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Суичове на Linksys за растящите
предизвикателства пред вашата мрежа
Linksys SRW224G4 и SRW248G4 са 24 и 48 портови суичове на Linksys, които чрез своята
сигурност и надеждност са готови да поемат натоварването в мрежата на офиса,
осигурявайки ви простор за бъдещ растеж и развитие.
Сигурността е ключов фактор за днешните онлайн бизнес
и комуникации. Благодарение на WebView управляващия
софтуер, конфигурирането на Linksys SRW224G4 и SRW248G4
се извършва при гарантирано висока степен на сигурност на
базата на SSL достъп през Web и SSH достъп чрез Telnet. Контролът върху сигурността на ниво потребител се осъществява чрез 802.1х протокол и RADIUS механизъм за проверка
на автентичността, който може да бъде подплатен и с
филтриране по MAC адрес.
За нуждите на разрастващият се
бизнес, Linksys SRW224G4 е оборудван с 4
на брой Gigabit Ethernet порта за връзка,
които да осигурят достатъчен капацитет за покриване на нуждите на 24-те
10/100 Mbps Ethernet канала към мрежо-

вите устройства в офиса. SRW248G4 притежава аналогични
технически параметри, но броят на 10/100 Mbps Ethernet
портовете е увеличен двойно, за да достигне 48. Суичовете
на Linsys са идеално решение за разпределяне на интензивния
мрежов трафик при пренос на глас и видео в реално време.
Чрез Strict Priority техниката за моделиране на трафика се
постига ефективно и безконфликтно съжителство между
данните и извършващият се в реално време пренос на глас и
видео.
Индивидуалните потребители и приложения могат да
получат по-висок приоритет от останалите по няколко
различни начина – по порт, чрез задаване на приоритет на
ниво Layer 2 (802.1p), чрез приоритет на ниво Layer 3 (TOS или
DSCP) или по IPv6 клас трафик. Intelligent Broadcast, Multicast и
Unknown Unicast контрола ограничава до минимум ефекта от
този тип приоритетен трафик върху регулярния обмен на
данни. IGMP Snooping канализира тежкия широколентов видео

трафик само до потребителите, които са го изискали,
без да наводнява цялата мрежа с него. Входящият трафик
може да се моделира чрез набор от зададени политики,
а шейпингът на изходящият се определя от наложените
ограничения върху мрежовия достъп.
Linksys са съоръжили моделите SRW224G4 и SRW248G4
със серия от функции, чрез които лесно да разширявате
и надграждате мрежата си от суичове. Обединението на

връзки позволява формирането
на широколентови магистрали
между суичовете. Освен всичко
друго, то осигурява високо ниво
на надеждност и устойчивост
на сривове и е предпоставка за
запазване на работоспособността на цялата система, дори когато някоя от връзките се
прекъсне. Spanning Tree (STP), Fast Spanning Tree и Multiple
Spanning Tree ви дават шанс да изградите обширна мрежа
от суичове, увеличавайки многократно капацитета на
натоварване на системата.
Богатите възможности за управление на WebView суичовете включват SNMP, RMON, Telnet и HTTP опции за конфигуриране и контрол, чрез които гъвкаво и безпроблемно
да интегрирате тези устройства във вашата мрежа и да
извлечете най-доброто, на което са способни.
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