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Linksys SLM2024
Интелигентен 24-портов гигабитов комутатор за малки фирми

Н

овата фамилия интелигентни гигабитови комутатори за бизнеса
Linksys SLM2xxx са ценово ефективни решения, идеални за малки фирми
или работни групи в рамките на по-големи организации. Те се инсталират лесно,
високоскоростни са и предлагат същите
възможности за гарантирано качество на
услугата (QoS) и сигурност, каквито сме
свикнали да виждаме в по-скъпите, работещи изцяло в Layer 2 управляеми комутатори, но без тяхната сложност.
SLM2024 има двадесет и четири порта
10/100/1000 Mbit/s за усукани медни
двойки, от които два порта са комбинирани с оптичен конектор (SFP) за свързване на комутатора към главната мрежа.
Опростеният потребителски интерфейс на
SLM2024 е много интуитивен и позволява
на потребителя бързо да се ориентира в
изчерпателния набор от функции на комутатора, което води до по-добре оптимизирана мрежа.
Поддържат се многобройни QoS функции, които гарантират, че трафикът се
приоритизира правилно, за да се осигурят най-добри условия за работещите в
реално време приложения като глас и
видео, или максимална пропускателна
способност за интензивни прехвърляния
на графични/видеофайлове. Функцията
IGMP Snooping позволява на SLM2024 да
ограничи мултикастовия IP трафик (презентации в реално време, видеоконференции, онлайн-игри) само до портовете,
които са го заявили, като позволява на
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останалата част от мрежата да работи с
максималната си ефективност. Други QoS
функции като IEEE802.1p Priority Tagging,
DSCP (Differentiated Services Code Point) и
четирите хардуерни опашки също повишават качеството за приложенията в реално време (глас, видео и др.). Поддръжката
на виртуална LAN (VLAN) оптимизира мрежовия трафик, като позволява да се сегрегира по отдели или работни групи. VLAN
добавя и допълнителен слой за сигурност,
защото запазва чувствителните данни
отделени от останалите работни групи в
мрежата.
Мрежовата сигурност е абсолютно
необходима за всеки бизнес, а възпирането на неоторизирания достъп до мрежата на компанията е от критична важност.
SLM2024 охранява мрежата чрез автентификация на 802.1X портовете, като подканва крайните потребители да въведат своите имена и пароли, преди да има позволи
да предават данни.
SLM2024 може да контролира достъпa
на потребители и чрез функцията за MAC
филтриране, която разрешава мрежов
достъп само за тези устройства и работни
станции, чиито MAC адреси са оторизирани. Функцията за огледални портове
„много към един“ и „един към един“ позволява да следите типа трафик, който се
пренася през мрежата.
Комутаторът предлага функции за
бързо разширяване и развитие на вашата
мрежа. За да повиши съществено скоростите в мрежата, което е особено полезно

в компании, където служителите редовно
архивират съдържанието на твърдите си
дискове на централен сървър или сторидж-платформа, SLM2024 поддържа Link
Aggregation. Това позволява между комутаторите да се изградят много паралелни
високоскоростни връзки. Link Aggregation
осигурява и повишена надеждност и дублиране, така че трафикът да не пострада
дори ако една от мрежовите връзки бъде
прекъсната. Поддръжката на функциите
Spanning Tree Protocol (STP) и Storm Control
помага да се компенсират преднамерени или неволни свързвания на кабелите
в затворен контур (cable loops), когато
комутаторите се свързват един към друг.
Подобни контури може да станат причина
за лавинообразен хаос от пакети в мрежата и значително да задръстят пропускателната й способност. Но благодарение на STP
и Storm Control можете спокойно да свързвате комутаторите във верига и бързо да
разширите своята мрежа в съответствие с
нарастващите нужди.
Калоян Кънчев

РЕЗЮМЕ
Вносител: „Комел Софт Мултимедия“,
www.comelsoft.com
Характеристики: 24 конектора RJ-45 за
10/100/1000 Mbit/s, от които два комбинирани с miniGBIC/SFP слотове • бутон Reset •
капацитет на комутация 48 Gbit/s • размер
на MAC таблицата 8K • 128 активни VLAN •
уеб-интерфейс • QoS с 4 хардуерни опашки •
440Ч43Ч257 мм • 3,1 кг
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WVC200: Wireless-G PTZ Internet Video Camera with Audio

WIP320: Wireless-G Skype Phone

WRV200: Wireless-G VPN Router w/ RangeBooster

Вид: IP видео камера с безжичен мрежов адаптер
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: MPEG-4 видео; 640х480;
кабелна или безжична връзка;
достъп през браузър; Security
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия режим; Въртене + наклон +
За контакти: www.comelsoft.com мащабиране
Цена без ДДС: 290,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: Безжичен телефон за
използване със Skype
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: вграден Skype клиент,
не изисква връзка с компютър,
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия пълноцветен дисплей с интуиЗа контакти: www.comelsoft.com тивна навигация
Цена без ДДС: 151,80 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: маршрутизатор + Access
Point + 4-портов Switch и VPN
функционалност
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps +
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: MIMO-съвместим;
Multiple SSID поддръжка; VLAN
+ QoS функционалност; 10 VPN
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия тунела за защитен достъп на
За контакти: www.comelsoft.com външни потребители
Цена без ДДС: 95,10 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WAP200: Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet and RangeBooster

WMP200: Wireless-G Business PCI Adapter with RangeBooster

WPC200: Wireless-G Business Notebook Adapter with RangeBooster

Вид: Access Point с PoE и подобрено покритие
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps +
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: Захранване от PoE Switch,
QoS функционалност, мноДистрибутор: Комел Софт Мултимедия жество SSIDs, WPA2 Enterprise,
За контакти: www.comelsoft.com AP-Bridge-Repeater режими
Цена без ДДС: 136,00 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: безжичен мрежов адаптер,
PCI, RangeBooster
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps +
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: подобрено покритие;
WPA2 Enterprise; сменяеми
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия антени; Wireless Security Monitor
За контакти: www.comelsoft.com Драйвери: Win 2000/XP/Vista
Цена без ДДС: 85,80 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: безжичен мрежов адаптер,
PCMCIA, RangeBooster
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps +
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: до 2 пъти по-добро
покритие, WPA2 Enterprise,
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Wireless Security Monitor
За контакти: www.comelsoft.com Драйвери: Win 2000/XP/Vista
Цена без ДДС: 85,80 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WUSB200: Wireless-G Business USB Network Adapter with RangeBooster

Вид: безжичен мрежов адаптер,
USB 2.0, RangeBooster
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps +
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: подходящ за пътуващи
потребители; WPA2 Enterprise;
256-битово криптиране; Wireless
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Security Monitor функция
За контакти: www.comelsoft.com Драйвери: Win 2000/XP/Vista
Цена без ДДС: 85,80 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WUSB300N: Wireless-N USB Adapter

Вид: Wireless-N мрежов адаптер,
USB
Протокол: 802.11 b/g/n
Скорост на трансфер: 600 Mbps
макс.
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: 802.11n draft + MIMO
поддръжка; сгъваеми антени;
работа с отразени сигнали
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 2000/XP/Vista/
За контакти: www.comelsoft.com Linux (Ndiswrapper)
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 107,30 USD
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WRT150N: Wireless-N Home Router

WRT350N: Wireless-N Gigabit Router with Storage Link

Вид: Wireless-N маршрутизатор
+ Access Point + 4-портов
Switch за домашни потребители
Протокол: 802.11 b/g/n
Скорост на трансфер: 600 Mbps
макс.
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: 802.11n draft + MIMO
поддръжка; до 12 пъти по-бърз
трансфер от 802.11g; до 4 пъти
по-голям обхват; 256-битово
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия криптиране; SPI защитна стена;
За контакти: www.comelsoft.com VPN Pass-through
Цена без ДДС: 126,10 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: Wireless-N маршрутизатор
+ Storage Link функция за
управление на външен носител
Протокол: 802.11 b/g/n
Скорост на трансфер: 600 Mbps
макс.
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: 802.11n draft + MIMO
поддръжка; гигабитов
комутатор; вграден Media Server
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия с поддръжка на UPnP плейъри;
За контакти: www.comelsoft.com NAS функционалност
Цена без ДДС: 212,60 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WRVS4400N: Wireless-N Gigabit Security Router with VPN

WPC4400N: Wireless-N Business Notebook Adapter

Вид: MIMO гигабитов маршрутизатор с разнообразни опции
за защита
Протокол: 802.11 b/g/n
Скорост на трансфер: 600 Mbps
макс.
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: 802.11n draft + MIMO
поддръжка; QoS функции;
SPI Firewall; IPSec VPN тунели;
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Intrusion Prevention технология;
За контакти: www.comelsoft.com WPA2 Enterprise
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 241,60 USD

Вид: MIMO мрежов адаптер за
пътуващите бизнес потребители
Протокол: 802.11 b/g/n
Скорост на трансфер: 600 Mbps
макс.
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: компактен размер
с вградени антени; CardBus
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия интерфейс; WPA2 Enterprise;
За контакти: www.comelsoft.com Драйвери: Win 2000/XP/Vista
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 125,40 USD
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WAP54G: Wireless-G Access Point

Вид: Access Point
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: Режими: Repeater, AP
Client, Bridge; Защита: WPA/WEP,
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия MAC ﬁlter, Secure Easy Setup
За контакти: www.comelsoft.com поддръжка; сменяеми антени
Цена без ДДС: 70,20 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WPC54G: Wireless-G PC Card Adapter

WET54G: Wireless-G Ethernet Bridge

Вид: безжичен бридж за достъп
на Ethernet у-ва до безжична
мрежа
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2.4 GHz
Други: позволява достъп до
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия безжичната мрежа на всяко
За контакти: www.comelsoft.com стандартно Ethernet устройство
Цена без ДДС: 92,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WPS54G: Wireless-G PrintServer

< ПРЕГЛЕД

WMP54G: Wireless-G PCI Adapter

Вид: безжичен мрежов адаптер,
PCI
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2.4 GHz
Други: за достъп до безжичната
мрежа от настолен PC; WEP/
WPA криптиране
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 98SE/ME/2000/
За контакти: www.comelsoft.com XP/Vista/Linux(NdisWrapper)
Цена без ДДС: 30,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WRE54G: Wireless-G Range Expander

Вид: безжичен мрежов адаптер,
PCMCIA
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други данни: за достъп до
безжичната мрежа от лаптоп;
WEP/WPA криптиране
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 98SE/ME/2000/
За контакти: www.comelsoft.com XP/Vista/Linux (NdisWrapper)
Цена без ДДС: 30,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: безжичен принт-сървър
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: кабелен + безжичен
достъп до стандартни USB
1.1/2.0 принтери; WEP/WPA
криптиране; Setup Wizard за
настройка
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 98SE/ME/2000/
За контакти: www.comelsoft.com XP/
Цена без ДДС: 84,70 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: повторител на сигнал на
Access Point (Repeater)
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: авт. настройка; уебДистрибутор: Комел Софт Мултимедия интерфейс; WEP криптиране; не
За контакти: www.comelsoft.com изисква окабеляване
Цена без ДДС: 94,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WRT54G: Wireless-G Broadband Router

WRT54G3G: Wireless-G 3G/UMTS Broadband Router

WRT54GC: Compact Wireless-G Broadband Router

Вид: маршрутизатор + Access
Point + 4-портов Switch
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: поделя интернет-връзка;
WPA/WPA2 криптиране; SPI
защитна стена; DHCP сървър;
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия контрол на достъпа на потреЗа контакти: www.comelsoft.com бителите;
Цена без ДДС: 63,40 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: маршрутизатор + Access
Point + 4-портов Switch с поддръжка на 3G мобилни услуги
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: PC Card слот за 3G-карти;
високоскоростен Интернет
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия достъп през GSM мрежи;
За контакти: www.comelsoft.com GPRS/UMTS/EDGE/HSDPA
Цена без ДДС: 332,50 лв.
Гаранционен срок: 36 мес.

Вид: Компактен маршрутизатор
+ Access Point + 4-портов
Switch
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: компактни размери;
слот за монтаж на външна
антена; WEP/WPA2 защита, SPI
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия защитна стена; VPN Pass-Through
За контакти: www.comelsoft.com поддръжка
Цена без ДДС: 54,50 USD
Гаранционен срок: 36 мес.

WRT54GL: Linux-based Wireless-G Broadband Router

WUSB54GC: Compact Wireless-G Network Adapter

WUSBF54G: Wireless-G USB Network Adapter w/ Wi-Fi Finder

Вид: компактен безжичен
мрежов адаптер, USB
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: компактно у-во без
кабели; WEP/WPA криптиране
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 98SE/ME/2000/
За контакти: www.comelsoft.com XP/Vista
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 33,00 USD

Вид: безжичен мрежов адаптер,
USB, с търсач на Hot-Spot
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: USB 2.0 интерфейс; LCD
дисплей; Автоматична детекция
и показване на информация за
безжичните мрежи в обхвата
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия Драйвери: Win 98SE/ME/2000/
За контакти: www.comelsoft.com XP
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 85,80 USD

Вид: маршрутизатор + Access
Point + 4-портов Switch и Linuxбазиран системен софтуер
Протокол: 802.11 b/g
Скорост на трансфер: 54 Mbps
Работен обхват: 2,4 GHz
Други: Linux-базиран
маршрутизатор; поддръжка
на външни фърмуер-решения;
Универсално устройство за
Дистрибутор: Комел Софт Мултимедия гъвкаво поделяне на всяка
За контакти: www.comelsoft.com интернет-връзка
Гаранционен срок: 36 мес.
Цена без ДДС: 73,40 USD
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< НОВО В МЕНЮТО

Pentax DSmobile 600
Копирайте документи в движение с този интересен скенер

Б

лагодарение на преносимостта си
и лесната употреба скенерите с
ръчно подаване са популярни сред
пътуващите бизнесмени и хората, които
работят с документи в движение. Pentax
предложи на пазара още един модел —
DSmobile 600.
Съвсем обичайно за тези скенери е
да ползват единствен USB кабел за захранване и пренос на данни, което ги
прави перфектно допълнение към лаптоп.
Контролният бутон директно задейства
включения в комплекта софтуер DSmobile,
но можете да го програмирате и за друго
приложение.
След бързо упражнение за калибрация
скенерът е готов за работа и понеже е
TWAIN съвместим, ще работи с почти всякакъв софтуер. В комплекта влизат малко
приложение, което автоматично записва
сканираните документи в PDF формат,
както и доста по-мощният PageManager 7.
Последният пази информация за всичките ви сканирани документи и позволява
бързо да ги отваряте в популярни при-

ложения, като улеснява редактирането,
отпечатването, пращането по електронна
поща и т. н., само с две щраквания на
мишката.
Възможностите на скенера са добри.
Той приема хартия с дебелина до 0,8 мм,
като измерените времена варираха от
малко повече от минута за пълноразмерна снимка с формат A4 при най-висока
резолюция до малко над 10 секунди за
черно-бял текстов документ.
Един проблем, който сме срещали в
миналото при този тип скенери, е че
задвижващият механизъм, който изтегля хартията през устройството, невинаги
върви съвсем гладко. Това често се изразява в ефекти на нащърбено размазване, появяващи се по изображението или
текста.
Макар че и при DSmobile 600 е нужно
внимателно да подравнявате документа
при първоначалното му подаване в скенера, по-нататъшното действие е съвсем
гладко и получавате прецизно сканирано
изображение.

Като цяло Pentax DSmobile 600 е напълно пригоден джобен скенер за хора, които
често пътуват. Допълнен е с полезен софтуер и може да се похвали с добра съвместимост и стабилен резултат. Но ако търсите професионално качество в сканирането, по-добре инвестирайте в традиционен
плосък скенер.
Пол Лестър

РЕЗЮМЕ
За информация: www.pentaxtech.com
Характеристики: оптична разделителна
способност 300 dpi • макс. размер на сканираната област 216 х 356 мм • дебелина на
хартията 0,1–0,8 мм • 279 х 51 х 38 мм • 345 г
Предимства: Плавно движение на сканиращия механизъм; добър софтуер за управление на документите
Недостатъци: Не може да настигне качеството и възможностите на настолните скенери; нищо ново
Заключение: DSmobile 600 не предлага на
пазара нищо особено ново, просто е добър
преносим скенер

ОКТОМВРИ 2007  PERSONAL COMPUTER WORLD/България

13

CMYK стр.9

ХАРДУЕР

< НОВО В МЕНЮТО

Logitech MX Air
Мишка, която излита в небесата

О

бикновено не пишем за мишки, но последният модел на Logitech заслужава внимание.
Сензорът й работи на същия принцип
като контролерите за Nintendo Wii, така че възприема ориентация и движение, дори когато
е отделен от повърхността. Радиоприемникът
е малко и незабележимо USB стикче и се инсталира без никакъв проблем.
Устройството върши работата на обикновена
мишка, макар че всеки, който е свикнал с по-ергономични
мишки, например MX Revolution, ще го намери за твърде дребно
и странно оформено.
Вместо механичното колелце за скрол има вертикален трекпад, който скролира с плъзгане на пръстите. Принципът е хитър,
но не предлага нищо в повече спрямо функциите на обичайното
скрол-колелце. Освен това има няколко бутона с програмируеми
функции.
Докато с мишката се работи, имената на бутоните светят
в оранжево, което изглежда ефектно, но на лъскавата черна
пластмаса особено силно изпъкват отпечатъците от пръсти и
мръсотията.
Ако я повдигнете над масата, мишката продължава да работи, което в първия момент действа объркващо. Най-удобният
начин да работите в този режим обаче е да я държите като дистанционно управление, за каквото има и най-голям смисъл да я
използвате.
Макар че няма да успеете да рисувате във въздуха (ние успяхме
да получим само няколко заплетени криволици), мишката е изненадващо прецизна. Трябва да практикувате известно време, за да

се научите да работите
бързо, но тя е много
добра като дистанционно управление, в частност за
Windows Media Center.
Допълнителните бутони също
вършат работа — като задържите бутона
Vol и разклатите мишката от една страна на друга,
променяте силата на звука. Странен начин за регулиране
на звука, но определено ни допадна.
MX Air е много удачна идея, която ще хареса на собствениците
на компютри, свързани към телевизор, но за потребителите,
които стоят на бюрата си, е по-добре да потърсят по-стандартно
устройство.
Антъни Данендран

РЕЗЮМЕ
За информация: www.logitech.uk.com
Характеристики: лазерна мишка • USB приемник • радиочестотен
диапазон 2,4 GHz • Li-Ion батерия • обхват 9 метра
Предимства: Във въздуха се работи по-лесно, отколкото очаквате;
интелигентни функции на допълнителните бутони; удобен механизъм
за скрол
Недостатъци: Не е много удачна като мишка за бюро; лесно получава белези
Заключение: Невероятно свеж продукт, но май е прекалено специализиран, за да става за широка употреба
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