PREDSTAVITEV

Zdaj ga vidiš … zdaj ga ne vidiš …
..Brezžični - G kompaktni usmerjevalnik. Internet iz žepa ali kovčka.
Še nikdar tako diskretno!..

Že od samega začetka se je o Linksysu govorilo kot o blagovni
znamki usmerjevalnikov, ki jih uporabniki priklopijo, hitro nastavijo in nanje pozabijo. Z razlogom, jasno! Zanesljivo delovanje,
enostavna, hitra namestitev in ustrezna varnost ter odlična tehnična pomoč so lastnosti, vredne zaupanja. In vedno prednost
pred, saj veste, ostalimi.
Lani je Linksys prišel pod okrilje Cisco Systems, vodilnega svetovnega ponudnika komunikacijske opreme za internet. Dolgo
(navidez) ni bilo opaziti nobenih sprememb, ki bi bile posledica
združitve oziroma bi kakorkoli kazale pravi, močan Ciscov
vpliv. Pomlad in poletje sta poleg sonca in kratkih kril prinesla
tudi očem vidne spremembe pri Linksys izdelkih. Pozorni
smo postali na spremenjena ohišja nekaterih izdelkov, saj se
je poleg značilnih modro - črnih napravic začelo pojavljati v
Linksysovih "bojnih vrstah" nekaj srebrnih ohišij.

slednjič na potovanje, najsi bo to službeno, z družino ali kako
drugače, WRT54GC je lahko vaš "družabnik".
WRT54GC je usmerjevalnik, ki ga (lahko) odnesete s seboj na dopust in se v hotelu povežete v svet kakor doma.
Bojazni, da bi pri tem kdo brskal po vašem prenosniku, so
povsem odveč. Za pregovorno zanesljive veljajo Linksysi
zaradi več načinov varovanja podatkov. WEP/WPA/AES enkripcija in MAC filtriranje, zagotavljanje varnosti WPA (Wi-Fi
Protected Access), SPI požarna pregrada, DHCP strežnik,
podpora za VPN pass-through, testirano z Intel Centrino
mobilno tehnologijo, združljivost z MS Windows sistemi.
Skratka, Linksys je s Ciscovo pomočjo ponovno suvereno
nastopil in upravičil sloves vodilnega ponudnika opreme za
domače uporabnike in mala poslovna omrežja.
(P.R.)

Tokrat nas je Linksys (ponovno) prepričal z inovativnostjo in
se približal uporabnikom. Predstavljeni WRT54GC (Wireless
Router 54G Compact) se odlikuje tako s svojimi skromnimi
merami kot z odličnimi lastnostmi. Malček v sebi skriva troživko,
videno že pri prejšnjih Linksys WRT izdelkih. Dostopovna točka
(access point) nam dosedanji žični internet spremeni v brezžičnega in omogoči, da se "omrežimo" brez žic (B in G standard);
štiriportno 10/100 stikalo (switch), da priključimo "kablarje"
v lokalno omrežje; ter usmerjevalnik (router), ki zanesljivo posreduje željene podatke na pravi naslov.
Kar posebej presneča pri tej lični napravici je, da so Američani
v skromnih 10*10*2,5 cm, kolikor meri WRT54GC, uspeli
spraviti tudi anteno. Wi-Fi del kompaktne, pokonci stoječe
naprave suvereno služi brezžičnemu G-standardu in signal
prenaša brez omembe vrednih motenj ali izgub na območju
hiše ali večjega stanovanja. Razdalje do 40 metrov (običajna razdalja prenosa naprav G standarda) premaguje z
lahkoto. Če se sooča z armiranimi stenami ali betonskimi
pregradami, je rešitev dodatna zunanja antena. V ponudbi
Linksys izdelkov najdemo dva tipa anten, odvisno za katero napravo anteno potebujemo. Za opisani kompaktni
usmerjevalnik WRT54GC je primerna HGA7S (High Gain
Antena 7db ojačanja za R-SMA konektor), antena z R-SMA
konektorjem, ki se enostavno privije na pripravljen konektor na
ohišju usmerjevalnika. 7db ojačanja te antene omogoča pod
ugodnimi pogoji tudi dvakratno podaljšanje dometa kompaktnega usmerjevalnika. Pošiljanje voščilnice za rojstni dan 80 metrov
od hotelske sobe ni več nemogoče. Torej, ko nameravate na42
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