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PREDSTAVITEV

Cisco – čarobnost domačega omrežja

ZanEsljivo omrEžjE jE Enostavno
..Cisco predstavlje novo linijo usmerjevalnikov – E1000, E2000 in E3000..

Povezava računalnika v omrežje je precej enostaven postopek, dokler gre samo za en osebni
ali prenosni računalnik. Modem, kabel in računalnik, pa imamo! S trenutkom, ko se pojavi potreba po več povezanih računalnikih, se »od nikoder« pojavijo tudi strokovni izrazi. Domačemu
uporabniku TCP/IP, PPoE, IP, MAC ali »maska
podomrežja« ne povedo dosti. Med vsemi temi
izrazi je (bilo) potrebno krmariti do končnih nastavitev, da so računalniki lahko vzpostavili stik s
svetom. Blagovne znamke Linksys ni potrebno
posebej predstavljati. Zadnjih sedem let nudi trgu varno, fleksibilno in zanesljivo povezavo s
spletom (svetom) – predvsem s pomočjo naj-
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bolje prodajanega usmerjevalnika na svetu WRT54GL. Kot vsa tehnologija se tudi mrežna
oprema razvija, tako tehnološko kot oblikovno.
Lani je Linksys predstavil novo linijo usmerjevalnikov in novo programsko opremo Network
Magic, v želji uporabnikom olajšati nastavitve
omrežja in pogled v svet. Letos je oboje prenovil – usmerjevalnike z novo, »E« linijo, programski paket pa s Cisco Connect programskim paketom. Gre za nov pristop podjetja Cisco v t. i.
»consumer« segment.
Prenovitev pomeni izreden korak v smeri enostavnosti nastavitev omrežja. Največji adut nove
programske opreme usmerjevalnikov Linksys
E1000, E2000 in E3000 je hitrost in enostavnost
nastavitve. Korak za korakom - namestitev, priklop in nastavitev osnovnih lastnosti omrežja
usmerjevalnik nastavi samodejno. Naprednejše
nastavitve boste uporabniki še vedno lahko nastavljali s pomočjo spletnega brskalnika. To pomeni, da se boste sami odločali, kdaj dopustite
posameznemu družinskemu članu ali sodelavcu dostop do spleta, katere strani sme uporabnik obiskovati (ali katerih NE sme). Po lastni presoji boste zagotavljali nivo varnosti v omrežju,

samodejno ali od primera do primera boste lahko zavračali vsiljivce v omrežje. Usmerjevalniki
serije E ponujajo poleg vseh, že od prej poznanih funkcionalnosti, že v osnovni konfiguraciji
možnost ločenega brezžičnega omrežja za goste, starševski nadzor, varnostne nastavitve, prioritete po vrstah prometa in podobno.
Enostavnost nastavitev dostopa do skupnih datotek omrežja vas bo navdušila, prav tako kot
možnost odpravljanja morebitnih težav v mreži,
dodajanje novih uporabnikov, t. i. »advisor« - del
programa, ki pomaga z nasveti, kako nastaviti
omrežje in zaščito.
S serijo Linksys E usmerjevalnikov je Cisco pred
dejstvo postavil skeptične uporabnike. Odslej ni
več vzroka, da usmerjevalnik ne bi bil več center
doma. Mrežnih naprav je vedno več, potreba in
priložnost po povezovanju računalniških in multimedijskih naprav vedno večja. Vsako leto imamo več idej, kako povezati med seboj naprave,
za katere pred leti nismo niti mislili, da bi bile
»spletne«.
Usmerjevalnik torej potrebujemo za tako »igranje«. Usmerjevalnik postaja center doma. Naj bo
to Cisco usmerjevalnik serije Linksys E.
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