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Безжична

текст: Драгомир Дончев

свобода
със стил

Рутер, Wireless-G
(802.11g) точка за
достъп и 4-портов
комутатор в едно.

Лесно и безпроблемно
конфигуриране/настройка с натискане на единединствен бутон.
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Linksys WRT54G2
www.comelsoft.com

Б

езжичността е нещо чудесно. Всъщност устройствата, които ни позволяват да се
отървем от тиранията на десетките заплетени и досадни
кабели, са сред най-приятните
подаръци, който хай-тек индустрията ни е поднасяла през
последните десетина години.
Те ни дават възможност да сърфираме в уеб, да използваме споделено свързани в локална мрежа
принтери, компютри или друг
тип съвместима периферия; да
обменяме музика, цифрови снимки и други файлове без ограничения, от всяка точка на дома или
офиса ни.

Днес ще ви запознаем с един
от най-ярките представители
на този клас продукти – модела
WRT54G2, – безжичен рутер за
широколентов достъп на Linksys,
който освен с редицата си технологични плюсове може да се
похвали и с изключително екстравагантен и стилен дизайн.
Добрият стар 802.11g. Известно е, че към края на тази
година най-после ще бъдат финализирани спецификациите за
стандарта IEEE 802.11n (който
ще предложи по-високи скорости
за трансфер на данните и по-висока сигурност). Междувременно
предходната генерация 802.11g
устройства не само демонстрираха завидна зрялост, но и могат
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да предложат изключително конкурентни, направо неустоими
цени. Ако искате конкретен пример – просто се обърнете към
WRT54G2.
Това устройство съчетава
в себе си Wireless-G (802.11g)
точка за достъп, 4-портов Fast
Ethernet комутатор и рутер
(маршрутизатор) за поделяне
на достъпа до интернет между
няколко различни компютъра или
мобилни устройства. Максималната скорост за пренос на
данни, която може да предложи
моделът, е между 11 (с 802.11b
устройства) и 54 Mbps (с други
802.11g устройства). В същото
време поддръжката на Ethernet
стандарта ви осигурява връзка
към кабелна мрежа (или към РС)
при скорост 10/100 Mbps, както
и опция за споделяне на обща високоскоростна връзка към интернет между всички устройства.
Предвид на факта, че почти
всички съвременни хай-тек продукти вече разполагат с опция за
мрежова връзка, WRT54G2 може
да ви предложи куп несъмнени
удобства. Така например можете
да гледате филми на телевизора
в хола си, които се стриймват
(предават поточно) от РС-то
ви, намиращо се в работния ви
кабинет. Искате да свържете
новата си гейм конзола към компютъра или обратно? Нищо полесно – и Xbox 360, и PlayStation

3 поддържат опции за безжично
свързване.
Красив и лесен за употреба.
Сред другите несъмнени плюсове на модела се нареждат изключително високото ниво на
сигурност – поддържа се WPA2
връзка с 256-битово криптиране
на данните, SPI защитна стена,
а също така и опция за филтриране на достъпа на вътрешните потребители до интернет
(включително чрез засичане на
MAC адрес), която се конфигурира лесно и бързо. За последното заслуга има и специалният
фирмен софтуер LELA (Linksys
EasyLink Advisor).
Тази програма, включена в софтуерния пакет на модела, автоматично открива всеки компютър,
друг рутер, камера, принт сървър или мрежово устройство
за съхранение на данни, което
сте свързали към вашия Linksys
WRT54G2. Софтуерът оптимизира производителността на
мрежата и дава бърз достъп до
всички нейни опции и настройки.
С невероятно компактните си
размери (203x35x160 мм) и тегло
едва 280 г, с характерен, авангарден външен вид, издържан в
черен пиано лак Linksys WRT54G2
дискретно се вписва във всеки
интериор и ви предлага ненатрапчива безжична свобода на
безкрайно изкусителна цена.

Високо ниво на сигурност – поддържа:
Wi-Fi Protected Access
2 (WPA2) протокол
за защита, безжично
филтриране по MAC
адрес, както и
вградена мощна SPI
защитна стена.

Размери/тегло
203x35x160 мм/28 г
Поддържани комуникационни
стандарти
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b
Портове
Интрнет, Ethernet (1-4), захранване
Антени
2 броя вградени
Сигурност
Stateful Packet Inspection (SPI)
защитна стена, Internet Policy, Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2), WEP,
Безжично MAC филтриране

Сапфири и сребро

5 МР в телефона

Mobiado Professional 105GMT

Sony Ericsson C903 Cyber-shot
Луксозно творение или обикновен
GSM? По-скоро първото се отнася
за телефона Mobiado Professional
105GMT White. Той е изработен
от сапфирено стъкло, сребро и
кристали. Интересен е фактът, че
в корпуса на 105GMT White са вградени два часовникови циферблата.

www.mobiado.com

Две е повече от едно
gScreen TITAN M-1
Интересно ноутбук решение предлагат от gScreen – преносим компютър с два дисплея с диагонал 15.4
инча и LED подсветка. Моделът
TITAN M-1 има и други предимства
– корпусът му е прахо- и водоустойчив. Компютърът работи с
процесор Intel Core 2 Quad QX9300.
www.gscreencorp.com

Ако искате винаги да имате подръка добър фотоапарат, за да не
изпускате най-ценните моменти от живота си, не е необходимо
на всяка цена да носите със себе си фотокамера. Трябва само да
разполагате с новия слайдер Sony Ericsson C903 Cyber-shot. Мобилният телефон е въоръжен с мощна 5-мегапикселова камера, с която
ще може да правите големи снимки с много детайли и реалистични
цветове. Функцията Face Detection позволява фокусиране до трима
души в кадър, а Smile Shutter автоматично улавя усмихнати лица.
Сътворените от вас фотографии пък ще може да преглеждате на
въртящ се 2.4-инчов дисплей. Наличието на TV-Out в апарата позволява още да разглеждате снимките и на телевизор. Освен това на
разположение имате и GPS, чрез който винаги ще сте наясно кога и
къде е заснет кадърът. Телефонът има още МР3 плейър и FM радио.
Поддържа също и Bluetooth.

Бамбукова колекция
Micro Innovations Bamboo-series
Цяла серия бамбукови устройства пускат от компанията
Micro Innovations. В Bamboo-series
са включени колонки, клавиатура,
мишка, уеб камера, четец на карти
и USB хъб. Изработените от бамбук джаджи ще бъдат достъпни за
потребителите от пролетта.

www.sonyericsson.com

www.microinv.com

Бизнес VoIP телефон за офиса
Cisco WIP310 Wireless-G IP Phone

Безжичният VoIP телефон Cisco WIP310 Wireless-G IP Phone е апарат, издържан в бизнес стил. Телефонът използва 2.4 GHz честота
и поддържа Wi-Fi мрежите от стандарта 802.11b/g, както и най-актуалния за момента VoIP Session Initiation Protocol (SIP). Конфигурирането на апарата и свързването му към Мрежата чрез всеки стандартен рутер е бързо благодарение на Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Всичко, което потребителят трябва да направи, е да натисне WPS
бутона и след секунди вече разполага със стабилна и сигурна връзка за
IP телефония. Cisco WIP310 Wireless-G IP Phone има цветен 1.8-инчов
дисплей, високоговорител за hands-free разговори, а сред поддържаните функции попадат идентификация на повикването, прехвърляне,
3-посочна конферентна връзка, SMS. За по бързо инициализиране на
повикването са предвидени полифонични мелодии, а обхватът на
устройството е 100–300 метра на открито и
25–100 метра в сграда.
лв.
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