Wireless Router

със съдействието на Comel Soft

С Linksys WRT610N Wi-Fi
мрежата може да бъде
„заключена“ и настроена
за броени минути.

За да ползвате и двулентовите възможности
на Lynksys WRT601T,
трябва да оборудвате
компютрите от вашата мрежа с два отделни
клиент-адаптера, по
един за всяка честота
(2,4GHz и 5GHz).

две радиочестоти за...

двойно повече
емоция!
Linksys WRT601N
www.linksys.com

Д

ом без рутер? Преди си
мечтаехме. Сега вече е
реалност – всеки член на семейството си има собствен компютър (настолен или лаптоп)
и съответно малка домашна
мрежа се изгражда най-лесно...
с безжичен рутер! Няма размотаване кабели, няма кримпване,
няма ядове. Но с навлизането
на HD видеото, FLAC компресията и гейминга се появиха
и нови предизвикателства. Те
наложиха въвеждането на новия високоскоростен Wireless-N
стандарт, а отскоро се появиха и двойночестотни (dual band)
рутери – всичко това в опит
да се повиши пропускателната
способност на домашните безжични мрежи.
2х! Linksys WRT610N е един от
представителите на новото
поколение домашни рутери, кои
то използват едновременно две
радиочестоти (2.4 GHz и 5 GHz),
като по този начин трансферът
на данни се повишава два пъти.
На практика едната честота е
заделена изцяло за забавление –
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гледане на HD видео, слушане на
музика и, разбира се, динамичен
и комфортен гейминг (без накъс
вания, лагове и дропвания). Вто
рата честота е предназначена
за обичайните дейности като
споделяне на файлове, интернет
сърфиране, изпращане на елек
тронна поща, чат, разговори по
Skype и т.н.
Тук ключова роля играе EON.
Това е Entеrtainment Optimized
Networking, или това е техноло
гия за управление на безжичния
мрежов трафик, така че да бъде
осигуряван приоритет на чувст
вителни откъм скорост задачи,
като например стриймване на
HD видео.
Едно от най-ценните предим
ства на този модел, е че може да
играе ролята на отделен файлов
сървър. Тоест може да свърже
те през USB интерфейс някакво
външно устройство за съхра
нение на информация (примерно
flash пръчица или преносим хард
диск) и съответно да имате дос
тъп до нея от всеки компютър
в домашната локална мрежа или
пък през интернет.

Настройка и сигурност? Мно
го хора се плашат, като чуят
„безжичен рутер“. Мислят, че
човек трябва да е дипломиран
инженер, придобил няколко сер
тификата на Cisco, за да може
да се справи с конфигурирането.
Спокойно, това са само митове.
На практика всеки от вас може
да пусне WRT610N в действие в
рамките на броени минути. Ру
терът пристига с необходими
те драйвери, помощен софтуер
и специални „вълшебници“, които
стъпка по стъпка ви позволяват
да преминете целия процес по на
стройка, която е еднакво лесна и
разбираема както под PC, така и
под Mac.
Linksys WRT610N притежава
собствена защитна стена и оси
гурява средства за противодей
ствие на интернет атаки, хакер
ски „взломове“ и други опити за
злонамерен достъп до вашата
домашна мрежа. Освен това ру
терът опазва безжичната мре
жа от „добронамерени“ съседи,
които се опитват нелегално да
се включат към нея и да ползват
вашия интернет трафик.

текст: Делян Донев

Linksys WRT610N
използва едновременно две радиочестоти (2.4 GHz и 5
GHz), като по този
начин трансферът на
данни се повишава два
пъти.

Стандарти:
Draft 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b,
802.3, 802.3u, 802.3ab
Портове:
Ethernet, Internet, USB
Сигурност:
WEP, WPA, WPA2, 128-битово криптиране
Размери/тегло:
225 x 35 x 180 mm / 452 g

Бизнес предложение
Lenovo ThinkPad R500
Новото предложение на Lenovo е мобилно устройство с традиционен
дизайн, което със сигурност ще се хареса на повечето бизнес потребители. За да пасне към нуждите на максимален брой клиенти, ThinkPad
R500 ви дава възможност да избирате от цели осем възможни процесора, с които да бъде оборудван. Дисплеят на ноутбука е 15.4-инчов
WXGA и поддържа максимална резолюция 1280х800 пиксела. За най-претенциозните от вас от Lenovo предлагат и 15.4-инчов WXGA+ дисплей
с максимална резолюция 1680х1050 пиксела. За да сте винаги във връзка
със света, е предвидена мощна WLAN карта, както и уеб камера за видеоразговори. Допълнително получавате няколко USB порта, Bluetooth,
7 в 1 четец за карти, DVD записващо устройство и възможност за
разширяване на RAM паметта до 8 GB. Ноутбукът се предлага с 6 или
9-клетъчна батерия, като производителите обещават, че дори изобщо да не пестите енергия, тя пак ще издържи до
8 часа работа.
лв.

2149

www.lenovo.com/xe/en/

Двойна скорост

Контрол за всяка PS3
Sony Wireless Keypad

LINKSYS WUSB600N

Приятна изненада за феновете на
PlayStation3 поднесоха от Sony. Става
дума за новия им продукт – безжичната
клавиатура Wireless Keypad, предназначена
за използване с конзолата. Моделът
е съвместим с всички устройства,
поддържащи Bluetooth стандарта.
Освен това предлага работа в режим
на „тъчпад“, като за целта е снабдено
и с достатъчно бутони за контрол.
Клавиатурата ще се продава с поддръжка на цели 8 различни езика.
Очаква се любопитното устройство да бъде достъпно за
потребителите от ноември
тази година.
www.sony.com

Розово за корейците
ASUS Limited Edition Eee PC 901 & 1000H
Wireless-N мрежите вече функционират в две честоти (2.4 GHz и
5 GHz), съответно осигуряват двойно повече скорост, като може
да заделите едната честота за гледане на видео и гейминг, а другата да служи за споделяне на файлове и сърфиране из интернет.
За да може обаче да се възползвате от възможностите им, първо
трябва да се оборудвате с нов dual-band рутер (вижте ревюто на
Lynksys WRT610N в раздел „Тест“), а освен това ви е необходим и
съответният двойночестотен адаптер. WUSB600N е универсално
решение за настолен и преносим компютър, използва USB интерфейс и позволява високоскоростен пренос на данни, като в същото
време гарантира силен сигнал и качествен достъп до мрежата дори
в онези места във вашето жилище, считани за „мъртви точки“.
WUSB600N се инсталира много бързо и приятно, има компактен
и елегантен вид, като същевременно осигурява
обратна съвместимост и с по-стари типове
безжични мрежи като Wireless-G, -B и -A.

93$

www.linksys.com
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Коледа наближава, а с нея и празничното настроение. Малко преди
то да е обзело света, от ASUS решиха, че е време за зимна промяна.
Затова от фирмата пуснаха ограничена колекция лаптопи, декорирани със снежинки. Преносимите
компютри са от серията Eee PC.
Моделите се казват Eee PC 901
и Eee PC 1000H и са оцветени съответно в розово и зелено. Ако
трябва да сме откровени, розовият цвят е по-скоро червен. Дано
възприятията на корейците са поразлични, тъй като лаптопът ще
е достъпен засега само в Корея.
www.asus.com

