TECHNIKA
Karty w sieciach bezprzewodowych
Przy budowie sieci oprócz rutera bêdziemy
potrzebowaæ bezprzewodowych kart sieciowych. Ten problem nie dotyczy wiêkszoœci notebooków – tam karta bezprzewodowa najczêœciej jest ju¿ fabrycznie zainstalowana wewn¹trz
komputera. W takie karty wyposa¿one s¹ niekiedy tak¿e komputery stacjonarne, ale dotyczy to
raczej dro¿szych modeli.
Karta bezprzewodowa w komputerze stacjonarnym mo¿e okazaæ siê zbyteczna, poniewa¿
taki komputer zwykle stoi w jednym, sta³ym
miejscu naszego mieszkania. Jeœli wiêc ruter zainstalujemy w okolicach komputera stacjonarnego, bêdziemy go mogli pod³¹czyæ do naszej sieci za pomoc¹ kabla Ethernet. Rutery bezprze-
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Karty i standardy
wodowe wyposa¿one s¹ zwykle w cztery porty
Ethernet, które umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie nawet
czterech komputerów w³aœnie za pomoc¹ kabla.
Jeœli jednak komputer stacjonarny równie¿
chcemy pod³¹czyæ do sieci bezprzewodowo, a
karty bezprzewodowej nie mamy, to mo¿emy
wybraæ jedn¹ z dwóch wersji karty – dla slotu
PCI (typowego slotu wewn¹trz komputera stacjonarnego) lub kartê USB. Podobny wybór mamy dla notebooka, gdzie mo¿emy zastosowaæ
kartê USB (tak¹ sam¹ jak dla komputera stacjonarnego) lub kartê dla slotu PCMCIA (typowego
gniazda w notebookach). Kartê bezprzewodow¹ mo¿emy kupiæ ju¿ za kilkadziesi¹t z³otych.

Standardy bezprzewodowe
i kompatybilnoœæ
W sieciach komputerowych, podobnie jak w
ka¿dej innej dziedzinie teleinformatycznej, obowi¹zuj¹ okreœlone standardy. Ustanawiane s¹
przez miêdzynarodow¹ organizacjê in¿ynierów
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i nastêpnie implementowane przez producentów sprzêtu. Dziêki temu urz¹dzenia ró¿nych producentów mog¹ z sob¹ bez problemu
wspó³pracowaæ.
Standard wszystkich sieci bezprzewodowych
Wi-Fi oznaczany jest ci¹giem cyfr 802.11x. Litera po liczbie 11 specyfikuje nam ju¿ konkretny
standard – mo¿e to byæ 802.11a, 802.11b,
802.11g, 802.11n. W sieciach domowych wykorzystywane s¹ zwykle ostatnie trzy standardy.
Standard „b” jest ju¿ uznawany za przestarza³y
(oferowa³ prêdkoœæ bezprzewodow¹ 11 Mb/s),
dlatego w naszym poradniku przede wszystkim
o standardach „g” i „n”, których nazwy handlowe brzmi¹ odpowiednio Wireless G i Wireless N.
Ró¿nica miêdzy nimi polega przede wszystkim na szybkoœci transmisji, jej jakoœci i zasiêgu
sieci, który mo¿emy osi¹gn¹æ, stosuj¹c ruter w
danym standardzie. Warto nadmieniæ, ¿e
wszystkie standardy bezprzewodowe s¹ z sob¹
wstecznie kompatybilne, co w praktyce oznacza, i¿ komputerowa karta sieciowa w standardzie „b” bêdzie wspó³pracowaæ z ruterami Wireless G i Wireless N. Podobnie jak karta Wire-

less G bêdzie doskonale dzia³aæ z ruterem Wireless N.

Wireless N – rewolucja bez kabli
Obecnie najnowoczeœniejszym standardem
bezprzewodowym jest Wireless N. Poprzedni
standard Wireless G wprowadzono do urz¹dzeñ
bezprzewodowych ju¿ w 2003 roku, przez co
równie¿ nie jest on najdoskonalszy do wspó³czesnych potrzeb i zastosowañ. Prêdkoœæ bezprzewodowa w Wireless G wynosi maksymalnie
54 Mb/s, co przy prêdkoœci Wireless N, która
siêgnie 600 Mb/s, wydaje siê ró¿nic¹ wrêcz kosmiczn¹. Urz¹dzenia Wireless N, choæ nieco
dro¿sze od Wireless G, oferuj¹ znacznie lepsze
osi¹gi ni¿ urz¹dzenia w poprzednim standardzie.
Oprócz znacznie wy¿szej prêdkoœci rutery
Wireless N oferuj¹ wiêkszy zasiêg ni¿ poprzedni
standard, udoskonalon¹ priorytetyzacjê ruchu w
sieci (miêdzy ruterem i komputerami), co pozwala na swobodne korzystanie z multimediów
w po³¹czeniu z internetem i miêdzy samymi
komputerami.
Rutery i karty sieciowe Wireless N D-Link to
równie¿ znacznie u³atwiona instalacja i konfiguracja, dostosowana do wymagañ nawet niedoœwiadczonych u¿ytkowników komputerów, oraz
11 lat gwarancji.
Obecnie standard Wireless N jest zatwierdzony
przez IEEE w tzw. drafcie, co oznacza, ¿e in¿ynierowie jeszcze pracuj¹ nad pe³n¹ wersj¹ standardu. Wiadomo ju¿, ¿e bêdzie ona zatwierdzona w
2008 roku. Jednak kupuj¹c ju¿ dziœ urz¹dzenie DLink Wireless N, mamy pewnoœæ, ¿e bêdzie ono
pracowaæ w pe³nym standardzie tylko dziêki aktualizacji oprogramowania w ruterze lub sterowników karty bezprzewodowej. 11-letnia gwarancja
zapewnia nam w praktyce niemal do¿ywotni czas
opieki producenta nad urz¹dzeniem.
Poniewa¿ Wireless N zosta³ ju¿ uznany zarówno przez organizacjê in¿ynierów, jak i przez
samych u¿ytkowników za prawdziw¹ rewolucjê
w dziedzinie komputerów, to w³aœnie na urz¹dzeniach w tym standardzie skupimy uwagê
w naszym poradniku.

