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WRT160NL Linksys by Cisco

Srce pametnega doma
..Veliko je govora o rešitvah IP v pametnih hišah. O napravah, ki krmilijo, ogrevajo, napajajo in zračijo naše hiše pa se pogosto ne ve nikakršnih
podrobnosti. Nekako je tako tudi prav. Za domačega uporabnika je pomembno le enostavno, pregledno in zanesljivo delovanje..

disk, spominske USB enote ali zunanje diske,
ki omogočajo dostop do vsebin (slike, filmi,
varnostne kopije, datoteke v skupni rabi) uporabnikom mreže.
S to potezo lahko datoteke, ki jih uporablja
več oseb ali naprav, shranjujemo na enem
mestu - na lokaciji usmerjevalnika. Z nekaj
preprostimi nastavitvami lahko do teh vsebin
dostopamo tudi z oddaljenih lokacij, shranjujemo slike z dopusta, pošiljamo datoteke s
telefonom na domači strežnik; z dopusta lahko tudi pogledamo slike, ki jih je na mrežno
podatkovno shrambo shranila spletna kamera. Uporabno, mar ne? Doma je dostop do
filmov, glasbe, slik ali datotek mogoč brez
kabla ali pa z njim. Enostavno.
Skeptiki ste verjetno pomislili na vse prej kot
enostavno nastavitev? Naj vas potolažimo.
Slovenija je ena redkih držav, ki vam je uspela
izboriti uporabniški vmesnik (programska oprema NetworkMagic, dodana usmerjevalnikom brezplačno) v domačem jeziku.

je doma. Vsako od naprav lahko poljubno poimenujete, nastavite možnosti dostopanja do
naprave - po urah in uporabnikih. Na enostaven način si boste zagotovili spanec »do
sitega«, kljub navihanim otrokom, ki bi prezgodaj dvigovali rolete v vaši sobi. Ravno dostopnost, prilagodljivost in enostavnost nudi
neštete možnosti povezovanja. Vsak deseti
televizor, denimo, že zmore mrežno povezavo.
Že veste kam merimo? Brezžično omrežje in TV
brezžično povezana? Poskusite povezati televizor (ali katerokoli mrežno napravo) z brezžičnim
omrežjem s pomočjo Linksys WET610N
(brezžični bridge - adapter, ki služi povezavi
naprav z brezžičnim omrežjem). Nenadoma se
vam bo odprl popolnoma nov svet.
Lepa, atraktivna oblika, modre LED diode, snemljivi anteni, »srce« na odprti kodi in zmogljiva
požarna pregrada so razlogi, zaradi katerih bo
usmerjevalnik ustregel tudi zahtevnemu uporabniku. NetworkMagic, enostavni grafični
uporabniški vmesnik, je lani pomagal pol milijo-

Pri nakupu bodite pozorni na embalažo Linksys usmerjevalnika, med naštetimi jeziki boste
opazili tudi oznako »SI«. Slednje pomeni, da v
rokah že držite napravo, ki vam bo v domačem
jeziku pomagala nastaviti, nadzirati in upravljati omrežje, naj bodo v njem povezani
računalniki, prenosniki, igralne konzole, televizorji ... ter prej ali slej tudi naprave za upravljan-

na Američanom pri konfiguraciji in vzdrževanju
domačega omrežja. Z njim bo uspelo tudi vam;
usmerjevalniku je brezplačno dodan na CDju.
Za bolj zahtevne uporabnike in poznavalce
pa namig: poglejte DD-WRTjevo stran. 13
jezikov, nastavitve moči, DMZ, »client mode«,
podpora 3G, »QoS bandwith management«,
WDS ... Preverite! Novi GL! 
(P.R.)

Usmerjevalnik Linksys WRT160NL je tisto srce
pametne hiše, na katero bodo priklopljene
naprave, naj bo to žično ali brezžično. Saj
veste, ni rešitve IP brez dodeljenih IP naslovov; za to »početje« priporočamo Linksys
usmerjevalnik.
Lani smo bili priča govoricam, da naj bi »GL«
(med poznavalci se tako omenja WRT54GL »legendo interneta«) dobil zmogljivejšega
brata. Predstavljeni novinec (WRT160NL) je že
na prvi pogled navdušil. Snemljivi anteni sta
na zadnji strani usmerjevalnika priviti z RPSMA konektorjema. Uporabno, ko jih želimo
nadomestiti z zmogljivejšima. Prednosti »NL«ja najdemo v malenkostih, ki ga delajo
odličnega. USB port so predvideli za dostop
do datotek, vanj lahko priključimo prenosni
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