
N
iezale¿nie od tego, w jaki sposób

internet zosta³ doprowadzony do

posiad³oœci, w wiêkszoœci przy-

padków pod³¹czenie do sieci wszystkich

komputerów w domu le¿y ju¿ w gestii

domowników. Oczywiœcie, rodzaj ³¹cza

internetowego ma wp³yw na komfort

korzystania z zasobów sieci przez kilka

osób jednoczeœnie. Dlatego te¿ istotne

jest, aby zapewnia³o ono szybkie trans-

fery (akceptowalne minimum to 128-

256 kb/s) i akceptowalne limity œci¹ga-

nych danych (dla domowych zastoso-

wañ wystarczy 5-10 GB miesiêcznie).

INTERNET W OGRODZIE

MICHA£ SSTÊPIEÑ

Serfowanie w trawie
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Rozpoczynaj¹ce siê w³aœnie lato zachêca do

czêstszego przebywania na tarasie lub w ogrodzie. 

W takich okolicznoœciach przyrody nawet praca na

komputerze, mo¿e byæ przyjemnoœci¹, zw³aszcza gdy

nie musimy traciæ ³¹cznoœci z Internetem. 

Na szczêœcie po³¹czenie przyjemnego

z po¿ytecznym jest mo¿liwe.
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Z tego wzglêdu, a tak¿e z racji

na wysokie koszty, w co-

dziennym u¿ytkowaniu od-

radza siê korzystanie z do-

stêpu do Internetu za poœrednic-

twem tradycyjnych modemów telefo-

nicznych (tzw. po³¹czeñ dial-up) czy te-

lefonii komórkowej.

Doskonale sprawdz¹j¹ siê za to us³ugi

bazuj¹ce na technologii ADSL, sieciach

kablowych, ³¹czach satelitarnych czy

bezprzewodowych sieciach lokalnych.

Wykupuj¹c tak¹ us³ugê, u¿ytkownik

otrzymuje modem, który nale¿y pod³¹-

czyæ do komputera. Takie rozwi¹zanie

nie sprzyja mobilnoœci. I chocia¿ zda-

rzaj¹ siê chlubne wyj¹tki w postaci mo-

demu livebox tp oferowanego przez Te-

lekomunikacjê Polsk¹ w ramach us³ugi

neostrada tp, to zazwyczaj nie obejdzie

siê bez dokupienia dodatkowych urz¹-

dzeñ oraz ich póŸniejszej konfiguracji.

WYRUSZAMY NA ZAKUPY
W celu udostêpnienia internetu na terenie

ca³ej posesji nale¿y stworzyæ lokaln¹ sieæ

bezprzewodow¹. Stanowi j¹ po³¹czenie kil-

ku (dwóch lub wiêcej) po³¹czonych ze sob¹

komputerów – w naszym przypadku bêd¹

to komputery domowników. Ponadto jak

sama nazwa sieci wskazuje, transmisja da-

nych w jej obrêbie nie bêdzie odbywaæ siê

za poœrednictwem kabli, a jedynie drog¹ ra-

diow¹. W Polsce do przesy³ania danych za

poœrednictwem sieci bezprzewodowych wy-

korzystuje siê pasmo 2,4 GHz. Urz¹dzenia

WiFi, jak siê okreœla sieci bezprzewodowe,

dzia³aj¹ wedle dwóch kompatybilnych

standardów: 801.11b (starszy) oraz 802.11g

(nowszy). Informacje o ró¿nicach pomiêdzy

obydwoma standardami zawarto w ramce,

a l e

wystarczy

jeden rzut do cen-

nika dowolnego produ-

centa sprzêtu komputerowego, aby

przekonaæ siê, ¿e obecnie wszystkie

urz¹dzenia obs³uguj¹ oba standardy.

Punktem centralnym sieci bêdzie router.

Jest to urz¹dzenie przez które przechodzi

ca³y ruch w sieci lokalnej, zatem to w³aœnie

do routera bêdzie pod³¹czony ka¿dy kom-

puter w domu. Oprócz tego router pe³ni

funkcjê bramy do internetu – to on zostanie

pod³¹czony do modemu internetowego

i bêdzie udostêpnia³ internet pod³¹czonym

komputerom.

Router przydaje siê tak¿e w sytuacji, gdy

dostawca internetu sztucznie ogranicza

liczbê mo¿liwych do pod³¹czenia do Inter-

netu komputerów w domu. Dzieje siê tak,

gdy firma udostêpniaj¹ca ³¹cze zatwierdza

dostêp tylko dla jednej karty sieciowej, roz-

poznawanej po jej unikalnym adresie MAC.

Posiadacz routera jest w stanie w prosty

sposób skonfigurowaæ go w taki sposób, aby

udawa³ tê konkretn¹ kartê sieciow¹, pod-

czas gdy pozosta³e komputery w sieci lokal-

nej pozostan¹ niewidoczne dla osób trze-

cich.

Do uruchomienia bezprzewodowej sieci

lokalnej niezbêdny bêdzie router z wbu-

dowanym punktem dostêpowym sieci

bezprzewodowej. Punkt dostêpowy wy-

sy³a i odbiera sygna³ radiowy, umo¿li-

wiaj¹c tym samym komunikacjê pomiê-

dzy komputerami. Na szczêœcie obecnie

ka¿dy nowoczesny router oferuje tak¹

funkcjê. Standardem jest równie¿ zacho-

wanie minimum jednego wyjœcia na

zwyk³y kabel sieciowy RJ-45, który

przydaje siê np. do pod³¹czenia stoj¹ce-

go blisko komputera stacjonarnego.

W ten sposób mo¿na zaoszczêdziæ na

jednej bezprzewodowej karcie

sieciowej, jako ¿e zinte-

growanymi tradycyj-

nymi kartami sie-

ciowymi z wyj-

œciem RJ-45 dys-

ponuj¹ ju¿ prak-

tycznie wszyst-

kie nowe pecety. 

Warto o tym pamiêtaæ, poniewa¿ jedna

bezprzewodowa karta sieciowa to wyda-

tek rzêdu 100 z³. Najbardziej uniwersal-

ne s¹ karty sieciowe USB, z wygl¹du

przypominaj¹ce podrêczne pendrive'y,

które mo¿na pod³¹czyæ zarówno do

komputera stacjonarnego jak i laptopa.

Ze wzglêdu na wygodê (brak du¿ych

wystaj¹cych elementów) do kompute-

rów przenoœnych zaleca siê jednak kup-

B CCZY GG, OOTO JJEST PPYTANIE
W Polsce sieci bezprzewodowe wykorzy-

stuj¹ standardy 802.11b oraz 802.11g.

Ró¿ni¹ siê one osi¹ganymi transferami:

dla 802.11b maksymalna prêdkoœæ prze-

sy³u danych wynosi 11 Mb/s, a dla

802.11g a¿ 54 Mb/s. Dzia³aj¹ one na pa-

œmie 2,4 GHz (tym samym, co np. kuchen-

ki mikrofalowe czy telefony bezprzewo-

dowe), dziêki czemu nie wymagaj¹ ze-

zwoleñ ani koncesji.

Od d³u¿szego czasu na rynku dostêpne s¹

ju¿ tylko urz¹dzenia dla standardu

802.11g. S¹ one jednak kompatybilne

w dó³ (tzn. urz¹dzenia 802.11g obs³uguj¹

standard 802.11b, ale nie na odwrót).

Pod³¹czenie karty sieciowej obs³uguj¹cej

standard 802.11b do routera wspieraj¹-

cego standard 802.11g spowoduje na-

wi¹zanie po³¹czenia, tyle ¿e maksymalny

transfer bêdzie wynosiæ 11 Mb/s. Dlate-

go je¿eli w domu osta³y siê starsze urz¹-

dzenia sieciowe lub laptop z wbudowan¹

kart¹ sieciow¹ 802.11b, nie warto ich

wymieniaæ. Mo¿na nadal z nich korzystaæ

i cieszyæ siê szybkim internetem, ponie-

wa¿ do domowych zastosowañ 11 Mb/s

to i tak bardzo du¿o.

Bezprzewodowe

karty ssieciowe

D-LLink WWUA-11340 nna UUSB ((a),

Linksys WWPC 3300N-EEU WWireless-NN

PCMCIA ((b) wwygl¹dem pprzypominaj¹

popularne ppendrive’y

Bezprzewodowy rrouter ssieciowy

D-LLink DDI-5524 tto uurz¹dzenie, kktóre

powinno zzapewniæ ddostêp ddo iinternetu

wewn¹trz ppomieszczeñ ddomku jjedno-

rodzinnego, jjak ii nna ttarasie

b)

a)

fo
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no kart na wyjœcie PCMCIA. W najlep-

szej sytuacji s¹ posiadacze nowych lap-

topów, gdy¿ w tych konstrukcjach stan-

dardem sta³o siê ju¿ montowanie wbu-

dowanych bezprzewodowych kart sie-

ciowych.

Istnieje wiêc spora szansa na to, ¿e za-

kupy ogranicz¹ siê jedynie do wyboru

odpowiedniego routera. Cena modeli do

zastosowañ domowych waha siê od 250

do 400 z³ i zale¿y od producenta, do-

stêpnych funkcji, mocy anteny i mo¿li-

woœci rozbudowy, np. wymiany anteny

na lepsz¹. 

W wiêkszoœci przypadków opcje te nie

maj¹ du¿ego wp³ywu na komfort u¿yt-

kowania internetu w domu. Warto nato-

miast przyjrzeæ siê gotowym zestawom

sk³adaj¹cym siê z routera i kart siecio-

wych wyprodukowanych przez jednego

producenta. Mo¿na w ten sposób unik-

n¹æ komplikacji wynikaj¹cych z nieza-

mierzonej niekompatybilnoœci ró¿nych

urz¹dzeñ lub ich sterowników. Tak¿e

sama instalacja

gotowego pakie-

tu bywa wów-

czas znacznie

prostsza i ogra-

nicza siê czêsto

do skorzystania

z przyjaznego

kreatora, który

zadba o skonfi-

gurowanie naj-

w a ¿ n i e j s z y c h

opcji po³¹cze-

nia.

O ZASIÊG TRZEBA DBAÆ
Maj¹c skompletowany osprzêt mo¿na

przyst¹piæ do uruchomienia sieci lokal-

nej. Wybór miejsca dla routera ma tutaj

du¿e znaczenie. Jako, ¿e na si³ê sygna³u

radiowego ma wp³yw rozplanowanie po-

mieszczeñ w domu (czym wiêcej ma-

³ych pomieszczeñ, tym gorzej), gruboœæ

œcian i bliskoœæ urz¹dzeñ, które mog³y-

by zak³óciæ transmisjê (np. kuchenki

mikrofalowej), miejsce usytuowania

nadajnika trzeba starannie przemy-

œleæ. Na pewno nie mo¿na routera cho-

waæ w szafie lub umieszczaæ bez potrze-

by na piêtrze.

Bywa jednak i tak, ¿e router stawiany

jest tu¿ obok modemu internetowego

(typ modemu zale¿y od rodzaju ³¹cza

internetowego, np. modem ADSL dla

neostrady tp). Jest to logiczne rozwi¹za-

nie, ale je¿eli modem przypisany jest do

jednego miejsca, w bliskoœci gniazdka

telefonicznego lub anteny do odbioru

internetu bezprzewodowego, to niejako

nie pozostawia to wielkiego wyboru.

Warto wówczas zainteresowaæ siê dodat-

kowymi punktami dostêpowymi, sprze-

dawanymi w postaci oddzielnych urz¹-

dzeñ.

Punkt dostêpowy (Access Point) to

w du¿ym skrócie stacja przeka-

Ÿnikowa, maj¹ca za zadanie odebraæ sy-

gna³ z routera i przekazaæ go dalej (na-

wet do 100 metrów wewn¹trz pomiesz-

czeñ i do 300 metrów na terenie otwar-

tym). Dostawiaj¹c kolejne punkty do-

stêpowe w granicach zasiêgu routera

mo¿na zarówno powiêkszyæ zasiêg sieci

lokalnej, jak i zwiêkszyæ moc nadawa-

nego sygna³u. Za punkt dostêpowy do

zastosowañ amatorskich trzeba zap³aciæ

oko³o 150-250 z³. Dro¿sze urz¹dzenia

pozwalaj¹ nawet na administrowanie

ruchem w sieci, a tak¿e na wymianê an-

teny na wiêksz¹.

Czy rodzaj anteny ma znaczenie? Do

udostêpnienia Internetu wewn¹trz

domku jednorodzinnego wraz z tarasem

w zupe³noœci wystarczy osprzêt dodawa-

ny w komplecie przez producenta. Lecz

ju¿ w przypadku „otwarcia” sieci na du-

¿y ogród, zakup dodatkowej anteny mo-

¿e znacznie poprawiæ komfort pracy.

W przypadku, gdy ogród otacza dom,

zalecana jest antena dookólna, dzia³aj¹-

ca w zakresie 360 stopni (poziomo).

Mniejsze k¹ty dzia³ania zapewnia ante-

na szczelinowa. Natomiast do przekazy-

Dobrze uulokowany ppunkt ddostêpowy ((na zzdjêciu

GIGABYTE GGN-AAP01G) mmo¿e zzapewniæ ddoskona³y

odbiór IInternetu nna tterenie cca³ego oogrodu wwokó³

domu jjednorodzinnego

SZYBKI DDOSTÊP DDO IINTERNETU

Udostêpnianie Internetu w domu na kilka komputerów wymaga szybkiego ³¹cza internetowego,

o przepustowoœci zapewniaj¹cej komfort wszystkim domownikom. Warto w tym celu rozwa¿yæ na-

stêpuj¹ce metody dostêpu do sieci.

ADSL – technologia ADSL pozwala na szybkie przesy³anie danych za poœrednictwem zwyk³ych

miedzianych kabli telefonicznych. Na jej bazie dzia³a na przyk³ad popularna neostrada tp. Uzyskiwa-

ne prêdkoœci transferu s¹ du¿e i dochodz¹ nawet do 8 Mb/s. ADSL ma jednak powa¿n¹ wadê:

punkt pod³¹czenia nie mo¿e byæ zlokalizowany dalej ni¿ 6 km od centrali telefonicznej. .

Sieci kkablowe – operatorzy telewizji kablowych s¹ w stanie udostêpniaæ dostêp do internetu za

poœrednictwem sieci œwiat³owodowo-miedzianych (HFC). Je¿eli masz mo¿liwoœæ doprowadzenia

kablówki do swojego domu, koniecznie rozwa¿ tê mo¿liwoœæ.

WiFi – zdarza siê, ¿e kilku s¹siadów dogaduje siê i wykupuje komercyjne ³¹cze od dostawcy us³ug

internetowych, doprowadzone np. na osiedle domków jednorodzinnych. Wówczas op³aty dzielone

s¹ po równo na ka¿dego z u¿ytkowników, a dostêp do utworzonej w ten sposób sieci lokalnej za-

pewniaj¹ punkty dostêpowe wyposa¿one w specjalne anteny.

Internet ssatelitarny – tam, gdzie nie ma szans na internet przesy³any po kablu, warto pod³¹-

czyæ internet satelitarny. Co prawda sygna³ z satelity nadawany jest tylko w jedn¹ stronê: do od-

biorcy, ale obecni na rynku operatorzy internetowi oferuj¹ równie¿ atrakcyjne cenowo abonamenty

na transmisjê danych poprzez GPRS. Wówczas sygna³ od komputera przesy³any jest za poœrednic-

twem telefonu komórkowego lub modemu na kartê SIM. 

Przydatne adresy: OnetKonekt SSatelita (http://konekt.onet.pl/satelita/), 

SkySat+ (http://www.skysatplus.pl)

Bezprzewodowy

router –– WWireless-NN ddo

us³ug xxDSL llub CCaTV

fo
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wania sygna³u w konkretnym kierunku,

np. do s¹siedniego domku, doskonale

nada siê antena kierunkowa, stosowana

w po³¹czeniach punkt – punkt. Koszt

specjalnej anteny nie powinien wynieœæ

wiêcej ni¿ cena samego punktu dostêpo-

wego. Jest to wiêc wydatek, który zdecy-

dowanie warto rozwa¿yæ w sytuacji, gdy

standardowy punkt dostêpowy ustawio-

ny w pobli¿u okna lub tarasu oka¿e siê

niewystarczaj¹cy.

ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEÑSTWA
Udostêpnienie ³¹cza internetowego na

terenie otwartym wi¹¿e siê zawsze z ry-

zykiem, ¿e sygna³ wydostanie siê daleko

poza posesjê. Taka sieæ lokalna jest wi-

doczna dla ka¿dego, kto dysponuje bez-

przewodow¹ kart¹ sieciow¹. Nie nale¿y

wiêc zapominaæ o tym, aby zabezpie-

czyæ dostêp do jej zasobów przed osoba-

mi niepowo³anymi.

Pierwsze zabezpieczenie wi¹¿e siê z szy-

frowaniem sygna³u i kluczem (rozumia-

nym jako ci¹g znaków), który jest nie-

zbêdny do przy³¹czenia siê do sieci. Z³a-

manie tego zabezpieczenia jest w praktyce

niewykonalne. Nale¿y jednak pilnowaæ,

aby nigdy nie zdradzaæ klucza nikomu

spoza domowników.

Drugi rodzaj ochrony polega na wykorzy-

staniu wspomnianych ju¿ adresów MAC

kart sieciowych. Za³ó¿my, ¿e w domu wy-

korzystywane s¹ dwa komputery: stacjo-

narny i przenoœny. I w jednym i w drugim

zainstalowana jest bezprzewodowa karta

sieciowa. Ka¿da z nich ma w³asny unikal-

ny adres MAC, bêd¹cym czymœ w rodzaju

jej tablicy rejestracyjnej. Korzystaj¹c z pa-

nelu administracyjnego routera/punktu

dostêpowego mo¿na w prosty sposób ze-

zwoliæ na dostêp do sieci wy³¹cznie tym

dwóm adresom MAC. W razie potrzeby

da siê równie¿ wykorzystaæ adresy MAC

do blokowania konkretnych kart siecio-

wych.

Trzeci poziom zabezpieczeñ jest w du¿ej

mierze umowny i stanowi ogólne zalece-

nie. Korzy-

staj¹c z sieci

bezprzewo-

dowej na-

le¿y przy-

k ³ a d a æ

szczególn¹ wagê do obecnoœci na kompu-

terze oprogramowania ochronnego, czy-

li programów antywirusowych i tzw. fi-

rewalli. Pierwsze chroni¹ przed nieza-

mierzon¹ instalacj¹ programów szpiegu-

j¹cych, np. koni trojañskich, drugie nato-

miast strzeg¹ systemu przed w³amaniami.

Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e sama instala-

cja aplikacji ochronnych nie wystarczy.

Konieczna jest jeszcze ich systematyczna

aktualizacja, któr¹ zapewni jedynie legal-

na kopia programu.

Ponadto, aby nie dochodzi³o do kolizji z in-

nymi dzia³aj¹cymi w okolicy sieciami bez-

przewodowymi, warto co jakiœ czas skano-

waæ okolicê. Standard 801.11, z którego ko-

rzystaj¹ sieci bezprzewodowe,

okreœla, ¿e transmisja danych

mo¿e siê odbywaæ na jednym

z 13 kana³ów. W sytuacji,

gdy zdarzy siê, ¿e dwie sie-

ci bêd¹ próbowa³y nada-

waæ na tym samym kanale, warto przesta-

wiæ siê na inne pasmo.

INTERNET
WIELOSEZONOWY
Jak widaæ, udostêpnienie bezprzewodo-

wego Internetu nie tylko w domku jedno-

rodzinnym, ale tak¿e i w ogrodzie, nie jest

zadaniem szczególnie trudnym. Dla osób,

które dysponuj¹ ju¿ routerem bezprzewo-

dowym i odpowiednimi kartami siecio-

wymi, otwarcie letniego internetu bêdzie

siê sprowadzaæ co najwy¿ej do kupna do-

datkowego punktu dostêpowego. Z kolei

ci, którzy dopiero przymierzaj¹ siê do

modernizacji sieci komputerowej w domu

lub s¹ na etapie planowania wnêtrz, bêd¹

mogli od razu uwzglêdniæ najlepsze usy-

tuowanie routera i dodatkowych urz¹-

dzeñ w najwa¿niejszych punktach domu.

Warto poœwiêciæ czas i zainwestowaæ

w nowe technologie, poniewa¿ nowo-

czesna sieæ bezprzewodowa w domku

jednorodzinnym to inwestycja na wiêcej

ni¿ jeden sezon. n

Sieæ bbezprzewodowa ww ddomu

Internet ww ddomu zz ³³¹cza bbezprzewodowego

Wystarczy ppod³¹czyæ rrouter ddo ootrzymanego mmodemu ii rrozpocz¹æ nnadawanie. JJe¿eli kktóryœ zz kkompute-

rów zznajduje ssiê bblisko rroutera, mmo¿na ggo ppod³¹czyæ pprzy ppomocy kkabla ((bêdzie tto ttañsze ii sszybsze rroz-

wi¹zanie)

router
modem

ogród

ogród

router

dostawca

Internetu
punkt

dostêpowy

dom

dom

Je¿eli IInternet jjest ddostarczany ddo ddomu ddrog¹ bbezprzewodow¹, wwystarczy pprzed rrouterem ppod³¹czyæ

punkt ddostêpowy zz ddoczepion¹ wwiêksz¹ aanten¹, kkonieczn¹ ddo oodbioru nnadawanego ssygna³u

Router DDIR-6635

w sstandardzie 8802.11N

– najnowsze rroutery

obejmuj¹ zzasiêgiem

bezprzewodowym ddomy

o 22-33 kkondygnacjach

oraz oogródek

fo
t.
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