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Draadloze MAXg-technologie 
MAXimaliseer bereik, prestaties, beveiliging en eenvoud voor 802.11g-
netwerken 

 

 

Technologie 
Draadloze technologie is alomtegenwoordig in onze door 
computers gedomineerde maatschappij, of het nu gaat om 
gebruik voor zakelijke doeleinden of voor online plezier thuis. 
802.11g is de huidige standaard voor draadloos netwerken en is 
goedgekeurd door het Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE). Door te kiezen voor draadloze netwerken 
gebaseerd op standaarden in plaats van eigen oplossingen, 
bent u verzekerd van een uitgebreide reeks compatibele 
mogelijkheden en consistente prestaties.  
 
U.S. Robotics biedt nu een compleet gamma aan Wireless 

MAXg™-producten die de 802.11g-standaard uitbreiden. Deze verbeteringen gaan verder dan de 802.11g-
standaard en omvatten een draadloos bereik dat 50% beter is dan dat van de standaard 802.11g, een 
verbeterde signaalsnelheid van 125 Mbps*, een suite geavanceerde beveiligingsfuncties en volledige 
compatibiliteit met alle 802.11g 54 Mbps- en 802.11b 11 Mbps-producten. In de volgende gedeeltes worden, 
naast de draadloze 802.11g-standaard, ook de verbeteringen in het U.S. Robotics Wireless MAXg-
productgamma besproken. 

Een betere ontvangstgevoeligheid = een groter bereik 
Dekking in het hele huis of op het hele kantoor is een 
van de grootste problemen van draadloze netwerken. 
Hoe groter de afstand tot het 'basisstation', hoe 
zwakker de draadloze signalen worden. 802.11g heeft 
ingebouwde systemen die de snelheid ‘downshiften’ 
wanneer het signaal zwakker wordt. Dit leidt tot een 
tragere verbinding wanneer u zich verplaatst in het 
gebied dat wordt gedekt. Het ideale product zou in 
staat moeten zijn om zwakkere signalen te ontvangen 
zonder te downshiften of te vertragen. USR heeft een 
aantal extra mogelijkheden aan het MAXg-
productgamma toegevoegd om de draadloze signalen 
extra krachtig te maken voor ze weer in gegevens 
worden omgezet. Technisch gezien verbetert dit de 
ontvangstgevoeligheid, waardoor het product over 
grotere afstanden veel sneller werkt. Het bijkomende 
voordeel van de verhoogde ontvangstgevoeligheid van 
MAXg is dat het ook de prestaties van andere producten 
verbetert. De verbeteringen die voor deze prestaties 
zorgen, zijn compatibel met alle 802.11g-signalen. Uw 
bestaande netwerk profiteert dus ook van MAXg-technologie. 



* De werkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van de omgeving en de afstand tussen de draadloze clients en de access points 
 Gebaseerd op onafhankelijke tests uitgevoerd door KeyLabs. Volledig rapport beschikbaar op www.usr.com/maxg 

Stroomverbruik 
Draadloze verbindingen voor laptops bieden de gebruiker de vrijheid om de mogelijkheden van de laptop 
ten volle te benutten. Het gewicht van een laptop wordt echter voor het grootste deel bepaald door de 
batterij. Het is voor de gebruikers erg belangrijk om deze batterij efficiënt te gebruiken en geen extra 
batterijen mee te hoeven nemen. De draadloze MAXg-technologie van U.S. Robotics is ontworpen voor een 
lager stroomverbruik in vergelijking met andere draadloze apparatuur om zo de levensduur van de batterij 
van de laptop te verlengen. Dit is erg belangrijk voor zakenlui die vaak onderweg zijn. De in MAXg 
ingebouwde technologie gebruikt het absolute minimum aan stroom. Om ervoor te zorgen dat alle 
gebruikers van deze verlaagde stroomvereisten kunnen profiteren, gebruikt de standaardconfiguratie de 
MAXg-technologie. Zo kunnen alle gebruikers hier zonder configuratie van profiteren! 

Prestatie – Gegevensdoorvoer en signaalsnelheid 
Een van de eerste dingen die iemand die een draadloos netwerk aanschaft wil weten, is hoe snel het 
product is. Dit wordt meestal aangegeven met een getal, bijvoorbeeld 54 Mbps of 11 Mbps. Er komt echter 
meer bij kijken als het gaat om de werkelijke snelheid.  

Om te begrijpen wat de echte mogelijkheden van een netwerk 
zijn en hoe efficiënt (of inefficiënt) een (bekabeld of 
draadloos) netwerk is, moet er onderscheid worden gemaakt 
tussen twee vaak verkeerd begrepen netwerktermen: 
gegevensdoorvoer en signaalsnelheid. Gegevensdoorvoer is 
de daadwerkelijke hoeveelheid gegevens die door een 
draadloos product wordt verzonden (upstream) en ontvangen 
(downstream). De signaalsnelheid of gegevensnelheid 
daarentegen geeft een theoretisch maximum aan. Terwijl 
netwerkproducten vaak worden gerangschikt volgens hun op 
standaarden gebaseerde signaalsnelheid, zoals 54 Mbps voor 
802.11g, bedraagt de werkelijke gegevensdoorvoer, dus de 
hoeveelheid verzonden gegevens, vaak slechts een fractie van 
het theoretische maximum van de signaalsnelheid.  

De gegevensdoorvoer kan worden beperkt door een aantal 
belangrijke factoren die betrekking hebben op de omgeving of 
op het product zelf, zoals: 

 afstand tussen draadloze apparatuur: access 
points (AP's) of routers en draadloze clients (pc's, 
laptops, etc.) 

 energieniveau van de overdracht 
 bouwmateriaal van kantoor of huis 
 interferentie door radiofrequenties 
 signaaloverdracht 
 type en locatie van de antenne 

Hoewel draadloze 802.11g-netwerkproducten een 
signaalsnelheid van 54 Mbps aankunnen, ligt de praktische of 
werkelijke snelheid van de gegevensdoorvoer aanzienlijk lager.  

De nieuwe draadloze MAXg-producten van U.S. Robotics zijn 
in staat een signaalsnelheid te leveren die vergelijkbaar is 
met 125 Mbps*. Een belangrijk kenmerk is dat deze 
prestatieverbetering langs één draadloos kanaal verloopt. Zo 
wordt de interferentie vermeden die vaak optreedt wanneer 
producten worden gebruikt die de snelheid verhogen via 
meerdere kanalen tegelijk. Deze prestatieverbetering is twee 
keer zo snel als standaard 802.11g en 600% sneller dan 
802.11b-oplossingen.  



 

De bovenstaande tabel geeft de snelheid van de gegevensdoorvoer van de MAXg-producten van  
U.S. Robotics† op verschillende afstanden weer†, in vergelijking met andere ‘geaccelereerde’ 802.11g-
oplossingen en Pre-N-oplossingen, die hieronder kort worden besproken.  
 
Multiple In Multiple Out of MIMO is een technologie waarvan wordt verwacht dat die onderdeel wordt van 
de 802.11n-standaard. De afgewerkte standaard wordt eind 2006 of begin 2007 verwacht. In afwachting 
van de standaard promoten sommige leveranciers Pre-N-oplossingen met MIMO. Deze samengestelde 
radioproducten zijn aanzienlijk duurder dan MAXg (meestal twee keer zo duur) en zoals uit de tabel blijkt 
leveren ze nauwelijks of niet verhoogde prestaties. 
 
Beveiliging 
Beveiliging is erg belangrijk voor elk netwerk, of het nu bekabeld of draadloos is. Communicatie via een 
traditioneel bekabeld netwerk verloopt via fysieke kabels en de beveiliging is vaak in de fysieke 
infrastructuur ingebouwd. WLAN's gebruiken radiosignalen, waardoor deze beveiligingsmaatregelen 
mogelijkerwijs niet van toepassing zijn. Gezien het unieke karakter van draadloze gegevens, zijn er een 
aantal beveiligingsfuncties waarvan WLAN-gebruikers kunnen profiteren om de gevoeligheid van het 
netwerk voor aanvallen van hackers, vandalisme en zelfs bedrijfsspionage te beperken, zoals: 

 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
 Wi-Fi Protected Access (WPA) 
 802.1x netwerkverificatie 
 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
 Disable Broadcast SSID 
 MAC-adresverificatie 

 
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) is gebaseerd op de IEEE 802.11i-standaard en zorgt voor een 
coderingsmechanisme door gebruik te maken van Advanced Encryption Standard-Counter Mode met 
Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (AES-CCMP). Dit biedt het niveau van 
gegevensprivacy dat door vele financiële en overheidsinstanties wordt vereist. WPA2/802.11i biedt 
ook een recentere codeset en ondersteuning voor draadloze spraakoverdracht door te vermijden dat 
het signaal verdwijnt en de inhoud van de spraakoverdracht wordt verbroken tijdens roaming.  
 
WPA2 is beschikbaar in twee modes: WPA2-enterprise en WPA2-personal. WPA2-enterprise omvat 
alle WPA2-vereisten en -ondersteuning voor verificatie gebaseerd op 802.1 x/EAP. WPA2-personal is 
voornamelijk bedoeld voor kleinere bedrijven en thuisgebruik waar minder complexe 
sleutelbeheerschema's nodig zijn.  
 
WPA2/802.11i is volledig compatibel met Wi-Fi Protected Access (WPA). 
 
Wi-Fi Protected Access (WPA)  
Wi-Fi Protected Access (WPA) komt in vele opzichten overeen met WPA2/802.11i. Het belangrijkste 
verschil tussen WPA en WPA2 is het coderingstype dat wordt gebruikt: RC4/TKIP voor WPA en AES-
CCMP voor WPA2. Zowel WPA als WPA2 zijn afgeleid van 802.11i. WPA2 is de meest recente versie 
van de twee. 
 
WPA gebruikt 802.1x netwerkverificatie en Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)-
coderingsmaatregelen om een ‘pairwise’-code te creëren voor de sessies van de client in de 
bedrijfsmode. Voor sessies in de mode voor thuisgebruik kan de gebruiker eenvoudigweg een 
sleutelcode invoeren op elk AP en elke pc van het draadloze netwerk. De pairwise-code wordt 
vervolgens meegedeeld aan de client en het AP.



 

Na succesvolle verificatie verandert de TKIP de enkelvoudige statische 40-bit WEP-beveiligingscode 
in meervoudige dynamische 128-bit beveiligingscodes. In wezen vervangt TKIP de enkelvoudige, 
herhaaldelijk gebruikte WEP-code door ongeveer 500 biljoen andere mogelijke codes. 
 
De draadloze MAXg-productfamilie van U.S. Robotics omvat zowel WPA2 als WPA voor maximale 
beveiliging en een grotere interoperabiliteit met andere draadloze apparaten. 
 
802.1x netwerkverificatie 
802.1x is een verificatiemethode die een individuele client (laptop of desktop-pc) die zich probeert 
aan te melden op een WLAN access point (AP) in een niet-gemachtigde positie brengt door een 
Extensible Authentication Protocol (EAP)-startbericht naar het AP te versturen. Het AP vraagt om de 
identiteit van de client en de client verstuurt vervolgens zijn identiteit naar het AP en naar de 
verificatieserver. De verificatieserver controleert de identiteit van de client en reageert met een 
positief of een negatief bericht. 802.1x netwerkverificatie maakt deel uit van de draadloze 802.11g-
standaard en is aanwezig in alle draadloze standaardproducten die voldoen aan 802.11g, zoals het 
volledige draadloze MAXg-aanbod van U.S. Robotics. 
 
Wired Equivalent Privacy (WEP) 
Wired Equivalent Privacy (WEP) gebruikt 64- en 128-bits codering en is het coderingsschema dat 
wordt gebruikt voor 802.11a-, 802.11b- en 802.11g-netwerken. WEP codeert de gegevens die via WLAN 
worden verstuurd en beschermt zo de voorheen kwetsbare communicatie tussen client en access 
point. In combinatie met traditionele beveiligingsmaatregelen (wachtwoordbeveiliging, verificatie, 
codering, virtual private networks), kan WEP uiterst efficiënt zijn. Alle draadloze MAXg-producten van 
U.S. Robotics beschikken over 64- en 128-bits WEP-codering. 
 
Disable Broadcast SSID 
Een Service Set Identifier (SSID) is een unieke, alfanumerieke aanduiding/naam (bestaande uit 
1 tot 32 bytes) die wordt gebruikt om een WLAN te identificeren. Bovendien zorgt deze ervoor dat de 
draadloze apparaten verbinding maken met de juiste WLAN wanneer er zich meerdere WLAN's dicht 
in elkaars buurt bevinden. De naam wordt uitgezonden en is dus zichtbaar voor de draadloze clients 
binnen het bereik. 
 
De Wireless MAXg Router van (model 5461 en 805461) en het Wireless MAXg Access Point (model 
5451 en 805451) van U.S. Robotics hebben allebei Disable Broadcast SSID, dat het uitzenden van 
deze naam blokkeert, zodat die niet zichtbaar is voor de meeste draadloze apparatuur. Dit zorgt voor 
nog meer draadloze bescherming, aangezien clients meestal aan een bepaalde SSID moeten worden 
gekoppeld. 
 
MAC-adresverificatie 
Sommige access points (of draadloze routers die een access point hebben) bieden de gebruikers de 
mogelijkheid om precies aan te geven welke Media Access Control (MAC)-adressen met het netwerk 
mogen communiceren. Een MAC-adres is een hardware-adres dat elke node van het netwerk op 
unieke wijze identificeert. Alle netwerkadapters ter wereld hebben een uniek MAC-adres. Door 
specifiek aan te geven welke MAC-adressen verbinding mogen maken met het netwerk kunnen niet-
gemachtigde gebruikers worden geweigerd. Dat is precies het doel van MAC-adresverificatie. Het 
basisstation van het netwerk (access point) heeft een database met gemachtigde MAC-adressen. 
Alleen de apparaten met een gemachtigd MAC-adres krijgen toegang tot het netwerk. De Wireless 
MAXg Router (model 5461 en 805461) en het Wireless MAXg Access Point (model 5451 en 805451) 
van U.S. Robotics ondersteunen allebei MAC-adresverificatie. 



 

 
SureStart™-installatiewizard  
De draadloze MAXg-producten van U.S. Robotics bieden 
niet alleen uitgebreide functies en uitstekende prestaties, 
maar zijn ook eenvoudig te installeren en te gebruiken. Alle 
MAXg-producten van U.S. Robotics beschikken over onze 
exclusieve SureStart™-installatiewizard om ervoor te 
zorgen dat u de kracht en de mogelijkheden van MAXg ten 
volle benut.  
 
Het unieke SureStart installeert moeiteloos uw MAXg PC 
Card, USB of PCI Adapter en indien van toepassing een 
MAXg Router. De wizard valideert bovendien uw draadloze 
verbindingen en vergemakkelijkt de configuratie van de 
beveiliging. Complexe WPA2-beveiliging is niet moeilijker 
dan het inschakelen van de beveiliging en het invoeren van 
een pass phrase. PPPoE en kabelmodemdetectie zijn 
ingebouwd om de configuratie van uw internetverbinding zo 
eenvoudig mogelijk te maken. Of uw netwerkvereisten nu vrij eenvoudig of ongelofelijk complex zijn, met 
MAXg en SureStart™ van U.S. Robotics gaat u snel van start en haalt u gegarandeerd het meeste uit uw 
netwerk. 

Compatibiliteit 
Hoewel de MAXg-technologie uniek is voor de draadloze producten van U.S. Robotics, blijven ze volledig 
compatibel met standaard draadloze 802.11b- en 802.11g-oplossingen. Deze compatibiliteit geldt ook voor 
vele 802.11g-acceleratieproducten. Tot op zekere hoogte verbeteren MAXg-producten ook het bereik en de 
prestaties van niet-MAXg-producten. 

Producten met MAXg-technologie van U.S. Robotics  
U.S. Robotics biedt een totaaloplossing voor supersnel draadloos netwerken die gebruik maakt van onze 
exclusieve MAXg-technologie. Deze biedt een groter bereik, een snelheid die overeenkomt met 125 Mbps, 
een ongeëvenaarde productcompatibiliteit en de eenvoud en het gemak van de SureStart™-
installatiewizard. 

Wireless MAXg Router—model 5461 en 805461   
De Wireless MAXg Router is ideaal om supersnelle internettoegang te delen met meerdere 
computers. De specificaties omvatten: 

 Volledige router met 4-poorts Ethernet-switch en een firewall voor extra beveiliging 
 Volledige suite beveiligingsmaatregelen, zoals Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), 
WPA, 802.1x verificatie, 64/128-bit WEP-codering, geavanceerd Stateful Packet Inspection 
(SPI)-firewall, ondersteuning voor VPN-passthrough, MAC-adresverificatie en SSID-
uitschakeling 
 USB-poort en geïntegreerd printserver die een netwerkprinter van uw USB-printer maakt 
zodat deze door alle netwerkgebruikers kan worden gedeeld  

Wireless MAXg Access Point—model 5451 en 805451 
Het Wireless MAXg Access Point bezit de kracht en de functies om elk netwerk in een kwalitatief 
hoogstaand draadloos netwerk te veranderen dat het bereik van het internet thuis of op kantoor 
uitbreidt. De specificaties omvatten: 

 Draaibare directionele antenne die eenvoudig afneembaar is voor prestaties op maat 
 Volledige suite beveiligingsmaatregelen, zoals Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), 
WPA, 802.1x verificatie, 64/128-bit WEP-codering, ondersteuning voor VPN-passthrough, 
MAC-adresverificatie en SSID-uitschakeling 

 
 



 

Wireless MAXg PCI Adapter—model 5417 
De Wireless MAXg PCI Adapter biedt gebruikers de mogelijkheid om vanaf hun desktopcomputer te 
profiteren van de kracht van een volledig netwerk. Dit is de ideale oplossing voor pc's die zich 
buiten het vaste netwerk bevinden. Verbind uw bestaande bekabelde netwerk met de draadloze 
wereld voor maximale netwerkprestaties.  

 Voor gebruik op desktopcomputers, snelle en eenvoudige installatie via uw PCI-aansluiting 
 Sluit uw desktop naadloos aan op bekabelde en draadloze netwerken  
 Draaibare directionele antenne die eenvoudig afneembaar is voor prestaties op maat 

Wireless MAXg PC Card—model 5411 
De Wireless MAXg PC Card biedt u de mogelijkheid om de kracht van een volledig netwerk op uw 
laptop overal mee naartoe te nemen. Blijf verbonden met e-mails, gedeelde bestanden en het 
internet, waar u ze ook nodig hebt.  

 Voor gebruik op laptops, eenvoudig aan te sluiten op een beschikbare Type II-aansluiting 
 Sluit uw laptop naadloos aan op bekabelde en draadloze netwerken  
 Uniek energiebesparende ontwerp haalt het maximale uit de batterij en zorgt ervoor dat de 
gebruikers langer online kunnen blijven 

Wireless MAXg USB Adapter—model 5421 
De Wireless MAXg USB Adapter biedt de flexibiliteit om uw desktop of laptop op een draadloos 
netwerk aan te sluiten.  

 Voor aansluiting op de USB 1.1/2.0- poort op elke computer, laptop of desktop 
 Compact ontwerp dat gemakkelijk in uw zak past en overal zorgt voor onmiddellijk 
draadloos netwerken 
 Draaibare/directionele antenne voor betere dekking 

 
U.S. Robotics heeft de juiste oplossing voor u, of u nu begint met het opzetten van een klein netwerk, een 
bestaand netwerk wilt uitbreiden of met meerdere netwerken wilt communiceren. U.S. Robotics ontwikkelt 
oplossingen om professionals en thuisgebruikers gegevenstoegang te verschaffen. De draadloze 
netwerkoplossingen die hier zijn behandeld, zijn slechts een aantal van onze nieuwste ontwikkelingen om 
mensen wereldwijd toegang te geven tot informatie, entertainment en elkaar.  
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