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kosztów związanych z zajętą linią telefo−kosztów związanych z zajętą linią telefo−kosztów związanych z zajętą linią telefo−kosztów związanych z zajętą linią telefo−kosztów związanych z zajętą linią telefo−
niczną, w trakcie oczekiwania na ściąg−niczną, w trakcie oczekiwania na ściąg−niczną, w trakcie oczekiwania na ściąg−niczną, w trakcie oczekiwania na ściąg−niczną, w trakcie oczekiwania na ściąg−
nięcie interesującego nas pliku zza ocea−nięcie interesującego nas pliku zza ocea−nięcie interesującego nas pliku zza ocea−nięcie interesującego nas pliku zza ocea−nięcie interesującego nas pliku zza ocea−
nu.nu.nu.nu.nu.

Niestety podłączenie za pomocą zwyk−Niestety podłączenie za pomocą zwyk−Niestety podłączenie za pomocą zwyk−Niestety podłączenie za pomocą zwyk−Niestety podłączenie za pomocą zwyk−
łej linii telefonicznej ma wady. Po pierw−łej linii telefonicznej ma wady. Po pierw−łej linii telefonicznej ma wady. Po pierw−łej linii telefonicznej ma wady. Po pierw−łej linii telefonicznej ma wady. Po pierw−
sze naraża nas na wysokie koszty rachun−sze naraża nas na wysokie koszty rachun−sze naraża nas na wysokie koszty rachun−sze naraża nas na wysokie koszty rachun−sze naraża nas na wysokie koszty rachun−
ków telefonicznych. Po drugie, zazwyczajków telefonicznych. Po drugie, zazwyczajków telefonicznych. Po drugie, zazwyczajków telefonicznych. Po drugie, zazwyczajków telefonicznych. Po drugie, zazwyczaj
nie można stosować wysokich prędkościnie można stosować wysokich prędkościnie można stosować wysokich prędkościnie można stosować wysokich prędkościnie można stosować wysokich prędkości
transmisji. Prędkości rzędu 2400 b/s lubtransmisji. Prędkości rzędu 2400 b/s lubtransmisji. Prędkości rzędu 2400 b/s lubtransmisji. Prędkości rzędu 2400 b/s lubtransmisji. Prędkości rzędu 2400 b/s lub
nawet 9600 b/s (2400 b/s czyli bity nanawet 9600 b/s (2400 b/s czyli bity nanawet 9600 b/s (2400 b/s czyli bity nanawet 9600 b/s (2400 b/s czyli bity nanawet 9600 b/s (2400 b/s czyli bity na
sekundę, to liczba świadcząca jak szybkosekundę, to liczba świadcząca jak szybkosekundę, to liczba świadcząca jak szybkosekundę, to liczba świadcząca jak szybkosekundę, to liczba świadcząca jak szybko
nasz modem może wysyłać i przyjmowaćnasz modem może wysyłać i przyjmowaćnasz modem może wysyłać i przyjmowaćnasz modem może wysyłać i przyjmowaćnasz modem może wysyłać i przyjmować
informacje − czym liczba ta jest większainformacje − czym liczba ta jest większainformacje − czym liczba ta jest większainformacje − czym liczba ta jest większainformacje − czym liczba ta jest większa
tym lepiej) wystarczają do korzystaniatym lepiej) wystarczają do korzystaniatym lepiej) wystarczają do korzystaniatym lepiej) wystarczają do korzystaniatym lepiej) wystarczają do korzystania
zzzzz poczty elektronicznej. Jednak dla wyra−poczty elektronicznej. Jednak dla wyra−poczty elektronicznej. Jednak dla wyra−poczty elektronicznej. Jednak dla wyra−poczty elektronicznej. Jednak dla wyra−
finowanych usług typu WWW jest tofinowanych usług typu WWW jest tofinowanych usług typu WWW jest tofinowanych usług typu WWW jest tofinowanych usług typu WWW jest to
transmisja za wolna. Powinniśmy zaopat−transmisja za wolna. Powinniśmy zaopat−transmisja za wolna. Powinniśmy zaopat−transmisja za wolna. Powinniśmy zaopat−transmisja za wolna. Powinniśmy zaopat−
rzyć się więc w modem o prędkościrzyć się więc w modem o prędkościrzyć się więc w modem o prędkościrzyć się więc w modem o prędkościrzyć się więc w modem o prędkości
14400 lub lepiej 28800 b/s. Jak się prze−14400 lub lepiej 28800 b/s. Jak się prze−14400 lub lepiej 28800 b/s. Jak się prze−14400 lub lepiej 28800 b/s. Jak się prze−14400 lub lepiej 28800 b/s. Jak się prze−
konamy w praktyce (próbując ściągnąćkonamy w praktyce (próbując ściągnąćkonamy w praktyce (próbując ściągnąćkonamy w praktyce (próbując ściągnąćkonamy w praktyce (próbując ściągnąć
z serwera z USA interesujący nas 1−me−z serwera z USA interesujący nas 1−me−z serwera z USA interesujący nas 1−me−z serwera z USA interesujący nas 1−me−z serwera z USA interesujący nas 1−me−
gabajtowy plik) i tak będziemy zawszegabajtowy plik) i tak będziemy zawszegabajtowy plik) i tak będziemy zawszegabajtowy plik) i tak będziemy zawszegabajtowy plik) i tak będziemy zawsze
uważać, że prędkość transmisji jest nie−uważać, że prędkość transmisji jest nie−uważać, że prędkość transmisji jest nie−uważać, że prędkość transmisji jest nie−uważać, że prędkość transmisji jest nie−
wystarczająca.wystarczająca.wystarczająca.wystarczająca.wystarczająca.

TTTTTak wygląda ekran komputera po połączeniu się z serak wygląda ekran komputera po połączeniu się z serak wygląda ekran komputera po połączeniu się z serak wygląda ekran komputera po połączeniu się z serak wygląda ekran komputera po połączeniu się z serwerwerwerwerwerem dostarem dostarem dostarem dostarem dostarczyciela usługczyciela usługczyciela usługczyciela usługczyciela usług
interinterinterinterinternetowych Polska On Line. Linijka z ikonami w górnetowych Polska On Line. Linijka z ikonami w górnetowych Polska On Line. Linijka z ikonami w górnetowych Polska On Line. Linijka z ikonami w górnetowych Polska On Line. Linijka z ikonami w górnej części ekranu umożliwianej części ekranu umożliwianej części ekranu umożliwianej części ekranu umożliwianej części ekranu umożliwia
dostęp do rdostęp do rdostęp do rdostęp do rdostęp do różnych usług Interóżnych usług Interóżnych usług Interóżnych usług Interóżnych usług Internetu. Okienko z tekstem, to komunikaty prnetu. Okienko z tekstem, to komunikaty prnetu. Okienko z tekstem, to komunikaty prnetu. Okienko z tekstem, to komunikaty prnetu. Okienko z tekstem, to komunikaty programuogramuogramuogramuogramu
dokonującego połączenia telefonicznego.dokonującego połączenia telefonicznego.dokonującego połączenia telefonicznego.dokonującego połączenia telefonicznego.dokonującego połączenia telefonicznego.

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET
część 2część 2część 2część 2część 2

Jak czytelnik EdW
może zostać internautą?

W poprzednim artykule wyjaśniłem, coW poprzednim artykule wyjaśniłem, coW poprzednim artykule wyjaśniłem, coW poprzednim artykule wyjaśniłem, coW poprzednim artykule wyjaśniłem, co
to jest Internet i opisałem kilka podsta−to jest Internet i opisałem kilka podsta−to jest Internet i opisałem kilka podsta−to jest Internet i opisałem kilka podsta−to jest Internet i opisałem kilka podsta−
wowych usług dostępnych w tej sieci.wowych usług dostępnych w tej sieci.wowych usług dostępnych w tej sieci.wowych usług dostępnych w tej sieci.wowych usług dostępnych w tej sieci.
Dziś chciałbym podzielić się z czytelnika−Dziś chciałbym podzielić się z czytelnika−Dziś chciałbym podzielić się z czytelnika−Dziś chciałbym podzielić się z czytelnika−Dziś chciałbym podzielić się z czytelnika−
mi informacją, w jaki sposób stajemy sięmi informacją, w jaki sposób stajemy sięmi informacją, w jaki sposób stajemy sięmi informacją, w jaki sposób stajemy sięmi informacją, w jaki sposób stajemy się
użytkownikiem tej supersieci. Internetużytkownikiem tej supersieci. Internetużytkownikiem tej supersieci. Internetużytkownikiem tej supersieci. Internetużytkownikiem tej supersieci. Internet
staje się nie tylko narzędziem nauki i biz−staje się nie tylko narzędziem nauki i biz−staje się nie tylko narzędziem nauki i biz−staje się nie tylko narzędziem nauki i biz−staje się nie tylko narzędziem nauki i biz−
nesu, ale także modnym sposobem spę−nesu, ale także modnym sposobem spę−nesu, ale także modnym sposobem spę−nesu, ale także modnym sposobem spę−nesu, ale także modnym sposobem spę−
dzania wolnego czasu.dzania wolnego czasu.dzania wolnego czasu.dzania wolnego czasu.dzania wolnego czasu.

Najpierw należy znaleźć operatora,Najpierw należy znaleźć operatora,Najpierw należy znaleźć operatora,Najpierw należy znaleźć operatora,Najpierw należy znaleźć operatora,
który oferuje dostęp do Internetu, czyliktóry oferuje dostęp do Internetu, czyliktóry oferuje dostęp do Internetu, czyliktóry oferuje dostęp do Internetu, czyliktóry oferuje dostęp do Internetu, czyli
dostarczyciela usług internetowych. Du−dostarczyciela usług internetowych. Du−dostarczyciela usług internetowych. Du−dostarczyciela usług internetowych. Du−dostarczyciela usług internetowych. Du−
że firmy, szukające sposobu podłączeniaże firmy, szukające sposobu podłączeniaże firmy, szukające sposobu podłączeniaże firmy, szukające sposobu podłączeniaże firmy, szukające sposobu podłączenia
zakładowych sieci komputerowych, zwra−zakładowych sieci komputerowych, zwra−zakładowych sieci komputerowych, zwra−zakładowych sieci komputerowych, zwra−zakładowych sieci komputerowych, zwra−
cają się zazwyczaj do największego ope−cają się zazwyczaj do największego ope−cają się zazwyczaj do największego ope−cają się zazwyczaj do największego ope−cają się zazwyczaj do największego ope−
ratora w Polsce − NASK (NASK to Nauko−ratora w Polsce − NASK (NASK to Nauko−ratora w Polsce − NASK (NASK to Nauko−ratora w Polsce − NASK (NASK to Nauko−ratora w Polsce − NASK (NASK to Nauko−
wa i Akademicka Sieć Komputerowa − in−wa i Akademicka Sieć Komputerowa − in−wa i Akademicka Sieć Komputerowa − in−wa i Akademicka Sieć Komputerowa − in−wa i Akademicka Sieć Komputerowa − in−
stytucja spełniająca w polskim Interne−stytucja spełniająca w polskim Interne−stytucja spełniająca w polskim Interne−stytucja spełniająca w polskim Interne−stytucja spełniająca w polskim Interne−
cie rolę jego organizatora). Ostatniocie rolę jego organizatora). Ostatniocie rolę jego organizatora). Ostatniocie rolę jego organizatora). Ostatniocie rolę jego organizatora). Ostatnio
NASK chętnie pomaga małym instytu−NASK chętnie pomaga małym instytu−NASK chętnie pomaga małym instytu−NASK chętnie pomaga małym instytu−NASK chętnie pomaga małym instytu−
cjom (często są to szkoły) w Polsce po−cjom (często są to szkoły) w Polsce po−cjom (często są to szkoły) w Polsce po−cjom (często są to szkoły) w Polsce po−cjom (często są to szkoły) w Polsce po−
wiatowej. Instytucje te stają się na lokal−wiatowej. Instytucje te stają się na lokal−wiatowej. Instytucje te stają się na lokal−wiatowej. Instytucje te stają się na lokal−wiatowej. Instytucje te stają się na lokal−
nym rynku krzewicielami internetowejnym rynku krzewicielami internetowejnym rynku krzewicielami internetowejnym rynku krzewicielami internetowejnym rynku krzewicielami internetowej
subkultury.subkultury.subkultury.subkultury.subkultury.

Sytuacja naszego czytelnika, chcące−Sytuacja naszego czytelnika, chcące−Sytuacja naszego czytelnika, chcące−Sytuacja naszego czytelnika, chcące−Sytuacja naszego czytelnika, chcące−
go zostać internautą, może być dwojakie−go zostać internautą, może być dwojakie−go zostać internautą, może być dwojakie−go zostać internautą, może być dwojakie−go zostać internautą, może być dwojakie−
go rodzaju. W pierwszym przypadku pra−go rodzaju. W pierwszym przypadku pra−go rodzaju. W pierwszym przypadku pra−go rodzaju. W pierwszym przypadku pra−go rodzaju. W pierwszym przypadku pra−
cuje on w firmie, która już posiada do−cuje on w firmie, która już posiada do−cuje on w firmie, która już posiada do−cuje on w firmie, która już posiada do−cuje on w firmie, która już posiada do−
stęp do Internetu i musi jedynie założyćstęp do Internetu i musi jedynie założyćstęp do Internetu i musi jedynie założyćstęp do Internetu i musi jedynie założyćstęp do Internetu i musi jedynie założyć
sobie konto na lokalnym serwerze (cosobie konto na lokalnym serwerze (cosobie konto na lokalnym serwerze (cosobie konto na lokalnym serwerze (cosobie konto na lokalnym serwerze (co
ułatwi mu administrator zakładowej sieciułatwi mu administrator zakładowej sieciułatwi mu administrator zakładowej sieciułatwi mu administrator zakładowej sieciułatwi mu administrator zakładowej sieci
komputerowej). W innej sytuacji jestkomputerowej). W innej sytuacji jestkomputerowej). W innej sytuacji jestkomputerowej). W innej sytuacji jestkomputerowej). W innej sytuacji jest
przyszły internauta, który nie mając kon−przyszły internauta, który nie mając kon−przyszły internauta, który nie mając kon−przyszły internauta, który nie mając kon−przyszły internauta, który nie mając kon−
taktów z siecią podłączoną do Internetu,taktów z siecią podłączoną do Internetu,taktów z siecią podłączoną do Internetu,taktów z siecią podłączoną do Internetu,taktów z siecią podłączoną do Internetu,
musi indywidualnie uzyskać doń dostępmusi indywidualnie uzyskać doń dostępmusi indywidualnie uzyskać doń dostępmusi indywidualnie uzyskać doń dostępmusi indywidualnie uzyskać doń dostęp
z domowego komputera. W zasadzie mu−z domowego komputera. W zasadzie mu−z domowego komputera. W zasadzie mu−z domowego komputera. W zasadzie mu−z domowego komputera. W zasadzie mu−
si spełnić dwa wstępne warunki. Pierw−si spełnić dwa wstępne warunki. Pierw−si spełnić dwa wstępne warunki. Pierw−si spełnić dwa wstępne warunki. Pierw−si spełnić dwa wstępne warunki. Pierw−
szym jest posiadanie komputera. Typowyszym jest posiadanie komputera. Typowyszym jest posiadanie komputera. Typowyszym jest posiadanie komputera. Typowyszym jest posiadanie komputera. Typowy
PC wyposażony w procesor 386DX (lubPC wyposażony w procesor 386DX (lubPC wyposażony w procesor 386DX (lubPC wyposażony w procesor 386DX (lubPC wyposażony w procesor 386DX (lub
lepszy) spełni najskromniejsze wymaga−lepszy) spełni najskromniejsze wymaga−lepszy) spełni najskromniejsze wymaga−lepszy) spełni najskromniejsze wymaga−lepszy) spełni najskromniejsze wymaga−
nia. W najprostszym przypadku umożliwinia. W najprostszym przypadku umożliwinia. W najprostszym przypadku umożliwinia. W najprostszym przypadku umożliwinia. W najprostszym przypadku umożliwi
skorzystanie z usług Internetu w trybieskorzystanie z usług Internetu w trybieskorzystanie z usług Internetu w trybieskorzystanie z usług Internetu w trybieskorzystanie z usług Internetu w trybie
tekstowym. Do wykorzystania środowis−tekstowym. Do wykorzystania środowis−tekstowym. Do wykorzystania środowis−tekstowym. Do wykorzystania środowis−tekstowym. Do wykorzystania środowis−
ka graficznego konieczne będzie posiada−ka graficznego konieczne będzie posiada−ka graficznego konieczne będzie posiada−ka graficznego konieczne będzie posiada−ka graficznego konieczne będzie posiada−
nie komputera z zainstalowanym syste−nie komputera z zainstalowanym syste−nie komputera z zainstalowanym syste−nie komputera z zainstalowanym syste−nie komputera z zainstalowanym syste−
mem operacyjnym bardziej zaawansowa−mem operacyjnym bardziej zaawansowa−mem operacyjnym bardziej zaawansowa−mem operacyjnym bardziej zaawansowa−mem operacyjnym bardziej zaawansowa−
nym niż DOS − np. Windows 3.1. Należynym niż DOS − np. Windows 3.1. Należynym niż DOS − np. Windows 3.1. Należynym niż DOS − np. Windows 3.1. Należynym niż DOS − np. Windows 3.1. Należy
wspomnieć, że największe firmy kompu−wspomnieć, że największe firmy kompu−wspomnieć, że największe firmy kompu−wspomnieć, że największe firmy kompu−wspomnieć, że największe firmy kompu−
terowe zamierzają wprowadzić na rynekterowe zamierzają wprowadzić na rynekterowe zamierzają wprowadzić na rynekterowe zamierzają wprowadzić na rynekterowe zamierzają wprowadzić na rynek

tanie, bezdyskowe terminale internetowetanie, bezdyskowe terminale internetowetanie, bezdyskowe terminale internetowetanie, bezdyskowe terminale internetowetanie, bezdyskowe terminale internetowe
(czyli komputery przeznaczone jedynie do(czyli komputery przeznaczone jedynie do(czyli komputery przeznaczone jedynie do(czyli komputery przeznaczone jedynie do(czyli komputery przeznaczone jedynie do
tego, by były klientami Internetu). Dru−tego, by były klientami Internetu). Dru−tego, by były klientami Internetu). Dru−tego, by były klientami Internetu). Dru−tego, by były klientami Internetu). Dru−
gim warunkiem sprzętowym, koniecznymgim warunkiem sprzętowym, koniecznymgim warunkiem sprzętowym, koniecznymgim warunkiem sprzętowym, koniecznymgim warunkiem sprzętowym, koniecznym
do spełnienia, jest posiadanie telefonudo spełnienia, jest posiadanie telefonudo spełnienia, jest posiadanie telefonudo spełnienia, jest posiadanie telefonudo spełnienia, jest posiadanie telefonu
oraz modemu, który umożliwi poprzez li−oraz modemu, który umożliwi poprzez li−oraz modemu, który umożliwi poprzez li−oraz modemu, który umożliwi poprzez li−oraz modemu, który umożliwi poprzez li−
nię telefoniczną podłączenie do jednejnię telefoniczną podłączenie do jednejnię telefoniczną podłączenie do jednejnię telefoniczną podłączenie do jednejnię telefoniczną podłączenie do jednej
z wielu firm komercyjnych oferującychz wielu firm komercyjnych oferującychz wielu firm komercyjnych oferującychz wielu firm komercyjnych oferującychz wielu firm komercyjnych oferujących
dostęp do Internetu dla “zwykłego oby−dostęp do Internetu dla “zwykłego oby−dostęp do Internetu dla “zwykłego oby−dostęp do Internetu dla “zwykłego oby−dostęp do Internetu dla “zwykłego oby−
watela”.watela”.watela”.watela”.watela”.

Zazwyczaj firmy udostępniające od−Zazwyczaj firmy udostępniające od−Zazwyczaj firmy udostępniające od−Zazwyczaj firmy udostępniające od−Zazwyczaj firmy udostępniające od−
płatnie usługi internetowe użytkownikompłatnie usługi internetowe użytkownikompłatnie usługi internetowe użytkownikompłatnie usługi internetowe użytkownikompłatnie usługi internetowe użytkownikom
indywidualnym (zwane dostarczycielamiindywidualnym (zwane dostarczycielamiindywidualnym (zwane dostarczycielamiindywidualnym (zwane dostarczycielamiindywidualnym (zwane dostarczycielami
usług internetowych) proponują wiele ro−usług internetowych) proponują wiele ro−usług internetowych) proponują wiele ro−usług internetowych) proponują wiele ro−usług internetowych) proponują wiele ro−
dzajów dostępu − zaczynając od najprost−dzajów dostępu − zaczynając od najprost−dzajów dostępu − zaczynając od najprost−dzajów dostępu − zaczynając od najprost−dzajów dostępu − zaczynając od najprost−
szego, ograniczonego do wysyłania i od−szego, ograniczonego do wysyłania i od−szego, ograniczonego do wysyłania i od−szego, ograniczonego do wysyłania i od−szego, ograniczonego do wysyłania i od−
bierania poczty elektronicznej a kończącbierania poczty elektronicznej a kończącbierania poczty elektronicznej a kończącbierania poczty elektronicznej a kończącbierania poczty elektronicznej a kończąc
na dostępie z możliwością korzystaniana dostępie z możliwością korzystaniana dostępie z możliwością korzystaniana dostępie z możliwością korzystaniana dostępie z możliwością korzystania
z oprogramowania pracującego w środo−z oprogramowania pracującego w środo−z oprogramowania pracującego w środo−z oprogramowania pracującego w środo−z oprogramowania pracującego w środo−
wisku graficznym (jest to jedyny tryb pra−wisku graficznym (jest to jedyny tryb pra−wisku graficznym (jest to jedyny tryb pra−wisku graficznym (jest to jedyny tryb pra−wisku graficznym (jest to jedyny tryb pra−
cy pozwalający na korzystanie z serwe−cy pozwalający na korzystanie z serwe−cy pozwalający na korzystanie z serwe−cy pozwalający na korzystanie z serwe−cy pozwalający na korzystanie z serwe−
rów WWW z pełną grafiką). Firmy te ofe−rów WWW z pełną grafiką). Firmy te ofe−rów WWW z pełną grafiką). Firmy te ofe−rów WWW z pełną grafiką). Firmy te ofe−rów WWW z pełną grafiką). Firmy te ofe−
rują często użytkownikom część swojejrują często użytkownikom część swojejrują często użytkownikom część swojejrują często użytkownikom część swojejrują często użytkownikom część swojej
pamięci dyskowej. Umożliwia to − w nie−pamięci dyskowej. Umożliwia to − w nie−pamięci dyskowej. Umożliwia to − w nie−pamięci dyskowej. Umożliwia to − w nie−pamięci dyskowej. Umożliwia to − w nie−
których zastosowaniach − zmniejszeniektórych zastosowaniach − zmniejszeniektórych zastosowaniach − zmniejszeniektórych zastosowaniach − zmniejszeniektórych zastosowaniach − zmniejszenie
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Poza posiadaniem komputera z zain−Poza posiadaniem komputera z zain−Poza posiadaniem komputera z zain−Poza posiadaniem komputera z zain−Poza posiadaniem komputera z zain−
stalowanym modemem (podłączonym dostalowanym modemem (podłączonym dostalowanym modemem (podłączonym dostalowanym modemem (podłączonym dostalowanym modemem (podłączonym do
linii telefonicznej) konieczna jest instala−linii telefonicznej) konieczna jest instala−linii telefonicznej) konieczna jest instala−linii telefonicznej) konieczna jest instala−linii telefonicznej) konieczna jest instala−
cja w komputerze odpowiedniego oprog−cja w komputerze odpowiedniego oprog−cja w komputerze odpowiedniego oprog−cja w komputerze odpowiedniego oprog−cja w komputerze odpowiedniego oprog−
ramowania komunikacyjnego. Firma pod−ramowania komunikacyjnego. Firma pod−ramowania komunikacyjnego. Firma pod−ramowania komunikacyjnego. Firma pod−ramowania komunikacyjnego. Firma pod−
łączająca nas do Internetu zazwyczajłączająca nas do Internetu zazwyczajłączająca nas do Internetu zazwyczajłączająca nas do Internetu zazwyczajłączająca nas do Internetu zazwyczaj
udostępnia je za darmo oraz pomagaudostępnia je za darmo oraz pomagaudostępnia je za darmo oraz pomagaudostępnia je za darmo oraz pomagaudostępnia je za darmo oraz pomaga
w skonfigurowaniu sprzętu. Interesującąw skonfigurowaniu sprzętu. Interesującąw skonfigurowaniu sprzętu. Interesującąw skonfigurowaniu sprzętu. Interesującąw skonfigurowaniu sprzętu. Interesującą
ofertę złożyła internautom TP S.A. udo−ofertę złożyła internautom TP S.A. udo−ofertę złożyła internautom TP S.A. udo−ofertę złożyła internautom TP S.A. udo−ofertę złożyła internautom TP S.A. udo−
stępniając ogólnopolski numer telefonustępniając ogólnopolski numer telefonustępniając ogólnopolski numer telefonustępniając ogólnopolski numer telefonustępniając ogólnopolski numer telefonu
0−202122 umożliwiający dostęp do Inter−0−202122 umożliwiający dostęp do Inter−0−202122 umożliwiający dostęp do Inter−0−202122 umożliwiający dostęp do Inter−0−202122 umożliwiający dostęp do Inter−
netu na ciekawych, promocyjnych warun−netu na ciekawych, promocyjnych warun−netu na ciekawych, promocyjnych warun−netu na ciekawych, promocyjnych warun−netu na ciekawych, promocyjnych warun−
kach.kach.kach.kach.kach.

Reasumując, jeżeli jesteśmy szczęśli−Reasumując, jeżeli jesteśmy szczęśli−Reasumując, jeżeli jesteśmy szczęśli−Reasumując, jeżeli jesteśmy szczęśli−Reasumując, jeżeli jesteśmy szczęśli−
wymi posiadaczami niezbyt przestarzałe−wymi posiadaczami niezbyt przestarzałe−wymi posiadaczami niezbyt przestarzałe−wymi posiadaczami niezbyt przestarzałe−wymi posiadaczami niezbyt przestarzałe−
go komputera PC (może być ew. Macin−go komputera PC (może być ew. Macin−go komputera PC (może być ew. Macin−go komputera PC (może być ew. Macin−go komputera PC (może być ew. Macin−
tosh) oraz mamy w domu telefon to przy−tosh) oraz mamy w domu telefon to przy−tosh) oraz mamy w domu telefon to przy−tosh) oraz mamy w domu telefon to przy−tosh) oraz mamy w domu telefon to przy−
chodzi czas na pierwszą inwestycję − ku−chodzi czas na pierwszą inwestycję − ku−chodzi czas na pierwszą inwestycję − ku−chodzi czas na pierwszą inwestycję − ku−chodzi czas na pierwszą inwestycję − ku−
pujemy modem.pujemy modem.pujemy modem.pujemy modem.pujemy modem.

Co to jest modem?
Modem jest inteligentnym urządze−Modem jest inteligentnym urządze−Modem jest inteligentnym urządze−Modem jest inteligentnym urządze−Modem jest inteligentnym urządze−

niem pośredniczącym w przesyłaniu infor−niem pośredniczącym w przesyłaniu infor−niem pośredniczącym w przesyłaniu infor−niem pośredniczącym w przesyłaniu infor−niem pośredniczącym w przesyłaniu infor−
macji pomiędzy komputerem a linią tele−macji pomiędzy komputerem a linią tele−macji pomiędzy komputerem a linią tele−macji pomiędzy komputerem a linią tele−macji pomiędzy komputerem a linią tele−
foniczną. Inteligentnym dlatego, że dba,foniczną. Inteligentnym dlatego, że dba,foniczną. Inteligentnym dlatego, że dba,foniczną. Inteligentnym dlatego, że dba,foniczną. Inteligentnym dlatego, że dba,
by wysłana informacja dotarła bez błęduby wysłana informacja dotarła bez błęduby wysłana informacja dotarła bez błęduby wysłana informacja dotarła bez błęduby wysłana informacja dotarła bez błędu
do adresata. W przypadku stwierdzenia,do adresata. W przypadku stwierdzenia,do adresata. W przypadku stwierdzenia,do adresata. W przypadku stwierdzenia,do adresata. W przypadku stwierdzenia,
że nastąpił błąd − modem dokonuje próbyże nastąpił błąd − modem dokonuje próbyże nastąpił błąd − modem dokonuje próbyże nastąpił błąd − modem dokonuje próbyże nastąpił błąd − modem dokonuje próby
korekcji wysyłanej treści lub powtórniekorekcji wysyłanej treści lub powtórniekorekcji wysyłanej treści lub powtórniekorekcji wysyłanej treści lub powtórniekorekcji wysyłanej treści lub powtórnie
przesyła uszkodzoną partię informacji.przesyła uszkodzoną partię informacji.przesyła uszkodzoną partię informacji.przesyła uszkodzoną partię informacji.przesyła uszkodzoną partię informacji.
Tajemnicze literki na pudełku ze świeżoTajemnicze literki na pudełku ze świeżoTajemnicze literki na pudełku ze świeżoTajemnicze literki na pudełku ze świeżoTajemnicze literki na pudełku ze świeżo
zakupionym modemem np. V.42 bądźzakupionym modemem np. V.42 bądźzakupionym modemem np. V.42 bądźzakupionym modemem np. V.42 bądźzakupionym modemem np. V.42 bądź
MNP4 dotyczą właśnie możliwości korek−MNP4 dotyczą właśnie możliwości korek−MNP4 dotyczą właśnie możliwości korek−MNP4 dotyczą właśnie możliwości korek−MNP4 dotyczą właśnie możliwości korek−
cji błędów. Niektóre modemy zapewniającji błędów. Niektóre modemy zapewniającji błędów. Niektóre modemy zapewniającji błędów. Niektóre modemy zapewniającji błędów. Niektóre modemy zapewniają
także odpowiednie spakowanie wysyła−także odpowiednie spakowanie wysyła−także odpowiednie spakowanie wysyła−także odpowiednie spakowanie wysyła−także odpowiednie spakowanie wysyła−
nych danych (fachowcy nazywają to kom−nych danych (fachowcy nazywają to kom−nych danych (fachowcy nazywają to kom−nych danych (fachowcy nazywają to kom−nych danych (fachowcy nazywają to kom−
presją). Dane spakowane przesyła siępresją). Dane spakowane przesyła siępresją). Dane spakowane przesyła siępresją). Dane spakowane przesyła siępresją). Dane spakowane przesyła się
efektywniej. To tak jakby prowadzić roz−efektywniej. To tak jakby prowadzić roz−efektywniej. To tak jakby prowadzić roz−efektywniej. To tak jakby prowadzić roz−efektywniej. To tak jakby prowadzić roz−
mowę telefoniczną z przyjaciółką przezmowę telefoniczną z przyjaciółką przezmowę telefoniczną z przyjaciółką przezmowę telefoniczną z przyjaciółką przezmowę telefoniczną z przyjaciółką przez
pół godziny i po zastanowieniu się stwier−pół godziny i po zastanowieniu się stwier−pół godziny i po zastanowieniu się stwier−pół godziny i po zastanowieniu się stwier−pół godziny i po zastanowieniu się stwier−
dzić, że wielokrotnie oboje nic nie mówi−dzić, że wielokrotnie oboje nic nie mówi−dzić, że wielokrotnie oboje nic nie mówi−dzić, że wielokrotnie oboje nic nie mówi−dzić, że wielokrotnie oboje nic nie mówi−
liśmy. Wtedy bez uszczerbku dla ilości in−liśmy. Wtedy bez uszczerbku dla ilości in−liśmy. Wtedy bez uszczerbku dla ilości in−liśmy. Wtedy bez uszczerbku dla ilości in−liśmy. Wtedy bez uszczerbku dla ilości in−
formacji można by te okresy milczeniaformacji można by te okresy milczeniaformacji można by te okresy milczeniaformacji można by te okresy milczeniaformacji można by te okresy milczenia
“wyciąć”. Czas rozmowy skróciłby się“wyciąć”. Czas rozmowy skróciłby się“wyciąć”. Czas rozmowy skróciłby się“wyciąć”. Czas rozmowy skróciłby się“wyciąć”. Czas rozmowy skróciłby się
wydatnie. Na tym właśnie polega kom−wydatnie. Na tym właśnie polega kom−wydatnie. Na tym właśnie polega kom−wydatnie. Na tym właśnie polega kom−wydatnie. Na tym właśnie polega kom−
presja. Pod skrótami z literką V ukrytapresja. Pod skrótami z literką V ukrytapresja. Pod skrótami z literką V ukrytapresja. Pod skrótami z literką V ukrytapresja. Pod skrótami z literką V ukryta
jest także często informacja o prędkościjest także często informacja o prędkościjest także często informacja o prędkościjest także często informacja o prędkościjest także często informacja o prędkości
modemu i sposobie jego podłączenia.modemu i sposobie jego podłączenia.modemu i sposobie jego podłączenia.modemu i sposobie jego podłączenia.modemu i sposobie jego podłączenia.

Jak kupujemy modem
Jeśli mamy ograniczone fundusze, toJeśli mamy ograniczone fundusze, toJeśli mamy ograniczone fundusze, toJeśli mamy ograniczone fundusze, toJeśli mamy ograniczone fundusze, to

wybierzmy tzw. modem wewnętrzny, czyliwybierzmy tzw. modem wewnętrzny, czyliwybierzmy tzw. modem wewnętrzny, czyliwybierzmy tzw. modem wewnętrzny, czyliwybierzmy tzw. modem wewnętrzny, czyli
montowany wewnątrz komputera. Namontowany wewnątrz komputera. Namontowany wewnątrz komputera. Namontowany wewnątrz komputera. Namontowany wewnątrz komputera. Na
pewno jest znacznie tańszy. Wprawdziepewno jest znacznie tańszy. Wprawdziepewno jest znacznie tańszy. Wprawdziepewno jest znacznie tańszy. Wprawdziepewno jest znacznie tańszy. Wprawdzie
jego instalacja jest nieco trudniejsza, alejego instalacja jest nieco trudniejsza, alejego instalacja jest nieco trudniejsza, alejego instalacja jest nieco trudniejsza, alejego instalacja jest nieco trudniejsza, ale
potem będzie działać tak samo jak tenpotem będzie działać tak samo jak tenpotem będzie działać tak samo jak tenpotem będzie działać tak samo jak tenpotem będzie działać tak samo jak ten
zewnętrzny. Za zewnętrznym modememzewnętrzny. Za zewnętrznym modememzewnętrzny. Za zewnętrznym modememzewnętrzny. Za zewnętrznym modememzewnętrzny. Za zewnętrznym modemem
przemawiają jedynie dwie jego cechy. Poprzemawiają jedynie dwie jego cechy. Poprzemawiają jedynie dwie jego cechy. Poprzemawiają jedynie dwie jego cechy. Poprzemawiają jedynie dwie jego cechy. Po
pierwsze możemy go zawsze odłączyć odpierwsze możemy go zawsze odłączyć odpierwsze możemy go zawsze odłączyć odpierwsze możemy go zawsze odłączyć odpierwsze możemy go zawsze odłączyć od
komputera w celu pożyczenia koledze, pokomputera w celu pożyczenia koledze, pokomputera w celu pożyczenia koledze, pokomputera w celu pożyczenia koledze, pokomputera w celu pożyczenia koledze, po
drugie umieszczone na nim diody świecą−drugie umieszczone na nim diody świecą−drugie umieszczone na nim diody świecą−drugie umieszczone na nim diody świecą−drugie umieszczone na nim diody świecą−
ce dają szczegółową informację o pracyce dają szczegółową informację o pracyce dają szczegółową informację o pracyce dają szczegółową informację o pracyce dają szczegółową informację o pracy
urządzenia.urządzenia.urządzenia.urządzenia.urządzenia.

Jeśli stać nas, to wybierzmy modemJeśli stać nas, to wybierzmy modemJeśli stać nas, to wybierzmy modemJeśli stać nas, to wybierzmy modemJeśli stać nas, to wybierzmy modem
o prędkości 28800 b/s (28.8 kb/s). Naj−o prędkości 28800 b/s (28.8 kb/s). Naj−o prędkości 28800 b/s (28.8 kb/s). Naj−o prędkości 28800 b/s (28.8 kb/s). Naj−o prędkości 28800 b/s (28.8 kb/s). Naj−
tańsze modele wewnętrzne o takiej pręd−tańsze modele wewnętrzne o takiej pręd−tańsze modele wewnętrzne o takiej pręd−tańsze modele wewnętrzne o takiej pręd−tańsze modele wewnętrzne o takiej pręd−
kości kosztują około 400 zł. Niestety zda−kości kosztują około 400 zł. Niestety zda−kości kosztują około 400 zł. Niestety zda−kości kosztują około 400 zł. Niestety zda−kości kosztują około 400 zł. Niestety zda−
rza się, że niektóre z nich nie są w stanierza się, że niektóre z nich nie są w stanierza się, że niektóre z nich nie są w stanierza się, że niektóre z nich nie są w stanierza się, że niektóre z nich nie są w stanie

połączyć się z deklarowaną prędkością.połączyć się z deklarowaną prędkością.połączyć się z deklarowaną prędkością.połączyć się z deklarowaną prędkością.połączyć się z deklarowaną prędkością.
Ryzyko to zmniejszymy kupując urządze−Ryzyko to zmniejszymy kupując urządze−Ryzyko to zmniejszymy kupując urządze−Ryzyko to zmniejszymy kupując urządze−Ryzyko to zmniejszymy kupując urządze−
nie znanego producenta. Tańszym rozwią−nie znanego producenta. Tańszym rozwią−nie znanego producenta. Tańszym rozwią−nie znanego producenta. Tańszym rozwią−nie znanego producenta. Tańszym rozwią−
zaniem od modemu 28800 b/s jest za−zaniem od modemu 28800 b/s jest za−zaniem od modemu 28800 b/s jest za−zaniem od modemu 28800 b/s jest za−zaniem od modemu 28800 b/s jest za−
kup urządzenia o prędkości 14400 b/s.kup urządzenia o prędkości 14400 b/s.kup urządzenia o prędkości 14400 b/s.kup urządzenia o prędkości 14400 b/s.kup urządzenia o prędkości 14400 b/s.
Można je kupić już w cenie około 200 zł.Można je kupić już w cenie około 200 zł.Można je kupić już w cenie około 200 zł.Można je kupić już w cenie około 200 zł.Można je kupić już w cenie około 200 zł.
Należy zwrócić jednak uwagę, że ceny naNależy zwrócić jednak uwagę, że ceny naNależy zwrócić jednak uwagę, że ceny naNależy zwrócić jednak uwagę, że ceny naNależy zwrócić jednak uwagę, że ceny na
rynku modemów nieustannie spadają.rynku modemów nieustannie spadają.rynku modemów nieustannie spadają.rynku modemów nieustannie spadają.rynku modemów nieustannie spadają.

Zanim zakupimy modem zewnętrznyZanim zakupimy modem zewnętrznyZanim zakupimy modem zewnętrznyZanim zakupimy modem zewnętrznyZanim zakupimy modem zewnętrzny
upewnijmy się, czy nasz komputer posia−upewnijmy się, czy nasz komputer posia−upewnijmy się, czy nasz komputer posia−upewnijmy się, czy nasz komputer posia−upewnijmy się, czy nasz komputer posia−
da na tylnej ściance dwa gniazda odpo−da na tylnej ściance dwa gniazda odpo−da na tylnej ściance dwa gniazda odpo−da na tylnej ściance dwa gniazda odpo−da na tylnej ściance dwa gniazda odpo−
wiadające tzw. portom szeregowym (9wiadające tzw. portom szeregowym (9wiadające tzw. portom szeregowym (9wiadające tzw. portom szeregowym (9wiadające tzw. portom szeregowym (9
lub 25−nóżkowe). Jedno z nich jest zazwy−lub 25−nóżkowe). Jedno z nich jest zazwy−lub 25−nóżkowe). Jedno z nich jest zazwy−lub 25−nóżkowe). Jedno z nich jest zazwy−lub 25−nóżkowe). Jedno z nich jest zazwy−
czaj zajęte przez myszkę. Do drugiegoczaj zajęte przez myszkę. Do drugiegoczaj zajęte przez myszkę. Do drugiegoczaj zajęte przez myszkę. Do drugiegoczaj zajęte przez myszkę. Do drugiego
podłączymy modem. Potrzebne danepodłączymy modem. Potrzebne danepodłączymy modem. Potrzebne danepodłączymy modem. Potrzebne danepodłączymy modem. Potrzebne dane
otrzymamy w sklepie, gdzie kupiliśmyotrzymamy w sklepie, gdzie kupiliśmyotrzymamy w sklepie, gdzie kupiliśmyotrzymamy w sklepie, gdzie kupiliśmyotrzymamy w sklepie, gdzie kupiliśmy
komputer, lub możemy znaleźć je w doku−komputer, lub możemy znaleźć je w doku−komputer, lub możemy znaleźć je w doku−komputer, lub możemy znaleźć je w doku−komputer, lub możemy znaleźć je w doku−
mentacji komputera. Rady może nammentacji komputera. Rady może nammentacji komputera. Rady może nammentacji komputera. Rady może nammentacji komputera. Rady może nam
udzielić także każdy bardziej doświadczo−udzielić także każdy bardziej doświadczo−udzielić także każdy bardziej doświadczo−udzielić także każdy bardziej doświadczo−udzielić także każdy bardziej doświadczo−
ny komputerowy hobbysta bądź nauczy−ny komputerowy hobbysta bądź nauczy−ny komputerowy hobbysta bądź nauczy−ny komputerowy hobbysta bądź nauczy−ny komputerowy hobbysta bądź nauczy−
ciel informatyki w pobliskiej szkole. Nie−ciel informatyki w pobliskiej szkole. Nie−ciel informatyki w pobliskiej szkole. Nie−ciel informatyki w pobliskiej szkole. Nie−ciel informatyki w pobliskiej szkole. Nie−
kiedy spotyka się komputery z tylko jed−kiedy spotyka się komputery z tylko jed−kiedy spotyka się komputery z tylko jed−kiedy spotyka się komputery z tylko jed−kiedy spotyka się komputery z tylko jed−
nym portem szeregowym (czasem braknym portem szeregowym (czasem braknym portem szeregowym (czasem braknym portem szeregowym (czasem braknym portem szeregowym (czasem brak
też układu scalonego w odpowiedniejteż układu scalonego w odpowiedniejteż układu scalonego w odpowiedniejteż układu scalonego w odpowiedniejteż układu scalonego w odpowiedniej
podstawce karty multi I/O obsługującejpodstawce karty multi I/O obsługującejpodstawce karty multi I/O obsługującejpodstawce karty multi I/O obsługującejpodstawce karty multi I/O obsługującej
zazwyczaj porty szeregowe). Pomocązazwyczaj porty szeregowe). Pomocązazwyczaj porty szeregowe). Pomocązazwyczaj porty szeregowe). Pomocązazwyczaj porty szeregowe). Pomocą
w ewentualnej diagnozie może być do−w ewentualnej diagnozie może być do−w ewentualnej diagnozie może być do−w ewentualnej diagnozie może być do−w ewentualnej diagnozie może być do−
wolny program testujący (np. MSD.EXEwolny program testujący (np. MSD.EXEwolny program testujący (np. MSD.EXEwolny program testujący (np. MSD.EXEwolny program testujący (np. MSD.EXE
wchodzący w skład nowszych wersji DOSwchodzący w skład nowszych wersji DOSwchodzący w skład nowszych wersji DOSwchodzący w skład nowszych wersji DOSwchodzący w skład nowszych wersji DOS
lub Windows 3.11) bądź lektura tabelkilub Windows 3.11) bądź lektura tabelkilub Windows 3.11) bądź lektura tabelkilub Windows 3.11) bądź lektura tabelkilub Windows 3.11) bądź lektura tabelki
wyświetlanej przez większość kompute−wyświetlanej przez większość kompute−wyświetlanej przez większość kompute−wyświetlanej przez większość kompute−wyświetlanej przez większość kompute−
rów podczas ich uruchamiania.rów podczas ich uruchamiania.rów podczas ich uruchamiania.rów podczas ich uruchamiania.rów podczas ich uruchamiania.

Jeśli dokonujemy zakupu, to bezpiecz−Jeśli dokonujemy zakupu, to bezpiecz−Jeśli dokonujemy zakupu, to bezpiecz−Jeśli dokonujemy zakupu, to bezpiecz−Jeśli dokonujemy zakupu, to bezpiecz−
niej będzie poprosić sprzedawcę aby do−niej będzie poprosić sprzedawcę aby do−niej będzie poprosić sprzedawcę aby do−niej będzie poprosić sprzedawcę aby do−niej będzie poprosić sprzedawcę aby do−
konał instalacji i skonfigurowania mode−konał instalacji i skonfigurowania mode−konał instalacji i skonfigurowania mode−konał instalacji i skonfigurowania mode−konał instalacji i skonfigurowania mode−
mu. Dla niego będzie to dziesięć minutmu. Dla niego będzie to dziesięć minutmu. Dla niego będzie to dziesięć minutmu. Dla niego będzie to dziesięć minutmu. Dla niego będzie to dziesięć minut
pracy (o ile przyniesiemy mu pod pachąpracy (o ile przyniesiemy mu pod pachąpracy (o ile przyniesiemy mu pod pachąpracy (o ile przyniesiemy mu pod pachąpracy (o ile przyniesiemy mu pod pachą
komputer), dla nas − mało doświadczo−komputer), dla nas − mało doświadczo−komputer), dla nas − mało doświadczo−komputer), dla nas − mało doświadczo−komputer), dla nas − mało doświadczo−
nych hobbystów elektroniki − czynność tanych hobbystów elektroniki − czynność tanych hobbystów elektroniki − czynność tanych hobbystów elektroniki − czynność tanych hobbystów elektroniki − czynność ta
mogłaby okazać się za trudna. Nie wierz−mogłaby okazać się za trudna. Nie wierz−mogłaby okazać się za trudna. Nie wierz−mogłaby okazać się za trudna. Nie wierz−mogłaby okazać się za trudna. Nie wierz−
my, że wszystko jest opisane w doku−my, że wszystko jest opisane w doku−my, że wszystko jest opisane w doku−my, że wszystko jest opisane w doku−my, że wszystko jest opisane w doku−
mentacji, a całe potrzebne oprogramowa−mentacji, a całe potrzebne oprogramowa−mentacji, a całe potrzebne oprogramowa−mentacji, a całe potrzebne oprogramowa−mentacji, a całe potrzebne oprogramowa−
nie znajdziemy na dołączonej dyskietce.nie znajdziemy na dołączonej dyskietce.nie znajdziemy na dołączonej dyskietce.nie znajdziemy na dołączonej dyskietce.nie znajdziemy na dołączonej dyskietce.
O ile to drugie jest prawdą (przynajmniejO ile to drugie jest prawdą (przynajmniejO ile to drugie jest prawdą (przynajmniejO ile to drugie jest prawdą (przynajmniejO ile to drugie jest prawdą (przynajmniej
jeśli chodzi o proste oprogramowanie ko−jeśli chodzi o proste oprogramowanie ko−jeśli chodzi o proste oprogramowanie ko−jeśli chodzi o proste oprogramowanie ko−jeśli chodzi o proste oprogramowanie ko−
munikacyjne bądź program umożliwiającymunikacyjne bądź program umożliwiającymunikacyjne bądź program umożliwiającymunikacyjne bądź program umożliwiającymunikacyjne bądź program umożliwiający
wysyłanie faksów z naszego komputera),wysyłanie faksów z naszego komputera),wysyłanie faksów z naszego komputera),wysyłanie faksów z naszego komputera),wysyłanie faksów z naszego komputera),
to skonfigurowanie modemu bywa cza−to skonfigurowanie modemu bywa cza−to skonfigurowanie modemu bywa cza−to skonfigurowanie modemu bywa cza−to skonfigurowanie modemu bywa cza−
sem kłopotliwe. Lepiej zostawić je bar−sem kłopotliwe. Lepiej zostawić je bar−sem kłopotliwe. Lepiej zostawić je bar−sem kłopotliwe. Lepiej zostawić je bar−sem kłopotliwe. Lepiej zostawić je bar−
dziej doświadczonym kolegom...dziej doświadczonym kolegom...dziej doświadczonym kolegom...dziej doświadczonym kolegom...dziej doświadczonym kolegom...

Co dalej, czyli
którędy do Internetu?

Teraz, gdy mamy już w komputerzeTeraz, gdy mamy już w komputerzeTeraz, gdy mamy już w komputerzeTeraz, gdy mamy już w komputerzeTeraz, gdy mamy już w komputerze
działający modem, należy podłączyć godziałający modem, należy podłączyć godziałający modem, należy podłączyć godziałający modem, należy podłączyć godziałający modem, należy podłączyć go
do linii telefonicznej (w miejsce telefonu)do linii telefonicznej (w miejsce telefonu)do linii telefonicznej (w miejsce telefonu)do linii telefonicznej (w miejsce telefonu)do linii telefonicznej (w miejsce telefonu)
− a telefon podłączyć do drugiego gniazda− a telefon podłączyć do drugiego gniazda− a telefon podłączyć do drugiego gniazda− a telefon podłączyć do drugiego gniazda− a telefon podłączyć do drugiego gniazda
modemu. Teraz będziemy musieli znaleźćmodemu. Teraz będziemy musieli znaleźćmodemu. Teraz będziemy musieli znaleźćmodemu. Teraz będziemy musieli znaleźćmodemu. Teraz będziemy musieli znaleźć
dostarczyciela usług internetowych. Ko−dostarczyciela usług internetowych. Ko−dostarczyciela usług internetowych. Ko−dostarczyciela usług internetowych. Ko−dostarczyciela usług internetowych. Ko−
mercjalnych (czyli nastawionych na zysk)mercjalnych (czyli nastawionych na zysk)mercjalnych (czyli nastawionych na zysk)mercjalnych (czyli nastawionych na zysk)mercjalnych (czyli nastawionych na zysk)
instytucji tego typu jest w Polsce kilka−instytucji tego typu jest w Polsce kilka−instytucji tego typu jest w Polsce kilka−instytucji tego typu jest w Polsce kilka−instytucji tego typu jest w Polsce kilka−
dziesiąt. W znalezieniu odpowiedniej mo−dziesiąt. W znalezieniu odpowiedniej mo−dziesiąt. W znalezieniu odpowiedniej mo−dziesiąt. W znalezieniu odpowiedniej mo−dziesiąt. W znalezieniu odpowiedniej mo−
że pomóc zamieszczona w artykule tabel−że pomóc zamieszczona w artykule tabel−że pomóc zamieszczona w artykule tabel−że pomóc zamieszczona w artykule tabel−że pomóc zamieszczona w artykule tabel−
ka. Wybieramy firmę najbliższą (będzie toka. Wybieramy firmę najbliższą (będzie toka. Wybieramy firmę najbliższą (będzie toka. Wybieramy firmę najbliższą (będzie toka. Wybieramy firmę najbliższą (będzie to
miało wpływ na wysokość płaconych ra−miało wpływ na wysokość płaconych ra−miało wpływ na wysokość płaconych ra−miało wpływ na wysokość płaconych ra−miało wpływ na wysokość płaconych ra−
chunków telefonicznych), bądź korzysta−chunków telefonicznych), bądź korzysta−chunków telefonicznych), bądź korzysta−chunków telefonicznych), bądź korzysta−chunków telefonicznych), bądź korzysta−
my ze wspomnianej oferty TP S.A. − kon−my ze wspomnianej oferty TP S.A. − kon−my ze wspomnianej oferty TP S.A. − kon−my ze wspomnianej oferty TP S.A. − kon−my ze wspomnianej oferty TP S.A. − kon−

takt z tą instytucją nawiązujemy telefo−takt z tą instytucją nawiązujemy telefo−takt z tą instytucją nawiązujemy telefo−takt z tą instytucją nawiązujemy telefo−takt z tą instytucją nawiązujemy telefo−
nując do Biura Obsługi Klienta w najbliż−nując do Biura Obsługi Klienta w najbliż−nując do Biura Obsługi Klienta w najbliż−nując do Biura Obsługi Klienta w najbliż−nując do Biura Obsługi Klienta w najbliż−
szym dużym mieście. Dostarczyciele pro−szym dużym mieście. Dostarczyciele pro−szym dużym mieście. Dostarczyciele pro−szym dużym mieście. Dostarczyciele pro−szym dużym mieście. Dostarczyciele pro−
ponują wiele rodzajów dostępu. Wartoponują wiele rodzajów dostępu. Wartoponują wiele rodzajów dostępu. Wartoponują wiele rodzajów dostępu. Wartoponują wiele rodzajów dostępu. Warto
wybrać dostęp typu PPP bądź SLIP −wybrać dostęp typu PPP bądź SLIP −wybrać dostęp typu PPP bądź SLIP −wybrać dostęp typu PPP bądź SLIP −wybrać dostęp typu PPP bądź SLIP −
 umożliwiający pracę w środowisku gra− umożliwiający pracę w środowisku gra− umożliwiający pracę w środowisku gra− umożliwiający pracę w środowisku gra− umożliwiający pracę w środowisku gra−
ficznym, co pozwala na korzystanie z ser−ficznym, co pozwala na korzystanie z ser−ficznym, co pozwala na korzystanie z ser−ficznym, co pozwala na korzystanie z ser−ficznym, co pozwala na korzystanie z ser−
werów WWW. Oczywiście PPP lub SLIPwerów WWW. Oczywiście PPP lub SLIPwerów WWW. Oczywiście PPP lub SLIPwerów WWW. Oczywiście PPP lub SLIPwerów WWW. Oczywiście PPP lub SLIP
to brzmi nieco tajemniczo, nam wystar−to brzmi nieco tajemniczo, nam wystar−to brzmi nieco tajemniczo, nam wystar−to brzmi nieco tajemniczo, nam wystar−to brzmi nieco tajemniczo, nam wystar−
czy wiadomość, że to towar w najlepszymczy wiadomość, że to towar w najlepszymczy wiadomość, że to towar w najlepszymczy wiadomość, że to towar w najlepszymczy wiadomość, że to towar w najlepszym
(i najdroższym zwykle) gatunku. Dostęp(i najdroższym zwykle) gatunku. Dostęp(i najdroższym zwykle) gatunku. Dostęp(i najdroższym zwykle) gatunku. Dostęp(i najdroższym zwykle) gatunku. Dostęp
do sieci za pomocą linii telefonicznejdo sieci za pomocą linii telefonicznejdo sieci za pomocą linii telefonicznejdo sieci za pomocą linii telefonicznejdo sieci za pomocą linii telefonicznej
oznacza, że firma udostępni nam numeroznacza, że firma udostępni nam numeroznacza, że firma udostępni nam numeroznacza, że firma udostępni nam numeroznacza, że firma udostępni nam numer
telefonu, pod który będzie “dzwonić”telefonu, pod który będzie “dzwonić”telefonu, pod który będzie “dzwonić”telefonu, pod który będzie “dzwonić”telefonu, pod który będzie “dzwonić”
nasz modem, by za pośrednictwem ser−nasz modem, by za pośrednictwem ser−nasz modem, by za pośrednictwem ser−nasz modem, by za pośrednictwem ser−nasz modem, by za pośrednictwem ser−
wera firmy wejść do Internetu.wera firmy wejść do Internetu.wera firmy wejść do Internetu.wera firmy wejść do Internetu.wera firmy wejść do Internetu.

Dalej jest już prosto. Technicy dostar−Dalej jest już prosto. Technicy dostar−Dalej jest już prosto. Technicy dostar−Dalej jest już prosto. Technicy dostar−Dalej jest już prosto. Technicy dostar−
czyciela usług instalują w naszym kompu−czyciela usług instalują w naszym kompu−czyciela usług instalują w naszym kompu−czyciela usług instalują w naszym kompu−czyciela usług instalują w naszym kompu−
terze potrzebne oprogramowanie (mogąterze potrzebne oprogramowanie (mogąterze potrzebne oprogramowanie (mogąterze potrzebne oprogramowanie (mogąterze potrzebne oprogramowanie (mogą
pomóc w przypadku kłopotów z mode−pomóc w przypadku kłopotów z mode−pomóc w przypadku kłopotów z mode−pomóc w przypadku kłopotów z mode−pomóc w przypadku kłopotów z mode−
mem), dokonują próbnego seansu łącz−mem), dokonują próbnego seansu łącz−mem), dokonują próbnego seansu łącz−mem), dokonują próbnego seansu łącz−mem), dokonują próbnego seansu łącz−
ności z serwerem, który zapewnia namności z serwerem, który zapewnia namności z serwerem, który zapewnia namności z serwerem, który zapewnia namności z serwerem, który zapewnia nam
dostęp do Internetu i udzielają pierw−dostęp do Internetu i udzielają pierw−dostęp do Internetu i udzielają pierw−dostęp do Internetu i udzielają pierw−dostęp do Internetu i udzielają pierw−
szych, praktycznych porad. W ich obec−szych, praktycznych porad. W ich obec−szych, praktycznych porad. W ich obec−szych, praktycznych porad. W ich obec−szych, praktycznych porad. W ich obec−
ności siadamy po raz pierwszy przy kla−ności siadamy po raz pierwszy przy kla−ności siadamy po raz pierwszy przy kla−ności siadamy po raz pierwszy przy kla−ności siadamy po raz pierwszy przy kla−
wiaturze naszego komputera, uruchamia−wiaturze naszego komputera, uruchamia−wiaturze naszego komputera, uruchamia−wiaturze naszego komputera, uruchamia−wiaturze naszego komputera, uruchamia−
my program komunikacyjny, który “wy−my program komunikacyjny, który “wy−my program komunikacyjny, który “wy−my program komunikacyjny, który “wy−my program komunikacyjny, który “wy−
kręca” za nas numer telefoniczny do ser−kręca” za nas numer telefoniczny do ser−kręca” za nas numer telefoniczny do ser−kręca” za nas numer telefoniczny do ser−kręca” za nas numer telefoniczny do ser−
wera podłączającego nas do Internetuwera podłączającego nas do Internetuwera podłączającego nas do Internetuwera podłączającego nas do Internetuwera podłączającego nas do Internetu
i po uzyskaniu połączenia już jesteśmyi po uzyskaniu połączenia już jesteśmyi po uzyskaniu połączenia już jesteśmyi po uzyskaniu połączenia już jesteśmyi po uzyskaniu połączenia już jesteśmy
jednym z kilkudziesięciu milionów miesz−jednym z kilkudziesięciu milionów miesz−jednym z kilkudziesięciu milionów miesz−jednym z kilkudziesięciu milionów miesz−jednym z kilkudziesięciu milionów miesz−
kańców “globalnej wioski”. Teraz decy−kańców “globalnej wioski”. Teraz decy−kańców “globalnej wioski”. Teraz decy−kańców “globalnej wioski”. Teraz decy−kańców “globalnej wioski”. Teraz decy−
dujemy się na usługę, z której chcemydujemy się na usługę, z której chcemydujemy się na usługę, z której chcemydujemy się na usługę, z której chcemydujemy się na usługę, z której chcemy
korzystać. Jeśli będzie nią WWW, to uru−korzystać. Jeśli będzie nią WWW, to uru−korzystać. Jeśli będzie nią WWW, to uru−korzystać. Jeśli będzie nią WWW, to uru−korzystać. Jeśli będzie nią WWW, to uru−
chamiamy przeglądarkę i w drogę. Uda−chamiamy przeglądarkę i w drogę. Uda−chamiamy przeglądarkę i w drogę. Uda−chamiamy przeglądarkę i w drogę. Uda−chamiamy przeglądarkę i w drogę. Uda−
nego internetowania życzy autor.nego internetowania życzy autor.nego internetowania życzy autor.nego internetowania życzy autor.nego internetowania życzy autor.

Jacek MarczewskiJacek MarczewskiJacek MarczewskiJacek MarczewskiJacek Marczewski
e−mail: jmarcz@ite.waw.pl

DostarczycielDostarczycielDostarczycielDostarczycielDostarczyciel Główna siedzibaGłówna siedzibaGłówna siedzibaGłówna siedzibaGłówna siedziba Telefon kontaktowyTelefon kontaktowyTelefon kontaktowyTelefon kontaktowyTelefon kontaktowy

Alimex Warszawa (22) 6422860

Allo−Allo Warszawa (22) 6161400

ATM Warszawa (22) 6128877

BCI Kraków (12) 185303

HSN Warszawa (22) 6455151

iNET Szczecin (91) 845315

InfoNet Wrocław (71) 202489

Internet Polska Kraków (12) 341858

Internet Techn. Warszawa (22) 6400310

KKI Kraków (12) 173899

LogoNet Bydgoszcz (52) 455070

Magnum Łódź (42) 370662

MediaNet Warszawa (22) 6288611

Mikrozet Wrocław (71) 442808

NASK, WARMAN Warszawa (22) 268000

Optimus Wrocław (71) 728265 w. 170

PDI Łódź (42) 302194

Peryt Warszawa (22) 411707

Peter Pan Kraków (12) 226095

Petex−Service Bielsko−Biała (30) 25137

Polbox Warszawa (22) 6656363

Polska On Line Warszawa (22) 6635086

Sprint Olsztyn (89) 273443

Ternet Warszawa (22) 226441

Tow. Gospodarcze Warszawa (22) 6206027

TP S.A. cały kraj Biura Obsługi Klienta

UnivNet Warszawa (22) 438821


