Една от основните пречки пред изграждането на леснодостъпна мрежа,
покриваща цели градове и държави, се
крие в трудностите на опроводяването
й. Физическото полагане на LAN кабели
на огромни разстояния не е никак лесен
процес, а като добавим и склонността
на сигнала да затихва след определено
разстояние, картината става още по„пъстра“. Решаването на този проблем
може да стане чрез опроводяването с
фиброоптични кабели, но на всеки е
ясно, че тяхната цена не е никак малка.
Вариантът, който ни остава в такъв случай, е използване на вече инсталирана
мрежа и по-конкретно... 220-волтовата
електрозахранваща инсталация!
Вероятно идеята за прокарване на
интернет през електрозахранващата
мрежа няма да ви звучи като особено
безопасно начинание, но повярвайте
– технологията за това е създадена отдавна и продуктите, които се занимават
с тази задача, са отлично проектирани и
напълно обезопасени. Устройството, за
което става дума, всъщност представлява
комплект от два продукта, преобразуващи
сигнала в подходящ за прекарване през
електрическата мрежа. Комплектът е на
компанията „Linksys“ и ни беше предоставен за тестване от фирма „Комелсофт“,
откъдето може да се закупи. Всъщност
една важна подробност, която не трябва да
се пропуска, е фактът, че освен като комплект устройствата могат да се закупят
и поотделно, ако решим да изграждаме
базирана на тях мрежа, но с повече от
един приемащ или предаващ рутер.
Потребителите, за които ще е подходящо подобно решение, са доста широк
спектър – като за начало доста хора предпочитат при изграждането на домашна
мрежа да използват безжичните варианти
802.11b/g или n. Проблемът с тях обаче
се явява не само относително ниската
скорост на трансфер, но и сериозното
влияние на сигнала от плътните бетонни
или тухлени стени. Другият вариант, който можем да изберем, е опроводяването с
CAT5 кабел, което обаче не винаги може
да се извърши по такъв начин, че да не се
набива на очи. Третото решение, за което
до момента се сещаха доста малко хора,
е именно използването на вече изградената електрическа мрежа чрез комплекта
Linksys Powerline PLTK300.
В комплекта са включени двете
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устройства, преобразуващи сигнала
в подходящ вид, за да се предаде (и
съответно приеме) през електрическата
мрежа, поставки за тях, захранващи и
мрежови кабели за всяко от устройствата, ръководство за инсталация и диск,
на който се намира удобна програмка
за следене на състоянието на мрежата.
Инсталацията на двете устройства е
изключително лесна, като едва ли ще
отнеме повече от няколко минути
– единственото, което се изисква, е
включването на мрежовите и захранващите кабели към двата рутера.
Лично аз останах доста изненадан
от факта, че устройствата откриха сами
настройките на локалната мрежа (както
външната, така и вътрешната), към която
са закачени и се конфигурираха по такъв

начин, че да не се налага промяна на
каквито и да е неща от вече създадената
LAN връзка. След инсталацията можем
да стартираме намиращата се на диска
програма PowerLine Utility, чрез която можем да видим каква е силата на връзката
между двата рутера, какво е качеството
на сигнала и максималната скорост на
трансфер, която можем да очакваме.
Имайте предвид, че според препоръките на Linksys свързването на устройствата
през удължители или разклонители ще се
отрази негативно на силата на сигнала,
така че е добре те да са свързани директно към вече изградената електрическа
мрежа. Ако се интересувате от повече
подробности относно серията Powerline
на Linksys, посетете сайта на списанието
на www.sagabg.net. – Добрил Доков
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предложение от висок клас
Една от основните пречки пред изграждането на леснодостъпна мрежа
покриваща цели градове и държави се крие в трудностите на опроводяването
й. Физическото полагане на LAN кабели на огромни разстояния не е никак лесен
процес, а като добавим и склонността на сигнала да затихва след определено
разстояние картината става още по-"пъстра". Решаването на този проблем
може да стане чрез опроводяването с фиброоптични кабели, но на всеки е
ясно, че тяхната цена не е никак малка. Вариантът който ни остава в такъв
случай е използване на вече инсталирана мрежа и по-конкретно...
220-волтовата електрозахранваща инсталация!
Вероятно идеята за прокарване на интернет през електрозахранващата мрежа
няма да ви звучи като особено безопасно начинание, но повярвайте –
технологията за това е създадена отдавна и продуктите които се занимават с
тази задача са отлично проектирани и напълно обезопасени. Устройството за
което става дума всъщност представлява комплект от два продукта,
преобразуващи сигнала в подходящ за прекарване през електрическата мрежа.
Комплектът е на компанията "Linksys" и ни беше предоставен за тестване от
фирма "Комелсофт" откъдето може да се закупи. Всъщност една важна
подробност която не трябва да се пропуска е фактът, че освен като комплект
устройствата могат да се закупят и поотделно ако решим да изграждаме
базирана на тях мрежа но с повече от един приемащ или предаващ рутер.
Потребителите за които ще е подходящо подобно решение са доста широк
спектър – като за начало доста хора предпочитат при изграждането на домашна
мрежа да използват безжичните варианти 802.11b/g или n. Проблемът с тях
обаче се явява не само относително ниската скорост на трансфер но и
сериозното влияние на сигнала от плътните бетонни или тухлени стени. Другият
вариант който можем да изберем е опроводяването с CAT5 кабел, което обаче
не винаги може да се извърши по такъв начин, че да не се набива на очи.
Третото решение, за което до момента се сещаха доста малко хора е именно
използването на вече изградената електрическа мрежа чрез комплекта Linksys
Powerline PLTK300.
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В комплекта са включени двете устройства преобразуващи сигнала в подходящ
вид за да се предаде (и съответно приеме) през електрическата мрежа,
поставки за тях, захранващи и мрежови кабели за всяко от устройствата,
ръководство за инсталация и диск на който се намира удобна програмка за
следене на състоянието на мрежата. Инсталацията на двете устройства е
изключително лесна като едва ли ще отнеме повече от няколко минути –
единственото което се изисква е включването на мрежовите и захранващите
кабели към двата рутера.
Лично аз останах доста изненадан от факта, че устройствата откриха сами
настройките на локалната мрежа (както външната, така и вътрешната) към която
са закачени и се конфигурираха по такъв начин, че да не се налага промяна на
каквито и да е неща от вече създадената LAN връзка. След инсталацията
можем да стартираме намиращата се на диска програма PowerLine Utility чрез
която можем да видим каква е силата на връзката между двата рутера, какво е
качеството на сигнала и максималната скорост на трансфер която можем да
очакваме.
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Имайте предвид, че според препоръките на Linksys свързването на
устройствата през удължители или разклонители ще се отрази негативно на
силата на сигнала, така че е добре те да са свързани директно към вече
изградената електрическа мрежа. Състоянието на сигнала се влияе най-силно
от факта дали рутерите са свързани към електрическата мрежа през директен
контакт или с използването на удължител/разклонител. Във вторият случай
скоростта спада доста забележимо, като стига до сравнително скромните 15-20
Mbits.
При директно свързване на двата рутера към контактите на стената
постигнатата скорост беше максималната за модела посочена от Linksys – 85
Mbits. Закачането на двете устройства през обикновени разклонители намиращи

се в различни стаи доведе до доста по-ниските 20 Mbits, което обаче е напълно
достатъчно за осигуряване на комфортна работа при сърфиране в мрежата.
Като цяло може да се каже, че серията продукти Powerline на Linksys
представляват един доста добър начин да се осигури стабилен и относително
бърз достъп до мрежата когато не разполагаме с други алтернативи, или пък
някое от техните условия не ни устройват. За повече подробности относно
възможнотите или цената на серията Powerline можете да се свържете с
фирма "Комелсофт", която е дистрибутор на продуктите.
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