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ПРЕДСТАВЯ

Всеки принтер или мултифункционално устройство
е в състояние с лекота да придобие Wi-Fi
възможности чрез свързването му към
Wireless-G принт сървъра Linksys WPSM54G

Комфортът на безжичните мрежи
В днешно време почти няма офис или дом с няколко
компютъра, които да не са свързани в безжична мрежа.
Предимствата на безжичния подход са очевидни – пълна
свобода и гъвкавост при избора на работно място, възможност за лесна и бърза връзка на мобилни устройства
(лаптопи, телефони, интернет таблети) към ресурсите
на мрежата. На практика всички нови модели преносими
компютри разполагат с вграден Wi-Fi модул, същото важи и
за мобилните телефони от по-висок клас, а свързването на
десктоп машините към безжичната мрежа става чрез някой
от стотиците предлагани на пазара USB модули или PCI
разширителни карти. Какво обаче да правим с принтерите
или мултифункционалните устройства, които сякаш остават изолирани от тази повсеместна безжична мания.

Wi-Fi връзка в настолния принтер
Най-скъпите мрежови печатащи устройства разполагат
с вграден Wi-Fi модул или опция за добавяне на такъв, но как
да добавим нова безжична функционалност към по-старите
печатащи устройства, които все още ни вършат чудесна
работа. Добавянето на вътрешен Wi-Fi модул към по-стар
принтер често е неоправдано скъпо или просто невъзможно.
Въпросните модули не са универсални, а специфични за всеки
отделен производител на принтери, пък и не винаги се намират на пазара. Често срещано явление е Wi-Fi модулите за
безжичен печат да използват морално остарелия стандарт
802.11b, като по този начин се ограничава скоростта на
трансфер до неприемливо мудните 11 Mbps. При споделяне на
принтера между няколко различни потребителя, както и при
печат на големи графични файлове, това може да се окаже
сериозен недостатък. Всички изброени проблеми се решават
с един замах, ако към принтера се добави външен Wireless-G
принт сървър, който да поеме комуникациите и обработката
на заявките от всички потребители в мрежата при висока
скорост и пълна универсалност по отношение на конкретния
модел печатащо устройство. Едно чудесно предложение е
Wireless-G принт сървъра WPSM54G на Linksys.

www.comelsoft.com

WPSM54G – универсалното решение
Принт сървърът WPSM54G на Linksys е компактно
Wireless-G устройство с много приятен дизайн. То може
да бъде разположено в непосредствена близост до принтера или върху него, без да заема излишно място или да го
загрозява. Физическите размери на корпуса му са 123 x 26 x
94 мм, а теглото е само 180 грама. Връзката между самия
принтер и Linksys WPSM54G се осъществява през стандартен USB 2.0 порт, т.е. изобщо не е необходимо печатащото устройство да разполага с Ethernet порт или каквито
и да е мрежови възможности – връзката към мрежата се
поема изцяло от принт сървъра. Той от своя страна е съвместим със стандарта 802.11g, което означава максимална
скорост на трансфер на данни от порядъка на 54 Mbps. Това
значително съкращава времето за печат на големи файлове
и гарантира бързо прехвърляне на сканирани/копирани файлове или факсове от мултифункционалното устройство към
компютрите в мрежата. Принт сървърът е оборудван и със
стандартен 10/100 Mbps Ethernet конектор.
Разбира се, най-голямото предимство на принт сървъра се крие в подсигуряването на автономната работа на
принтера. Linksys WPSM54G елиминира необходимостта от
отделен компютър, към който да е свързан принтера. Всички знаем какво се случва, когато някой спре компютъра, към
който е свързан мрежовия принтер и колко време и нерви
се губят, докато машината стартира отново, само за да
отпечатате 2-3 странички.

Защита на данните
Част от потребителите все още изпитват известна
доза скептичност по отношение на безжичните мрежи, опасявайки се за сигурността на свободно реещата се в ефира
конфиденциална информация. Linksys WPSM54G притежава и
използва всички механизми за сигурна защита и криптиране
на безжичната връзка - WEP, WPA и WPA2 със 128-битова дължина на криптиращия ключ. Така освен удобство и
бързина, чрез Linksys WPSM54G получавате и сигурност за
вашите отпечатвани документи.
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Комфортът на безжичните
мрежи
В днешно време почти няма
офис или дом с няколко
компютъра, които да не са
свързани в безжична мрежа.
Предимствата на безжичния
подход са очевидни – пълна свобода и гъвкавост при избора на
работно място, възможност за лесна и бърза връзка на мобилни
устройства (лаптопи, телефони, интернет таблети) към ресурсите
на мрежата. На практика всички нови модели преносими компютри
разполагат с вграден Wi-Fi модул, същото важи и за мобилните
телефони от по-висок клас, а свързването на десктоп машините
към безжичната мрежа става чрез някой от стотиците предлагани
на пазара USB модули или PCI разширителни карти. Какво обаче
да правим с принтерите или мултифункционалните устройства,
които сякаш остават изолирани от тази повсеместна безжична
мания.
Wi-Fi връзка в настолния принтер
Най-скъпите мрежови печатащи устройства разполагат с вграден
Wi-Fi модул или опция за добавяне на такъв, но как да добавим
нова безжична функционалност към по-старите печатащи
устройства, които все още ни вършат чудесна работа. Добавянето
на вътрешен Wi-Fi модул към по-стар принтер често е неоправдано
скъпо или просто невъзможно. Въпросните модули не са
универсални, а специфични за всеки отделен производител на
принтери, пък и не винаги се намират на пазара. Често срещано
явление е Wi-Fi модулите за безжичен печат да използват морално
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остарелия стандарт 802.11b, като по този начин се ограничава
скоростта на трансфер до неприемливо мудните 11 Mbps. При
споделяне на принтера между няколко различни потребителя,
както и при печат на големи графични файлове, това може да се
окаже сериозен недостатък. Всички изброени проблеми се решават
с един замах, ако към принтера се добави външен Wireless-G
принт сървър, който да поеме комуникациите и обработката на
заявките от всички потребители в мрежата при висока скорост и
пълна универсалност по отношение на конкретния модел печатащо
устройство. Едно чудесно предложение е Wireless-G принт сървъра
WPSM54G на Linksys.
WPSM54G – универсалното решение
Принт сървърът WPSM54G на Linksys е компактно Wireless-G
устройство с много приятен дизайн. То може да бъде разположено
в непосредствена близост до принтера или върху него, без да
заема излишно място или да го загрозява. Физическите размери на
корпуса му са 123 x 26 x 94 мм, а теглото е само 180 грама.
Връзката между самия принтер и Linksys WPSM54G се осъществява
през стандартен USB 2.0 порт, т.е. изобщо не е необходимо
печатащото устройство да разполага с Ethernet порт или каквито и
да е мрежови възможности – връзката към мрежата се поема
изцяло от принт сървъра. Той от своя страна е съвместим със
стандарта 802.11g, което означава максимална скорост на
трансфер на данни от порядъка на 54 Mbps. Това значително
съкращава времето за печат на големи файлове и гарантира бързо
прехвърляне на сканирани/копирани файлове или факсове от
мултифункционалното устройство към компютрите в мрежата.
Принт сървърът е оборудван и със стандартен 10/100 Mbps
Ethernet конектор.
Разбира се, най-голямото предимство на принт сървъра се крие в
подсигуряването на автономната работа на принтера. Linksys
WPSM54G елиминира необходимостта от отделен компютър, към
който да е свързан принтера. Всички знаем какво се случва, когато
някой спре компютъра, към който е свързан мрежовия принтер и
колко време и нерви се губят, докато машината стартира отново,
само за да отпечатате 2-3 странички.
Защита на данните
Част от потребителите все още изпитват известна доза скептичност
по отношение на безжичните мрежи, опасявайки се за сигурността
на свободно реещата се в ефира конфиденциална информация.
Linksys WPSM54G притежава и използва всички механизми за
сигурна защита и криптиране на безжичната връзка - WEP, WPA и
WPA2 със 128-битова дължина на криптиращия ключ. Така освен
удобство и бързина, чрез Linksys WPSM54G получавате и сигурност
за вашите отпечатвани документи.
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