym GPRS:

Pakiet SStandard

Szybkoœæ transferu 320 kb/s – 139 z³ 

Pakiet PPlus

Szybkoœæ transferu 640 kb/s – 179 z³

Pakiet MMega

Szybkoœæ transferu 1024 kb/s – 229 z³ 

ADSL – na tej technologii bazuje m.in. popu-

larna Neostrada. Dziêki ADSL mo¿liwe jest

szybkie przesy³anie danych za poœrednic-

twem zwyk³ych miedzianych kabli telefonicz-

nych. Prêdkoœci transferu s¹ du¿e i docho-

dz¹ nawet do 8 Mb/s (w praktyce u¿ytkowni-

kowi koñcowemu oferuje siê mniejsze trans-

fery, dla przyk³adu najszybsza oferowana

wersja Neostrady to obecnie 6144 kb/s). 

Mimo wielu zalet, ADSL ma jedn¹ wadê:

punkt pod³¹czenia nie mo¿e byæ zlokalizowa-

ny dalej ni¿ 6 km od centrali telefonicznej.

Dlatego ADSL i dom jednorodzinny nie 

zawsze id¹ ze sob¹ w parze.

Sieci kkablowe – operatorzy kablowi ju¿ od kilku

lat czyni¹ u¿ytek ze swoich nowoczesnych sieci

œwiat³owodowo-miedzianych (HFC), udostêp-

niaj¹c us³ugê szybkiego Internetu. Z powodze-

niem  konkuruj¹ oni z technologi¹ ADSL, oferu-

j¹c szybszy transfer i wy¿sze limity œci¹ganych

danych. Problem w tym, ¿e kablówka w domu

jednorodzinnym to jeszcze rzadszy widok ni¿

ADSL.

WiFi – sieci bezprzewodowe to wymarzona

technologia dla sieci osiedlowych, ³¹cz¹cych

ca³e skupiska domów jednorodzinnych. Niegdy-

siejsze pl¹taniny kabli zast¹pi³y stanowiska

punktów dostêpowych, wyposa¿onych w spe-

cjalistyczne anteny do nadawania i odbierania

sygna³u. Jako ¿e sieci osiedlowe, rozdzielaj¹ce

sygna³ internetowy z komercyjnego ³¹cza wy-

negocjowanego u du¿ego dostawcy s¹ czêsto

rozwi¹zaniami pó³amatorskimi, warto najpierw

przez kilka dni przetestowaæ now¹ us³ugê, aby

mieæ pewnoœæ co do jej 

jakoœci.

Internet ssatelitarny – antena satelitarna

zapewnia dostêp do Internetu dos³ownie

wszêdzie, ale ma jedn¹ zasadnicz¹ wadê.

Sygna³ p³ynie tylko w jedn¹ stronê: do

komputera.

Co prawda istniej¹ anteny dwukierunkowe,

ale s¹ to rozwi¹zania specjalistyczne. Zwyk³y

u¿ytkownik musi zapewniæ sobie dodatkow¹

mo¿liwoœæ wysy³ania danych do Internetu.

S¹ to g³ównie ¿¹dania œci¹gniêcia konkret-

nych danych (np. strony WWW), zatem kana³

zwrotny nie musi mieæ du¿ej przepustowo-

œci. Liczy siê bardziej mo¿liwoœæ korzystania

przez ca³y czas. Idealnie nadaje siê do tego

us³uga GPRS w sieciach komórkowych, 

rozliczana na zasadzie rycza³tu.

GPRS/EDGE – chocia¿ nie jest tak szybka jak

Internet szerokopasmowy, to us³uga dostêpu

do sieci przez komórkê z pewnoœci¹ wystarczy

wszystkim tym, którzy ograniczaj¹ siê do oka-

zjonalnego przegl¹dania stron WWW i odbie-

rania poczty elektronicznej. Technologia GPRS

pozwala na œci¹ganie danych z prêdkoœci¹

115 kb/s, z kolei EDGE (nie wszêdzie dostêp-

na) mo¿e nawet œmia³o konkurowaæ ze sta³ymi

³¹czami, gwarantuj¹c transfer dochodz¹cy do

473,6 kb/s.

Dial-uup – czyli po³¹czenia dodzwaniane. 

Polega na dzwonieniu na specjalny numer

telefoniczny za poœrednictwem modemu

komputerowego. Jest to droga (za przeby-

wanie w sieci p³aci siê jak za po³¹czenie lo-

kalne, o ile nie ma siê wykupionego rycza³tu)

i rzadko dzisiaj wykorzystywana us³uga, od-

staj¹ca od znacznie nowoczeœniejszych tech-

nologii ³¹cz sta³ych. Na liniach analogowych

maksymalna prêdkoœæ œci¹gania danych to

56 kb/s, w przypadku linii ISDN przepusto-

woœæ ³¹cza zwiêksza siê dwukrotnie

(do 128 kb/s).

Wiêcej w Budujemy Dom 11-12/06.

KRÓTKI PPRZEGL¥D MMO¯LIWOŒCI DDOSTÊPU DDO IINTERNETU

Serwis iinternetowy uuslugi OOnetKonekt SSatelita

(http://konekt.onet.pl/satelita/)

SkySat+ ((http://www.skysatplus.pl) tto oobecnie nnaj-

wiekszy kkonkurent uuslugi OOnetKonekt SSatelita

– PPodano cceny bbrutto zza mmiesi¹c ––
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