PREDSTAVITEV

Conceptronicove
brezžične novosti
..Conceptronicove rešitve se vse bolj širijo tudi na področje brezžične
povezljivosti..
Danes že vrabci čivkajo o brezžičnih tehnologijah, čeprav le-te pomenijo, da bodo
naši pernati prijatelji imeli vse manj možnosti posedanja na raznih vodnikih električnega toka ali telefonskih kablih. Temu pravimo
napredek, enostavnosti in praktičnosti uporabe brezžičnih omrežij se namreč le stežka
odrečemo.
Svetovnim trendom sledi tudi podjetje
Conceptronic, ki neredko najde zanimive
rešitve za potrebe domačih in poslovnih
uporabnikov. Ena izmed
takšnih je tudi novi
brezžični komplet,
imenovan "Starter
pack". Uporabniku
nudi točno to, kar njegova angleška oznaka (prevedeno: začetniški
paket) pomeni. Uporabnik v paketu dobi
popolno opremo za "izgradnjo" brezžičnega omrežja in deljenje internetne povezave
(primerno za ADSL ali kabelski priključek).
Brezžični usmerjevalnik, ki je hkrati tudi dostopovna postaja, zmore po zraku prenašati
podatke s hitrostjo do 54 Mbps (standard
802.11g), kar zadostuje tudi zahtevnejšim
uporabnikom. Seveda je omenjeni usmerjevalnik tudi popolno opremljen z varnostnimi mehanizmi - vgrajen ima namreč po-
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žarni zid, močno 128-bitno WEP enkripcijo
podatkov, 802.11x ter funkcijo WPA (Wifi
Protected Access). V paketu poleg gonilnikov, programske opreme in večjezičnih
navodil najdemo še brezžični USB 2.0
vmesnik, ki ga lahko uporabimo na osebnem ali prenosnem računalniku za dostop
do brezžičnega omrežja. Tudi domet takšnega omrežja znaša več sto metrov, seveda
pa se omenjena razdalja ustrezno zmanjša
v primeru večjih ovir (železobetonske stene,
drevesa…). Conceptronicsov brezžični paket Starter pack si vsekakor zasluži pohvale
za enostavnost namestitve in uporabe, inženirji so poskrbeli za ustrezne varnostne
mehanizme, k našemu nasmešku pa svoje
pridoda tudi ugodna cena.
Tudi če bomo svoje brezžično omrežje
"obremenili" z več računalniki, to ne bo
predstavljalo večjega zalogaja za opremo.
Še več, Conceptronicsovi mojstri so šli še
korak dlje in razvili poseben, na vratih USB
1.1 ali 2.0 delujoč, vmesnik, ki dostop do
interneta ponuja tudi napravicam,
katere za povezovanje uporabljajo infrardečo povezavo
(IrDA). Gre predvsem
za mobilne telefone in
dlančnike, ki jim tako

v navezi s prenosnim ali osebnim računalnikom omogočimo dostop do internega ali
pa zgolj hitro prenašanje melodij in logotipov ter sinhronizacijo podatkov z različnimi
imeniki in bazami.
Zadnja danes predstavljena novost bo pritegnila pozornost mobilnih uporabnikov,
ki veliko potujejo. Conceptronic
je namreč razvil majhno in
priročno napravico,
ki sliši na ime WiFi
Sensor. Gre za napravo, ki zaznava
število in jakost brezžičnih omrežij v naši
bližini ter internetnih dostopovnih točk (t.i.
HotSpot). Tako nam ni potrebno prižigati
prenosnega računalnika za ugotavljanje
prisotnosti brezžičnega omrežja, saj to
WiFi Sensor išče namesto nas. Napravica,
ki tehta vsega 24 gramov, premore tudi
funkcijo "Cam Sensor", s katero je moč
locirati različne brezžične kamere in monitorje. Deluje na razdalji do 50 metrov.
Vse opisane in druge izdelke iz prodajnega
programa Conceptronic zastopa in prodaja trgovsko podjetje Kotar iz Ljubljane.
Dodatne informacije nudijo na telefonski
številki 01 / 420 25 10.
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