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Безжичните комуникации отдавна се превърнаха в предпочитан начин 
да се свържат компютрите в дома и в офиса с интернет и в обща мрежа. 
През последните няколко години се наложи безжичният стандарт 802.11g, 
който предлага скорост до 54 мегабита в секунда (по спецификации). 
Когато бе създаден този стандарт през 2003 година, тази скорост беше 
приемлива, но днес когато обменяме огромни файлове и ползваме мно-
жество мултимедийни приложения, тя е недостатъчна. Затова идва ред 
на новия стандарт 802.11n, който е в процес на сертификация от няколко 
години и ще бъде окончателно приет през тази година. Пропусквателният 
капацитет на този стандарт теоретично е 600 мегабита в секунда, което 
е значително ускоряване в сравнение с по-стария g.

Световно известният производител на телекомуникационно оборуд-
ване за дома и офиса Linksys представи наскоро най-новият си модел 
безжичен маршрутизатор Linksys Wireless-N Home Router WRT120N, който 
впечатлява още след като бъде изваден от кутията. За разлика от повечето 
N модели на други производители, които имат по 3 антени, този няма 
нито една външна, като за сметка на това използва усилени вътрешни 
антени. Корпусът е оцветен в черно и е полиран подобно на лак на 
пиано, като на горната му част са изведени светлинни информационни 
иконки, които светят в приятен син цвят. Маршрутизаторът изглежда 
много красиво и със сигурност ще се превърне в стилно допълнение 
към домашния или офис интериор.

Но външният му вид не е най-важното нещо, все пак. Това, което е 
типично за безжичните маршрутизатори на Linksys присъства и тук, а 
именно удобният административен интерфейс, който е достъпен чрез 
браузър и позволява настройката на рутера да стане за минути. Почи-
тателите на марката Linksys ще са доволни да разберат, че интерфейсът 
е подобен на по-старите устройства, като естествено в него са добавени 
и функции, типични за по-новия стандарт N.

За разлика от някои Wireless N устройства, този модел позволява 
едновременната работа с устройства на 
стандарта n, както и с такива, които работят 
на по-старите версии b и g. Това много от 
производителите не го уточняват, когато 
рекламират своите маршрутизатори като 
Wireless N и впоследствие се оказва, че 
поддържат само един от стандартите 
едновременно.

Нещо, което ме впечатли в рутера са 
възможностите за безжична сигурност. 
Освен стандартните криптиращи алгоритми 
WPA Personal и WPA2 Personal, устройството 
поддържа и индустриалните стандарти с 256 
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битово криптиране WPA/2 Enterprise, както дори RADIUS автентификация, 
което означава че можете да го свържете с RADIUS сървър и да управля-
вате автентификацията от него (RADIUS се ползва от интернет доставчиците 
за автентифициране на платените си абонати, така че чисто теоретично 
с този маршрутизатор можете да предлагате и интернет услуги).

Тествахме устройството като го вързахме към компютър, на кой-
то инсталирахме клиент/сървър софтуер за тест на пропусквателна 
способност в мрежа. Имахме 2 конфигурации – клиент намиращ се 
непосредствено до маршрутизатора и клиент в съседна стая зад 2 стени. 
Искахме да проверим дали липсата на външни антени ще повлияе на 
функционалността на маршрутизатора и може да се каже, че останахме 
много доволни от резултата.

Оказва се, че това не влияе особено на производителността на 
маршрутизатора. При първия тест успяхме да постигнем максимална 
скорост на сваляне от 68,5 Mbps, като тя падна до 50,29 при теста в 
другата стая. Това е повече от два пъти скоростта, която можете да 
постигнете със по-старите устройства, работещи на 802.11g. Имайте 
предвид, че за да постигнете тези високи скорости, трябва да настроите 
маршрутизатора да работи на 40 мегахерцов режим, иначе ще получите 
максимум от 65 мегабита. Резултатите могат да варират в зависимост от 
замърсеността на ефира и близостта до източници на радиоизлъчване, 
затова са само примерни.

Огромно впечатление прави софтуера Network Magic, който може да 
се инсталира от приложения към рутера диск. Той е на български език и 
ви позволява много лесно да конфигурирате устройството, да споделите 
папки от компютъра си, да добавяте нови устройства към мрежата като 
принтери и дискове, да се свързвате към мрежи, да управлявате достъпа 
до интернет, да следите използваемостта на мрежата си и много други. 

В заключение може да се каже, че безжичният рутер на Linksys 
дава това, което може да се очаква от потребителя – свободата да 

използва своите компютри навсякъде у 
дома, без от това да страда бързината на 
връзката с интернет, като същевременно 
доставя сигурност на комуникациите от 
индустриално ниво.

Всичко това на една изключително кон-
курентна цена от 88 лв с ДДС. Продуктите 
на Linksys може да се намерят при техния 
дистрибутор Комел Софт.

По-подробна статия за тестовете на 
маршрутизатора, може да прочетете в 
сайта на списанието.

http://sagabg.net/PCMagazine.
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WRT120N - най-новият модел Wireless-N рутер
на Linksys
Категория: Хардуер , Мрежи , рутери

Дизайнът  на  WRT120N  е  изгладен  и  без  видими  антени.  Устройството  е
съвместимо  със  спецификациите  на  стандарта  802.11n  Draft  2.0,  работи  в
честотния  диапазон  от  2.4  GHz и  предлага  максимална  производителност  на
безжичния  интерфейс  от  150  Mbps.  Wireless-N  безжичната  технология  ни
позволява да сърфираме от хола, онлайн-игри докато лежим в спалнята или пък
да слушаме онлайн музика в кухнята. Допълнителната скорост дава възможност
за комфортна едновременна работа на повече  устройства. Wireless-N работи
безпроблемно с всички по-стари безжични устройства.
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Професионална клавиатура с
мултимедийни възможности

ИТ браншът е против "услугите" на
Информационно обслужване

Към семейството на Контракс се присъедини и
Гама София

Leica M9 – първата цифрова камера с далекомер
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Samsung Freeform излиза в мрежата на
оператора Alltel

Промоции на ИнтерТел и Източна
телекомуникационна компания

Батерията Long Life за ноутбук компютри на HP
издържа три пъти повече

GSMA избра comScore за партньор в
инициативата Mobile Media Metrics (MMM)

За ИТ бранша най-доброто решение е
закриването на Информационно обслужване

Закриват ДАИТС следващата седмица

Играта Mini Ninjas - Kunoichi Vignette разкрива
акробатичните способности на Kunoichi

Отлагат подмяната на новите документи за
самоличност

Yahoo Mail – най-популярната онлайн поща

Електронен портал за обществени поръчки

По интернет следим реда си в КАТ

Вече регистрираме домейни и на кирилица

Най-високи такси у нас за разговор с друг

Основните  технически  характеристики  на  устройството  са:  Поддържа
стандартите IEEE 802.11n draft 2.0, 802.11g, 802.11b; IEEE 802.11g and 802.11b
Wi-Fi сертифициран за съвместимост; Модерна WPA2™ защита на безжичната
комуникация; Интуитивен софтуер за настройка + софтуера Cisco Network Magic
и  поддръжка  на  софтуера  Cisco  Home  Defender;  4х  10/100  auto-crossover
(MDI/MDI-X) Ethernet порта;  Позволява да се  поставя хоризонтално  или да се
прикрепя  на стена;  Няма външни антени;  До  150  Mbps  скорост на безжичния
интерфейс.

Цената на WRT120N е 84.17 лв без ДДС.
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