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ПРЕДСТАВЯ

Разумният избор
Курсът на долара расте, цените на хардуера се покачват и подплашените от
световната финансова криза потребители вече не пилеят нехайно парите си, а
търсят достъпни решения с доказано качество. Когато става въпрос за безжични
мрежи, качеството на продуктите с марка Linksys е вън от съмнение, а рутерът
WRT110 е позициониран в най-достъпния ценови диапазон.

Draft N или Wireless-G
Днес в света на безжичните мрежи
властват двата стандарта 802.11n (Draft)
и 802.11g. Първият от тях често е наричан
Draft N и все още не е преминал докрай през
дългата и тромава процедура на сертифициране от IEEE, поради което производителите използват негови работни версии.
Вторият стандарт – 802.11g (или както
често го наричат Wireless-G) е приет окончателно още през 2003 и устройствата,
които в момента го изпозлват, притежават отлична взаимна съвместимост.
Разбира се, по-новият стандарт
802.11n (Draft) предлага по-високи
максимални скорости на трансфер (до
300 Mbps) и обхват (до 250 метра на
открито) от Wireless-G, чиито възможности се простират до границата от
54 Mbps и обхват около 140-150 метра на
открито. От друга страна, 802.11g оборудването е достъпно на много по-изгодни
цени и както вече споменахме – притежава
отлична съвместимост. Възниква въпросът
дали не може да се комбинира най-доброто
от двата свята, а именно – достъпност
и съвместимост от Wireless-G и високите
скорости на Draft N. Отговорът на този
въпрос е положителен – на пазара вече има
устройства, които се предлагат на много
атрактивна цена, съизмерима с тази на
Wireless-G хардуер, и едновременно с това
притежават бързодействие и обхват,
които се доближават до тази на Draft N
рутерите. Именно такова устройство е
Linksys WRT110.
Безжичният рутер WRT110 от серията RangePlus на Linksys не е Draft N, но
създателите му не го причисляват и към
Wireless-G. Тайната е в усъвършенстваната MIMO (Multiple Input/Multiple Output)
технология за едновременна употреба
на няколко отделни антени, чрез която
се постига по-добър обхват и по-високи
скорости на трансфер. MIMO е ключов
елемент от проектостандарта 802.11n и
именно на нея Linksys WRT110 дължи своята отлична пропускателна способност при
безжични комуникации с Draft N (или с други
RangePlus) съвместими устройства. За
разлика от по-старите безжични технологии, които влошават работата си при
наличието на отразени сигнали, MIMO базираната RangePlus технология всъщност
използва именно тези отражения, за да
увеличи допълнително обхвата на мрежата
и за да редуцира мъртвите точки в зоната

на покритие. По този начин RangePlus
рутерите, какъвто е Linksys WRT110,
се представят значително по-добре от
обикновените Wireless-G модели, особено в
типичната домашна и офис среда, изобилстваща от прегради и пречки по пътя на
разпространение на сигнала.

Колко пари ще спестите
Ако сравним цените на WRT110 с тези
на „класическите” Draft N рутери на Linksys,
ще видим, че той е
осезател-

те предлагат скорости 10/100 Mbps. Това
едва ли е фатално, особено за домашните
потребители, чиято мрежова среда нито е
толкова развита, нито е толкова натоварена, за да изисква по-висок трафик. В рутера
липсва и традиционният за по-високия
клас устройства USB порт, към който да
включите мрежов принтер или външен хард
диск/USB флаш драйв. На тази цена обаче
би било твърде нахално да очакваме наличието му. За сметка на това има удобен
WPS (Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо
конфигуриране на добре защитена и сигурна
безжична мрежа.

Табакерата на Батман

но по-евтин от тях. Да го съпоставим
например с два от моделите на Linksys,
чиито ревюта вече сме публикували в
предишните броеве на Digital World –
WRT160N и WRT610N. Ориентировъчната
цена на Linksys WRT110 е от порядъка на
около 160 лева (с ДДС), което е с около
65 лева по-малко от цената на типичния
Wireless-N модел Linksys WRT160N и почти
три пъти по-малко от чудесния двубандов
Linksys WRT610N, работещ едновремено на
2,4 и 5 GHz. Казано накратко – като цена
Linksys WRT110 е позициониран по-близо до
достъпните Wireless-G модели, отколкото
до по-скъпите Draft N решения, макар че от
гледна точка на функционалност се доближава именно до Draft N.

Какво ще получите и
от какво трябва да се
лишите
Разумният избор изисква да прецените
добре нуждите си и да откриете продукта,
който най-точно отговаря на тях. Ясно е,
че на цената на Linksys WRT110 ще трябва
да се лишите от някои екстри и въпросът
е доколко изобщо се нуждаете от тях. Една
от тези екстри е наличието на Gigabit
Ethernet порт – на гърба на Linksys WRT110
ще откриете четири Ethernet порта, но

Ще отделим специално внимание на
дизайна на устройството, защото той
заслужава всички суперлативи, които
напоследък се изписаха по адрес на новата продуктова линия на Linksys. Това
без съмнение е един от най-красивите
рутери, които може да приютите в
дома си – овален черен корпус без никакви стърчащи антени, за който дизайнерите
шеговито споделят, че прилича на табакерата на Батман. Както вече споменахме,
Linksys WRT110 е рутер от типа RangePlus,
който използва MIMO технология за подобър обхват и по-бърза връзка, а тя от
своя страна е невъзможна без наличието
на няколко (най-често две или три) антени.
Ето защо типичният MIMO рутер изглежда
като настръхнал таралеж, но при Linksys
WRT110 всичко това е скрито под повърхността, в самия овален корпус на устройството, което му придава изключително
елегантен и изчистен вид.

За какво е най-подходящ
Linksys WRT110
Този рутер на Linksys е идеалното решение за домашни потребители, желаещи
да споделят своята бърза връзка към
интернет между няколкото настолни или
преносими компютри, с които разполагат,
и да обменят файлове между тях в сигурна и защитена безжична среда. Поради
своята технологична същност Linksys
WRT110 се явява перфектното решение за
хетерогенна мрежа, в която има мрежови
устройства както по досегашния найразпространен стандарт 802.11g, така
и нови Draft N устройства. Рутерът на
Linksys осигурява отлична съвместимост
с първите и по-висока скорост на комуникация с вторите.
Digital World ноември 2008
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аксесоари за компютърни и
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Курсът на долара расте, цените на хардуера се покачват, и подплашените от
световната финансова криза потребители вече не пилеят нехайно парите си,
а търсят достъпни решения с доказано качество. Когато става въпрос за
безжични мрежи, качеството на продуктите с марка Linksys е вън от
съмнение, а рутерът WRT110 е позициониран в най-достъпния ценови
диапазон.

Участвайте в нашата нова
онлайн игра!
Вижте как!

Draft N или Wireless-G
Днес в света на
безжичните мрежи
властват двата стандарта
802.11n (Draft) и 802.11g.
Първият от тях често е
наричан Draft N и все още
не е преминал докрай през
дългата и тромава
процедура на
сертифициране от IEEE,
поради което
производителите използват
негови работни версии.
Вторият стандарт - 802.11g
(или както често го наричат Wireless-G) е приет окончателно още през 2003 и
устройствата, които в момента го изпозлват, притежават отлична взаимна
съвместимост.
Разбира се, по-новият стандарт 802.11n (Draft) предлага по-високи
максимални скорости на трансфер (до 300 Mbps) и обхват (до 250 метра на
открито) от Wireless-G, чиито възможности се простират до границата от 54
Mbps и обхват около 140-150 метра на открито. От друга страна, 802.11g
оборудването е достъпно на много по-изгодни цени и както вече споменахме
- притежава отлична съвместимост. Възниква въпросът дали не може да се
комбинира най-доброто от двата свята, а именно - достъпност и съвместимост
от Wireless-G и виските скорости на Draft N. Отговорът на този въпрос е
положителен - на пазара вече има устройства, които се предлагат на много
атрактивна цена, съизмерима с тази на Wireless-G хардуер, и едновременно с
това притежават бързодействие и обхват, които се доближават до тази на
Draft N рутерите. Именно такова устройство е Linksys WRT110.
Безжичният рутер WRT110 от серията RangePlus на Linksys не е Draft N, но
създателите му не го причисляват и към Wireless-G. Тайната е в
усъвършенстваната MIMO (Multiple Input/Multiple Output) технология за
едновремена употреба на няколко отделни антени, чрез която се постига
по-добър обхват и по-високи скорости на трансфер. MIMO е ключов елемент
от проектостандарта 802.11n и именно на нея Linksys WRT110 дължи своята
отлична пропускателна способност при безжични комуникации с Draft N (или
с други RangePlus) съвместими устройства. За разлика от по-старите
безжични технологии, които влошават рабоатат си при наличието на отразени
сигнали, MIMO базираната RangePlus технология всъщност използва именно
тези отражения, за да увеличи допълнително обхвата на мрежата и за да
редуцира мъртвите точки в зоната на покритие. По този начин RangePlus
рутерите, какъвто е Linksys WRT110, се представят значително под-добре от
обикновените Wireless-G модели, особено в типичната домашна и офис среда,
изобилстваща от прегради и пречки по пътя на разпространение на сигнала.
Колко пари ще спестите

Онлайн игра на Plustek и PC World
скенер
SmartOffice PL2546
от Plustek
Вижте кой спечели!

Онлайн игра на Gigabyte и PC World
дънна платка
Gigabyte EP43-DS3L
за най-новите многоядрени
процесори на Intel!
Вижте кой спечели!

Актуални теми от форума
skelaxin 800mg effects
Странни банери - ВИРУС???

Промяна на адрес

Ако сравним цените на WRT110 с тези на „класическите" Draft N рутери на
Linksys, ще видим че той е осезателно по-евтин от тях. Да го съпоставим
например с два от два от моделите на Linksys, чиито ревюта вече сме
публикували в предишните броеве на Digital World - WRT160N и WRT610N.
Ориентировъчната цена на Linksys WRT110 е от порядъка на около 160 лева
(с ДДС), което е с около 65 лева по-малко от цената на типичния Wireless-N
модел Linksys WRT160N и почти три пъти по-малко от чудесния двубандов
Linksys WRT610N, работещ едновремено на 2,4 и 5 GHz. Казано накратко като цена Linksys WRT110 е позициониран по-близо до достъпните Wireless-G
модели, отколкото до по-скъпите Draft N решения, макар че от гледна точка
на функционалност се доближава именно до Draft N.

Онлайн достъп

Какво ще получите и от какво трябва да се лишите

Изчезнаха ми Task Manager и Shutdown

Разумният избор исква да прецените добре нуждите си и да откриете
продукта, който най-точно отговаря на тях. Ясно е, че на цената на Linksys
WRT110 ще трябва да се лишите от някои екстри, и въпросът е, доколко
изобщо се нуждаете от тях. Една от тези екстри е наличието на Gigabit
Ethernet порт - на гърба на Linksys WRT110 ще откриете четири Ethernet
порта, но те предлагат скорости 10/100 Mbps. Това едва ли е фатално,
особено за домашните потребители, чиято мрежова среда нито е толкова
развита, нито е толкова натоварена, за да изисква по-висок трафик. В рутера
липсва и традиционния за по-високия клас устройства USB порт, към който
да включите мрежов принтер или външен хард диск/USB флаш драйв. На
тази цена обаче би било твърде нахално да очакваме наличието му. За сметка
на това има удобен WPS (Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо
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Новини
Konica Minolta има нови “цветен приятел за дома
и мрежови партньор за офиса” (28.11.2008)

конфигуриране на добре защитена и сигурна безжична мрежа.
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Eaton разширява дистрибуторската си мрежа за
UPS техника в България (28.11.2008)

Табакерата на Батман
Ще отделим специално внимание на дизайна на устройството, защото той
заслужава всички суперлативи, които напоследък се изписаха по адрес на
новата продуктова линия на Linksys. Това без съмнение е един от
най-красивите рутери, които може да приютите в дома си - овален черен
корпус без никакви стърчащи антени, за който дизайнерите шеговито
споделят, че прилича на табакерата на Батман. Както вече споменахме,
Linksys WRT110 е рутер от типа RangePlus, който използва MIMO технология
за по-добър обхват и по-бърза връзка, а тя от своя страна е невъзможна без
наличието на няколко (най-често две или три) антени. Ето защо типичният
MIMO рутер изглежда като настръхнал таралеж, но при Linksys WRT110
всичко това е скрито под повърхността, в самия овален корпус на
устройството, което му придава изключително елегантен и изчистен вид.
За какво е най-подходящ Linksys WRT110
Този рутер на Linksys е идеалното решение за домашни потребители,
желаещи да споделят своята бърза връзка към интернет между няколкото
настолни или преносими компютри, с които разполагат и да обменят файлове
между тях в сигурна и защитена безжична среда. Поради своята
технологична същност, Linksys WRT110 се явява перфектното решение за
хетерогенна мрежа, в която има мрежови устройства както по досегашния
най-разпространен стандарт 802.11g, така и нови Draft N устройства. Рутерът
на Linksys осигурява отлична съвместимост с първите и по-висока скорост на
комуникация с вторите.

(28.11.2008)

Създадоха кръстоска между Firefox, Chrome и
Internet Explorer (28.11.2008)
Пет отлични цифрови фотоапарата с цена до 400
лв (28.11.2008)
Излезе Fedora 10 (28.11.2008)

HP Pavilion dv5 notebook
Елегантен дизайн, уеб камера, дистанционно
управление, и още...
www.hp.com/bg/promo/design-theme/

Преносим компютър Делл
9 cell батерия, 320GB хард, 4GB рам 4 години
межд. гаранция, чанта
laptop.bg

Излекувайте компютъра си
Най-важна е профилактиката, но когато има зараза
е нужно лечение
www.avgbulgaria.com
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Новини от SoftVisia
TeamViewer 4.0 Build 5288 Beta
TweakVI 1.0 build 1100

Коментари

n-Track Studio 6.0.2 Build 2418 Beta
А може ли да се префлашне с Линукс?
Автор: hm./ (28.11.2008 15:39)

AVG Anti-Virus 8 Build 200a1399
MySQL 5.1.30
DC++ 0.7091 Unstable

Автор:

The Bat! 4.0.39.30 Alpha

Коментар:

Samba 3.3.0 Release Candidate 1
Download Accelerator Plus 9.0.0.2 Beta

Анти-спам:
Публикувай

Още в рубрика Рутери
Powerline устройства от Linksys (28.11.2008)

Каква марка
процесорен
охладител използвате
Aardwolf
Akasa

Wi-Fi рутер с предплатен фиксиран телефон предлага Макс
Телеком (23.10.2008)
D-Link добавя технология за споделяне на USB устройства към
безжичните си рутери (07.10.2008)
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HD видео в безжична мрежа (29.09.2008)
Черната перла Linksys WRT54G2 (20.08.2008)
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Scythe

Самоучител за работа с компютър / Второ обновено и
допълнено издание

Spire

Автор: Колектив
Година на издаване: 2006
ISBN: 9546854290
Корици: меки
Цена: 19.00 лв.

Thermaltake

Самоучител за работа с компютър Вашата първа книга за: * Windows
98/Millennium * Windows NT/2000/XP * Word * Excel * Интернет *
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позициониран в най-достъпния ценови диапазон.

Курсът на долара расте,
цените на хардуера се
покачват, и подплашените
от световната финансова
криза потребители вече не
пилеят нехайно парите си, а
търсят достъпни решения с
доказано качество. Когато
става въпрос за безжични
мрежи, качеството на
продуктите с марка Linksys
е вън от съмнение, а
рутерът WRT110 е
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Виж как!
Draft N или Wireless-G
Днес в света на безжичните мрежи властват двата стандарта 802.11n (Draft) и
802.11g. Първият от тях често е наричан Draft N и все още не е преминал
докрай през дългата и тромава процедура на сертифициране от IEEE, поради
което производителите използват негови работни версии. Вторият стандарт 802.11g (или както често го наричат Wireless-G) е приет окончателно още през
2003 и устройствата, които в момента го изпозлват, притежават отлична
взаимна съвместимост.
Разбира се, по-новият стандарт 802.11n (Draft) предлага по-високи
максимални скорости на трансфер (до 300 Mbps) и обхват (до 250 метра на
открито) от Wireless-G, чиито възможности се простират до границата от 54
Mbps и обхват около 140-150 метра на открито. От друга страна, 802.11g
оборудването е достъпно на много по-изгодни цени и както вече споменахме притежава отлична съвместимост. Възниква въпросът дали не може да се
комбинира най-доброто от двата свята, а именно - достъпност и съвместимост
от Wireless-G и виските скорости на Draft N. Отговорът на този въпрос е
положителен - на пазара вече има устройства, които се предлагат на много
атрактивна цена, съизмерима с тази на Wireless-G хардуер, и едновременно с
това притежават бързодействие и обхват, които се доближават до тази на Draft
N рутерите. Именно такова устройство е Linksys WRT110.
Безжичният рутер WRT110 от серията RangePlus на Linksys не е Draft N, но
създателите му не го причисляват и към Wireless-G. Тайната е в
усъвършенстваната MIMO (Multiple Input/Multiple Output) технология за
едновремена употреба на няколко отделни антени, чрез която се постига
по-добър обхват и по-високи скорости на трансфер. MIMO е ключов елемент от
проектостандарта 802.11n и именно на нея Linksys WRT110 дължи своята
отлична пропускателна способност при безжични комуникации с Draft N (или с
други RangePlus) съвместими устройства. За разлика от по-старите безжични
технологии, които влошават рабоатат си при наличието на отразени сигнали,
MIMO базираната RangePlus технология всъщност използва именно тези
отражения, за да увеличи допълнително обхвата на мрежата и за да редуцира
мъртвите точки в зоната на покритие. По този начин RangePlus рутерите,
какъвто е Linksys WRT110, се представят значително под-добре от
обикновените Wireless-G модели, особено в типичната домашна и офис среда,
изобилстваща от прегради и пречки по пътя на разпространение на сигнала.
Колко пари ще спестите
Ако сравним цените на WRT110 с тези на „класическите" Draft N рутери на
Linksys, ще видим че той е осезателно по-евтин от тях. Да го съпоставим
например с два от два от моделите на Linksys, чиито ревюта вече сме
публикували в предишните броеве на Digital World - WRT160N и WRT610N.
Ориентировъчната цена на Linksys WRT110 е от порядъка на около 160 лева (с
ДДС), което е с около 65 лева по-малко от цената на типичния Wireless-N
модел Linksys WRT160N и почти три пъти по-малко от чудесния двубандов
Linksys WRT610N, работещ едновремено на 2,4 и 5 GHz. Казано накратко - като
цена Linksys WRT110 е позициониран по-близо до достъпните Wireless-G
модели, отколкото до по-скъпите Draft N решения, макар че от гледна точка на
функционалност се доближава именно до Draft N.
Какво ще получите и от какво трябва да се лишите

Конкурс за цифрова фотография
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Linkin Park ft. Jay Z - 99 Problems

Разумният избор исква да прецените добре нуждите си и да откриете продукта,
който най-точно отговаря на тях. Ясно е, че на цената на Linksys WRT110 ще
трябва да се лишите от някои екстри, и въпросът е, доколко изобщо се
нуждаете от тях. Една от тези екстри е наличието на Gigabit Ethernet порт - на
гърба на Linksys WRT110 ще откриете четири Ethernet порта, но те предлагат
скорости 10/100 Mbps. Това едва ли е фатално, особено за домашните
потребители, чиято мрежова среда нито е толкова развита, нито е толкова
натоварена, за да изисква по-висок трафик. В рутера липсва и традиционния
за по-високия клас устройства USB порт, към който да включите мрежов
принтер или външен хард диск/USB флаш драйв. На тази цена обаче би било
твърде нахално да очакваме наличието му. За сметка на това има удобен WPS
(Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо конфигуриране на добре защитена и
сигурна безжична мрежа.
Табакерата на Батман
Ще отделим специално внимание на дизайна на устройството, защото той
заслужава всички суперлативи, които напоследък се изписаха по адрес на
новата продуктова линия на Linksys. Това без съмнение е един от
най-красивите рутери, които може да приютите в дома си - овален черен
корпус без никакви стърчащи антени, за който дизайнерите шеговито споделят,
че прилича на табакерата на Батман. Както вече споменахме, Linksys WRT110 е
рутер от типа RangePlus, който използва MIMO технология за по-добър обхват и
по-бърза връзка, а тя от своя страна е невъзможна без наличието на няколко
(най-често две или три) антени. Ето защо типичният MIMO рутер изглежда като
настръхнал таралеж, но при Linksys WRT110 всичко това е скрито под
повърхността, в самия овален корпус на устройството, което му придава
изключително елегантен и изчистен вид.
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За какво е най-подходящ Linksys WRT110
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Този рутер на Linksys е идеалното решение за домашни потребители, желаещи
да споделят своята бърза връзка към интернет между няколкото настолни или
преносими компютри, с които разполагат и да обменят файлове между тях в
сигурна и защитена безжична среда. Поради своята технологична същност,
Linksys WRT110 се явява перфектното решение за хетерогенна мрежа, в която
има мрежови устройства както по досегашния най-разпространен стандарт
802.11g, така и нови Draft N устройства. Рутерът на Linksys осигурява отлична
съвместимост с първите и по-висока скорост на комуникация с вторите.
Публикувана на 28.11.2008 г.
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