KOMEЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ПРЕДСТАВЯ

Подсигурете мрежата в офиса
Рутерите на Linksys RV042 и RV082 гарантират стабилен достъп до Internet чрез поделяне
на две независими връзки към глобалната мрежа.
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V042 и RV082 са два нови VPN рутера
от Linksys, предназначени да покрият
нуждите на малките офиси, чието естество на работа изисква наличието на сигурна и стабилна връзка към Internet 24 часа в
денонощието. Дори и най-добрите Internet
доставчици имат своите черни дни, в които непредвидимите игри на съдбата ще
ви оставят с нетърпеливо вперен поглед
в екрана пред замръзналия прозорец на бра-
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узера. За да не губите ценно време и пари,
подсигурете спокойствието в офиса чрез
двойката външни WAN портoве на рутерите RV042/RV082. Те поддържат всички стандартни функции на типичен 10/
100 Mbps рутер, разпределящ трафика от
и към Internet между компютрите в офиса, но освен базовия порт за външна връзка разполагате и с втори такъв, към който да включите алтернативна линия (за
най-висока степен на сигурност е добре тя
да е от друг доставчик на Internet). Може
да конфигурирате рутера да използва втората линия като резервен вариант и да
прибягва до нея само в случай на проблеми
с първата, или пък да работи едновременно и с двете. При едновременен достъп и
през двете линии, рутерът балансира заявките и натоварването от различните
компютри в офиса така, че достъпните
мрежови ресурси да се поделят и използват възможно най-рационално.

Моделът Linksys RV042 има 4 порта за
директна 10/100 Mbps връзка към четири
офис PC или за продължение към други
хъбове или суичове с цел разширяване
на капацитета на мрежата успоредно с
нарастващите нужди на фирмата. При
по-скъпия модел RV082 броят на портовете е увеличен двойно – от 4 на 8, което
всъщност е и тавана за броя на машините в един типичен малък офис.

стени, които да предотвратят всеки
неоторизиран опит за достъп към вашата мрежа отвън, включително атаки от
хакери и опити за промишлен шпионаж.
SPI зашитата е проста, но ефективна.
Тя се основава на проверка на ниво IP, при
която се удостоверява легитимността
на всеки отделен пакет, т.е. дали той
е получен в отговор на заявка, подадена
от вътрешната мрежа. Този подход
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Двата рутера имат своето поле за
приложение и в дейността на големите
компании, разкриващи свои отдалечени
звена или малки регионални офиси, които
трябва да имат непрекъсната и отлично
защитена връзка към корпоративната
мрежа. Това става възможно благодарение
на VPN (Virtual Private Network) технологиите, чиято имплементация в разглежданите рутери на Linksys позволява
създаването на до 30 криптирани канала
за връзка през Internet, по които да бъде
прехвърляна конфиденциална фирмена информация. Освен за връзка към мрежата
на компанията-майка, VPN е идеалното
решение за осигуряване на пълен достъп
на мобилни потребители до мрежовите
ресурси в офиса, сякаш те са физически
разположени в него.
Linksys RV042 и RV082 изпълняват
ролята и на DHCP сървър и имат мощни
SPI (Stateful Packet Inspection) защитни

не ограничава комуникациите от офис
мрежата навън, но сравнително добре
филтрира (без излишно да затормозява)
външния трафик. Освен всичко друго SPI
защитната стена може лесно да послужи
като инструмент за персонализиране на
достъпа на служителите до Internet на
база филтриране по IP адреси. Конфигурирането на дейността на рутерите
Linksys RV042 и RV082 става през удобен
HTML интерфейс, който се визуализира
от всеки браузер.
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