
Niezawodne Wi-Fi 
dla Twojej firmy
PRZEWODNIK Jak zbudować 
efektywną sieć bezprzewodową
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Lepsze Wi-Fi  
w firmie
Właściciele firm zmuszeni są na nowo przyjrzeć się firmowym 
bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) i uwzględnić 
łączące się przez Wi-Fi urządzenia - laptopy, smartfony  
i tablety. Związane jest to z przybierającym na sile trendem 
przynoszenia urządzeń domowych do pracy (BOYD) przez 
coraz większą liczbę pracowników. Nieduże zmiany mogą 
przełożyć się na znaczący wzrost wydajności sieci Wi-Fi.

W sektorze małych firm ważna jest każda minuta,  
a sieć bezprzewodowa to istotny element zwiększający 
produktywność i przyczyniający się do lepszego dzielenia się 
informacją. Bezproblemowy dostęp do dokumentów, e-maili, 
aplikacji i innych zasobów sieciowych daje pracownikom 
swobodę przemieszczania się po biurze przy zachowaniu 
stałego dostępu do narzędzi koniecznych do wykonywania  
ich pracy.

Firmowe sieci bezprzewodowe czasem narażone na 
zakłócenia, wywołane zarówno czynnikami zewnętrznymi,  
jak i wewnętrznymi. W efekcie siła sygnału sieci 
bezprzewodowej słabnie lub taki sygnał zupełnie zanika.  
To przekłada się na mniejszy zasięg sieci lub spadek wydajności 
jej działania. Sposobem radzenia sobie z problemami tego 
rodzaju jest optymalizacja działania sieci bezprzewodowej.  
Ten przewodnik podpowie, jak to zrobić.

Warto wiedzieć, że…

>>   Współczesne sieci 
bezprzewodowe są szybsze, 
a technologia bardziej 
dostępna niż kiedykolwiek 
wcześniej.

>>   Sieci bezprzewodowe 
mogą istotnie 
zwiększyć zadowolenie 
pracowników poprzez 
wzrost produktywności, 
elastyczności i dostępności.
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Odpowiedni standard 
sieci bezprzewodowej
Najlepszym wyborem jest najnowsza technologia umożliwiająca 
korzystanie z najszybszych połączeń bezprzewodowych - obecnie 
to 802.11ac, nazywane też Wireless AC. Pierwszym krokiem jest 
sprawdzenie, który standard jest używany w firmie przez punkty 
dostępowe (mogą to być routery, wzmacniacze sygnału lub 
dedykowane punkty dostępowe).

• 802.11n to standard, który jest jeszcze w powszechnym użyciu. 
Udostępnia trzy szybkości: do 150 Mbit/s, do 300 Mbit/s oraz do 
450 Mbit/s.

• 802.11ac to najnowszy standard służący do budowania 
najszybszych sieci bezprzewodowych, które znajdą zastosowanie 
także w przyszłości. Nowy standard jest wstecznie kompatybilny, 
dzięki czemu sieć AC działa z urządzeniami wyposażonymi  
w starsze bezprzewodowe moduły łączności Wi-Fi. 11AC oferuje 
szybkość do 1300 Mbit/s w paśmie 5 GHz. Pierwsze punkty 
dostępowe w tym standardzie przeznaczone dla biznesu 
opracowano w 2013 r., ale dopiero teraz smartfony i komputery 
są wyposażane w moduły Wi-Fi z 11ac. Jeśli firmowe laptopy 
nie są zgodne z tym standardem, prostym rozwiązaniem jest 
dokupienie kart sieciowych Wi-Fi takich, jak DWA-182 lub  
DWA-171 D-Linka, umożliwiających łączenie się w technologii AC.

Warto wiedzieć, że…
>>  Obecnie najstarszym i jednocześnie najwolniejszym  
protokołem Wi-Fi, który jest używany, jest 802.11g. Jeśli  
w firmie są urządzenia pracujące w tym standardzie, mogą one 
zmniejszać wydajność sieci, warto więc rozważyć ich aktualizację.
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Czy obsługiwane 
jest pasmo 5 GHz?
W lokalizacji, w której znajduje się biuro zazwyczaj działa wiele 
sieci bezprzewodowych. Jeśli dodatkowo pracę sieci zakłócają 
telefony DECT lub systemy alarmowe, dobra rada brzmi: konieczny 
jest dwuzakresowy punkt dostępowy. Jednoczesna praca w 2.4 
GHz oraz 5 GHz pozwala uniknąć części zakłóceń i umożliwia 
wybór większej liczby kanałów.

Wszystkie obecnie sprzedawane urządzenia bezprzewodowe 
wspierają pasmo 2,4 GHz. Najnowsze, technologicznie 
zaawansowane modele obsługują także pasmo 5 GHz, przydatne 
przy przesyłaniu zdjęć i dźwięku, dużych plików i tworzeniu kopii 
zapasowych w chmurze.

>>  Obecnie pasmo 5 GHz jest 
mniej zatłoczone niż 2,4 GHz. 
Jego używanie z założenia 
oznacza szybsze przesyłanie 
danych i mniej zakłóceń.

>>  Większość współczesnych 
tabletów i laptopów ma 
możliwość pracy w paśmie  
5 GHz.

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is

Warto wiedzieć, że…



Lokalizacja biura
Przed wyborem lokalizacji biura, instalacją lub adaptacją sieci 
bezprzewodowej warto sprawdzić tak nietypowe informacje, jak to,  
z jakiego materiału jest wykonany budynek. Materiały budowlane  
o dużej gęstości - żelbeton, tradycyjne cegły, kamienie, suszone cegły 
lub stiuk mogą znacząco osłabiać siłę sygnału sieci bezprzewodowej. 
Tym samym rośnie zapotrzebowanie na liczbę punktów 
dostępowych koniecznych do zapewnienia szybkich i stabilnych 
połączeń.

Nawet jeśli najnowszy standard 802.11ac charakteryzuje się lepszym 
pokryciem niż poprzednicy, bezprzewodowe punkty dostępowe są  
w tym aspekcie ograniczone. Dlatego ważne jest, by punkt 
dostępowy - wszędzie tam, gdzie to możliwe - był umiejscowiony  
w centralnej pozycji.

Otwarte przestrzenie biurowe stwarzają mniej przeszkód dla 
działania sieci bezprzewodowych, łatwiej je wyposażyć  
w urządzenia dostępowe, jednak każda przeszkoda (taka jak ściana, 
szafka na dokumenty lub dystrybutor wody) powoduje utratę siły 
sygnału sieci. Punkt dostępowy najlepiej umieścić wysoko na ścianie  
z nieograniczonym „widokiem” na biuro. Idealna jest wysokość 
dwóch metrów, jednak należy unikać miejsc blisko elementów 
metalowych. Wydajność działania sieci bezprzewodowej wzrasta, 
gdy zewnętrzne anteny zostaną prawidłowo zorientowane. Jeśli 
punkt dostępowy został zamontowany przy ścianie, anteny powinny 
być w położeniu pionowym, a jeśli urządzenie przytwierdzono 
do sufitu, powinny być skierowane do podłogi. Najlepszym 
rozwiązaniem jest każdorazowe przetestowanie ustawień w danym 
środowisku. W niektórych modelach antenę okólną można zastąpić 
antenami kierunkowymi, co przykładowo stosuje się w wąskich 
przejściach, takich jak korytarze.

>>  Sieć bezprzewodowa tworzy fale 
radiowe, które często muszą przenikać 
różne przeszkody. Takie materiały, jak 
kamień i beton są większą przeszkodą 
dla przenikania fal radiowych, niż np. 
szkło lub drewno.

>>  Naturalną przeszkodą 
jest woda. Na sieci 
bezprzewodowe wpływ 
będą mieć naturalne 
zbiorniki, wodociągi lub 
rury.
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Zlokalizować „wąskie 
gardła” sieci
Jeśli biuro jest wyposażone w łącza światłowodowe, konieczne jest 
wyeliminowanie wąskich gardeł. Przede wszystkim trzeba upewnić 
się, że punkt dostępowy ma łącza gigabitowe i obsługuje minimum 
sieć 802.11n w paśmie 2,4GHz oraz 5GHz, by sprostać szybkości,  
z jaką dane są dostarczane przez kable światłowodowe. Jeśli w biurze 
jest punkt dostępowy z 802.11ac, przepustowość sieci będzie jeszcze 
większa.

Jednak połączenie z Internetem może być oparte na modemie 
ADSL z 24 Mbit/s. W takim przypadku wąskim gardłem jest samo 
połączenie - nadal jednak warto rozbudować sieć o szybszy punkt 
dostępowy, by zwiększyć szybkość transferu w lokalnej sieci.
Warto sprawdzić, czy firmowe urządzenia sieciowe takie, jak 
przełączniki, routery, serwery i komputery są wyposażone  
w gigabitowe porty Ethernet lub standard 802.11ac (a przynajmniej 
w dwuzakresowe 802.11n). Idealnie byłoby, gdyby przełącznik był 
modelem Smart. Charakteryzuje się on taką samą funkcjonalnością 
sieciową, co bardziej zaawansowane przełączniki, ale jest łatwiejszy  
w instalacji i mniej kosztowny. 

Przełączniki Smart udostępniają także ważne funkcje konieczne do 
tworzenia sieci bezprzewodowej o dużej wydajności i stabilności. 
Przy wyborze przełącznika trzeba upewnić się, że obsługuje on Auto 
Surveillance VLAN, Auto Voice VLAN and Loop-back detection.

>>   Dla właściwej priorytetyzacji 
ruchu sieciowego ważne jest, by 
punkt dostępowy prócz dużej 
przepustowości, miał wbudowaną 
funkcją QoS (Quality of Service). Dzięki 
temu rozmowy rozmowy głosowe, 
odtwarzanie filmów i muzyki online 
będzie odbywać się płynnie.

>>   Po to, by urządzenia były 
zgodne ze standardami  
w przyszłości, warto 
upewnić się, że są 
wyposażone w porty 
gigabitowe, a sieciowe 
kable Ethernet są kategorii 
6 (CAT6).

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is

Home is where the SMART is

Warto wiedzieć, że…



Zbuduj sieć punktów 
dostępowych
Czy firmowe biuro ma dużą powierzchnię, którą trzeba pokryć 
sygnałem Wi-Fi? A może jest jeszcze jedno piętro, gdzie nie 
dociera sygnał sieci lub firma zajmuje pomieszczenia w sąsiednim 
budynku, w którym przeszkodą dla Wi-Fi są zbyt grube ściany? 
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi „Tak”, to oznacza, 
że trzeba zbudować sieć „połączonych” punktów dostępowych.

Funkcja roamingu między punktami dostępowymi umożliwia 
pracownikom przemieszczanie się między różnymi pokojami 
lub nawet budynkami bez utraty połączenia z Internetem. 
Wraz z funkcją równoważenia obciążenia, duży ruch w sieci 
bezprzewodowej jest zoptymalizowany. Do centralnego 
zarządzania wieloma punktami dostępowymi służy bezpłatne 
oprogramowanie D-Linka – Central WiFiManager. Umożliwia 
ono konfigurowanie, zarządzanie i kontrolę całej sieci z każdego 
urządzenia połączonego z Internetem.

Jeśli celem jest rozszerzenie lub rozbudowa bezprzewodowej 
sieci, najprościej zastosować bezprzewodowy mostek. Gdy 
firma jest zlokalizowana w różnych budynkach i konieczne 
jest przesyłanie sygnału sieci bezprzewodowej między nimi, 
można to osiągnąć przez instalację punktów dostępowych 
przystosowanych do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Natomiast 
w przypadku, gdy biuro zajmuje dużą powierzchnię, a sygnał sieci 
bezprzewodowej zanika, rozwiązaniem jest użycie wzmacniacza 
sygnału.

>> W przypadku instalacji wielu 
punktów dostępowych trzeba 
zwrócić uwagę, by nakładanie 
się sieci różnych punktów 
dostępowych wynosiło nie więcej 
niż 30 proc. W przeciwnym razie 
sieci mogą wzajemnie zakłócać 
swoje działanie.

>> Jeśli konieczne jest 
zwiększenie zasięgu 
sieci bezprzewodowej, 
efektywnym i niedrogim 
sposobem jest użycie 
wzmacniacza sieci 
bezprzewodowej.
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Zarządzaj swoimi 
sieciami Wi-Fi. 
Bezpłatnie.
Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania siecią Wi-Fi, bazujące na 
przeglądarce – Central WiFiManager – umożliwia konfigurowanie, 
zarządzanie i kontrolę całej sieci z jednego miejsca.
Obsługujący sieci Wi-Fi wszystkich szybkości, w tym także AC,  
Central WiFiManager jest dostępny w wielu wersjach językowych.  
  
Raz wprowadzone ustawienia można użyć aż w 500 punktach 
dostępowych. To skalowalne, bazujące na rozwiązaniach  
z przeglądarki, oprogramowanie daje dostęp do ustawień każdego 
punktu dostępowego w sieci przez dowolne łączące się z Internetem 
urządzenie. To pozwala monitorować sieć w czasie rzeczywistym, 
optymalizować przepustowość i udostępniać szczegółowe raporty  
z jej aktywności.

Dzięki oprogramowaniu można monitorować i kontrolować 
informacje (obejmujące wiele różnych lokalizacji),  
m.in. o podłączonych urządzeniach, ustawieniach uwierzytelnienia, 
trybie oszczędzania energii, adresach MAC oraz IP, paśmie 
bezprzewodowym, rozgłaszanej nazwie sieci. Informacje są 
wyświetlane w konfigurowalnym panelu kontrolnym, który 
prezentuje je w postaci czytelnych grafik i tabelek.

Dowiedz się więcej pod adresem www.dlink.com.wifidownload

>> Bezpłatny Central WiFiManager ułatwia dostęp do ustawień 
sieciowych w każdej firmie, liczącej zarówno kilkuset, jak i kilku 
pracowników. W przeciwieństwie do tradycyjnych kontrolerów 
sprzętowych służących do zarządzania bezprzewodowymi 
punktami dostępowymi, Central WiFiManager nie wymaga 
dużych inwestycji i jest dostarczany z wieloma modelami 
punktów dostępowych D-Linka. Nie ma tu także opłat 
licencyjnych zależnych od liczby punktów dostępowych.
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Na straży 
bezpieczeństwa
Ruch sieciowy powinien zawsze być szyfrowany. Polecane jest 
korzystanie z kluczy WPA lub WPA2 Enterprise, gwarantujących 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Klucz, powinien być długi na 
co najmniej osiem znaków, a jeśli naprawdę ma być zapewniać 
bezpieczeństwo, powinien liczyć co najmniej 14 znaków  
i być kombinacją liczb i liter.

Ważne jest, by zawsze korzystać z zapory sieciowej w routerze. 
Dobrą praktyką jest też używanie zapory sieciowej na 
komputerze klienckim. Nie można zapominać o aktualizacjach 
oprogramowania systemowego do najnowszych wersji na 
wszystkich urządzeniach, gdyż często zawierają one aktualizacje 
ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Trzeba też pamiętać, że takie urządzenia sieciowe, jak routery, 
zapory sieciowe, przełączniki i punkty dostępowe powinny 
obsługiwać VLAN (wirtualny LAN). Powinny też być wyposażone 
w możliwość rozgłaszania wielu SSID (czyli Service Set Identifier – 
nazwa sieci bezprzewodowej) tworzących unikatowy klucz, który 
jest używany przez urządzenia mobilne przy łączeniu się  
z rozpoznanymi sieciami bezprzewodowymi. Klucz chroni przed 
łączeniem się z siecią przez nieautoryzowane urządzenia. Wiele 
SSID umożliwia rozróżnianie między siecią administratora  
i sieciami dla gości. Ci ostatni mogą korzystać z Internetu,  
ale nie z sieci administratora.

>> Przy wyborze hasła dostępowego 
do sieci bezprzewodowej należy 
unikać popularnych wyrazów, które 
łatwo powiązać z nazwą firmy. 
Dzięki temu trudniej będzie złamać 
takie hasło.

>> Dobrym pomysłem jest 
ukrycie SSID, czyli nazwy 
sieci. Wówczas okazjonalni 
włamywacze nawet nie 
domyślą się jej istnienia.
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Zwiększenie 
wydajności sieci za 
pomocą programów 
do analizy
Do zmiany parametrów pracy sieci dla pecetów przydatne są 
inSSIDer lub Tamograph Site Survey. Użytkownicy Maców mogą 
skorzystać z oprogramowania typu iStumbler, WiFi Explorer lub 
WiFi Signal. 

Wszystkie te narzędzia poszukują źródeł zakłóceń i informują, 
które sieci lub kanały są używane przez sąsiednie sieci. To 
umożliwia skorzystanie z nieużywanych kanałów, dzięki 
czemusieć będzie mniej narażona na zakłócenia. W rezultacie, a 
pracownicy będą przesyłać dane z optymalną szybkością.

>> Korzystanie z programów do analizy istotnie może podnieść 
wydajność działania sieci bezprzewodowej. Firmowe Wi-Fi 
może wówczas pracować na kanale nie używanym przez 
jakąkolwiek inną sieć.
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Które urządzenia 
zwiększą wydajność 
sieci Wi-Fi?
W ofercie D-Linka jest wiele produktów przeznaczonych do obsługi 
sieci bezprzewodowych: routerów, punktów dostępowych  
i wzmacniaczy sygnału. Wprowadzane do sprzedaży modele obsługują 
najnowszy standard sieci bezprzewodowej AC, połączenia w dwóch 
zakresach (2,4 GHz i 5 GHz), z wbudowanymi zaawansowanymi 
zabezpieczeniami oraz technologiami własnościowymi, jak AC 
SmartBeamTM. Każdorazowo wybór urządzeń, które są potrzebne, zależy 
od konkretnych warunków i szybkości połączeń z Internetem.

Poniżej prezentujemy dwa produkty ze standardową funkcjonalnością 
i opcjami umożliwiającymi takie skonfigurowanie sieci 
bezprzewodowej, by oferowała jak najwięcej.

>> Należy zastanowić się, czy sieć będzie rozbudowywana 
w przyszłości, jakie obecnie są potrzeby firmy odnośnie jej 
wielkości i ilu pracowników loguje się do sieci Wi-Fi.
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DAP-2695
•  do 1300 Mbit/s, 4 razy szybciej 

niż sieć w standardzie N
•  dwa zakresy, w tym 5 GHz, który 

jest mniej zatłoczony niż sieć w 
paśmie 2,4 GHz

•  technologia AC SmartBeamTM,  
z lepszym pokryciem  
i szybszymi połączeniami

DAP-1665
•  umożliwia proste rozszerzenia 

firmowej sieci o standard AC  
w dwóch zakresach

•  wiele trybów pracy 
przygotowanych do zmian w 
sposobie korzystania z Wi-Fi

•  wiele standardów szyfrowania
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