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Tworzymy sieæ domow¹ (czêœæ II)

Wybieramy router do naszego łącza
Przy wyborze rutera, czyli serca naszej domowej sieci bezprzewodowej,
musimy przede wszystkim zwróciæ
uwagê na rodzaj ³¹cza internetowego,
które mamy wykupione. W przeciwnym
razie bêdziemy musieli albo zwróciæ
urz¹dzenie sprzedawcy, albo dokupiæ
kolejne, np. modem z wejœciem Ethernet przy ³¹czu ADSL.

£¹cze ADSL operatorzy
ADSL oferuj¹ najczêœciej najprostsze modemy
USB (pod³¹czane do komputera przez gniazdo
USB), które przy tworzeniu sieci domowej bêd¹
nam zupe³nie zbyteczne. Technologia ADSL wymaga zastosowania modemu, ale by by³ on dla
nas odpowiedni, musi mieæ wyjœcie Ethernet,
przez które ³¹czymy modem z ruterem. W tym
wypadku najlepszym wyjœciem jest zastosowanie
rutera zintegrowanego z modemem ADSL. Dziêki temu w sieci bêdziemy mieæ tylko jedno, za to
bardzo funkcjonalne urz¹dzenie. Zastosowanie
rutera sprawi, ¿e internet z jednego tylko wykupionego ³¹cza bêdzie dostêpny na ka¿dym komputerze bez koniecznoœci instalowania na nim
modemu i oprogramowania od dostawcy. Istotn¹
kwesti¹ przy ³¹czu ADSL jest sprawdzenie tak
zwanego Anneksu (czyt. Aneksu), którego rozró¿nienie jest najwa¿niejsze przy wyborze rutera
z modemem, jak i samego modemu ADSL. Najczêœciej spotykanym w Polsce Anneksem jest
Annex A œwiadczony na analogowych ³¹czach telefonicznych. Niektórzy operatorzy oferuj¹ jednak
cyfrowe (ISDN) ³¹cze w Anneksie B. Zatem przed
wyborem rutera sprawdŸ w umowie lub bezpoœrednio u dostawcy internetu, jakiego rodzaju Annex dotyczy twojego ³¹cza.

£¹cze od operatora TV kablowej
Od operatora otrzymujemy najczêœciej modem
z portem Ethernet, przez który pod³¹czamy go do
karty sieciowej komputera. Gdy chcemy rozdzie-

liæ ³¹cze i stworzyæ sieæ domow¹, wybieramy ruter
bez modemu ADSL, który podpinamy do modemu od operatora zamiast komputera. Dziêki zastosowaniu rutera nasza sieæ bêdzie bardziej
funkcjonalna, a tak¿e znacznie bezpieczniejsza.

£¹cze od dostawcy osiedlowego
Najczêœciej dostawcy osiedlowi doprowadzaj¹
do naszego mieszkania przewód Ethernet, który
pod³¹czamy do komputera bez poœrednictwa
modemów czy innych urz¹dzeñ sieciowych. Gdy
chcemy rozdzieliæ ³¹cze i stworzyæ sieæ domow¹,
wystarczy przewód wpi¹æ do portu Ethernet w
ruterze.

Osiedlowy dostawca Wi-Fi
(czyli internet drog¹ radiow¹)
Do niedawna rozdzielenie takiego ³¹cza by³o
doœæ utrudnione. Dziœ ruter mo¿e „przechwyciæ”
sygna³ wysy³any przez dostawcê do komputera i
rozdzieliæ go na wszystkie komputery (karty sieciowe) w naszym domu.

Operator telefonii GSM
Operatorzy, œwiadcz¹c us³ugê dostêpu do internetu, wykorzystuj¹ wiele ró¿nych standardów
technologicznych. Z tego wzglêdu obecnie nie ma
jeszcze na rynku rutera, który by³by w stanie rozdzieliæ wszystkie ³¹cza operatorów GSM dostêpne
na polskim rynku. Niemniej D-Link wspó³pracuje z
polskimi operatorami, tak by rozdzielenie takiego
rodzaju ³¹cza ju¿ wkrótce by³o mo¿liwe.

