PREDSTAVITEV

JAHT-ove omrežne rešitve za vsak žep
..Če bi radi prenosljivo WLAN kartico, ki jo lahko priključito tako na prenosni
kot namizni računalnik, si omislite model JAHT WN-4054U, ki na prvi pogled
izgleda kot prenosni USB disk..
Podjetje Techtrade že kar nekaj časa sodeluje
s podjetjem JAHT, ki je priznan dobavitelj zanesljivih omrežnih naprav. V tokratni predstavitvi si bomo ogledali nekaj izdelkov iz njihove
bogate ponudbe, ki nam je na voljo v trgovinah
omenjenega podjetja.

Usmerjevalnik JAHT EA-2104G

JAHT-ov usmerjevalnik EA-2104G je zmogljiva naprava, primerna za manjše pisarne in
domače okolje. Nanj lahko priključimo do štiri
omrežne naprave, ki bodo z njim komunicirale
pri hitrostih 10 ali 100 Mbps. Ena od njegovih
odlik je enostavna namestitev in neproblematično delovanje, vgrajen WAN priključek
bo poskrbel za upravljanje s širokopasovno
spletno povezavo po naši izbiri. Z uporabo
DHCP serverja bo usmerjevalnik EA-2104G
samodejno namestil vse omrežne naprave,
ki se bodo nanj priključile, njegove nastavitve
pa lahko spreminjamo preko priročnega
nadzorniškega načina zaščitenega z geslom,
do katerega dostopamo kar preko spletnega
brskalnika. Usmerjevalnik bo zaznal tudi poskuse vdora v sistem ter jih zabeležil, krmilimo
ga lahko tudi z oddaljene lokacije. Podpira
vse standardne načine priklopa širokopasovnih povezav (Static IP address, Dynamic
IP address, PPPoE, PPPoA, PPTP ...).
Napredne funkcije obsegajo Virtual Server,
DMZ, UPnP, DDNS in še bi lahko naštevali.
JAHT EA-2104G lahko tako mirne duše
opišemo kot moderen, eleganten in zanesljiv
usmerjevalnik, ki nas ne bo pustil na cedilu.
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Brezžični usmerjevalnik
JAHT WA-4054EX

Podobna naprava je tudi JAHT WA-4054EX,
le da gre v tem primeru za usmerjevalnik, ki
podpira tudi priklop brezžičnih naprav. Štiri
standardne LAN priključke tako dopolnjuje
še WLAN podpora, ki omogoča priklop hitrih
brezžičnih naprav (do 54 Mbps). Poleg možnosti, ki jih ponuja že prej opisani model pa
ima JAHT WA-4054EX vgrajen tudi Anti-DoS
SPI Firewall, ki pregleduje prispele podatke in
nas varuje pred neželenimi gosti.

Brezžična WLAN PCI
kartica JAHT WN-4054PCI

Za brezžično povezljivost našega namiznega računalnika lahko poskrbimo z brezžično WLAN kartico JAHT WN-4054PCI,
ki jo preprosto vstavimo v PCI režo na
matični plošči. Njene odlike so dober
sprejem signala za kar gre zahvala mobilni anteni, ter hitro (54 Mbps), zanesljivo in

zahvaljujoč enkripciji podatkov tudi varno
delovanje.

Brezžična WLAN PCMCIA
kartica JAHT WN-4054P

Če imate prenosni računalnik brez WLAN podpore, bo naslednji izdelek kot nalašč za vas,
saj vam bo omogočil brezžično povezavo z usmerjevalnikom, ki
podpira priklop brezžičnih naprav.
Gre seveda za
PCMCIA kartico
JAHT WN-4054P,
ki, kot je že iz imena
razvidno, omogoča komunikacijo z brezžičnim
usmerjevalnikom pri hitrostih do 54 Mbps. Za
potrebno zaščito poskrbi 64/128-bitna WEP
enkripcija podatkov.

Brezžični USB WLAN
adapter JAHT WN-4054U

Če bi radi prenosljivo WLAN kartico, ki jo
lahko priključite tako na prenosni kot namizni
računalnik, si lahko omislite model JAHT
WN-4054U, ki na prvi pogled izgleda
kot prenosni USB disk. A videz
vara, saj gre za odličen WLAN
USB adapter, ki doseže hitrost
54 Mbps. Pri malo slabšem
signalu lahko hitrost tudi nekoliko zmanjšamo in tako zagotovimo
brezhibne prenose. Naprava podpira
tudi starejše USB protokole, tako da jo
lahko uporabimo praktično na kateremkoli
sistemu z USB priključkom.
(P.R.)
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