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PREDSTAVITEV

Usmerjevalniki Linksys

»Safety first!« (Naprej varnost)
..Telefon

in tablica nista več le orodje za pogovore, ampak postajata mobilna pisarna, orodje poslovne komunikacije, osrednji del

komunikacije mladih. Lahko je tudi krasno vzgojno orodje! Pretiravamo? Pomislite znova!..

Spremembe v družbi ter način in tempo živ
ljenja nas postavljajo pred izzive. Tehnologija
narekuje način, kako se učimo, delamo in se
igramo, mobilnost in dosegljivost pa sta post
ali glavni vrlini sodobnega vsakdana.
Z razširjenostjo širokopasovnih povezav se je
neverjetno povečalo število uporabnikov sve
tovnega spleta. Posledično je večje tudi
število naprav, ki jih povezujemo s svetovnim
spletom. Če smo pred leti uporabljali vsak po
največ eno napravo za dostop do spleta, stro
kovnjaki pričakujejo leta 2018 deset milijard
povezanih naprav. Če mislite, da je ocena pre
tirana, doma preštejte vse telefone in tablice,
dodajte prenosnik, igralno konzolo, tiskalnik
(tudi ta šteje!) in druge naprave. K številki
dodajte še vse naprave za upravljanje pamet
nega doma in interneta stvari, ki se bodo
skokovito pojavile v prihajajočem času.
Bistveno se je tudi spremenila oblika podatkov,
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ki jih prenašamo. Do ne
davnega smo med upora
bniki največ prenašali tek
stovne datoteke (pošto in
dokumente), ki jih zdaj su
vereno prekašajo slikovne in
videovsebine. Po zaslugi
zmogljivih kamer pametnih
telefonov je postalo enostav
no deliti multimedijske vse
bine, in sicer tako poslovno kot
med vrstniki. Da bi doma, na de
lovnem mestu ali javnih krajih
prenos podatkov bil kar najbolj tekoč, je v
vsakem okolju potreben zmogljiv, zanesljiv us
merjevalnik. Ta je ob pametni izbiri in primerni
nastavitvi lahko podaljšana roka starša oziro
ma vzgojni inštrument. Zmogljivejše usmer
jevalnike Linksys lahko uporabimo kot osredn
ji povezovalni, podatkovni element v stano
vanju ali hiši. Njihova zanesljivost, varnost in
enostavnost omogočajo namestitev in upora
bo slehernemu uporabniku oziroma uporab
nici, ne glede na njegovo oziroma njeno
tehnično znanje. V udobju doma lahko dosto
pate do službenega okolja, z dopusta postane
upravljanje doma mogoče z dotikom ekrana,
datoteke so dosegljive in varnost zagotovlje
na. Ta je pri občutljivi skupini uporabnikov še
kako pomembna. Starši se boste strinjali, da je
pomembno otroka obvarovati pred neželenimi
vsebinami spleta. Linksysov Parental Control –
starševski nadzor dela za vas!
Vi ste tisti, ki določite, kateri uporabnik kaj sme
in česa ne sme. Z enostavnim uporabniškim
vmesnikom nadziramo in upravljamo nas
tavitve naprav omrežja in naprav v njem. Kadar
koli lahko nastavimo parametre usmerjevalnika
– ime omrežja, geslo za dostop, dostop gostom.
Če to opišemo kot osnovne pravice dostopa, je
starševski nadzor (parental control) orodje, ki
narekuje obisk dovoljenih in prepovedanih
spletnih mest. Prej smo omenili vzgojno orodje,
saj starševski nadzor časovno dovoljuje/pre
poveduje uporabo spleta, kar je uporabno, ka
dar so starši in otroci dogovorjeni za časovni ok
vir uporabe spleta. Poleg tega starši z upo
rabniškim vmesnikom omogočajo ali prepove

dujejo dostop do
navedenih splet
nih mest. Pred
nost tega načina
je navedba kon
kretnih spletnih
strani, ki jih pre
povemo. S pame
tnim telefonom
imate vso mož
nost nastaviti do
stop do spleta za
uro manj ali več –
od vašega po
tomca odvisno,
kaj je zaslužil. Vse
navedeno je dos
topno s katerekoli
točke na svetu,
pogoj je brezžična ali mobilna povezava s spletom.
Smo omenili, da je tovrstno nastavljanje enostav
no, grafično podprto in zelo logično?
Enako enostavno kot s starševskim nadzorom
je tudi s pravicami prijateljev na obisku. Ločeno
omrežje za goste vam zagotavlja neomejeno
spletno varnost in zasebnost. Gostje se bodo v
splet povezali prek ločenega omrežja, brez sle
herne možnosti dostopa do vašega omrežja,
datotek in naprav. Tudi njim lahko dostop
omogočite ali prepoveste, četudi vas ni doma
v času obiska. Ločeno omrežje za goste je stal
nica pri usmerjevalnikih Linksys in kot tako za
gotavlja gostom dostop do spleta, lastniku
mreže pa brezskrbno uporabo spleta, varnost
in zasebnost. 
(P. R.)
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