
METODY DOSTĘPU DO INTERNETU 



POŁĄCZENIE KOMPUTERA Z INTERNETEM 

Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest z 
wykorzystaniem wielu technologii, które pozwalają 
urządzeniu komunikować się z pobliską bramką posiadającą 
stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Typowe 
rozwiązania wykorzystują linie telefoniczne (modemy, cyfrowe 
linie ISDN, modemy ADSL), inne technologie przewodowe 
(transmisja przez sieci energetyczne, telewizję kablową) oraz 
bezprzewodowe (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi). 

Aby pracować w Internecie, komputer musi być w stanie 
komunikować się z innymi systemami przez protokoły z 
rodziny TCP/IP, a także posiadać oprogramowanie klienckie 
pozwalające na praktyczne wykorzystanie usług oferowanych 
przez innych użytkowników. 

 



Wizualizacja różnych dróg w części Internetu 



RODZAJE METOD DOSTĘPU DO INTERNETU 

Metody dostępu do Internetu możemy podzielić ze względu na wykorzystywane 
medium na następujące grupy: 

 Techniki oparte na kablach miedzianych:  
 xDSL  

 PLC  

 HFC  

 Ethernet (popularny w sieciach osiedlowych, zarówno amatorskich jak i 
komercyjnych)  

 Techniki oparte na kablach światłowodowych:  
 FITL  

 Techniki bezprzewodowe:  
 WLAN  

 transmisja optyczna  

 LMDS  

 MMDS (w wersji dwukierunkowej)  

 



XDSL 

xDSL (ang. X Digital Subscriber Line) to zbiorowy termin wszystkich technologii 

cyfrowych linii abonenckich, używających wielu schematów modulacji w 

transmisji danych przez symetryczne linie miedziane. Pierwszy x w nazwie 

jest zamiennikiem początkowej litery pod jaką ukrywa się dana specyfikacja. 

W jej skład wchodzą takie technologie jak: 

 ADSL 

 HDSL 

 SDSL 

 CDSL 

 RADSL 

 VDSL 

 ISDN DSL 



PLC 

Power line communication (PLC) - pojęcie używane w odniesieniu do zbioru 

technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną. 

Technologie te dają duże możliwości jeśli chodzi o dostęp do Internetu w 

budynkach, w których brak jest odpowiedniej instalacji do sieci komputerowej, 

ale jest instalacja elektryczna. Spotykają się jednak z krytyką krótkofalowców, 

gdyż często stają się źródłem fali radiowych i powodują zakłócenia (sieci 

energetyczne nie były projektowane do przesyłania sygnałów o dużych 

częstotliwościach), ale mimo to zgodnie z prawem nie są traktowane jako 

urządzenia radiowe. 

Umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 24 Mb/s na odległość 250 m. 

 



ADAPTER PLC 



HFC 

Rolę dostawcy Internetu w przypadku sieci HFC (Hybrid Fiber Coax) pełni 

telewizja kablowa. Medium transmisyjnym wykorzystywanym w tych sieciach 

jest światłowód oraz kabel współosiowy. Światłowód wykorzystywany jest w 

torach magistralnych (od stacji czołowych do węzłów optycznych, a kabel 

współosiowy w torach rozprowadzających sygnał z węzłów optycznych do 

abonentów. Maksymalna przepływność modemów kablowych wynosi 30 

Mb/s w przypadku danych przesyłanych do użytkownika, oraz 10 Mb/s dla 

kanału zwrotnego. 

Sieć zbudowana w systemie HFC składa się 

zasadniczo z dwóch części: magistrali 

stanowiącej szkielet (ang. "trunk tree") oraz 

sieci budynkowej (ang. "bridger" lub "feeder 

circuit"). 



MODEM KABLOWY (KOŃCÓWKA ABONENCKA) 



PLUSY I MINUSY ZASTOSOWANIA HFC 

Zalety techniki HFC:  

 przysyłanie w tym samym torze transmisyjnym zarówno programów 

telewizyjnych jak i danych oraz programów cyfrowych  

Wady techniki HFC:  

 konieczność przebudowy istniejącej sieci kablowej, jeśli bazuje tylko na 

kablach koncentrycznych  

 



ETHERNET 

Ethernet to standard wykorzystywany w budowie głównie lokalnych sieci 
komputerowych. Obejmuje on specyfikację kabli oraz przesyłanych nimi 
sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch 
najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w 
standardzie 802.3 IEEE. Ethernet jest najpopularniejszym standardem w 
sieciach lokalnych. Inne wykorzystywane specyfikacje to Token Ring, FDDI 
czy Arcnet. Ethernet został opracowany w Xerox PARC czyli ośrodku 
badawczym firmy Xerox i opublikowany w roku 1976. Ethernet bazuje na idei 
węzłów podłączonych do wspólnego medium i wysyłających i odbierających 
za jego pomocą specjalne komunikaty (ramki). Ta metoda komunikacji nosi 
nazwę CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection). Wszystkie węzły posiadają unikalny adres MAC. 

Klasyczne sieci Ethernet mają cztery cechy wspólne. Są to: parametry czasowe, 
format ramki, proces transmisji oraz podstawowe reguły obowiązujące przy 
ich projektowaniu. 

 



KARTA SIECIOWA 





FITL 
 Pasywna sieć optyczna (PON-Passive Optical Network)- sieć optyczna należąca do grupy sieci FITL 

(ang. Fiber in the Loop). Jest to sieć, w której, jako medium przekazywania danych, wykorzystuje się 
światłowód jednomodowy. Pojemność światłowodu może być dzielona na max. 32 punkty końcowe 
(32 abonentów zlokalizowanych obok siebie) przez bierne rozdzielanie sygnału pomiędzy tymi 
punktami. Sygnał jest rozdzielany przez tzw. pasywne splitery optyczne, czyli pasywne urządzenia 
rozdzielające, które rozmieszczone są w różnych miejscach sieci PON. Sieć ta może przyjmować 
postać drzewa, gwiazdy itp. Zastosowanie urządzeń aktywnych (czyli wymagających jakiegoś rodzaju 
zasilania) jest przewidziane tylko w końcowych węzłach sieci. 

 Wśród elementów sieci PON wyróżnia się: - urządzenia dystrybucyjne OLT (Optical Line Termination), 
zwane również centralnymi jednostkami - urządzenia zakańczające sieć optyczną u odbiorców ONT 
(Optical Network Termination), zwane terminalami abonenckimi - urządzenia zakańczające sieć 
optyczną w lokalnym punkcie dystrybucyjnym ONU(Optical Network Unit) Dzięki OLT można obsłużyć 
cztery niezależne gałęzie sieci PON, z których każda może być zakończona liczbą 32 terminali 
abonenckich (ONT). Jednostka ta może być wyposażona w jeden z szerokiej gamy interfejsów 
transmisyjnych: STM-1 SDH, STM-1 ATM, STM-4 ATM, GbEthernet. ONU stosuje się, gdy sieć optyczna 
dochodzi do rejonu odbiorców, natomiast końcowe połączenie odbywa się za pomocą okablowania 
miedzianego. 

 Do przesyłu danych w sieci PON zastosowano specjalne protokoły transmisji, gdyż downlink 
„pobieranie danych” i uplink „wysyłanie danych” odbywają się na innych zasadach. Początkowo w 
kierunku dosyłowym przewidziano przepływność 622 Mb/s, zaś w kierunku zwrotnym 155 Mb/s. 
Dalszy rozwój standardu zwiększył przepływności do wartości odpowiednio 1,2 Gb/s i 622 Mb/s. 
Pasmo to dzielone jest pomiędzy wszystkich odbiorców, czyli maksymalnie pomiędzy 32 punkty. 



ŚWIATŁOWÓD 



PON 

Pomimo, że budowa sieci PON nie jest tanim rozwiązaniem, jest 
atrakcyjnym dla dostawców usług teleinformatycznych, ze względu na 
możliwość podziału kosztów stałej sieci i centrali pomiędzy dużą ilość 
abonentów. 

Dzięki swej elastyczności i możliwościom technicznym system pozwala 
na szeroki zakres implementacji rozwiązania dla operatorów 
oferujących usługi zarówno klientom biznesowym jak i 
indywidualnym. PON znajduje również zastosowanie dla usług 
specjalistycznych, jak np. monitoring miejski. Abonent w zależności 
od żądanego pasma ma dostęp do szerokiej gamy usług takich jak: 
linie dzierżawione, Internet, usługi wideo na żądanie, VoIP. 
Prywatność abonentów jest chroniona dzięki przydzieleniu każdemu z 
nich osobistego szyfru. Zabezpieczenie modemu kablowego 
zapewnia standard DOCSIS. Maksymalny zasięg sieci PON wynosi 
20km. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/VoIP


WLAN 

Sieć bezprzewodowa LAN (ang. Wireless LAN) – sieć lokalna 
zrealizowana bez użycia przewodów. 

Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają 
wzajemne łączenie np. komputerów PC z wykorzystaniem do tego 
celu różnych typów kabli i światłowodów. Natomiast WLAN to sieć 
lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Sieci tego typu 
wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych jako 
medium przenoszącego sygnały ale również z użyciem podczerwieni. 
Są one projektowane z użyciem standardu IEEE 802.11. Do 
komunikacji za pomocą fal radiowych wykorzystuje się pasmo 2,4 
GHz lub rzadziej 5 GHz. 

Szybkość przesyłania danych zależna jest od użytego standardu i 
odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11, 
22, 44, 54 lub 108 Mbps. 

 



INFRASTRUKTURA SIECI BEZPRZEWODOWYCH 

Na całość infrastruktury sieci bezprzewodowych składają się następujące 

elementy: 

 karty sieciowe – najczęściej typu PCI, USB lub PCMCIA  

 punkty dostępowe (ang. Access Point)  

 anteny  

 kable, złącza, konektory, przejściówki, rozdzielacze antenowe, terminatory  

 



Do zalet sieci bezprzewodowych należy: 

 mobilność – końcówki mogą się przemieszczać  

 łatwość instalacji – nie trzeba kłaść przewodów  

 elastyczność – łatwe dokładanie nowych końcówek  

 zasięg – od kilku metrów (w budynkach) do kilkudziesięciu kilometrów  

 szybka rozbudowa i modyfikacja struktury sieci.  

Miejsca coraz powszechniejszych instalacji sieci WLAN: 

 Transport – wymiana informacji przy transporcie towarów, przemieszczania ładunków 
uaktualnianie znaków drogowych itp.  

 Handel – szybkie zmiany w organizacji wnętrz  

 Opieka zdrowotna – możliwość uzyskiwania przez lekarzy i personel szybkiego 
dostępu do danych pacjenta oraz korzystania z konsultacji, a także zdalnego 
używania komputerowo sterowanego sprzętu medycznego  

 Usługi finansowe – łatwa organizacja usług bankowych i operacji handlowych  

 Edukacja – dostępność uniwersyteckich komputerów z różnych punktów uczelni  

 Produkcja – możliwość zdalnego sterowania pracą robotów  

 



Wi-Fi (lub Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) (ang. "Wireless Fidelity" - bezprzewodowa 

dokładność) to zestaw standardów stworzonych do budowy 

bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi 

jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN 

(ang. wireless local area network). Produkty zgodne z WiFi mają na sobie 

odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi 

produktami tego typu. Standard WiFi opiera się na IEEE 802.11. 

WiFi jest obecnie wykorzystywane do budowania rozległych sieci Internetowych. 

ISP umożliwiają użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia 

zgodne z WiFi na bezprzewodowy dostęp do sieci. Jest to możliwe dzięki 

rozmieszczeniu w ruchliwych częściach miast obszarów nazywanych 

hotspotami.  Dla przykładu w Toruniu mamy około 20 hotspotów. 



ADAPTER WIFI 



Zalety 

  

 Możliwość budowy sieci z dostępem do Internetu w domu lub biurze, pozbawionej plątaniny kabli. 

 Korzystanie z bezprzewodowego Internetu poprzez lokalnych providerów. 

 Korzystanie z darmowego internetu poprzez HotSpot-y (dostępne w większych miastach). 

 Swoboda i mobilność - bezprzewodowe podłączanie do sieci mobilnych urządzeń (notebooki, 
palmtopy) 

 Łatwo dostępne i coraz tańsze urządzenia WiFi na rynku. 

 

Wady  

 Wykorzystywany w WiFi standard 802.11b i 802.11g wykorzystuje pasmo 2,4 GHz. W tym samym 
zakresie pracują takie urządzenia jak Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, 
radary meteorologiczne, radiowa telewizja przemysłowa oraz wiele innych. Efektem może być 
zagłuszanie sygnałów WiFi i ograniczenie zasięgu hotspota. 

 Sieci WiFi mają stosunkowo mały zasięg. Zwykle hotspot oparty na 802.11b lub 802.11g jest 
dostępny w odległości do 90 metrów w pomieszczeniach lub 150 metrów na zewnątrz. 

 Jeżeli urządzenie wykorzystujące WiFi nie zostanie poprawnie skonfigurowane, może się stać łatwym 
celem ataku. Wykorzystywany w sieciach radiowych standard kryptografii WEP jest łatwy do złamania. 
Jednak operatorzy wprowadzają powoli inny protokół WPA, który ma zapewnić lepsze bezpieczeństwo. 

 Połączenia na dalekie odległości mogą niekiedy okazać się niestabilne, gdy odbierany sygnał z punktu 
dostępowego jest zbyt słaby. 

 Prędkość transmisji danych w przypadku wykorzystania standardu WiFi nie dorównuje rozwiązaniom 
kablowym, jednak jest wystarczająca do korzystania z Internetu. 

 



LMDS 

 LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services) - technologia 

szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do internetu, wykorzystująca 

transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości 26-29 GHz (w USA 

również 31.0 - 31.3 GHz), w obrębie obszarów o powierzchni kilku 

kilometrów kwadratowych. Technologia ta umożliwia dobrej jakości 

transmisję o wysokiej przepustowości nawet do 155 Mb/s (megabitów na 

sekundę). Transmisja w paśmie 26-28 GHz nie powoduje żadnych zakłóceń 

w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych innych operatorów, charakteryzując 

się jednocześnie wysoką odpornością na zakłócenia i wpływ warunków 

atmosferycznych. Technika ta jest wykorzystywana w wielu firmach chcących 

mieć duże bezpieczeństwo przesyłanych informacji. 



MMDS 

 Technologia MMDS (ang. Multichannel Multipoint Distribution Service) została 
wymyślona by rozprowadzić kilkanaście programów telewizyjnych drogą radiową. 
Miała zastąpić telewizję kablową w terenach słabo zurbanizowanych i o nikłej sieci 
kablowej. Jednakże jest też wykorzystywana do zapewniania dostępu do Internetu. 
Sygnały mogą być transmitowane na odległość nawet 50 km od stacji bazowej. 
MMDS wykorzystuje pasmo 2,5-2,7 GHz zapewniając przepływność do 10 
Mb/s/kanał w kierunku abonenta. Planuje się zwiększenie w przyszłości tej wartości 
do 27 Mb/s. 

 Zalety techniki MMDS: 

 małe rozmiary urządzeń nadawczych i odbiorczym sprzyjają łatwej instalacji na 
dachach lub elewacjach budynków  

 możliwość elastycznej rozbudowy sieci i zwiększenia zasięgu działania  

 niska częstotliwość pozwala osiągnąć większy zasięg  

 niska częstotliwość to tańszy sprzęt  

 Wady techniki MMDS: 

 wrażliwość na interferencje elektromagnetyczne  

 mała przepustowość  

 



WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) to technologia, która została oparta na standardach 
IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na 
dużych obszarach. Standardy te określają informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby 
urządzenia różnych dostawców pracowały na tych samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą 
współgrały 

Zasięg oraz szybkość łącza WiMAX  

 Określa się, iż maksymalna przepustowość technologii WiMAX zbliżona jest do 75 Mb/s. To bardzo 
przyszłościowa szybkość, konkurencyjna nawet z rozwiązaniami przewodowymi. Aby ją uzyskać 
odbiornik nie może być umieszczony dalej, jak 10 km od nadajnika. Praktyczna przepustowość 
technologi WiMAX w Polsce wynosi niestety do 2 Mb/s jest to spowodowane dystrybutorami internetu 
posługującymi się tą technologią (NETIA). Jednak sama technologia może działać aż do 50 km od 
nadajnika, co stanowi potężną konkurencję dla usług kablowego dostępu. Praktyczny zasięg sieci w 
technologi WiMAX przy zastosowaniu anten Alvarion (stosowany w Polsce) wynosi 12 km 
uwzględniając wszelkie przeszkody terenowe, najbliższa przeszkoda terenowa (drzewa, góry, linie 
energetyczne) powinna znajdować się przynajmniej 25 m od anteny, w przeciwnym razie łącze będzie 
zrywane. 

 

WiMAX 



 Przede wszystkim jest to dostęp bezprzewodowy, zatem nie potrzebna jest droga infrastruktura, aby 
wdrożyć to rozwiązanie. Widoczną zaletą jest również bardzo duża szybkość oraz znaczny zasięg 
działania technologii, nieuzależniony od warunków atmosferycznych oraz przeszkód w postaci 
budynków czy drzew. Jest więc to idealne rozwiązanie dla osób, które dotychczas nie mogły korzystać 
z sieci przewodowych z powodu zbyt dużej odległości od centrali, lub jej braku w okolicy. 

 Również WiMAX nie jest pozbawiony wad. Obecnie drogi jest jeszcze zakup modemu do przetwarzania 
sygnału. Również bolączką w związku ze standardem IEEE 802.16a jest brak mobilności dostępu do 
sygnału. Największy problem tej technologii, to utrata szybkości przesyłania danych wraz ze wzrostem 
odległości od nadajnika. Im dalej, tym mniejszą przepustowość można uzyskać. Sama rzeczywistość 
tej technologii również nie jest aż tak kolorowa, jakby się wydawało. Zwykle promień działania 
technologii szacuje się na około 3-10 km, a szybkość pobierania danych z Internetu często nie 
przekracza 2 Mb/s przy średnim pingu sięgając od 75 ms do 100 ms . Problemem również jest brak 
jej mobilności . 

 Użytkownicy 

 WiMAX jest technologią, która w głównym zamyśle pozwala na zapewnienie dostępu do Internetu w 
urządzeniach stacjonarnych, w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób 
przewodowy. Obecnie jest to jeszcze dojrzewająca technologia, przez co nie ma możliwości 
świadczenia usługi w sposób mobilny. Zgodnie z nowym standardem jednak ma być to możliwe i 
wtedy stanie się zupełnie mobilnym pasmem przenoszenia danych. 

 

Zalety i wady WiMAX 



WIMAX W POLSCE  

 
 

Pierwszym w Polsce producentem urządzeń WiMAX została firma Ente z siedzibą w Gliwicach. Produkowane urządzenia 

E!MAX, to jedno i wielosektorowe stacje bazowe, oraz urządzenia klienckie zbudowane w oparciu o SoC, posiadający 

certyfikat WiMAX Certified. Urządzenia te spełniają wszystkie wymagania standardu WiMAX i nie odbiegają 

parametrami i niezawodnością od urządzeń produkowanych w USA. 

 Pierwszą w Polsce niekomercyjną sieć regionalną opartą na technologii preWiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) zbudował Crowley Data Poland, dostawca rozwiązań transmisji danych i głosu. W maju 2005 r. 

firma zakończyła wdrożenie na terenie podwarszawskiej gminy Zielonka. Urząd Miejski korzysta ze sprawnego i 

bezpiecznego systemu obiegu dokumentów, dzieci w szkołach – ze swobodnego dostępu do Internetu, a policja – z 

nowoczesnego systemu monitorowania wizyjnego miasta, który znacząco zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców 

gminy. Centrum systemu monitorowania wizyjnego znajduje się w miejscowym komisariacie policji. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu dyżurny komisariatu może obserwować, rejestrować i dokumentować zdarzenia z obszarów miasta 

szczególnie zagrożonych przestępczością. Wdrożone przez Crowleya rozwiązanie zapewnia optymalne wykorzystanie 

dostępnej prędkości przesyłania danych. Unikatową cechą sieci w Zielonce jest możliwość przekierowania 

niewykorzystywanych przez Urząd po godzinie 16.00 przepustowości miejscowym szkołom. W ten sposób kluby 

internetowe mogą bezpłatnie korzystać z szybszego Internetu. 

 Na postawie wydanych licencji przez URTiP w Polsce technologię tę od października 2005 uruchomił komercyjnie 

NASK. Na koniec 2006 r. NASK posiadał stacje w 5 miastach m.in. w Warszawie, czy Poznaniu natomiast największą 

sieć posiada Netia, która ma nadajniki w 23 miastach (m.in. Lublin, Białystok, Olsztyn, Koszalin czy Wieliczka). Netia 

planuje rozpoczęcie budowy ogólnokrajowej sieci bezprzewodowej transmisji danych, jednakże jej plany pod koniec 

2006 r. zweryfikowano, ograniczając skalę inwestycji. Na koniec 2006 roku usługi w Gdańsku i Warszawie świadczył 

także Exatel. 

 Pierwszą komercyjną i działającą w obrębie dużego miasta sieć bezprzewodową w oparciu o standard WiMAX 802.16-

2004 uruchomiła w Bielsku-Białej 4 sierpnia 2005 roku firma SferaNET w ramach projektu WiMAX Południe. 

Rozwiązanie zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu w promieniu 30 km od nadajnika. Użyty sprzęt posiada 

certyfikat "WiMAX Certified". Na dzien obecny w ramach tego projektu zostały uruchomione kolejne stacje WiMAX w 

miastach Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Żywiec. 

 



GSM 

Circuit Switched Data (CSD), (pol. transmisja danych z wykorzystaniem 

komutacji łączy) - technologia, dzięki której możliwe jest przesyłanie w sieci 

GSM danych z prędkością 9.6 kb/s (od i do użytkownika). Podczas dalszych 

prac nad rozwojem standardu (GSM Phase 2) wprowadzono 

unowocześnioną wersję przesyłania danych z wykorzystaniem komutacji 

łączy - HSCSD. 

General Packet Radio Service (GPRS) - technologia, która stosowana jest w 

sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Oferowana w praktyce 

prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub 

z transmisji strumieniowej audio/video. Inną zaletą tej technologii jest fakt, 

że użytkownik płaci za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie 

za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często 

technologią 2.5 G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii 

komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G. 



EDGE 

EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) to technologia 

używana w sieciach GSM do przesyłania danych. 

Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS (oprócz nazwy EDGE używa się też 

terminu EGPRS - Enhanced GPRS), poprawiony został w niej interfejs 

radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne polepszenie przepływności 

(w większości obecnych systemów teoretycznie do 236.8 kbit/s) oraz 

możliwość dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zależności 

od warunków transmisji. 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) to trzecia generacja 

telefonii komórkowej w której transfer wynosi od 144kbps do 2Mbps. 



SATELITARNY DOSTĘP DO INTERNETU 

 Dużo większą popularnością cieszą się jednokierunkowe łącza satelitarne. Umożliwiają one 
korzystanie poprzez satelitę tylko z kanału "do klienta" (downlink). Użytkownik musi zatem 
dysponować dowolnym naziemnym łączem zwrotnym: dial-upem, ISDN-em, SDI lub radiowym: GPRS 
lub Wi-Fi, przez które będzie mógł przesyłać swoje "zamówienia" do operatora satelitarnego. Do 
odbioru danych z satelity potrzebne są odpowiednia karta DVB (Digital Video Broadcasting), 
standardowa antena satelitarna i uniwersalny konwerter (LNB). Nie jest to drogie wyposażenie. 
Najtańsze karty DVB są dostępne w cenie ok. 350 zł, antena i konwerter to wydatek ok. 100 zł.  
      Jednokierunkowe łącze satelitarne umożliwia korzystanie z większości tradycyjnych usług, a więc 
przeglądania stron internetowych, poczty elektronicznej (także w trybie offline), FTP, sieci P2P, ICQ, 
Gadu-Gadu czy IRC. Daje też możliwość odbioru strumieniowych przekazów wideo i audio oraz 
pobierania danych w systemie multicast. Dzięki karcie DVB możliwe jest też oglądanie na ekranie 
komputera cyfrowych programów TV satelitarnej.  
      Większość operatorów dysponuje własnym oprogramowaniem, które jest dostarczane abonentom 
po podpisaniu umowy. Pakiet instalacyjny sam przeprowadza konfigurację i z reguły nie ma potrzeby 
ustawiania wszystkich parametrów ręcznie.  
      Jednokierunkowe łącze satelitarne znajduje zastosowanie również w lokalnych sieciach LAN. W 
tym przypadku karta/modem DVB musi być zainstalowana na serwerze z aplikacją proxy (np. 
WinRoute dla Windows albo Squid pod Linuksa). Następnie wszystkie PC włączone do sieci trzeba 
skonfigurować, tak aby łączyły się przez proxy korzystające z karty DVB. To samo dotyczy ustawień 
SOCKS.  
      Przed zakupem karty DVB czy modemu USB warto sprawdzić, czy współpracuje ona z sieciami LAN 
opartymi na Linuksie. Dobrym rozwiązaniem są tu urządzenia Pentamedia. 



DOSTĘP DO INTERNETU 
Najczęstszym rozwiązaniem w Polsce jest dostęp do Internetu za pomocą sieci kablowych. W ich skład wchodzą przede wszystkim: 

dial-up(połączenia wydzwaniane), 

DSL i jego odmiany, 

sieci LAN. 

Internet przez telewizję kablową 

Połączenie realizowane jest za pomocą kabla koncentrycznego .Informacje przychodzące do komputera podłączonego do sieci kablowej wysyłane są w wybranym 

paśmie częstotliwości, tak samo jak zwykły program telewizyjny. Po stronie użytkownika zainstalowane musi być specjalne urządzenie - tak zwany modem 

kablowy, którego zadaniem jest odfiltrowanie odpowiednich częstotliwości. W celu przeprowadzenia obustronnej transmisji danych trzeba stworzyć 

dodatkowy kanał (tzw. kanał zwrotny), którym wysyłane są dane z komputera internauty. Obecnie operatorzy kablowi rozwiązują problem kanału zwrotnego 

wycinając z pasma, którym przesyłane są programy telewizyjne, fragment na dane wysyłane od odbiorcy. Konieczne jest założenie specjalnego urządzenia 

zwanego CMTS (Cable Modem Termination Systems) – rodzaj centrali telefonicznej, która pośredniczy między modemem kablowym a siecią operatora 

kablówki. CMTS umożliwia dwukierunkową transmisję pomiędzy abonentem telewizji kablowej a Internetem. 

Zalety: 

możliwości jednoczesnego dostępu do telewizji oraz Internetu, 

wysoka przepustowość łącza, 

stały dostęp do Internetu. 

Wady: 

wysokie koszty instalacji infrastruktury w budynku, 

w razie awarii łącza zanika jednocześnie Internet i telewizja, 

wysokie koszty zakupu modemu kablowego. 

Sieć lokalna 

Sieć lokalna powstaje gdy połączymy ze sobą minimum 2 komputery. Sama w sobie nie stanowi medium do łączenia z Internetem (tak jak połączenie radiowe), 

lecz ma charakter „rozprowadzenia” połączenia internetowego miedzy użytkownikami. Prędkość transmisji zależy od przepustowości łącza, jakim 

dysponuje usługodawca internetowy dla danej sieci, oraz od liczby jej użytkowników. Każdemu użytkownikowi nadany jest wewnętrzny adres IP, którym 

może się posługiwać tylko w obrębie sieci. Natomiast dla serwerów zewnętrznych wszyscy użytkownicy widziani są za pośrednictwem jednego publicznego 

adresu, co w pewnych warunkach może powodować niedogodności. Oczywiście istnieje możliwość wykupienia stałego adresu IP od usługodawcy lecz 

niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Zalety: 

niskie koszty ze strony użytkowników, 

możliwość rozbudowy, 

duża przepustowość łącza miedzy użytkownikami. 

http://www.continuum.com.pl/index.php/internet/adres-ip.html
http://www.continuum.com.pl/index.php/internet/adres-ip.html


DOSTĘP DO INTERNETU 
Technologia ADSL 

To jeden z wariantów usługi DSL - asymetryczna cyfrowa linia abonencka. Technologia ta opiera się na wykorzystaniu miedzianych pętli 

abonenckich i ze względu na to cechuje się ograniczeniem pod względem zasięgu. Jest ona dostępna w rejonach, gdzie lokalne centrale 

telefoniczne zostały przystosowane do świadczenia usług w technologii xDSL. Przesyłanie danych do użytkownika (download) jest szybsze 

niż wysyłanie (upload). Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających dane (np. ze stron internetowych) 

niż wysyłających dane (np. posiadających serwer internetowy). ADSL pozwala na dużo szybszą komunikację niż technologia modemów 

telefonicznych, w której wszystkie sygnały muszą być konwertowane na sygnał analogowy (po stronie nadawcy), a następnie najczęściej 

znowu na sygnał cyfrowy (po stronie odbiorcy). W technologii ADSL sygnał po obu stronach jest cyfrowy i dlatego, aby możliwa była 

wymiana danych, zarówno abonent jak i operator muszą umieścić na obu końcach linii telefonicznej modemy 

Rodzaje: 

ADSL1 - najstarsza wersja technologii, umożliwiająca transmisję danych z prędkością 1536 Kb/s lub 2048 Kb/s, na odległość nie większą niż 

5,5 km. 

ADSL2- umożliwia transmisję danych z prędkością 3072 Kb/s lub 4096 Kb/s, na odległość nie większą niż 3,7 km. 

ADSL2+ - umożliwia transmisję danych z prędkością około 24 Mb/s, na odległość nie większą niż 2 km. 

ADSL3 - umożliwia transmisję danych z prędkością 200 Mb/s na odległość nie większą niż 300 metrów. Prędkość wysyłania natomiast wynosi 

ok. 100 Mb/s. 

Wśród ofert polskich dostawców, opartych o tę technologię, jedną z najpopularniejszych jest Netia. Net24 – usługa Netii oparta na technologii 

ADSL/ADSL2 umożliwiająca szerokopasmowy stały dostęp do Internetu. Aktualna oferta zawiera: 

dużą prędkość Internetu do 8Mbit/s. 

nielimitowane pobieranie i wysyłanie danych. 

bezpłatne wsparcie techniczne 24h. 

http://www.continuum.com.pl/index.php/sieci/digital-subscriber-line.html
http://www.continuum.com.pl/index.php/sieci/asymmetric-digital-subscriber-line.html
http://www.continuum.com.pl/index.php/sieci/modem.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_analogowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_cyfrowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/ADSL2
http://pl.wikipedia.org/wiki/ADSL2%2B
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ADSL3&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netia
http://www.continuum.com.pl/index.php/sieci/asymmetric-digital-subscriber-line.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/ADSL2


DOSTĘP DO INTERNETU 
Dostęp satelitarny 

Dostęp do publicznej sieci transmisji danych, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia naziemnej sieci transmisji danych; dwukierunkowy lub jednokierunkowy. Ten rodzaj 
wysokiej jakości, szerokopasmowego dostęp do Internetu, realizowany jest drogą satelitarną przez dwukierunkowy system satelitarny składający się z anteny, odbiornika i 
nadajnika. Usługa charakteryzuje się przede wszystkim nieograniczonym zasięgiem świadczenia oraz szybką i prostą instalacją. Dostęp do Internetu jest realizowany za 
pomocą satelit. Ten rodzaj dostępu do Internetu wykorzystywany jest w miejscach, w których nie istnieje zwykła infrastruktura telekomunikacyjna lub jej utworzenie jest 
nieopłacalne albo niemożliwe. 

Wśród ofert dostawców rynkowych , opartych o tę technologię, jedną z najpopularniejszych jest StarDSL. Zamawiając szybki internet satelitarny StarDSL użytkownik otrzymuje 
Zestaw Satelitarny StarDSL, w skład którego wchodzi: 

Konwerter nadawczo-odbiorczy iLNB 

Modem z funkcjonalnością mostka IP (bridge) 

Offsetowa antena satelitarna StarDSL o średnicy 79 cm 

Sensor akustyczny StarDSL 

Zestaw montażowy 

Jedną z propozycji firmy StarDSL jest Pakiet Danych STARTfun w tym 1GB Pakietu Danych. W pakiecie tym oferowana jest prędkość ściągania nawet do Pakiet ten oferuje 
prędkość 256 kbit/s, a prędkość przesyłania danych nawet do 64 kbit/s. 

Dostęp z wykorzystaniem linii elektroenergetycznych 

W tej technologii dla dostępu szerokopasmowego wykorzystywane są końcowe odcinki linii sieci elektroenergetycznej o niskim napięciu. To jedna z najnowszych metod 
umożliwiająca przekazywanie głosu oraz transmisję danych (np. dostęp do Internetu) siecią energetyczną 230 V. Sygnał jest dostarczany i odbierany od klienta za pomocą 
dwuczęściowego systemu. Pierwsza część, która jest montowana u indywidualnego klienta, składa się z modemu energetycznego oraz adaptera zewnętrznego. Modem 
energetyczny jest podłączony do komputera (przez zwykłą kartę sieciową lub port USB) i do gniazdka elektrycznego, zaś  adapter zewnętrzny umożliwia bezpośredni 
dostęp do linii energetycznej. Drugą część systemu stanowi kontroler zewnętrzny montowany w stacji transformatorowej, który pozwala przesyłać dane liniami wysokiego i 
niskiego napięcia oraz zapewnia dostęp do sieci szkieletowej operatora. Częstotliwość przekazu na linii zewnętrznej wynosi 1,5-12 MHz, natomiast wewnątrz budynku 12-
30 MHz. Oprócz instalacji sprzętu system nie wymaga żadnych dodatkowych prac, bo wykorzystywane jest istniejące okablowanie energetyczne. Zaletą tej technologii jest: 
minimalizacja czasu i uciążliwości instalacji oraz wykorzystanie istniejącego okablowania energetycznego. Do najistotniejszych wad należą: wysokie koszty instalacji dla 
niewielkiej grupy chętnych oraz ograniczenia transferu lub ilości pobieranych danych. 

Dostęp światłowodowy 

Sieci światłowodowe wykorzystujące jako nośnik informacji impuls świetlny, umożliwiają przesyłanie danych z gigabajtowymi szybkościami na duże odległości. Obecnie 
światłowody stosuje się głównie do budowy sieci WAN (sieci rozlegle łączące najczęściej miasta), sieci kampusowych oraz łączenia odległych punktów dystrybucyjnych w 
sieciach LAN. Światłowód jest medium transmisyjnym, zapewniającym dużą odporność na zakłócenia i w znacznym stopniu ograniczającym możliwości podsłuchu 
elektronicznego. Pierwsza w Polsce, w pełni światłowodowa sieć komputerowa powstaje w Gliwicach. Śląskie firmy budują sieć w technologii FTTH (ang.Fiber To The 
Home). FTTH to szerokopasmowa usługa teleinformatyczna złożona w pełni z urządzeń światłowodowych i jak sama nazwa wskazuje, końcówka światłowodu jest 
doprowadzona do każdego mieszkania znajdującego się w zasięgu sieci. Dzięki temu mieszkańcy Gliwic będą mogli korzystać z łączy o przepustowości standardowej 
10Mb/s. Możliwości nowej sieci będą jednak 10-cio krotnie większe, gdyż prędkość przesyłanych danych w sieci będzie sięgać nawet 100Mb/s. 

Dostęp przez telefon komórkowy 

Odmiana połączenia typu dial-up (dial-up - połączenie jest nawiązywane w konkretnym momencie, po wybraniu numeru dostępowego i zalogowaniu do sieci). Transmisja taka 
może być taryfikowana w sposób dwojaki: za czas spędzony w sieci lub za ilość pobranych z niej danych. W tym rodzaju dostępu do Internetu funkcję modemu pełni 
telefon komórkowy lub specjalny modem komórkowy. Do nawiązania połączenia niezbędne jest urządzenie (telefon lub modem) oraz aktywna usługa transmisji danych. 
Aparat GSM można połączyć z komputerem za pomocą specjalnego kabla, portu IrDA lub modułu Bluetooth. Dane są przesyłane w pakietach poprzez współdzielone 
kanały GSM, przydzielane dynamicznie wybranemu użytkownikowi. W telefonii komórkowej telefon jest cały czas połączony z siecią, nie trzeba więc w tradycyjny sposób 
nawiązywać połączenia i logować się do serwera. Opłata naliczana jest w tym wypadku tylko za ilość danych pobranych z Internetu. 

Najważniejszymi zaletami są: mobilność oraz prostota instalacji. Mobilny Internet w komórce zyskuje nowych użytkowników, którzy na ekranach telefonów coraz częściej 
przeglądają newsy, pocztę e-mail czy dokonują bankowych przelewów. Do jednej z najbardziej "internetowych" sieci komórkowych należy Orange. W jednej z 
najpopularniejszych ofert znajdziemy taki oto zakres usług: 

dostęp do Internetu z największym zasięgiem, 

prędkość do 7,2 Mb/s, 
 

http://ad.zanox.com/ppc/?17049489C929872967T
http://ad.zanox.com/ppc/?17049489C929872967T
http://ad.zanox.com/ppc/?17049489C929872967T
http://ad.zanox.com/ppc/?17049489C929872967T
http://ad.zanox.com/ppc/?17049489C929872967T
http://ad.zanox.com/ppc/?17033439C49437848T
http://zasieg-orange.wp.pl/


DOSTĘP DO INTERNETU 

Dostęp radiowy 

Łącza radiowe (tzw. WLAN - WirelessWAN) są skutecznym i popularnym wariantem realizacji usługi dostępu do Internetu na 
obszarach, na których występują trudności z realizacją usługi dostępu po tradycyjnych łączach kablowych. Przyłącze 
realizowane jest na podobnych zasadach, co przy pomocy klasycznych modemów kablowych. W tej metodzie jednak 
zamiast modemu i dzierżawionych łączy, transfer zapewniają urządzenia radiowe. Łącza radiowe charakteryzują się 
znaczną przepustowością, krótkim czasem realizacji zlecenia i prostotą instalacji. Instalacja składa się z anteny 
umieszczanej na dachu budynku oraz krótkiego kabla antenowego podłączonego do urządzenia odbiorczego. 
Urządzenie odbiorcze jest łączone z siecią LAN klienta zwykłą skrętką. 

Technologie bezprzewodowej transmisji danych wykorzystują nielicencjonowane pasma częstotliwości: 

pasmo 2,4 GHz, nazywane pasmem ISM (Industrial, Scientific & Medical),  
pasmo częstotliwości 2400,0-2483,5 MHz, z ograniczeniem mocy promieniowania do 100 mW (w tym przedziale mieści się Wi-Fi); 

pasmo 5 GHz, nazywane pasmem U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure).  
pasmo częstotliwości 5150-5350 MHz z ograniczeniem mocy promieniowania do 200 mW, 

pasmo częstotliwości 5470-5725 MHz z ograniczeniem mocy promieniowania do 1 W; 

Zalety: 

niskie koszty związane z instalacja urządzeń o częstotliwości pracy 2,4 GHz, 

duże możliwości rozbudowy. 

Wady: 

bardzo podatne na zakłócenia (wiele urządzeń np. mikrofalówka pracuje na podobnej częstotliwości co może powodować 
zakłócenia), 

niska prędkości przesyłu w porównaniu z łączami kablowymi, 

mały zasięg w porównaniu z łączami kablowymi, 

mała ilość dostępnych kanałów transmisyjnych (czasami zdarza się ze w dużych miastach wszystkie pasma są zajęte, co 
może prowadzić do zakłóceń). 


