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Сигурен

текст: Делян Донев

обхват

Linksys WRT110 e достъпен рутер с авангарден дизайн, който
осигурява надежден
пренос на данни при
разширен обхват.

В случай че се наложи
да свържете по-стари
компютри или устройства без Wi-Fi адаптер,
рутерът разполага с 4
конвенционални 10/100
Mbit Ethernet порта.

WRT110 работи найудачно с адаптери на
Linksys, като например
WUSB100.
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алко нетипично е да почвам
ревю на домашен рутер
точно с дизайна, но наистина
WRT110 изглежда доста авангардно и не се вмества в типичната
ни (често негативна) представа за външния вид на подобни
устройства. Ценното в случая
е, че няма нужда да го криете,
напротив, може да поставите
WRT110 на явно и високо място,
така че да осигурите качествен
безжичен достъп на всички компютри и устройства у дома.
За целта WRT110 разполага със
скрита в корпуса антена, а MIMO
технологиите, заложени от
Linksys (обозначени с маркетинговото название RangePlus), позволяват значително да се увеличи
обхватът на рутера. Тайната е
проста – за разлика от повечето
рутери на пазара настоящият
модел, вместо да се стреми да
избегне, всъщност се възползва
се отразяването на сигнала, за
да се покрият типични „мъртви зони“ в обхвата като ъгли на
отдалечени стаи примерно. По
този начин в комбинация с оптимизираната антена се получава
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Linksys WRT110
www.linksys.com
стабилен сигнал на разстояния,
значително по-големи от тези,
които покриват класическите
Wireless-G устройства.
Естествено, за да се възползвате максимално от предимствата на WRT110, ще е практично да
се подсигурите и с RangePlus съвместими безжични адаптери от
Linksys. В този случай (съчетание
на RangePlus рутер + RangePlus
адаптер) скоростта трансфер
може да се увеличи двойно.
Инсталацията и настройката е
значитнелно улеснена. Рутерът
пристига със симпатичен „вълшебник“. Или по-скоро вълшебничка, наречена LELA (Linksys Easy
Link Advisor), която ще ви помогне
в няколко стъпки да изградите
бързо и уверено вашата домашна
локална мрежа. Нещо повече – тя
е винаги на ваше разположение и
ще ви помага при извършването
на наблюдение, оптимизиране и
преконфигурация.

Сигурността при WRT110 също
е на доста добро ниво – само с
едно натискане на бутон може да
ограничете достъпа до безжичната мрежа, да изолирате външни „натрапници“ и съответно
да шифровате преноса на данни
(използва се 128-битово криптиране), така че никой да не може да
„подслушва“ и „улавя“ информация.
Съответно, за да се блокират опити за проникване на хакери през
интернет, Linksys са предвидили
мощна SPI защитна стена.
Поддържани протоколи за комуникация:
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b/g
Размери/тегло:
148 x 36 x 170 мм/334 г
Вграден суич:
4-портов
Протоколи за пренос на данни:
PPPoE, UDP/IP, L2TP, DHCP, TCP/IP,
PPTP, IPSec, DNS

Устройството е
подходящо за малък и
домашен офис, като
гарантира отлична
степен на защита от
хакери.

Киборгът с клавиши

Музикален лукс
Philips Luxe MP3

Saitek Cyborg Keyboard
Новият продукт на Philips - Luxe
MP3, прилича по-скоро на екстравагантно бижу, отколкото на типичен MP3 плейър. Различава се
основно по интересния корпус с
мини дисплей и малкия си размер.
Устройството може да се използва и като Bluetooth гарнитура.

www.philips.com

Сензорен скролер
Genius NetScroll T220 Laser
Интересен модел компютърна мишка, която разполага със сензорен
скролер е новата Genius NetScroll
T220 Laser. Мини екранчето Touch
Scroll позволява придвижване не в
две, а в четири посоки. Лазерната
мишка има функция Turbo Scroll за
бърз преглед на документи.
www.geniusnet.com

Ако доскоро категорично не сте свързвали термина “киборг” с компютърната клавиатура, сега е моментът да го направите. Повод
за това е появата на новата геймърска клавиатура Saitek Cyborg
Keyboard. Клавишите на устройството са разположени в отделни
блокове - за работа и за игра. При това всеки от тях може да се осветява от жълта, зелена или червена светлина, което прави иначе черната клавиатура особено атрактивна. За по-голямо удобство моделът е снабден и с 12 програмируеми клавиша, всеки от които може
да бъде избран за изпълнение на определени команди в различните
игри. Особено атрактивна екстра е сензореният панел за управление на някои приложения, който позволява да се променят настройки
или да се задават команди на системата. Интересна особеност на
“киборга” е неговата форма, която е проектирана
според анатомичните особености на ръцете.

Укрепление за файлове
LaCie LaCinema Rugged
Удобен външен твърд диск за съхранение на мултимедийни файлове представиха от компанията
LaCie. “Хардът” се нарича LaCinema
Rugged и е с капацитет от 250 до
500 гигабайта. Дисковете са с укрепен и устойчив на удари корпус и
имат дистанционно управление.

$80.00

www.lacie.com

www.saitek.com

По-далече, по-бързо
Linksys WUSB100
Тайната на качествения безжичен достъп не се крие единствено в
надеждния рутер, но и в оптимално подбрания безжичен адаптер.
Много от съвременните лаптопи и настолни компютри пристигат
с някаква вградена Wi-Fi поддръжка, но инвестицията в допълнителен, специално оптимизиран адаптер винаги е била оправдана. Linksys
WUSB100 не само ви осигурява достъп до съществуващите безжични мрежи, но в същото време използва максимално предимствата
на технологията RangePlus на Linksys, която позволява да се увеличи
безжичното покритие, като се подобри трафика и стабилността
при преноса на данни. Най добрият вариант е да се комбинират
RangePlus рутер + RangePlus адаптер, което дава възможност да
се повиши почти двойно скоростта на трансфер и да се избягнат
„мъртви зони” в покритието. За целта се използват отраженията
на безжичния сигнал в стени и други препятствия, като по този начин се достигат трудно достъпни места (като
например като ъглите на отдалечени стаи).
лв.
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