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W jaki sposób wypo-

sa y  dom w dost p

do Internetu, by ko-

rzystanie z zasobów 

sieci by o niezawodne 

i tanie? Przyjrzyjmy 

si , jakie mo liwo ci 

mamy do wyboru?

REMONT/MODERNIZACJA

du a
pr dko ...

Internet            Micha  St pie

równie  w a ciciele domów jednorodzinnych 

po o onych z dala od miasta. Jest to mo liwe 

dzi ki upowszechnieniu bezprzewodowych 

metod dost pu, oferuj cych po czenie za 

po rednictwem sieci WiFi lub sieci telefonii 

komórkowej (tutaj dost pnych jest kilka tech-

nologii: GPRS, EDGE, UMTS i HSDPA).

Sieci WiFi
Jest to w gruncie rzeczy ta sama technolo-

gia, która sprawia, e nasze laptopy nawi -

zuj  po czenie radiowe z Internetem, kie-

dy jeste my w hotelu  czy w kawiarni, gdzie 

funkcjonuje bezprzewodowa sie  lokalna 

(zwana WLAN, ). Ró nice pomi dzy sie-

ci  w kawiarni, a t  na ma ym osiedlu tkwi

przede wszystkim w mocy zastosowanych 

anten i rozmieszczeniu punktów dost po-

wych, czyli nadajników.

 O ile jednak w hotelu czy kawiarni jeden 

nadajnik rozmiarów pude ka czekoladek jest 

w stanie bez problemu obs u y  jedno du e

pomieszczenie, o tyle do przesy ania da-

nych na odleg o  kilkudziesi ciu lub kilku-

set metrów stosowane s  mocniejsze anteny 

zewn trzne, podpi te do punktów dost po-

wych (nadajników ).

 Dostarczaniem Internetu w ten spo-

sób zajmuj  si  zwykle ma e lokalne fir-

my, obejmuj ce zasi giem ca e osiedla do-

mów jednorodzinnych lub nawet fragmenty 

miejscowo ci. U atwia to niska zabudowa, 

w przeciwie stwie do centrum miasta lub 

blokowisk, gdzie liczne wysokie budynki 

ograniczaj  zasi g fal radiowych.

Sieci telefonii komórkowej
Chocia rycza towy dost p do Internetu 

( ) za po rednictwem komórki polscy ope-

ratorzy komórkowi oferuj  od dobrych kilku 

lat, to dopiero od niedawna korzystanie z tej 

us ugi sta o si  komfortowe. A wszystko za 

spraw  rozwijaj cej si  technologii.

 Na pewno ka dy czyta  lub s ysza  w re-

klamach nowych modeli telefonów o takich 

technologiach przesy u danych, jak EDGE 

czy UMTS. 

EDGE. Sieci  obs uguj c  starsz  techno-

logi  EDGE pokryta jest obecnie prawie ca a

powierzchnia kraju. Starsza nie znaczy wca-

le gorsza, poniewa  EDGE zapewnia ci -

ganie danych z pr dko ci  do 236,8 kb/s. 

W praktyce jednak pr dko  ta cz sto prze-

kracza tylko 100 kb/s, lecz i tak jest to stan-

dard, jakim cieszyli si  posiadacze tradycyj-

nych sta ych czy jeszcze 3–4 lata temu.

UMTS. To najnowszy standard telefonii 

trzeciej generacji. Umo liwia ci ganie da-

fo
t.
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Sta y dost p,

Remont lub przebudowa domu to równie

okazja do tego, aby pod czy   domowe 

komputery do Internetu lub je li w domu 

dzia a ju  sie , zmodernizowa  j . Dzi ki 

bezprzewodowym technologiom mo na zre-

zygnowa  z kabli pl cz cych si  pod nogami 

i upychanych pod biurkiem...

Krok 1: pod czamy dom 
do Internetu
Min y ju  dawno czasy, gdy Internet by  do-

brem luksusowym. Obecnie w ród ofert szyb-

kiego dost pu do Internetu przebiera mog
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nych z pr dko ci  dochodz c  do 7,2 Mb/s 

(dotyczy telefonów dzia aj cych w techno-

logii HSDPA), co w pe ni wystarcza do ogl -

dania na ywo filmów, telewizji i prowadze-

nia wideokonferencji. Jest to jednak wci

nowe rozwi zanie, dost pne obecnie jedy-

nie w obr bie najwi kszych polskich miast.

Dla porównania, stosowana jeszcze 

w pierwszej po owie tej dekady technolo-

gia GPRS ( ) umo liwia a przesy anie da-

nych z pr dko ci  dorównuj c  starym mo-

demom analogowym, czyli w praktyce 

30–80 kb/s. Taka pr dko  wystarcza do 

w miar  komfortowego, przegl dania stron 

www, ale nie nadaje si  do ci gania plików 

czy korzystania z multimediów. 

 Mog oby si  wydawa , e wobec szyb-

kiego rozwoju technologii, korzystanie 

z Internetu za po rednictwem sieci komór-

kowych jest idealnym wyborem. A jednak 

nie zawsze tak jest.

Operatorzy komórkowi, a tak e producen-

ci sprz tu, wci  kieruj  swoj  ofert  g ów-

nie do firm, czyli do osób nierozstaj cych si

z laptopami. Skutek tego jest taki, e wi k-

szo  tanich modemów EDGE/UMTS ( )

przeznaczona jest do instalowania w lapto-

pach – przez cze PCMCIA. A takiego z -

cza nie maj  zwyk e komputery stacjonarne.

Modemy na cze USB. W ostatnim cza-

sie zacz y pojawia  si  w ofercie operatorów 

(przyk ad – modem Huawei E220 w cenie 

ok. 500 z ). Modem taki mo na pod czy  do 

dowolnego komputera, ale nadal nie rozwi -

zuje to wszystkich problemów, bo mo e to 

by  tylko jeden komputer, a udost pnienie 

takiego po czenia do innych komputerów 

w domu jest wprawdzie mo liwe, ale nie tak 

proste jak skorzystanie z gotowych rozwi -

za . A takie dopiero si  pojawiaj .

Co wybra ?
Post p w dziedzinie bezprzewodowego 

Internetu sprawia, e w a ciciele domów 

jednorodzinnych coraz cz ciej szukaj  al-

ternatywy dla sta ych czy oferowanych 

przez sieci kablowe i operatorów telefonicz-

nych. Sieci kablowe  maj  ograniczony za-

si g dzia ania, ale w zamian oferuj  Internet 

o przepustowo ci od kilku do kilkunastu 

megabitów (przyk ad – us uga Internet Ultra 

20 Mb/s w sieci kablowej UPC za 149 z  mie-

si cznie).

Ale na szybki Internet ze zwyk ych czy 

telefonicznych, mo liwy dzi ki technolo-

gii ADSL, w której dzia a m.in. neostrada tp, 

mog  liczy  tylko osoby mieszkaj ce nieda-

leko centrali telefonicznej. W praktyce od-

leg o  ta wynosi maksimum nieco ponad 

5 km, a w najnowszych wersjach tej techno-

logii, umo liwiaj cych odbiór telewizji cy-

frowej i filmów na danie – tylko 2 km.

Na co zatem warto si  zdecydowa ? Je eli 

szukamy rozwi zania mo liwie proste-

go i niewymagaj cego wiedzy technicznej 

lub pomocy znajomego informatyka, war-

to wybra  lokaln  firm  korzystaj c  z WiFi. 

Instalacja takiego Internetu wymaga jedy-

nie zakupienia punktu dost powego z an-

ten , który zostanie skonfigurowany przez 

pracownika firmy. Do takiego punktu do-

st powego atwo b dzie pod czy  domowy 

sprz t sieciowy, o czym piszemy dalej.

Je eli jednak takiej oferty nie ma lub dos-

tawca Internetu nie cieszy si  dobr  opini ,

nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzysta

z Internetu w komórce. To ju  nie s  pionier-

skie czasy, gdy po czenia bywa y niestabil-

ne, a sprz t zawodny. Najtaniej i najpro ciej 

b dzie kupi  zrycza towany abonament 

wraz z modemem u jednego z operatorów 

(patrz ramka). Mo na wtedy liczy  na po-

moc techniczn  i oprogramowanie, które au-

tomatycznie skonfiguruje nasz sprz t.

Krok 2: pod czamy 
komputery do Internetu
Za ó my, e w naszym domu s  (lub b d )

dwa komputery przeno ne i jeden komputer 

stacjonarny. Jak na sta e pod czy  je do sieci?

To proste, stwórzymy w asn  domow

sie  bezprzewodow , która b dzie udost p-

nia  Internet jedynie na terenie domu kom-

puterom domowników.

B dzie nam do tego potrzebny router. 

Obecnie dost pne routery maj  standardo-

wo wbudowane punkty dost powe sieci bez-

przewodowej, dzi ki czemu nie trzeba pro-

wadzi  kabli od routera do komputerów.

Zdarza si , e dostawcy Internetu oferuj

modem z funkcj  routera (np. urz dzenie 

 Linksys WRT54G3G-EM to nowy model 
routera do obs ugi sieci bezprzewodowej 
w domu. Ma on wbudowany modem 3G i po-
trafi czy  si  z Internetem przez sie  ko-
mórkow

fo
t.

 L
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Modem dedykowany z wbudowanym routerem ( ), do którego da si  w o y  kar-

t  SIM od telefonu. Nie do , e po czy si  on z sieci , to dodatkowo udost pni Internet 

wszystkim komputerom w domu. Takim urz dzeniem jest na przyk ad router Linksys 

WRT54G3G-EM, obs uguj cy wszystkie standardy transmisji danych (tak e HSDPA), który 

mo na kupi w cenie poni ej 400 z . Modem dedykowany z wbudowanym routerem Option 

GlobeSurfer II, za 242,78 z  przy wykupieniu abonamentu za 120,78 z  miesi cznie, oferuje 

w promocji tak e sie  Era klientom korzystaj cym z us ugi blueconnect. To nowo , po-

niewa  dotychczas podobne urz dzenia  kosztowa y 1000 z  lub wi cej, a zapewniaj  one 

podobny komfort obs ugi sieci, jaki maj  u ytkownicy popularnej neostrady.

Telefon komórkowy jako modem. Mo e to by  zwyk y telefon komórkowy z mo liwo ci

takiego zastosowania i – co po dane – z funkcj  bezprzewodowej komunikacji z kompute-

rem (np. za po rednictwem Bluetootha), aby nie trzeba by o pod cza  kolejnych kabli.

Modem i router w jednym telefonie. Do niedawna telefon komórkowy da o si  pod -

czy  tylko do jednego komputera, podobnie jak modem dedykowany. Jednak od pewnego 

czasu u ytkownicy najnowszych telefonów z systemem operacyjnym Symbian 60 i wbudo-

wan  obs ug  WiFi (np. dost pn  u polskich operatorów Nokii E51 lub biznesowej Nokii 

N95) mog  sprawi , e zadzia a on jako modem i router w jednym. Dzi ki fi skiemu opro-

gramowaniu JoikuSpot (http://www.joikuspot.com) ka dy posiadacz takiego telefonu mo e

po czy  si  z Internetem za po rednictwem sieci komórkowej, a nast pnie – udost pni

to po czenie w bezprzewodowej sieci lokalnej. Dok adnie tak, jak robi to opisany wcze-

niej modem z routerem.

Jest to rozwi zanie wymagaj ce obeznania z telefonami i sieciami, ale raz skonfiguro-

wane, b dzie dzia a  zawsze. Jest to tak e spora oszcz dno , bo gdy dysponujemy od-

powiednim telefonem (lista modeli dost pna jest na stronie producenta), wszelkie wydat-

ki ograniczaj  si  do kilkunastu euro na pe n  wersj  programu.

Nowinki techniczne
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Remont/Modernizacja

livebox w us udze neostrada tp). Najcz ciej 

w celu  uruchomienia domowej sieci bez-

przewodowej musimy jednak kupi  rou-

ter sami. Na szcz cie ceny tych urz dze

w ostatnich latach znacznie spad y, dzi ki 

czemu markowe urz dzenie mo na ju  ku-

pi  za 100–200 z  (np. Asus Wireless Router 

WL-520GC).

Internet z sieci WiFi 
Rozwa my na pocz tek wariant, gdy dom 

jest pod czony do sieci WiFi udost pnianej 

przez lokalnego dostawc . Otrzymali my 

lub kupili my wskazany punkt dost po-

wy z wi ksz  anten  do odbioru sygna u

z Internetem.

Do punktu dost powego, odbieraj cego 

Internet, pod czymy teraz nasz router, któ-

rego u yjemy do uruchomienia domowej sie-

ci bezprzewodowej. Konfiguracja urz dzenia 

powinna przebiec szybko i bez problemów, 

jako e wi kszo  nowych urz dze  zosta-

a stworzona z my l  o domowych u ytkow-

nikach. Uruchamiaj c nasz  now  sie  lokal-

n  w domu, zwró my uwag  na to, by router 

mia  w czone szyfrowanie danych.

Istniej  dwa rodzaje szyfrowania da-

nych: WEP (s absze) oraz WPA (mocniej-

sze). Urz dzenie b dzie zapewne domy l-

nie skonfigurowane pod k tem szyfrowania 

WEP, co zwykle wystarcza, cho  nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby w przysz o ci zmieni

je samemu na lepsz  wersj .

Od tego momentu, aby pod czy  si  do 

sieci, konieczne b dzie podanie klucza, któ-

ry jest wydrukowany m.in. na pude ku od 

routera. Gdyby zasz a taka potrzeba, klucz 

zawsze mo na zmieni  w ustawieniach rou-

tera (jak to zrobi , t umaczy instrukcja).

Skoro jest to sie  bezprzewodowa, ka dy

z naszych komputerów powinien mie  zain-

stalowan  bezprzewodow  kart  sieciow .

Nowe modele laptopów maj  ju  takie kar-

ty wbudowane w standardzie. Do starszych 

modeli oraz komputerów stacjonarnych 

mo na tak  kart  dokupi  – koszt przyk a-

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – popularna technologia dost pu do Internetu 

za po rednictwem zwyk ych kabli telefonicznych. Jej zalet  s  szybkie transfery, jednak za 

cen  ograniczonego zasi gu, który wynosi  kilka kilometrów od centrali telefonicznej.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) – ulepszona wersja technologii GPRS 

stosowanej w sieciach GSM. Maksymalny transfer przy u yciu EDGE wynosi 473,6 kbit/s, 

ale rzeczywiste uzyskiwane warto ci nie przekraczaj  zazwyczaj 230 kbit/s. Sie  EDGE po-

krywa swoim zasi giem znaczn  cz  terytorium Polski, niezale nie od operatora (ka dy 

operator oferuje ten typ sieci).

GPRS (General Packet Radio Service) – stara technologia stosowana w sieciach ko-

mórkowych do przesy ania danych. W praktyce niewiele szybsza od tradycyjnego mode-

mu analogowego.

HSDPA – technologia dost pna w sieci komórkowej  UMTS. Je eli znajdujemy si  w miej-

scu, gdzie jest dost pne cze HSDPA i dysponujemy telefonem, który mo e je obs u y ,

wówczas mo emy liczy  na transfer dochodz cy nawet do 7,2 Mbit/s.

Karta sieciowa – urz dzenie, za po rednictwem którego czymy si  z sieci  lokaln  w biu-

rze, w domu lub w restauracji. Niegdy  królowa y karty sieciowe pod czane do sieci za 

po rednictwem kabla, obecnie standardem s  karty sieciowe bezprzewodowe, które ko-

munikuj  si  z Internetem drog  radiow . W nowych modelach komputerów wbudowa-

na karta sieciowa jest ju  standardem, ale mo na tak e dokupi  kart  sieciow  w posta-

ci podr cznego pendrive’a.

Kilobajt (KB) – jednostka u ywana w informatyce do okre lania ilo ci informacji lub wiel-

ko ci pami ci (wagi pliku); 1 KB = 1024 B (bajty).

Kilobit (kb) – jednostka informacji, stosowana do okre lania przepustowo ci czy i szyb-

ko ci transmisji danych; wyra ana w kilobitach na sekund  (w skrócie kb/s).

Kilobit (kb) i kilobajt (KB), a tak e odpowiednio: megabajt (Mb) i megabit (MB) to ró ne 

jednostki miary, które atwo ze sob  pomyli .

Modem – odpowiada za pod czenie do Internetu. W zale no ci od rodzaju dost pu do 

Internetu, mo emy mie  do czynienia z ró nymi modemami (modemy ADSL w tradycyj-

nych sieciach telefonicznych, modemy kablowe w sieciach kablowych, modemy komór-

kowe w sieciach telefonii komórkowej itd.).

Pr dko  przesy u danych (przeliczana z kb/s na MB) – dysponuj c czem o pr dko-

ci 100 kb/s, ci gniemy z Internetu 0,73 MB danych w ci gu minuty i prawie 44 MB w ci -

gu godziny. Z kolei cze o pr dko ci 1 Mb/s (czyli 1000 kb/s) pozwoli ci gn  w przeci -

gu nieco ponad 2 h a  1 GB danych.  

Punkt dost powy (Access Point) – urz dzenie b d ce pomostem pomi dzy sieci

przewodow  a sieci  bezprzewodow  (w standardzie 802.11) lub pomi dzy dwoma sie-

ciami bezprzewodowymi. Powszechnie stosuje si  punkty dost powe do udost pnienia 

Internetu wielu komputerom np. w domu jednorodzinnym, jednocze nie bez konieczno-

ci uk adania kabli.

Router – urz dzenie s u ce do rozdzielania sygna u w sieci lokalnej pomi dzy znajduj -

ce si  w niej komputery. W domowych zastosowaniach router pod czony jest bezpo red-

nio do modemu (ADSL, kablowego, satelitarnego itd.) i udost pnia Internet wszystkim 

komputerom w domu. Obecnie standardem s  routery z wbudowanymi bezprzewodowy-

mi punktami dost powymi.

Rycza towy dost p do Internetu za po rednictwem komórki – model dost pu do 

Internetu, w którym p aci si  za ilo  pobranych danych, a nie za czas po czenia z sie-

ci .

Standard 802.11b – standard sieci bezprzewodowej, umo liwia przesy anie danych z pr d-

ko ci  do 11 Mbit/s.

Standard 802.11g – standard sieci bezprzewodowej, nast pca 802.11b. Umo liwia prze-

sy anie danych z pr dko ci  do 54 Mb/s. Urz dzenia w standardzie 802.11g wspó pracuj

poprawnie z urz dzeniami w standardzie 802.11b – efektem takiego po czenia jest jedy-

nie ni sza pr dko  przesy ania danych.

cd. ->

S owniczek 

 Modem GlobeSurfer II 7.2 u atwia
udost pnienie w domu szybkiego Internetu z sieci 
komórkowej

fo
t.

 O
p

ti
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n
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dowej karty na z cze USB (np. D-Link USB 

2.0 DWL-G132) to ok. 100 z .

Urz dzenia takie przystosowane s  do od-

bierania sygna u z niewielkiej odleg o ci. 

Problemy (przerywanie po cze ) mog  wy-

st pi  ju  nawet wtedy, gdy router zloka-

lizowany jest na pi trze, a komputery – na 

parterze. Przeszkod  mog  by  tak e grube 

ciany, a je li komputer stacjonarny schowa-

ny jest pod biurkiem – nawet gruby drewnia-

ny blat. Rozwi zaniem jest wówczas zastoso-

wanie lepszej, wi kszej anteny. Do wymiany 

anteny przystosowane s  zwykle routery 

oraz dobre karty sieciowe. Cena popularnego 

modelu anteny TP-Link TL-ANT2405C nie 

przekracza 25 z , a mo e znacz co podnie

komfort korzystania z sieci.

Internet z sieci komórkowej
Troch  wi cej zachodu wymaga udost pnie-

nie wszystkim komputerom Internetu z ko-

mórki. Je eli zdecydujemy si  na wykupienie 

jednego abonamentu na Internet wraz z mo-

demem dedykowanym do komputera prze-

no nego, wówczas dwa pozosta e kompute-

ry pozostan  bez sieci. Mo na sobie z tym 

poradzi , instaluj c odpowiednie oprogra-

mowanie. Wówczas po czenie b dzie prze-

kazywane drog  bezprzewodow  do nasze-

go routera odpowiadaj cego za domow  sie

bezprzewodow  (który w tym wariancie tak-

e trzeba kupi ), a stamt d – do pozosta-

ych komputerów. Jest to jednak rozwi zanie 

trudne w konfiguracji, a ponadto ma o kom-

fortowe, poniewa  laptop z zainstalowanym 

modemem musi by  zawsze w czony.

Je eli domowy bud et na to pozwala, a-

twiej b dzie kupi  dedykowany modem in-

ternetowy z funkcj  routera (np. wspomnia-

ne ju  Linksys WRT54G3G-EM lub Option 

GlobeSurfer II). Wówczas ca a konfiguracja 

stanie si  znacznie prostsza, bowiem za jed-

nym zamachem konfigurujemy po czenie 

z Internetem i domow  sie .

Na podobnej zasadzie dzia a  b dzie 

Internet z telefonem komórkowym w roli mo-

demu i routera, dzi ki zastosowaniu progra-

mu JoikuSpot. Trzeba jednak pami ta , e

taki telefon b dzie musia  by  wówczas non 

stop w czony i raczej trudno go b dzie bra

ze sob  do pracy. Warto wiedzie , e moc sy-

gna u sieci bezprzewodowej generowana 

przez nadajnik telefonu jest mniejsza, cho

zu ycie baterii – zwi kszone. Z pierwszym 

problemem mo na sobie poradzi , si gaj c po 

niezast piony router, który przejmie sygna

i rozdzieli go na pozosta e komputery. Ci g e

dzia anie telefonu oznacza natomiast, e b -

dzie on musia  by  stale pod czony do ado-

warki. Inaczej bateria roz aduje si  po kilku 

godzinach.

Co kupi ?
W najta szym wariancie stworzenie sieci 

bezprzewodowej w domu b dzie kosztowa

od 100 do 300 z . Tyle wyniesie czny koszt 

bezprzewodowych kart sieciowych do tych 

komputerów, w których Internet nie jest 

jeszcze zainstalowany. W tej propozycji za-

o yli my, e otrzymali my modem z route-

rem od firmy dostarczaj cej Internet.

Dro szy wariant wymaga zakupienia ro-

utera bezprzewodowego. Tak jest wów-

czas, gdy Internet dostarcza lokalna firma 

przez WiFi lub te  gdy korzystamy z sie-

ci telefonii komórkowej, z wykorzystaniem 

otrzymanego w promocji standardowe-

go modemu, pod czanego do laptopa lub 

komputera stacjonarnego. Koszt tego wa-

riantu jest wy szy o 100–200 z , a zatem 

wyniesie 300–500 z .

W najdro szym wariancie korzystanie 

z Internetu w sieci komórkowej rozdzielane 

jest na wszystkie komputery w domu za po-

rednictwem specjalnego modemu z funk-

cj  routera. Koszt zakupu takiego urz dze-

 Dzi ki aplikacji JoikuSpot, 
ka dy posiadacz telefonu 
z systemem operacyjnym 

Symbian s60 i obs ug  WiFi, 
np. Nokii E51 lub Nokii N95, 

mo e przekszta ci  swoj
komórk  w modem interneto-

wy z wbudowanym bezprzewo-
dowym punktem dost powym. 
A tym samym udost pnia  po-
czenie z Internetem wszystkim 

komputerom w domu

fo
t.

 J
o

ik
u

S
p

o
t

Ze s abym sygna em sieci 
wewn trz domu 
mo na sobie poradzi ,
pod czaj c do kompute-
rów lub routera wi ksz
anten , np. model 
TL-ANT2405C 
firmy TP-Link (a) lub kupi
model karty sieciowej na 
z czu USB z zewn trzn
anten  radiow  (b)

fo
t.

 T
P

-L
in

k

fo
t.

 N
o

k
ia

 Korzystaj c z Internetu 
dost pnego przez telefon 
komórkowy najwygo-
dniej  p aci  za ka de 
100 KB przes anych 
informacji, a nie za czas 
dost pu do sieci

a

Standard 802.11n – najnowszy standard sieci bezprzewodowej. Prace nad nim nie zosta-

y jeszcze uko czone, ale na rynku s  ju  dost pne pierwsze urz dzenia, które potrafi  go 

obs u y . Umo liwia on przesy anie danych z pr dko ci  nawet do 600 Mb/s, przy dwu-

krotnie wi kszym zasi gu ni  802.11g. Co wa ne, urz dzenia sieciowe dzia aj ce w stan-

dardzie 802.11n, obs u  tak e po czenia w standardach 802.11g i 802.11b.

UMTS – sie  komórkowa trzeciej generacji, dost pna ju  w wi kszych miastach w Polsce. 

Umo liwia przesy anie danych z pr dko ciami dorównuj cymi czom sta ym.

WLAN – bezprzewodowa sie  lokalna. W sk ad takiej sieci mog  wchodzi  wszystkie 

komputery w domu. Wszystkie domowe urz dzenia sieciowe, które mo na kupi  w skle-

pie, pracuj  wedle tych samych standardów przesy u danych, znanych razem jako WiFi 

(Wireless Fidelity). Je eli urz dzenie (np. karta sieciowa) dzia a w obecnie stosowanym 

standardzie802.11g, wówczas b dzie przesy a  dane z pr dko ci  do 54 Mb/s. Je eli ob-

s uguje starszy standard 802.11b, wtedy pr dko  b dzie ni sza (11 Mb/s), ale nadal urz -

dzenia b d  ze sob  wspó pracowa . Je li kupimy  obecnie urz dzenia sieciowe, w 99% 

przypadków otrzymamy sprz t obs uguj cy obecny standard 802,11g.

S owniczek 

fo
t.

 L
in

k
s
ys

b
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Remont/Modernizacja

nia w sklepie to 400–500 z . Mo na roz o y

ten wydatek na raty, kupuj c podobne urz -

dzenie w promocji wraz z abonamentem, np. 

model Option GlobeSurfer II w us udze blue-

connect w sieci Era za 129 z  miesi cznie 

(cena w sklepie internetowym producenta to 

272 EUR). Ale koszt sumaryczny takiego roz-

wi zania mo e wynie  nawet 800–1000 z .

Powy sze obliczenia nie obejmuj  oczy-

wi cie kosztów samego abonamentu (patrz 

ramka) i ewentualnych op at instalacyj-

nych. Wida  jednak, e koszt doprowadze-

nia Internetu do domów jednorodzinnych 

spada z roku na rok. Przybywa tak e roz-

wi za  i urz dze  przeznaczonych na ten 

rynek. Dzi ki temu na szybki Internet mo e

sobie pozwoli  ka dy, niezale nie od tego, 

gdzie mieszka. A  chcia oby si  rzec: na-

reszcie! 

 Modem GlobeSurfer 3G HSDPA wyposa o-
ny jest w USB 2,0 i gniazdo anteny zewn trznej. 
Mo na go pod czy  do laptopa lub komputera 
stacjonarnego

fo
t.

 O
p

ti
o

n

fo
t.

 N
o

k
ia

 Wi kszo  obecnie 
oferowanych telefo-
now komórkowych 
zapewnia dost p do 
Internetu. By wygod-
niej by o z nich ko-
rzysta , aparaty maj
coraz wi ksze wy wie-
tlacze

plpl W i 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 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 !

INFO RYNEK Ile kosztuje dost p do Internetu?

* Transfer w godzinach od 24:00 do 12:00; ** Abonament miesi czny na czas nieokre lony, nieobejmuj cy promocji (ceny z wrze nia 2008)

A
D

S
L 

(
)

Firma/nazwa us ugi Strona www
Pr dko  odbierania

/wysy ania danych (kb/s)
Aktywacja (z )

Abonament
miesi czny** (z )

Telekomunikacja Polska/
Neostrada

www.neostrada.pl

128/64

112,87

118,34
256/128 125,66
512/128 168,36

1024/256 228,14
2048/256 248,88
6144/512 291,58

Netia/Szybki Internet www.netia.pl

256/128

98,82

67,10
512/128 85,40

1024/256 134,20
2048/256 170,80
4096/512 207,40
6144/512 231,80

16384/1024 305,00

Aster/AsterNet www.aster.pl

256 (512)*/128
269,00 z

(dla istniej cej linii telefonicznej 
ASTER: 129,00 z )

97,00
768 (1536)*/256 107,01
3072 (6144)*/512 141,01
6144 (10240)*/512 167,01

S
ec

i k
ab

lo
w

e

Inea/Multisie www.inea.pl

128/64

298,90

49,00
256/96 59,00

1024/256 79,00
2048/256 99,00
3072/512 121,91
4096/512 138,99
6144/512 168,99
8192/512 189,00

Vectra/VectraNet www.vectra.pl

128/64
99,00

(cena dotyczy obiektów 
wielorodzinnych, w pozosta ych 

– cena wg kosztorysu)

59,00
512/128 99,00

1024/256 119,00
2048/384 139,01
6144/512 219,00

UPC/Chello www.chello.pl

512/64 100,00 49,00
2048/384 69,00 64,00

10240/1024
100,00

89,00
20480/2048 149,00

INTERNET PRZEZ SIE  KOMÓRKOW

1024 kb=1 Mb

W zestawieniu nie znalaz y si  promocje i us ugi, z któ-
rych mo na korzysta  w zwyk ych planach taryfowych. 
Zestawienie obejmuje jedynie ofert  przeznaczon  do 
korzystania z Internetu, umo liwiaj c  wykupienie mo-
demów dedykowanych po promocyjnych cenach.

INTERNET PRZEWODOWY

OPERATOR
Koszt abonamentu 

[z /miesi c]
Limit 

transferu
Stawka pre-

-paidowa za 100 KB

Plus 

(www.iplus.pl)

iPlus prywatnie 60 – 60 z /m-c 1 GB

iPlus simdata:: 0,03 z
iPlus prywatnie 75–75 z /m-c 3 GB

iPlus prywatnie 110 – 110 z /m-c 8 GB
iPlus prywatnie 160 – 160 z /m-c 13 GB

Era (www.era.pl)
Blueconnect 49 – 47,78 z /m-c 1 GB blueconnect starter: 

0,03 zBlueconnect 119 – 117,78 z /m-c 5 GB

Orange (www.orange.pl)

Orange Free Standard – 60 z /m-c 1,5 GB*
Orange Free na kart :

0,03 z
Orange Free Premium – 120 z /m-c 7 GB*
Orange Free Platinium – 150 z /m-c 12 GB

Play (www.playmobile.pl)
Play Online 5GB – 45 z /m-c 5 GB

–
Play Online 10GB – 80 z /m-c 10 GB – ceny brut to – 

* przy zakupie us ugi na orange.pl
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