
 
 
 
Vezeték nélküli MAXg technológia 
MAXimális lefedettség, teljesítmény, biztonság és egyszerűség 802.11g 
hálózatokhoz 

 
 

Néhány szó a technológiáról 
A vezeték nélküli technológia ma már kétségkívül mindenütt 
jelen van számítógépes környezetünkben, akár üzleti 
tevékenységet folytatunk, akár otthon élvezzük 
szabadidőnket. A vezeték nélküli hálózatok szabványa 
jelenleg az Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(IEEE, nemzetközi mérnökszervezet) által elfogadott 8
szabvány. A szabványokon és nem tulajdonjoggal védett 
megoldásokon alapuló vezeték nélküli hálózatok 
telepítésével biztosítható a széles körű kompatibilitás és az 
állandó teljesítmény.  
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A U.S. Robotics most a Wireless MAXg™ termékek olyan 
teljes körű kínálatát ajánlja, melyek egy lépéssel a 802.11g szabvány előtt járnak. Ezek a fejlesztések 
túlmutatnak a 802.11g szabványon, és többek között 50 százalékkal nagyobb vezeték nélküli 
lefedettséget, még nagyobb, 125 Mbps* jelátviteli sebességet, fejlett biztonsági szolgáltatásokat és az 
összes 802.11g 54 Mbps és 802.11b 11 Mbps termékkel való teljes kompatibilitást biztosítanak. A 
következő fejezet a 802.11g vezeték nélküli szabványt ismerteti, és bemutatja a U.S. Robotics 
Wireless MAXg termékcsaládban megvalósított fejlesztéseket. 

Jobb vételi érzékenység = Nagyobb lefedettség 
A vezeték nélküli hálózatok esetében a legnagyobb 
probléma a teljesítmény biztosítása az iroda vagy 
lakás teljes területén. A sugárzott jelek az 
adóállomástól távolodva egyre gyengülnek. A 
802.11g szabvány rendszerei gyengülő jelek 
esetében csökkentik a sebességet. Emiatt a 
lefedett területen belüli mozgás 
sebességcsökkenéshez vezet. Az ideális termék a 
gyengébb jeleket is azonos sebességgel veszi. A 
USR a MAXg termékcsaládot olyan újításokkal l
el, melyek a vett rádiójeleket még adattá 
visszaalakításuk előtt erősítik fel. Technikai 
értelemben ez a vételi érzékenység növelését 
jelenti, mely a terméket nagyobb sebességre teszi 
képessé nagyobb távolságból is. A MAXg további 
előnye, hogy a megnövelt vételi érzékenység 
bármely más termék működésére is kedvezően h
Ez a teljesítménynövelő újítás működik bárm
802.11g jellel, így a már meglévő hálózat is 
részesül a MAXg technológia előnyeiből. 
* A tényleges sebesség a hozzáférési pontok és a vezeték nélküli ügyfelek közti távolság és egyéb környezeti tényezők függvényében eltérhet. 

 A KeyLabs független tesztje alapján. A teljes jelentés a www.usr.com/maxg címen található. 



Energiafelhasználás 
A vezeték nélküli kommunikációt laptop számítógépeken alkalmazva a felhasználó teljes 
mozgásszabadságot élvezhet. Azonban a laptop számítógépek legnehezebb alkatrésze az 
akkumulátor. A legtöbb felhasználó számára nagyon fontos a hatékony akkumulátorhasználat, hogy 
ne legyen szükség tartalékakkumulátor alkalmazására. A U.S. Robotics Wireless MAXg technológiát 
úgy fejlesztettük ki, hogy más vezeték nélküli eszközökkel összehasonlítva energiafelhasználása 
alacsonyabb legyen, mert a megnövelt akkumulátor-élettartam minden utazó üzletember számára 
fontos tényező. A MAXg technológiával készült termékek csak a legszükségesebb, minimális energiát 
fogyasztják. A készülékek gyári beállításai az alacsony energiafogyasztást szolgálják, így a MAXg 
technológia használói mind élvezhetik ennek előnyét anélkül, hogy bármit is külön be kéne állítaniuk. 

Teljesítmény – Adatátvitel és jelsűrűség 
A vezeték nélküli hálózati eszközt vásárlók számára az egyik legfontosabb tényező a termék 
sebessége. Ez általában egy számmal fejezhető ki, például 54 Mbps vagy 11 Mbps, a valódi 
sebesség azonban ennél összetettebb.  

* A tényleges sebesség a hozzáférési pontok és a vezeték nélküli ügyfelek közti távolság és egyéb környezeti tényezők függvényében eltérhet. 
 A KeyLabs független tesztje alapján. A teljes jelentés a www.usr.com/maxg címen található. 
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Egy vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat valódi 
képességeinek, hatékonyságának és hátrányainak 
megértéséhez először különbséget kell tenni két, gyakran 
összetévesztett fogalom, az adat- és a jelátviteli sebesség 
között. Az adatátviteli sebesség a vezeték nélküli 
termékeknél a ténylegesen átvitt (fel- és letöltött) 
adatmennyiséget jelöli, míg a jelátviteli sebesség az 
elméleti maximális értéket. Ezért bár a vezeték nélküli 
hálózati termékeket gyakran a szabványnak megfelelő 
jelátviteli sebesség mértékével jellemzik, például a 8
esetében 54 Mbps, a tényleges adatátvitel mértéke a
jelsűrűség elméleti maximumának gyakran csak töredéke.  

Az adatátvi
tényező korlátozza, például: 

 A vezeték nélküli e
útválasztók és vezeték nélküli ügyfelek (asztali 
számítógépek, laptopok stb.) közötti távolság 
Átviteli teljesítmény 

 Az épület anyagszer
 Rádiófrekvenciás interferenc
 Jelterjedés 
 Az antenna 

ár a 802.11g vezeték nélküli hálózati termékek 
képesek az 54 Mbps jelátviteli sebesség elérésére, a 
gyakorlatban a tényleges adatátviteli sebesség ennél 
jelentősen alacsonyabb.  

Az új U.S. Robotics Wirele
ténylegesen képes a 125 Mbps* teljesítménnyel 
összemérhető jelátviteli sebesség megvalósításá
megjegyezni, hogy ez a teljesítménynövelés egyetlen
vezeték nélküli csatornán történik meg, elkerülve így 
sebességnövelést több csatorna összekapcsolásával 
megvalósító más termékek esetében gyakran fellépő 
interferenciát. E teljesítménynövelés eredményeként a
sebesség a 802.11g szabvány kétszerese, a 802.11b 
szabvány szerinti megoldásoknál pedig 600%-kal 
gyorsabb.



 

A fenti grafikonok a U.S. Robotics MAXg termékek adatátviteli teljesítményét mutatják†, különböző 
távolságnál, más 802.11g „gyorsított megoldásokkal” és Pre-N megoldásokkal összehasonlítva, 
melyeket lentebb röviden ismertetünk.  

A többszörös bemenet, többszörös kimenet (Multiple In Multiple Out, MIMO) olyan technológiai 
fejlesztés, amely várhatóan a 802.11n szabvány része lesz. E szabvány véglegesítése 2006 végére, 
2007 elejére becsülhető. Egyes gyártók már a szabvány megjelenése előtt bemutatták MIMO 
technológiával ellátott Pre-N megoldásaikat. Ezek a többszörözött rádióforgalmú termékek jelentősen 
drágábbak a MAXg termékeknél (általában kétszer annyiba kerülnek), és mint az ábra is bizonyítja, 
mindössze kevés vagy semennyi teljesítménynövekedést sem eredményeznek. 

Biztonság 
A biztonság minden vezetékes és vezeték nélküli hálózatban nyilvánvalóan fontos tényező. A 
hagyományos, vezetékes hálózati kommunikáció esetén a biztonsági megoldások gyakran a fizikai 
infrastruktúrába beépülve találhatók. A vezeték nélküli hálózatok rádiójeleket használnak, ezért 
ezeknél ugyanezek a biztonsági intézkedések nem feltétlenül alkalmazhatók. A vezeték nélküli adatok 
különleges volta miatt számos olyan biztonsági megoldás létezik, mellyel a vezeték nélküli 
felhasználók a hackerek, rongálók vagy éppen ipari kémek ellen védhetik hálózatukat. Ezek a 
következők: 

 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
 Wi-Fi Protected Access (WPA) 
 802.1x hálózati hitelesítés 
 Vezetékessel egyenértékű titkosítás (WEP) 
 Hálózati azonosító sugárzásának kikapcsolása 
 MAC cím hitelesítése 

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
A Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2, Wi-Fi védett hozzáférés) az IEEE 802.11i szabványon 
alapul, és az AES-CCMP (továbbfejlesztett titkosítási szabvány – titkosítóblokk-láncoló 
üzenethitelesítő-kód protokollos számlálómód) alapján valósítja meg a titkosítást. Ez számos 
gazdasági és kormányzati szervezet igényeinek megfelelő szintű adatvédelmet biztosít. A 
WPA2/802.11i ezen kívül biztosítja a legfrissebb kódkészletet és támogatást a vezeték nélküli 
hangalkalmazások számára, a jelveszteség és a hangkimaradás megelőzése érdekében.  

A WPA2 két módban működhet: WPA2-vállalati és WPA2-személyes módban. A WPA2-vállalati 
mód a WPA2 teljes készletét és a 802.1 x/EAP-alapú hitelesítés támogatását tartalmazza, míg a 
WPA2-személyes mód elsősorban kevésbé összetett kulcskezelési módot igénylő, kisvállalati és 
otthoni környezetben használható.  

A WPA2/802.11i teljesen kompatibilis a korábbi Wi-Fi Protected Access (WPA) szabvánnyal. 

Wi-Fi Protected Access (WPA)  
A Wi-Fi Protected Access (WPA) sok szempontból hasonló a WPA2/802.11i szabványhoz. A fő 
különbség a WPA és WPA2 szabvány között a használt titkosítás típusa: RC4/TKIP a WPA 
esetében, és AES-CCMP a WPA2 esetében. A WPA és a WPA2 egyaránt a 802.11i 
leszármazottja, a kettő közül a WPA2 az újabb. 

A WPA 802.1x hálózati azonosítást és Temporal Key Integrity Protocolt (TKIP, ideiglenes 
kulcsintegritási protokoll) használ a kulcspárok előállításához vállalati környezetben való 
használat esetén. Otthoni alkalmazáskor a felhasználó mindössze egy mesterkulcsot ad meg a 
vezeték nélküli hálózat hozzáférési pontjaira és számítógépeire. Ezután megtörténik a kulcspár 
közvetítése az ügyfél és a hozzáférési pont felé. 

Sikeres hitelesítés után a TKIP az egyszerű, statikus, 40 bites WEP biztonsági kulcsot több 
dinamikus, 128 bites kulccsá alakítja. Lényegében a TKIP hozzávetőlegesen 500 trillió másik 
kulccsal váltja ki az ismételten használt, egyszeres WEP kulcsot. 
 



 

A U.S. Robotics Wireless MAXg termékcsalád a maximális biztonság és a más vezetékes 
eszközökkel való széles körű együttműködés biztosítása érdekében WPA2 és WPA titkosítást is 
tartalmaz. 

802.1x hálózati hitelesítés 
A 802.1x egy hitelesítési módszer, mely az egyes ügyfeleket (laptop vagy asztali számítógép) 
vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontra csak EAP (kiterjeszthető címhitelesítési protokoll) 
kezdőüzenet elküldése után engedi belépni, ekkor még jogosultságok nélkül. A hozzáférési pont 
azonosítására szólítja fel az ügyfelet, melyre válaszul az ügyfél elküldi azonosító adatait a 
hozzáférési pontnak, majd a hitelesítőkiszolgálónak. A hitelesítőkiszolgáló ellenőrzi az ügyfél 
azonosító adatait, és elfogadó vagy elutasító üzenettel válaszol. A 802.1x hálózati hitelesítés 
része a 802.11g vezeték nélküli szabványnak, és megtalálható minden 802.11g szabványnak 
megfelelő eszközben, így a teljes U.S. Robotics Wireless MAXg termékcsaládban is. 

Vezetékessel egyenértékű titkosítás (WEP) 
A vezetékessel egyenértékű titkosítás (WEP) 64 és 128 bites titkosítást használ, és kódolási 
sémáját 802.11a, 802.11b és 802.11g hálózatokban való használatra tervezték. A WEP titkosítja 
a vezeték nélküli hálózaton átvitt adatokat, védve ezzel a hozzáférési pont és az ügyfél közötti 
sérülékeny kapcsolatot. Ezt hagyományos biztonsági megoldásokkal (jelszavas védelem, 
hitelesítés, titkosítás, virtuális magánhálózatok) kombinálva, a WEP nagyon hatékony lehet. Az 
összes U.S. Robotics Wireless MAXg termék tartalmaz 64 és 128 bites WEP titkosítást. 

Hálózati azonosító sugárzásának kikapcsolása 
A hálózati azonosító (Service Set Identifier, SSID) egyedileg meghatározott,1–32 byte 
hosszúságú név, és a vezeték nélküli hálózat azonosítására szolgál, lehetővé téve ezzel a 
vezeték nélküli eszközök számára a megfelelő vezeték nélküli hálózathoz csatlakozást olyan 
esetben, amikor egyidejűleg több közeli, egymást átfedő, vezeték nélküli hálózat üzemel. Ez egy 
sugárzott azonosító, mely a vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül elhelyezkedő ügyfelek 
számára látható. 

A U.S. Robotics Wireless MAXg Router (5461 és 805461 sz. típus) és a Wireless MAXg Access 
Point (5451 és 805451 sz. típus) termékek esetében lehetőség van az SSID sugárzásának 
kikapcsolására, így az azonosító elrejthető a legtöbb vezeték nélküli eszköz elől. Ez a vezeték 
nélküli védelem újabb rétegét adja, mert a vezeték nélküli eszközöket általában egy adott SSID 
azonosítóhoz kell társítani. 

MAC cím hitelesítése 
Egyes hozzáférési pontok (vagy hozzáférési pontot tartalmazó vezeték nélküli útválasztók) 
esetében a felhasználónak lehetősége nyílik a hálózati kommunikációra jogosult eszközök MAC 
címének pontos meghatározására. A MAC cím olyan hardvercím, amely a hálózat minden 
egyes elemét egyedileg azonosítja. A világon minden hálózati adapter egyedi MAC címmel 
rendelkezik. A hálózati csatlakozásra engedélyezett eszközök MAC címének szigorú 
meghatározásával a jogosulatlan felhasználók kizárhatók. A MAC cím hitelesítése pontosan ezt 
teszi. A hálózati bázisállomás (hozzáférési pont) nyilvántartja a jogosult MAC címek adatbázisát. 
A hálózatba csak a jóváhagyott MAC címmel rendelkező eszközök léphetnek be. A U.S. 
Robotics Wireless MAXg Router (5461 és 805461 sz. típus) és a Wireless MAXg Access Point 
(5451 és 805451 sz. típus) termékek támogatják a MAC cím hitelesítését. 

 
 



SureStart™ telepítővarázsló  

 

A U.S. Robotics MAXg vezeték nélküli termékcsalád 
nemcsak funkcióit és teljesítményét tekintve kiváló, de 
telepítése és használata is egyszerű. A U.S. Robotics 
MAXg termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik 
egyedülálló SureStart™ telepítővarázsló 
megoldásunkkal, amely segít kihasználni a MAXg 
kínálta lehetőségeket.  

Az iparban egyedülálló módon, a SureStart 
zökkenőmentesen telepíti a MAXg PC Card, USB vagy 
PCI Adaptert, és ha van ilyen, a MAXg Routert is; 
ellenőrzi a vezeték nélküli kapcsolatokat, és segít a 
biztonsági szolgáltatások beállításában. Az összetett 
WPA2 biztonság beállítása csak a védelem 
bekapcsolását és egy jelmondat begépelését igényli. A 
PPPoE és a kábelmodem-felismerés a folyamat 
automatikus része, így az internetkapcsolat beállítása 
pillanatok kérdése. A U.S. Robotics MAXg és a 
SureStart™ viszonylag egyszerű, de akár rendkívül összetett hálózati igények esetén is lerövidíti a 
munkát, és lehetővé teszi, hogy Ön maximálisan kihasználja hálózatát. 

Kompatibilitás 
Fontos megjegyezni, hogy bár a MAXg technológia a U.S. Robotics vezeték nélküli termékcsalád 
egyedi megoldása, a kompatibilitás teljes körűen biztosított a 802.11b és 802.11g szabvány vezeték 
nélküli megoldásaival. Ez a kompatibilitás érvényes sok gyorsított 802.11g termékre is. A MAXg 
termékek megnövelik a nem MAXg termékek hatósugarát és teljesítményét is, bár nem azonos 
mértékben. 

A U.S. Robotics Wireless MAXg termékcsalád  
A U.S. Robotics teljes körű kínálatot biztosít a nagysebességű, vezeték nélküli megoldások terén, 
kiegészítve a kizárólagos MAXg technológiával, amely megnövelt lefedettséget, 125 Mbps 
sebességgel egyenértékű teljesítményt, felülmúlhatatlan biztonsági szolgáltatásokat, széles körű 
termékkompatibilitást és a SureStart™ telepítővarázsló kínálta egyszerűséget nyújtja. 

Wireless MAXg Router – 5461 és 805461 sz. típus   
A Wireless MAXg Router ideális megoldás nagysebességű internetkapcsolat több számítógép 
közötti megosztására. Főbb tulajdonságok: 

 Teljes értékű útválasztó 4 portos Ethernet kapcsolóval és nagy biztonságú tűzfalas 
védelemmel 
 Biztonsági megoldások teljes készlete, köztük Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2/802.11i), WPA, 802.1x hitelesítés és 64/128 bites WEP titkosítás, 
továbbfejlesztett Stateful Packet Inspection (hatékony csomagellenőrző, SPI) tűzfal, 
VPN átjáró támogatása, MAC cím hitelesítése és SSID sugárzás kikapcsolása 
 USB port és beépített nyomtatókiszolgáló, amelynek segítségével bármely USB 
nyomtató hálózati nyomtatóként használható, és így a hálózati felhasználók között 
megosztható  

Wireless MAXg Access Point – 5451 és 805451 sz. típus 
A Wireless MAXg Access Point segítségével bármely vezetékes hálózat nagy teljesítményű, 
vezeték nélküli hálózattá alakítható, mely az internetelérést kiterjeszti a lakás vagy az iroda 
teljes területére. Főbb tulajdonságok: 

 Könnyen az egyéni igényekhez igazítható, levehető forgatható és irányítható antenna 



 Számos biztonsági szolgáltatás, köztük Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), 
WPA, 802.1x hitelesítés, 64/128 bites WEP titkosítás, VPN átjáró támogatása, MAC 
cím hitelesítése és SSID sugárzás kikapcsolása 

Wireless MAXg PCI Adapter – 5417 sz. típus 
A Wireless MAXg PCI Adapter asztali számítógépek számára teszi elérhetővé a teljes hálózat 
szolgáltatásait – ideális megoldás arra az esetre, ha egy számítógépet a kiépített kábelezéstől 
eltérő helyen kíván üzemeltetni. A hálózati teljesítmény növelése érdekében csatlakoztassa 
számítógépet a vezeték nélküli világhoz.  

 Asztali számítógépekben való használathoz – gyorsan és könnyen telepíthető a PCI 
foglalatba 
 A munkahely zökkenőmentesen beilleszthető a vezetékes és a vezeték nélküli 
hálózatba  
 Könnyen az egyéni igényekhez igazítható, levehető forgatható és irányítható antenna 

Wireless MAXg PC Card – 5411 sz. típus 
A Wireless MAXg PC Card a laptop számítógépek számára teszi elérhetővé a teljes hálózat 
szolgáltatásait. Bárhonnan e-mailezhet, elérheti osztott fájljait és az internetet.  

 Laptop számítógépek esetén egyszerűen csatlakoztassa szabad Type II foglalatba 
 A laptop zökkenőmentesen integrálható a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatba  
 Egyedi energiatakarékos kialakítása révén a laptop akkumulátora hosszabb 
internetezést tesz lehetővé 

Wireless MAXg USB Adapter – 5421 sz. típus 
A Wireless MAXg USB Adapter rugalmas megoldást kínál asztali és laptop számítógépek 
vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatásához.  

 Bármely, USB 1.1/2.0 porttal rendelkező laptop vagy asztali számítógéphez 
használható 
 Kis mérete miatt a zsebében is elfér, így bármikor azonnali vezeték nélküli kapcsolat 
alakítható ki 
 Forgatható antenna a jobb lefedettség érdekében 

Tehát akár kicsiben kezdi, akár bővíti hálózatát, vagy több hálózattal próbál kommunikálni, a U.S. 
Robotics megoldása megfelel az Ön egyedi igényeinek. A U.S. Robotics folyamatosan fejleszti 
megoldásait, melyek üzleti és otthoni felhasználók számára egyaránt hozzáférést biztosítanak. Az itt 
bemutatott vezeték nélküli hálózati megoldások csak néhány legutóbbi fejlesztésünket tartalmazzák, 
melyek célja az emberek információval való ellátása, szórakoztatása és a személyes kapcsolatok 
fenntartásának elősegítése világszerte.  
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