Ново в менюто
Хардуер

Linksys WRT350N
Гигабитов маршрутизатор с Wireless-N безжична поддръжка
и интерфейс за външни USB дискове

Т

ози гигабитов безжичен маршрутизатор всъщност представлява четири устройства, събрани
в един корпус. Първото е точка за безжичен достъп (Wireless Access Point), с помощта на която можете
да изградите локална мрежа без проводници. Има и
вграден 4-портов пълнодуплексен мрежов
комутатор за скорости 10/100/1000 Mbit/s,
който свързва вашите кабелни мрежови
устройства с гигабитова LAN. Функцията
маршрутизатор обединява всичко това в
едно и позволява цялата ви мрежа да ползва една високоскоростна кабелна или DSL
интернет-връзка.
Четвъртият компонент е Storage
Link — порт, който позволява лесно да
добавите гигабайти пространство за
данни във вашата мрежа с помощта на
достъпни външни USB 2.0 твърди дискове — или пък на пъхнете USB флашче и
да получите удобен достъп до файловете
на него. Вграденият Media Server излъчва музика, видео и снимки от свързания
USB диск към всички поддържащи UPnP
мултимедийни устройства в мрежата. Можете да работите с данните си от всяка точка на света
през Интернет.
Точката за безжичен достъп, вградена в WRT350N,
поддържа най-новата мрежова технология Draft-N
(неофициална версия на стандарта 802.11n). Чрез
наслагване на сигналите от няколко предавателя функцията „Multiple In, Multiple Out“ (MIMO) на Draft-N
увеличава реалната скорост на предаване. За разлика
от досегашните безжични мрежови технологии, които
се смущават от отразени сигнали, MIMO съумява да
използва тези отражения за увеличаване на обхвата и

намаляване на „мъртвите зони“ в безжичното покритие. Стабилният сигнал се разпространява по-надалеч
и удължава обхвата за безжична връзка до три пъти
спрямо днешния стандарт 802.11g.
При Draft-N колкото повече се отдалечавате, толкова по-голяма е печалбата в скоростта. Ефектът работи
и със стандартни 802.11g и 802.11b устройства, но когато и двата края на връзката са съвместими с Draft-N,
WRT350N може да увеличи скоростта на данните още
повече, като използва удвоен радиоканал, и да постигне до 15 пъти по-висока скорост от стандартната за
802.11g. Но за разлика от други ускоряващи технологии, Draft-N може динамично да задейства този режим
с удвоена скорост само за Draft-N устройства, докато с
всички останали безжични устройства продължава да
работи на достъпните за тях скорости. В пренаселени
райони функцията „добър съсед“ гарантира, че маршрутизаторът ще прослуша ефира за други безжични
устройства, преди да го задръсти със своите сигнали.
За защита на данните и конфиденциалността маршрутизаторът може да криптира всички безжично
предавани пакети с мощен 256-битов алгоритъм. Устройството може да играе и ролята на DHCP сървър,
има вградена мощна SPI защитна стена за спиране на
неканени гости и повечето познати интернет-заплахи, и може да пропуска VPN връзки. Конфигурира се
съвсем лесно през уеб-базиран конфигурационен интерфейс.
Впечатляващата скорост на Draft-N и гигабитовата
кабелна мрежа са идеални за приложения с интензивен трафик като поточно видео, игри и Voice over IP
телефония, и ви осигуряват капацитет с резерв за
бъдещето за едновременно пускане на многобройни
интензивни потоци данни през мрежата, без качеството да спада. Ако поставите Linksys WRT350N в
центъра на вашата домашна или фирмена мрежа, ще
можете лесно да добавяте пространство за данни, да
споделяте бърза интернет-връзка, файлове, принтери
и мултиплеър-игри, и да пускате тежки мултимедийни
приложения с изумителен трафик, без да се занимавате с плетеница от кабели.
Калоян Кънчев
Цена без ДДС: 212,60 USD
Доставчик: „Комел Софт Мултимедия“, www.comelsoft.com
За информация: www.linksys.com
Характеристики: поддържани стандарти Draft 802.11n, 802.11b/g, 802.3, 802.3u/x,
802.3ab, USB 2.0 • портове: Internet, Ethernet, USB • брой антени: 3 • протоколи за
сигурност WEP, WPA, WPA2 • 188 x 40 x 176 мм • 0,52 кг

* Подходящи Draft-N безжични адаптери са USB моделът за настолни и преносими компютри Linksys WUSB300N
и PC Card моделът за ноутбуци Linksys WPC300N
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