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Artyku  promocyjny

Internet zmienia  sprz t komputerowy, urz -

dzenia gospodarstwa domowego, audio, foto 

i wideo. Je li jeszcze dzi  nasz odtwarzacz 

DVD czy aparat fotograficzny nie komunikuj

si  z Internetem, to urz dzenia, które je zast -

pi , na pewno b d  wyposa one w interfejsy 

do czno ci z sieci  domow  i z Internetem. 

Korzy ci z takiego rozwi zania s  dla u yt-

kownika  ogromne.

czenie komputera z Internetem to dzi

czynno  oczywista. U ytkownicy note-

booków doskonale zdaj  sobie spraw  z wygo-

dy, jak  zapewnia mobilno  sieci Wi-Fi. Tak 

Wi-Fi, jak i interfejs Ethernet (czyli po prostu 

kablowe po czenie sieciowe) s u  najcz ciej 

do czenia urz dze  ze sob  i udost pnia-

nia im po czenia z Internetem. Dla komputera 

Internet to: WWW, e-mail, serwery FTP, 

sieci P2P, gry online. Bez Internetu, a co za 

tym idzie – bez sieci, komputer traci co 

najmniej po ow  swojej warto ci u ytkowej. 

Router to niewielkie urz dzenie, które jest 

centrum sieci domowej. Odpowiada za naj-

lepsz  i najszybsz  prac cza internetowego, 

zabezpiecza pod czone do niego urz dzenia 

przed atakami hakerów i zarz dza wszystki-

mi procesami zachodz cymi w sieci domo-

wej.

Korzy ci z routera 
bezprzewodowego:

rozdzielenie jednego cza internetowego na 

tyle komputerów, na ile chcemy,

korzystanie z cza internetowego w dowol-

nym miejscu mieszkania, domu, ogrodu,

wygodne i szybkie przesy anie danych 

(plików) mi dzy komputerami,

wspó dzielenie plików i multimediów prze-

chowywanych na dysku w sieci,

korzystanie przez wszystkich u ytkowni-

ków z jednej drukarki, skanera itp.,

wspólne rozgrywki w grach wieloosobo-

wych (internetowych i sieciowych),

a nawet roz o enie op at abonamentowych 

za cze.

Wybieramy router
do naszego cza
Dokonuj c wyboru routera, nale y zna  rodzaj 

swojego cza internetowego. Mo na to spraw-

dzi  w umowie b d  zadzwoni  do operato-

ra.  Poni ej opisujemy wszystkie najpopular-

niejsze sposoby dostarczania Internetu. Wybór 

konkretnego modelu routera u atwi  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-

Router – centrum sieci domowej
Internet zmienia zasady komunikacji mi dzy 

lud mi. W ci gu zaledwie kilku miesi cy 

nauczyli my si  korzysta  z serwisów 

spo eczno ciowych. Ta nowa, internetowa 

komunikacja przyci gn a do sieci u ytkowników, 

którzy wcze niej niech tnie przesiadywali przed 

monitorem. Wed ug bada  D-Link Technology 

Trend, przeprowadzonych przez Millward Brown 

SMG/KRC, ycie w sieci 

prowadzi ponad 10 mln Polaków.
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czenia komputera z Internetem. Po zaku-

pie routera modem b dzie zupe nie zbyteczny. 

Najlepszym rozwi zaniem jest zakup route-

ra z modemem ADSL. Dzi ki temu w sieci b -

dziemy mie  tylko jedno, za to bardzo funk-

cjonalne urz dzenie. Zastosowanie routera 

sprawi, e Internet z jednego cza b dzie do-

st pny na ka dym komputerze bez konieczno-

ci instalowania oprogramowania.

Przy czu ADSL warto sprawdzi  typ cza 

– Annex (czyt. Aneks), analogowy (Annex 

A) lub cyfrowy (Annex B). Najcz ciej spo-

tykanym w Polsce Anneksem jest Annex A 

– na analogowych czach telefonicznych 

(np. Neostrada). Niektórzy operatorzy oferu-

j  jednak cyfrowe (ISDN) cze w Anneksie 

B. Przed wyborem routera nale y spraw-

dzi  w umowie lub bezpo rednio u dostawcy 

Internetu, jakiego rodzaju Annex dotyczy na-

szego cza.

cze od operatora
TV kablowej
Od operatora kablówki  najcz ciej otrzyma-

my modem z portem Ethernet, do którego pod-

czamy komputer. Gdy chcemy cze rozdzie-

li  i stworzy  sie  domow , musimy wybiera

router szerokopasmowy, bez modemu ADSL. 

Podpinamy go bezpo rednio do modemu od 

operatora. 

cze od dostawcy 
osiedlowego
Dostawcy osiedlowi najcz ciej doprowadza-

j  do mieszka  przewód Ethernet, który nale-

y pod czy  do komputera bez po rednictwa 

modemu czy innych urz dze  sieciowych. 

Gdy chcemy rozdzieli cze i stworzy  sie

domow , wystarczy wpi  przewód do portu 

Ethernet w routerze szerokopasmowym, 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 

rou ter Wi-Fi.

WYBIERAMY ROUTER DO CZA INTERNETOWEGO

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
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