
Wykupienie przez nas ³¹cza tylko dla jed-

nego komputera jest ma³o funkcjonalnym

i ma³o ekonomicznym posuniêciem. Po-

niewa¿ chcemy umo¿liwiæ wszystkim

u¿ytkownikom (czyli komputerom) do-

stêp do Internetu, musimy zaopatrzyæ siê

w urz¹dzenie, które bêdzie ³¹czy³o

wszystkie komputery oraz bêdzie odpo-

wiedzialne za nawi¹zanie po³¹czenia in-

ternetowego z naszym operatorem.

Tak¹ w³aœnie funkcjê w sieciach kompu-

terowych pe³ni ruter (router). Stanowi

punkt centralny naszej sieci i od niego za-

czyna siê ca³a zabawa z domow¹ sieci¹.

Do niego 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¿onych jest

w punkty dostêpowe (Access Point), które

tworz¹ nam w domu sieæ bezprzewodow¹.

Komputery w ró¿nych czêœciach domu

mo¿emy bardzo ³atwo po³¹czyæ bezprze-

wodowo, uwalniaj¹c siê tym samym od

kabli pl¹cz¹cych siê po pod³odze ca³ego

mieszkania. Ceny tych bezprzewodowych

urz¹dzeñ w ci¹gu ostatnich piêciu lat bar-

dzo spad³y i dziœ jest to urz¹dzenie do-

stêpne dla ka¿dego szczêœliwego posiada-

cza komputera. Pracuj¹c na komputerze,

niejednokrotnie bêdziemy chcieli prze-

nieœæ czêœæ danych, plików do innego

komputera stoj¹cego zaledwie kilka lub

kilkanaœcie metrów od nas.

Mo¿emy rozwi¹zaæ to doraŸnie na przy-

k³ad z wykorzystaniem pamiêci przeno-

œnej typu flash lub p³yt CD/DVD. To

wszystko zajmuje jednak trochê czasu,

a gdy do skopiowania jest wiêcej danych

i ca³y proces trzeba kilkakrotnie powta-

rzaæ, szybko powiemy – doœæ! Budowa

w³asnej sieci bezprzewodowej naprawdê

nie jest trudna. Korzyœci, jakie da nam w³a-

snorêcznie zbudowana sieæ, s¹ ogromne:

rozdzielenie jednego ³¹cza internetowe-

go na tyle komputerów, na ile potrzeba

korzystanie z ³¹cza internetowego

w dowolnym miejscu mieszkania, domu,

ogrodu czy firmy to wygodne i szybkie

PREZENTACJA

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.

Domowa sieæ bezprzewodowa
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przesy³anie danych (plików) miêdzy

komputerami

wspó³dzielenie plików i multimediów

przechowywanych na dysku w sieci

korzystanie przez wszystkich u¿ytkow-

ników z jednej drukarki, skanera itp.

wspólne rozgrywki w grach wielooso-

bowych

a nawet… roz³o¿enie op³at abonamen-

towych za ³¹cze

Przy wyborze rutera, czyli serca naszej domo-

wej sieci bezprzewodowej, musimy przede

wszystkim zwróciæ uwagê na rodzaj ³¹cza in-

ternetowego, które mamy wykupione.

W przeciwnym razie bêdziemy musieli albo

zwróciæ urz¹dzenie sprzedawcy, albo dokupiæ

kolejne, np. modem z wejœciem Ethernet przy

³¹czu ADSL.

£¥CZE ADSL
Operatorzy ADSL oferuj¹ najczêœciej naj-

prostsze modemy USB (pod³¹czane do

komputera przez gniazdo USB), które

przy tworzeniu sieci domowej bêd¹ zupe³-

nie zbyteczne. Technologia ADSL wyma-

ga 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 zinte-

growanego z modemem ADSL. Dziêki te-

mu w sieci bêdziemy mieæ tylko jedno, za

to bardzo funkcjonalne urz¹dzenie. Za-

stosowanie rutera sprawi, ¿e Internet

z jednego tylko wykupionego ³¹cza bêdzie

dostêpny na ka¿dym komputerze bez ko-

niecznoœci instalowania na nim modemu

i oprogramowania od dostawcy. Istotn¹

kwesti¹ przy ³¹czu ADSL jest sprawdze-

nie tak zwanego Anneksu (czyt. Aneksu),

którego rozró¿nienie jest najwa¿niejsze

przy wyborze rutera z modemem, jak i sa-

mego modemu ADSL. Najczêœciej spoty-

kanym w Polsce Anneksem jest Annex A

œwiadczony na analogowych ³¹czach telefo-

nicznych. Niektórzy operatorzy oferuj¹ jed-

nak cyfrowe (ISDN) ³¹cze w Anneksie B.

Zatem przed wyborem rutera sprawdŸ

w umowie lub bezpoœrednio u dostawcy in-

ternetu, jakiego rodzaju Annex dotyczy two-

jego ³¹cza internetowego.

£¥CZE OD OPERATORA 
TV KABLOWEJ

Od operatora otrzymujemy najczêœciej

modem z portem Ethernet, przez który

pod³¹czamy go do karty sieciowej kompu-

tera. Gdy chcemy rozdzieliæ ³¹cze i stwo-

rzyæ sieæ domow¹, wybieramy ruter bez

modemu ADSL, który podpinamy do mo-

demu od operatora zamiast komputera.

Dziêki zastosowaniu rutera nasza sieæ bê-

dzie bardziej funkcjonalna, a tak¿e znacz-

nie bezpieczniejsza.

£¥CZE OD DOSTAWCY 
OSIEDLOWEGO

Najczêœciej dostawcy osiedlowi doprowadzaj¹

do naszego mieszkania przewód Ethernet,

który pod³¹czamy do komputera bez poœred-

nictwa modemów czy innych urz¹dzeñ sie-

ciowych. Gdy chcemy rozdzieliæ ³¹cze i stwo-

rzyæ sieæ domow¹, wystarczy przewód wpi¹æ

do portu Ethernet w ruterze.

OSIEDLOWY DOSTAWCA
WI-FI (CZYLI INTERNET
DROG¥ RADIOW¥)

Do niedawna rozdzielenie takiego ³¹cza by³o

doœæ utrudnione. Dziœ ruter mo¿e „przechwy-

ciæ” sygna³ wysy³any przez dostawcê do kom-

putera i rozdzieliæ go na wszystkie kompute-

ry (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 dostêp-

ne na polskim rynku.

Niemniej D-Link wspó³pracuje z polski-

mi operatorami, tak by rozdzielenie ta-

kiego rodzaju ³¹cza ju¿ wkrótce by³o

mo¿liwe.

Router DIR-6635 ww sstandardzie 8802.11N ––  nnajnowszy rroutery oobejmuj¹ zzasiêgiem bbezprzewodowym

domy oo 22-33 kkondygnacjach ooraz oogródek

Router Wi-FFi zz ppod³¹czonymi kkomputerami

Rodzaj 
Ruter Wireless N 

Ruter Wireless G
do 600 Mb/s

³¹cza internetowego
i 11 lat gwarancji

(do 54 Mb/s)

ADSL (Annex A) DSL-2740B DSL-2640B

ADSL (Annex B) DSL-2741B
DSL-G684T
lub DSL-2641B

Operator TV kablowej
DIR-635 lub DIR-655
lub DIR-615

DI-524

Osiedlowy dostawca Wi-Fi DAP-1160 + DIR-635 DAP-1160

Operator telefonii GSM Dostêpne w 2008 roku DIR-451 (wkrótce)

Wiêcej informacji www.dlink.pl
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