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Linksys

Ползването на
3G/UMTS или
GPRS функцията
гарантира достъп
до интернет дори
когато услугата
не е налична от
обичайния ви
доставчик.

WRT54G3GV2-VF

265 лв.

www.comelsoft.com

ДАННИ: Стандарти: IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.11g, IEEE 802.11b, WPA2,
WPA, WMM. Портове: Modem,
Ethernet (4), PC Card, USB 2.0
(3), захранване и антена (RPSMA). Тип конектор: RP-SMA.
ДА: добър безжичен рутер с
3G/UMTS/GPRS възможности
за връзка с интернет.
НЕ: компактен, но с не особено привлекателен външен вид.
МНЕНИЕ: Гъвкаво решение
за свързване на жични и
безжични устройства в малка,
стабилна мрежа. Изключителен плюс е осигуряването на
интернет връзка и през GSM
мрежата.
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Сложните

семейни връзки
стават лесни

У

стройствата в едно домакинство
или фирма, които са подходящи за
свързване в мрежа или се нуждаят от
достъп до интернет, обикновено са продукти от различни етапи в развитието на
технологиите. По-новите са безжични, други
изискват свързване с кабел. За да работят
заедно, им е необходим рутер, поддържащ и
двата типа връзка, или „2 в 1”, както гласят
рекламите.
Представяйки рутера си WRT54G3GV2-VF,
компанията Linksys отива още по-далеч и
твърди, че нейният продукт е от тип „3 в 1”.
Това не е без основание. На първо място –
този интересен модел позволява свързването на всякакви Wireless-G (802.11g/54Mbps)
и Wireless-B (802.11b/11Mbps) устройства в
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бърза и сигурна безжична мрежа. На второ
– можете да го ползвате и като 4-портов
10/100 Mbit суич, така че, ако имате например 4 компютъра у дома или офиса си,
можете да ги свържете в мрежа по класическия начин – чрез кабели. Така ще можете
да обменяте файлове между машините, като
всяка ще е в състояние да ползва например и принтер, свързан само към една от
тях. Що се отнася до третия компонент от
продукта „3 в 1”, той подсигурява връзката
с интернет. Към рутера можете да включите
DSL модем или LAN кабел от произволен
доставчик, но понякога услугата просто не
може да бъде доставена – заради изгорял
хъб, прекъсване на кабел или токоподаване по трасето. Всичко се случва. В такъв

случай този модел ще ви спаси – той може
да ви предостави 3G/UMTS или GPRS интернет връзка, каквато предлагат мобилните
оператори в почти всяка точка от страната.
По принцип такива услуги се предлагат
предимно за пътуващите потребители
с лаптопи (нетбуци), но ако можете да
ползвате подобен рутер, лесно и навсякъде
ще споделяте връзката с цялото семейство,
било то роднинско или „фирмено”. Алгоритъмът за криптиране на информацията в
мрежата, създадена чрез WRT54G3GV2-VF, е
128-битов. Отделно рутерът може да работи
като DHCP сървър и разполага с SPI firewall
срещу най-честите типове атаки в интернет.
Настройките стават бързо и интуитивно
благодарение на уеб интерфейса.

Без излишни
кабели

short info

Dell представи
бъдещият лаптоп,
който няма нужда
от кабел дори за
зареждане!
Най-новото предложение на
Dell Latitude Z е първият в
света 16-инчов лаптоп с дебелина едва 1.25 см. Освен
това, устройството поставя
съвсем нови стандарти при
безжичната свързаност.
То е оборудвано с wireless
docking възможности. Те
позволяват на потребителите да свържат Latitude Z без
кабели с монитор, принтер
или скенер. Latitude Z е
и първият ноутбук, който
предлага възможност за
зареждане без захранващ
кабел, като вместо него използва динамичен трансфер
на енергия. dell.com

По-пътя

GPS компас с
размерите и
облика на ключодържател това е джаджата miniHomer.
Тя може да
запаметява
до 5 различни
локации, до които да ви води
с дигитален
компас.

В помощ

на безжичната мрежа

Вместо да добавяте традиционните точки за достъп към вашата мрежа,
за да разширите безжичното си покритие, може просто да ползвате
Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G. Не е необходимо да свързвате продукта към мрежата си с кабел, а просто трябва да го разположите
в обхвата на рутера или точката ви за достъп. Той е така проектиран,
че да усилва сигнала във всички зони, където е слаб, неравномерен или
почти липсва. По този начин ви помага да създадете сигурна и стабилна
безжична среда, без да инвестирате в нея много средства. Устройството
работи с всички Wireless-G и Wireless-B сертифицирани рутери или точки
за достъп (access points). Така получавате възможността да изградите
„смесена мрежа“. Освен всичко друго устройството е изключително лесно за употреба. Единственото, което се изисква от вас е да го включите
и да натиснете бутона Auto Configuration. Експандерът сам ще намери
безжичната мрежа и автоматично ще се настрои към нея.
135 лв. www.comelsoft.com

Sony Ericsson вече
и в Сони Центровете
Разработчикът на софтуер за управление на дискови
масиви Open-E анонсира 6-ата генерация на своя продукт
DATA STORAGE SOFTWARE (DSS) V6 IP-storage операционна система. Тя e с нова архитектура и нов потребителски
интерфейс с по голяма функционалност. Системата предлага Network Attached Storage, iSCSI, InfiniBand и Fibre
Channel Storage Area Network (SAN) функционалности, с
отлична производителност, сигурност и разширяемост.

LEGO

Ексцентричните слушалки
са специално
създадени за
феновете на
малките квадратни блокчета. ТЕ имат и
LEGO слайдер,
който гарантира, че кабелчетата няма да се
оплитат.!

Телевизия

Flo TV Personal
Television е
джобен телевизор. Моделът
разполага с
3,5-инчов екран, вградени
говорители и
3,5 мм жак за
слушалки
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