TECHNIKA
£¹cze internetowe to pocz¹tek naszej
nowoczesnej domowej sieci bezprzewodowej. Obecnie, wybieraj¹c dostawcê internetu, mo¿emy przebieraæ wœród
wielu operatorów, ofert cenowych i promocji zwi¹zanych z prêdkoœciami ³¹cza. Decyduj¹c siê na zakup us³ugi szerokopasmowej, czyli ³¹cza internetowego, warto wszystkie oferty przeanalizowaæ (i to bardzo dok³adnie, równie¿ zapisy najmniejsz¹ czcionk¹) oraz pomyœleæ o naszym zapotrzebowaniu na
przepustowoœæ (czyli de facto prêdkoœæ po³¹czenia). To przede wszystkim
od jakoœci ³¹cza bêdzie zale¿a³ komfort
naszej pracy.
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Tworzymy sieæ domow¹ (czêœæ I)

Prędkość łącza i pewne niuanse
Z regu³y nasze ³¹cze domowe bêdzie asymetryczne, czyli prêdkoœæ œci¹gania danych bêdzie
wy¿sza od prêdkoœci ich wysy³ania. Jest to spowodowane podstawowymi potrzebami u¿ytkowników
domowych, infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹, na
której œwiadczona jest us³uga, oraz oczywiœcie cen¹. Mówi¹c o prêdkoœci ³¹cz internetowych, mamy
wiêc zwykle na myœli prêdkoœæ œci¹gania danych.
W ofercie operatora zawsze warto sprawdziæ równie¿ prêdkoœæ wysy³ania danych (zwykle jest bardziej ukryta), która nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 128
kb/s – to absolutne minimum dla wiêkszoœci obecnych zastosowañ internetu.
Na szczêœcie ceny najpopularniejszych us³ug
³¹cz internetowych s¹ ju¿ o wiele przystêpniejsze
ni¿ choæby jeszcze rok temu. Dlatego rozwa¿anie
prêdkoœci ³¹cz (œci¹gania danych) warto rozpocz¹æ od 512 kb/s. Jednak do komfortowej pracy i
wiêkszoœci rodzajów naszej aktywnoœci w internecie powinniœmy pomyœleæ przynajmniej o 1 Mb/s.
Taki wybór zapewni nam p³ynny dostêp do internetowych us³ug multimedialnych, szybsze transfery
plików i przyjemniejsz¹ pracê w przegl¹darce internetowej lub programie mailowym.
A na jaki okres podpisaæ umowê z dostawc¹ internetu? Operatorzy kusz¹ nas czêsto ni¿szymi
stawkami przez pierwsze miesi¹ce umowy podpisywanej na dwa lub trzy lata. Na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ, ¿e nie warto podpisywaæ umowy
na rok, bo miesiêcznie zap³acimy nieco wiêcej. Jednak bior¹c pod uwagê systematyczny spadek cen w
ofertach dostêpu do internetu, im krótsza umowa,
tym wiêksza szansa na dobr¹ inwestycjê. Có¿ z tego, ¿e przez pierwsze miesi¹ce trzyletniej umowy
zap³acimy tylko 10 czy 20 z³otych, skoro przez nastêpne 2 lata bêdziemy znacznie przep³acaæ.
Rodzaj ³¹cza
Najpopularniejsze w Polsce jest obecnie ³¹cze
ADSL (to prawie 40 procent wszystkich ³¹czy internetowych w naszych domach). Ta us³uga, œwiadczona
przede wszystkim przez operatorów telekomunikacyjnych (m.in. TP, Netia, Tele 2), ma swoich wiernych
fanów, ale i przeciwników. Jej podstawowe ograniczenie wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ posiadania w domu
linii telefonicznej i wykupionego abonamentu lub
uiszczenia dodatkowej op³aty za utrzymanie linii
(zwykle to dodatkowe kilkadziesi¹t z³otych do op³aty
za ³¹cze internetowe). Przed podpisaniem umowy z
którymœ z operatorów warto sprawdziæ, ile tak naprawdê bêdzie nas ta przyjemnoœæ kosztowaæ.
W kategorii popularnoœci drugie miejsce zajmuj¹
³¹cza oferowane przez operatorów telewizji kablowych. Dla nich us³ugi internetowe to tylko jeden z
elementów szerokiej gamy us³ug multimedialnych.
Oprócz ³¹cza od operatora TV kablowej mo¿emy
czêsto uzyskaæ równie¿ tani telefon VoIP i w tym samym pakiecie telewizjê cyfrow¹. Tu najwiêkszym
ograniczeniem jest jednak zasiêg dostawców, po-

niewa¿ operatorzy kablowi korzystaj¹ zwykle z w³asnej infrastruktury technicznej instalowanej w okreœlonych budynkach. Taka infrastruktura, jeœli by³a
zainstalowana kilka lat temu, mo¿e byæ nieprzystosowana do œwiadczenia us³ug internetowych.
Niegdyœ s³aba dostêpnoœæ ogólnopolskich operatorów, a dziœ bardzo atrakcyjna oferta cenowa i
jakoœciowa przyci¹gaj¹ klientów do osiedlowych
operatorów internetowych. Ci – dzia³aj¹c czêsto na
bardzo ma³¹ skalê osiedla lub pojedynczego budynku – oferuj¹ ³¹cza za poœrednictwem po³o¿onej
przez siebie infrastruktury kablowej lub technik¹ radiow¹ (przez to samo Wi-Fi, dziêki któremu tworzymy sieci domowe). By skorzystaæ z oferty takiego
operatora, musimy mieszkaæ w zasiêgu jego sieci.
Jeœli ju¿ sprawdziliœmy wszystkie najpopularniejsze opcje i wci¹¿ nie mo¿emy znaleŸæ operatora,
pora zastanowiæ siê nad wyborem ³¹cza oferowanego przez operatorów telefonii GSM. Z tej formy
korzysta coraz wiêcej mobilnych Polaków. Ceny
spadaj¹, a jakoœæ po³¹czeñ internetowych stale roœnie, choæ wci¹¿ pozostawia wiele do ¿yczenia. Z
pewnoœci¹ jest to jednak wygodna alternatywa, bo
z takiej us³ugi internetowej mo¿emy korzystaæ w
dowolnym miejscu.
Liczba komputerów w naszych domach roœnie w
piorunuj¹cym tempie. Coraz czêœciej ka¿dy domownik ma w³asny „blaszak” lub notebook. Czasami komputer dostajemy z pracy i wtedy dochodzi
kolejne urz¹dzenie, któremu trzeba zapewniæ dostêp do internetu. Komputer bez internetu jest bowiem tylko namiastk¹ urz¹dzenia multimedialnego,
a jego funkcjonalnoœæ jest mocno ograniczona.
Wykupienie przez nas ³¹cza tylko dla jednego
komputera jest ma³o funkcjonalnym i ma³o ekonomicznym posuniêciem. Poniewa¿ chcemy umo¿liwiæ wszystkim u¿ytkownikom (czyli komputerom)
dostêp do internetu, musimy zaopatrzyæ siê w
urz¹dzenie, które bêdzie ³¹czy³o wszystkie komputery oraz bêdzie odpowiedzialne za nawi¹zanie po³¹czenia internetowego z naszym operatorem.
Tak¹ w³aœnie funkcjê w sieciach komputerowych
pe³ni ruter (router). Stanowi punkt centralny naszej
sieci i od niego zaczyna siê ca³a zabawa z domow¹ sieci¹. Do rutera bêdziemy pod³¹czaæ wszystkie komputery oraz inne urz¹dzenia, które bêdziemy chcieli umieœciæ w naszej sieci.
Dziêki ruterowi nasze ³¹cze internetowe bêdzie
rozdzielone, a przeró¿ne zasoby (np. pliki multimedialne, pliki z danymi, drukarka, skaner) bêd¹
wspó³dzielone przez wszystkich u¿ytkowników.
Dziêki rozwojowi technologii Wi-Fi dziœ wiêkszoœæ
ruterów wyposa¿ona jest w punkty dostêpowe (Access Point), które tworz¹ nam w domu sieæ bezprzewodow¹. Komputery w ró¿nych czêœciach domu mo¿emy bardzo ³atwo po³¹czyæ bezprzewodowo, uwalniaj¹c siê tym samym od kabli pl¹cz¹cych
siê po pod³odze ca³ego mieszkania.

