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Draft N или Wireless-G
Днес в света на безжичните мрежи 

властват двата стандарта 802.11n (Draft) 
и 802.11g. Първият от тях често е наричан 
Draft N и все още не е преминал докрай през 
дългата и тромава процедура на сертифи-
циране от IEEE, поради което производи-
телите използват негови работни версии. 
Вторият стандарт – 802.11g (или както 
често го наричат Wireless-G) е приет окон-
чателно още през 2003 и устройствата, 
които в момента го изпозлват, притежа-
ват отлична взаимна съвместимост.

Разбира се, по-новият стандарт 
802.11n (Draft) предлага по-високи 
максимални скорости на трансфер (до 
300 Mbps) и обхват (до 250 метра на 
открито) от Wireless-G, чиито възмож-
ности се простират до границата от 
54 Mbps и обхват около 140-150 метра на 
открито. От друга страна, 802.11g обо-
рудването е достъпно на много по-изгодни 
цени и както вече споменахме – притежава 
отлична съвместимост. Възниква въпросът 
дали не може да се комбинира най-доброто 
от двата свята, а именно – достъпност 
и съвместимост от Wireless-G и високите 
скорости на Draft N. Отговорът на този 
въпрос е положителен – на пазара вече има 
устройства, които се предлагат на много 
атрактивна цена, съизмерима с тази на 
Wireless-G хардуер, и едновременно с това 
притежават бързодействие и обхват, 
които се доближават до тази на Draft N 
рутерите. Именно такова устройство е 
Linksys WRT110.

Безжичният рутер WRT110 от сери-
ята RangePlus на Linksys не е Draft N, но 
създателите му не го причисляват и към 
Wireless-G. Тайната е в усъвършенства-
ната MIMO (Multiple Input/Multiple Output) 
технология за едновременна употреба 
на няколко отделни антени, чрез която 
се постига по-добър обхват и по-високи 
скорости на трансфер. MIMO е ключов 
елемент от проектостандарта 802.11n и 
именно на нея Linksys WRT110 дължи своя-
та отлична пропускателна способност при 
безжични комуникации с Draft N (или с други 
RangePlus) съвместими устройства. За 
разлика от по-старите безжични техно-
логии, които влошават работата си при 
наличието на отразени сигнали, MIMO ба-
зираната RangePlus технология всъщност 
използва именно тези отражения, за да 
увеличи допълнително обхвата на мрежата 
и за да редуцира мъртвите точки в зоната 

на покритие. По този начин RangePlus 
рутерите, какъвто е Linksys WRT110, 
се представят значително по-добре от 
обикновените Wireless-G модели, особено в 
типичната домашна и офис среда, изобил-
стваща от прегради и пречки по пътя на 
разпространение на сигнала.

Колко пари ще спестите
Ако сравним цените на WRT110 с тези 

на „класическите” Draft N рутери на Linksys, 
ще видим, че той е 
осезател-

но по-евтин от тях. Да го съпоставим 
например с два от моделите на Linksys, 
чиито ревюта вече сме публикували в 
предишните броеве на Digital World – 
WRT160N и WRT610N. Ориентировъчната 
цена на Linksys WRT110 е от порядъка на 
около 160 лева (с ДДС), което е с около 
65 лева по-малко от цената на типичния 
Wireless-N модел Linksys WRT160N и почти 
три пъти по-малко от чудесния двубандов 
Linksys WRT610N, работещ едновремено на 
2,4 и 5 GHz. Казано накратко – като цена 
Linksys WRT110 е позициониран по-близо до 
достъпните Wireless-G модели, отколкото 
до по-скъпите Draft N решения, макар че от 
гледна точка на функционалност се добли-
жава именно до Draft N.

Какво ще получите и 
от какво трябва да се 
лишите

Разумният избор изисква да прецените 
добре нуждите си и да откриете продукта, 
който най-точно отговаря на тях. Ясно е, 
че на цената на Linksys WRT110 ще трябва 
да се лишите от някои екстри и въпросът 
е доколко изобщо се нуждаете от тях. Една 
от тези екстри е наличието на Gigabit 
Ethernet порт – на гърба на Linksys WRT110 
ще откриете четири Ethernet порта, но 

те предлагат скорости 10/100 Mbps. Това 
едва ли е фатално, особено за домашните 
потребители, чиято мрежова среда нито е 
толкова развита, нито е толкова натоваре-
на, за да изисква по-висок трафик. В рутера 
липсва и традиционният за по-високия 
клас устройства USB порт, към който да 
включите мрежов принтер или външен хард 
диск/USB флаш драйв. На тази цена обаче 
би било твърде нахално да очакваме нали-
чието му. За сметка на това има удобен 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо 
конфигуриране на добре защитена и сигурна 
безжична мрежа.

Табакерата на Батман
Ще отделим специално внимание на 

дизайна на устройството, защото той 
заслужава всички суперлативи, които 
напоследък се изписаха по адрес на но-
вата продуктова линия на Linksys. Това 
без съмнение е един от най-красивите 
рутери, които може да приютите в 

дома си – овален черен корпус без никак-
ви стърчащи антени, за който дизайнерите 
шеговито споделят, че прилича на табаке-
рата на Батман. Както вече споменахме, 
Linksys WRT110 е рутер от типа RangePlus, 
който използва MIMO технология за по-
добър обхват и по-бърза връзка, а тя от 
своя страна е невъзможна без наличието 
на няколко (най-често две или три) антени. 
Ето защо типичният MIMO рутер изглежда 
като настръхнал таралеж, но при Linksys 
WRT110 всичко това е скрито под повърх-
ността, в самия овален корпус на устрой-
ството, което му придава изключително 
елегантен и изчистен вид.

За какво е най-подходящ 
Linksys WRT110

Този рутер на Linksys е идеалното ре-
шение за домашни потребители, желаещи 
да споделят своята бърза връзка към 
интернет между няколкото настолни или 
преносими компютри, с които разполагат, 
и да обменят файлове между тях в сигур-
на и защитена безжична среда. Поради 
своята технологична същност Linksys 
WRT110 се явява перфектното решение за 
хетерогенна мрежа, в която има мрежови 
устройства както по досегашния най-
разпространен стандарт 802.11g, така 
и нови Draft N устройства. Рутерът на 
Linksys осигурява отлична съвместимост 
с първите и по-висока скорост на комуни-
кация с вторите. 

Разумният избор
Курсът на долара расте, цените на хардуера се покачват и подплашените от 
световната финансова криза потребители вече не пилеят нехайно парите си, а 
търсят достъпни решения с доказано качество. Когато става въпрос за безжични 
мрежи, качеството на продуктите с марка Linksys е вън от съмнение, а рутерът 
WRT110 е позициониран в най-достъпния ценови диапазон.
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Новини

Разумният избор

Курсът на долара расте, цените на хардуера се покачват, и подплашените от
световната финансова криза потребители вече не пилеят нехайно парите си,
а търсят достъпни решения с доказано качество. Когато става въпрос за
безжични мрежи, качеството на продуктите с марка Linksys е вън от
съмнение, а рутерът WRT110 е позициониран в най-достъпния ценови
диапазон.

Draft N или Wireless-G

Днес в света на
безжичните мрежи
властват двата стандарта
802.11n (Draft) и 802.11g.
Първият от тях често е
наричан Draft N и все още
не е преминал докрай през
дългата и тромава
процедура на
сертифициране от IEEE,
поради което
производителите използват
негови работни версии.
Вторият стандарт - 802.11g

(или както често го наричат Wireless-G) е приет окончателно още през 2003 и
устройствата, които в момента го изпозлват, притежават отлична взаимна
съвместимост.

Разбира се, по-новият стандарт 802.11n (Draft) предлага по-високи
максимални скорости на трансфер (до 300 Mbps) и обхват (до 250 метра на
открито) от Wireless-G, чиито възможности се простират до границата от 54
Mbps и обхват около 140-150 метра на открито. От друга страна, 802.11g
оборудването е достъпно на много по-изгодни цени и както вече споменахме
- притежава отлична съвместимост. Възниква въпросът дали не може да се
комбинира най-доброто от двата свята, а именно - достъпност и съвместимост
от Wireless-G и виските скорости на Draft N. Отговорът на този въпрос е
положителен - на пазара вече има устройства, които се предлагат на много
атрактивна цена, съизмерима с тази на Wireless-G хардуер, и едновременно с
това притежават бързодействие и обхват, които се доближават до тази на
Draft N рутерите. Именно такова устройство е Linksys WRT110.

Безжичният рутер WRT110 от серията RangePlus на Linksys не е Draft N, но
създателите му не го причисляват и към Wireless-G. Тайната е в
усъвършенстваната MIMO (Multiple Input/Multiple Output) технология за
едновремена употреба на няколко отделни антени, чрез която се постига
по-добър обхват и по-високи скорости на трансфер. MIMO е ключов елемент
от проектостандарта 802.11n и именно на нея Linksys WRT110 дължи своята
отлична пропускателна способност при безжични комуникации с Draft N (или
с други RangePlus) съвместими устройства. За разлика от по-старите
безжични технологии, които влошават рабоатат си при наличието на отразени
сигнали, MIMO базираната RangePlus технология всъщност използва именно
тези отражения, за да увеличи допълнително обхвата на мрежата и за да
редуцира мъртвите точки в зоната на покритие. По този начин RangePlus
рутерите, какъвто е Linksys WRT110, се представят значително под-добре от
обикновените Wireless-G модели, особено в типичната домашна и офис среда,
изобилстваща от прегради и пречки по пътя на разпространение на сигнала.

Колко пари ще спестите

Ако сравним цените на WRT110 с тези на „класическите" Draft N рутери на
Linksys, ще видим че той е осезателно по-евтин от тях. Да го съпоставим
например с два от два от моделите на Linksys, чиито ревюта вече сме
публикували в предишните броеве на Digital World - WRT160N и WRT610N.
Ориентировъчната цена на Linksys WRT110 е от порядъка на около 160 лева
(с ДДС), което е с около 65 лева по-малко от цената на типичния Wireless-N
модел Linksys WRT160N и почти три пъти по-малко от чудесния двубандов
Linksys WRT610N, работещ едновремено на 2,4 и 5 GHz. Казано накратко -
като цена Linksys WRT110 е позициониран по-близо до достъпните Wireless-G
модели, отколкото до по-скъпите Draft N решения, макар че от гледна точка
на функционалност се доближава именно до Draft N.

Какво ще получите и от какво трябва да се лишите

Разумният избор исква да прецените добре нуждите си и да откриете
продукта, който най-точно отговаря на тях. Ясно е, че на цената на Linksys
WRT110 ще трябва да се лишите от някои екстри, и въпросът е, доколко
изобщо се нуждаете от тях. Една от тези екстри е наличието на Gigabit
Ethernet порт - на гърба на Linksys WRT110 ще откриете четири Ethernet
порта, но те предлагат скорости 10/100 Mbps. Това едва ли е фатално,
особено за домашните потребители, чиято мрежова среда нито е толкова
развита, нито е толкова натоварена, за да изисква по-висок трафик. В рутера
липсва и традиционния за по-високия клас устройства USB порт, към който
да включите мрежов принтер или външен хард диск/USB флаш драйв. На
тази цена обаче би било твърде нахално да очакваме наличието му. За сметка
на това има удобен WPS (Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо
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конфигуриране на добре защитена и сигурна безжична мрежа.

Табакерата на Батман

Ще отделим специално внимание на дизайна на устройството, защото той
заслужава всички суперлативи, които напоследък се изписаха по адрес на
новата продуктова линия на Linksys. Това без съмнение е един от
най-красивите рутери, които може да приютите в дома си - овален черен
корпус без никакви стърчащи антени, за който дизайнерите шеговито
споделят, че прилича на табакерата на Батман. Както вече споменахме,
Linksys WRT110 е рутер от типа RangePlus, който използва MIMO технология
за по-добър обхват и по-бърза връзка, а тя от своя страна е невъзможна без
наличието на няколко (най-често две или три) антени. Ето защо типичният
MIMO рутер изглежда като настръхнал таралеж, но при Linksys WRT110
всичко това е скрито под повърхността, в самия овален корпус на
устройството, което му придава изключително елегантен и изчистен вид.

За какво е най-подходящ Linksys WRT110

Този рутер на Linksys е идеалното решение за домашни потребители,
желаещи да споделят своята бърза връзка към интернет между няколкото
настолни или преносими компютри, с които разполагат и да обменят файлове
между тях в сигурна и защитена безжична среда. Поради своята
технологична същност, Linksys WRT110 се явява перфектното решение за
хетерогенна мрежа, в която има мрежови устройства както по досегашния
най-разпространен стандарт 802.11g, така и нови Draft N устройства. Рутерът
на Linksys осигурява отлична съвместимост с първите и по-висока скорост на
комуникация с вторите.

(28.11.2008)
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Разумният избор

Курсът на долара расте,
цените на хардуера се
покачват, и подплашените
от световната финансова
криза потребители вече не
пилеят нехайно парите си, а
търсят достъпни решения с
доказано качество. Когато
става въпрос за безжични
мрежи, качеството на
продуктите с марка Linksys
е вън от съмнение, а
рутерът WRT110 е

позициониран в най-достъпния ценови диапазон.

  

 

Draft N или Wireless-G

Днес в света на безжичните мрежи властват двата стандарта 802.11n (Draft) и
802.11g. Първият от тях често е наричан Draft N и все още не е преминал
докрай през дългата и тромава процедура на сертифициране от IEEE, поради
което производителите използват негови работни версии. Вторият стандарт -
802.11g (или както често го наричат Wireless-G) е приет окончателно още през
2003 и устройствата, които в момента го изпозлват, притежават отлична
взаимна съвместимост.

Разбира се, по-новият стандарт 802.11n (Draft) предлага по-високи
максимални скорости на трансфер (до 300 Mbps) и обхват (до 250 метра на
открито) от Wireless-G, чиито възможности се простират до границата от 54
Mbps и обхват около 140-150 метра на открито. От друга страна, 802.11g
оборудването е достъпно на много по-изгодни цени и както вече споменахме -
притежава отлична съвместимост. Възниква въпросът дали не може да се
комбинира най-доброто от двата свята, а именно - достъпност и съвместимост
от Wireless-G и виските скорости на Draft N. Отговорът на този въпрос е
положителен - на пазара вече има устройства, които се предлагат на много
атрактивна цена, съизмерима с тази на Wireless-G хардуер, и едновременно с
това притежават бързодействие и обхват, които се доближават до тази на Draft
N рутерите. Именно такова устройство е Linksys WRT110.

Безжичният рутер WRT110 от серията RangePlus на Linksys не е Draft N, но
създателите му не го причисляват и към Wireless-G. Тайната е в
усъвършенстваната MIMO (Multiple Input/Multiple Output) технология за
едновремена употреба на няколко отделни антени, чрез която се постига
по-добър обхват и по-високи скорости на трансфер. MIMO е ключов елемент от
проектостандарта 802.11n и именно на нея Linksys WRT110 дължи своята
отлична пропускателна способност при безжични комуникации с Draft N (или с
други RangePlus) съвместими устройства. За разлика от по-старите безжични
технологии, които влошават рабоатат си при наличието на отразени сигнали,
MIMO базираната RangePlus технология всъщност използва именно тези
отражения, за да увеличи допълнително обхвата на мрежата и за да редуцира
мъртвите точки в зоната на покритие. По този начин RangePlus рутерите,
какъвто е Linksys WRT110, се представят значително под-добре от
обикновените Wireless-G модели, особено в типичната домашна и офис среда,
изобилстваща от прегради и пречки по пътя на разпространение на сигнала.

Колко пари ще спестите

Ако сравним цените на WRT110 с тези на „класическите" Draft N рутери на
Linksys, ще видим че той е осезателно по-евтин от тях. Да го съпоставим
например с два от два от моделите на Linksys, чиито ревюта вече сме
публикували в предишните броеве на Digital World - WRT160N и WRT610N.
Ориентировъчната цена на Linksys WRT110 е от порядъка на около 160 лева (с
ДДС), което е с около 65 лева по-малко от цената на типичния Wireless-N
модел Linksys WRT160N и почти три пъти по-малко от чудесния двубандов
Linksys WRT610N, работещ едновремено на 2,4 и 5 GHz. Казано накратко - като
цена Linksys WRT110 е позициониран по-близо до достъпните Wireless-G
модели, отколкото до по-скъпите Draft N решения, макар че от гледна точка на
функционалност се доближава именно до Draft N.

Какво ще получите и от какво трябва да се лишите
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Разумният избор исква да прецените добре нуждите си и да откриете продукта,
който най-точно отговаря на тях. Ясно е, че на цената на Linksys WRT110 ще
трябва да се лишите от някои екстри, и въпросът е, доколко изобщо се
нуждаете от тях. Една от тези екстри е наличието на Gigabit Ethernet порт - на
гърба на Linksys WRT110 ще откриете четири Ethernet порта, но те предлагат
скорости 10/100 Mbps. Това едва ли е фатално, особено за домашните
потребители, чиято мрежова среда нито е толкова развита, нито е толкова
натоварена, за да изисква по-висок трафик. В рутера липсва и традиционния
за по-високия клас устройства USB порт, към който да включите мрежов
принтер или външен хард диск/USB флаш драйв. На тази цена обаче би било
твърде нахално да очакваме наличието му. За сметка на това има удобен WPS
(Wi-Fi Protected Setup) бутон за бързо конфигуриране на добре защитена и
сигурна безжична мрежа.

Табакерата на Батман

Ще отделим специално внимание на дизайна на устройството, защото той
заслужава всички суперлативи, които напоследък се изписаха по адрес на
новата продуктова линия на Linksys. Това без съмнение е един от
най-красивите рутери, които може да приютите в дома си - овален черен
корпус без никакви стърчащи антени, за който дизайнерите шеговито споделят,
че прилича на табакерата на Батман. Както вече споменахме, Linksys WRT110 е
рутер от типа RangePlus, който използва MIMO технология за по-добър обхват и
по-бърза връзка, а тя от своя страна е невъзможна без наличието на няколко
(най-често две или три) антени. Ето защо типичният MIMO рутер изглежда като
настръхнал таралеж, но при Linksys WRT110 всичко това е скрито под
повърхността, в самия овален корпус на устройството, което му придава
изключително елегантен и изчистен вид.

За какво е най-подходящ Linksys WRT110

Този рутер на Linksys е идеалното решение за домашни потребители, желаещи
да споделят своята бърза връзка към интернет между няколкото настолни или
преносими компютри, с които разполагат и да обменят файлове между тях в
сигурна и защитена безжична среда. Поради своята технологична същност,
Linksys WRT110 се явява перфектното решение за хетерогенна мрежа, в която
има мрежови устройства както по досегашния най-разпространен стандарт
802.11g, така и нови Draft N устройства. Рутерът на Linksys осигурява отлична
съвместимост с първите и по-висока скорост на комуникация с вторите.

Публикувана на 28.11.2008 г.
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