
Artyku  promocyjny

W router musimy si  wyposa y  niezale nie 

od wykupienia cza internetowego. Dostawcy 

internetu przy podpisywaniu umowy zwykle 

dadz  nam tylko zwyk y modem lub po prostu 

ko cówk  kabla, któr  pod czamy do kom-

putera. Dlatego chc c podzieli  nasze cze, 

korzysta  z internetu bezprzewodowo i bez-

piecznie, stworzy  sie  domow , musimy sami 

pomy le  o najlepszym dla nas produkcie.  

Przy wyborze odpowiedniego routera war-

to wybra  rozwi zanie bezprzewodowe. 

Mo liwo  surfowania po internecie bez prze-

wodów cz cych komputer z routerem to 

prawdziwy prze om dla ka dego, kto po raz 

pierwszy czy si  z sieci  Wi-Fi. Ta bezprze-

wodowo  przydatna jest w ka dym domu 

– w niewielkich mieszkaniach (nawet w ka-

walerkach), apartamentach w kamienicach, lo-

ftach i kilkukondygnacyjnych willach z du y-

mi ogrodami. 

Do routera b dziemy pod cza  wszystkie 

komputery oraz inne urz dzenia, które chce-

my dzi  lub w przysz o ci umie ci  w naszej 

sieci. Dzi ki routerowi nasze cze interneto-

we b dzie rozdzielone, a przeró ne zasoby (np. 

pliki multimedialne, pliki z danymi, drukar-

ka, skaner) b d  wspó dzielone przez wszyst-

kich u ytkowników. 

Najwa niejsze ró nice mi dzy routerami to 

oprócz wspomnianej bezprzewodowo ci, zin-

tegrowany (lub nie) modem ADSL (dla czy 

internetowych na liniach telefonicznych) oraz 

zaimplementowany standard bezprzewodo-

wy. Obecne na rynku urz dzenia wyposa one 

s  w standard Wireless G lub znacznie nowo-

cze niejszy – Wireless N. W praktyce decyzja 

o zakupie routera w okre lonym standardzie 

sprowadza si  do pytania: czy chcemy mie

urz dzenie na wiele lat o znacznie lepszych 

osi gach (Wireless N), czy raczej wolimy nie-

co ta sze, wolniejsze ale te  praktyczne roz-

wi zanie (Wireless G). 

Co istotne, oba standardy wspó pracuj  ze 

sob , nie musimy si  wi c martwi , e np. na-

sza karta w notebooku w standardzie G nie 

b dzie wspó pracowa  routerem Wireless N. 

Dowolne urz dzenia Wi-Fi b dzie si wietnie 

„dogadywa ” z innym (niezale nie od stan-

dardu i producenta), poniewa  standardy s

ustanawiane i zatwierdzane przez organizacj

Router to niewielkie urz dzenie, które jest 

centrum naszej sieci domowej. Odpowiada za 

najlepsz  i najszybsz  prac  naszego cza

internetowego, zabezpiecza pod czone do 

niego urz dzenia (w tym nasze komputery) 

przed atakami hakerów i zarz dza wszystkimi 

procesami zachodz cymi w sieci domowej.

Router bezpiecznie czy nas ze wiatem

Rozdzielamy cze internetowe

KORZY CI Z WYKORZYSTANIA ROUTERA

• rozdzielenie jednego cza internetowego na 

tyle komputerów, na ile chcemy

• korzystanie z cza internetowego w dowolnym 

miejscu mieszkania, domu, ogrodu 

• wygodne i szybkie przesy anie danych (plików) 

mi dzy komputerami

• wspó dzielenie plików i multimediów 

przechowywanych na dysku w sieci

• korzystanie przez wszystkich u ytkowników 

z jednej drukarki, skanera itp.

• wspólne rozgrywki w grach wieloosobowych 

(internetowych i sieciowych)

• a nawet… roz o enie op at abonamentowych 

za cze
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zrzeszaj c  wszystkich producentów sprz tu 

komunikacyjnego / sieciowego z ca ego wiata! 

Routery, tak jak komputery i ka dy sprz t

elektroniczny, ró ni  si  równie  jako ci

(wielko ci  wbudowanej pami ci i proceso-

ra do obs ugi wszystkich procesów zacho-

dz cych w sieci) i funkcjonalno ci . Te naj-

prostsze, ale te  bezprzewodowe (Wireless 

G), mo emy dzi  kupi  za nieco ponad 

100 z . Te lepsze – w standardzie Wireless 

N – za ok. 250 z . Za te najlepsze, w nowym 

standardzie zap acimy ok. 500 z . Te dro sze 

maszyny oprócz pot nego procesora obs u-

guj  te  m.in. priorytety Quality of Sevices, 

która zapewnia najp ynniejsz  prac  multi-

mediów w sieci lokalnej.

Jaki router wybra ?
Przy wyborze routera musisz zna  rodzaj swo-

jego cza internetowego. Je li nie jeste  pe-

wien, sprawd  dane w umowie lub zadzwo

do operatora. Poni ej opisujemy wszyst-

kie najpopularniejsze sposoby dostarczania 

Internetu, gdzie znajdziesz informacj  dla sie-

bie. Wybór konkretnego modelu routera u a-

twi ci ramka.

cze ADSL
Operatorzy ADSL oferuj  najcz ciej proste 

modemy USB (pod czane do komputera przez 

USB), które s u  jedynie do nawi zania po-

czenia komputera z Internetem. Po zaku-

pie routera modem b dzie nam zupe nie zby-

teczny. Najlepszym dla nas rozwi zaniem jest 

zakup routera z modemem ADSL. Dzi ki temu 

w sieci b dziemy mie  tylko jedno, za to bar-

dzo funkcjonalne urz dzenie. Zastosowanie 

routera sprawi, e Internet z jednego cza b -

dzie dost pny na ka dym komputerze bez ko-

nieczno ci instalowania na oprogramowania 

od dostawcy. 

Przy czu ADSL warto sprawdzi  tak zwa-

ny Annex (czyt. Aneks), czyli rodzaj cyfro-

wy lub analogowy rodzaj cza. Zdecydowanie 

najcz ciej spotykanym w Polsce Anneksem 

jest Annex A – na analogowych czach tele-

fonicznych (m.in. Neostrada). Niektórzy ope-

ratorzy oferuj  jednak cyfrowe (ISDN) cze 

w Anneksie B. Zatem przed wyborem route-

ra sprawd  w umowie lub bezpo rednio u do-

stawcy internetu, jakiego rodzaju Annex doty-

czy twojego cza.

cze od operatora 
TV kablowej
Od operatora kablówki otrzymujemy zwy-

kle modem z portem Ethernet, przez który 

pod czamy komputer. Gdy chcemy cze 

rozdzieli  i stworzy  sie  domow , wybie-

ramy router szerokopasmowy, bez modemu 

ADSL. Podpinamy go do modemu od operato-

ra zamiast komputera. 

cze od dostawcy 
osiedlowego
Najcz ciej dostawcy osiedlowi doprowadza-

j  do naszego mieszkania przewód Ethernet, 

który pod czamy do komputera bez po red-

nictwa modemów czy innych urz dze  sie-

ciowych. Gdy chcemy rozdzieli cze i stwo-

rzy  sie  domow , wystarczy przewód wpi

do portu Ethernet w naszym szerokopasmo-

wym routerze, takim samym jak w przypadku 

operatora kablowego.

Osiedlowy dostawca Wi-Fi 
(czyli internet drog  radiow )
Punkt dost powy (access point) mo e „prze-

chwyci ” sygna  wysy any przez dostawc

bezprzewodowego Internetu i rozdzieli  go na 

wszystkie komputery (karty sieciowe) w na-

szym domu. By jednak na innych kompute-

rach korzysta  z tego cza bezprzewodowo 

musimy zainwestowa  tak e w dodatkowy 

router Wi-Fi.

Operator telefonii GSM
Operatorzy, wiadcz c us ug  dost pu do in-

ternetu, wykorzystuj  wiele ró nych standar-

dów technologicznych. Z tego wzgl du obec-

nie nie ma jeszcze na rynku routera, który 

by by w stanie rozdzieli  wszystkie cza ope-

ratorów GSM dost pne na polskim rynku. 

Niemniej D-Link wspó pracuje z polskimi ope-

ratorami, tak by rozdzielenie takiego rodzaju 

cza ju  wkrótce by o mo liwe.

Wi cej o sieciach domowych na

www.dlink.pl

WYBIERAMY ROUTER DO MIESZKANIA

Rodzaj cza internetowego
Router Wireless N do 600 Mb/s 

i 11 lat gwarancji
Router Wireless G (do 54 Mb/s)

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

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

Operator TV kablowej DIR-635 lub DIR-655 lub DIR-615 DIR-300

Dostawca osiedlowy DIR-635 lub DIR-655 lub DIR-615 DIR-300

Osiedlowy dostawca Wi-Fi DAP-1160 + DIR-615 DAP-1160

Operator telefonii GSM Dost pne wkrótce DIR-451 (wkrótce)

d-link.indd 163d-link.indd   163 2008-05-29 21:59:312008-05-29   21:59:31


