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МИНИМАЛНИ СИСТЕМНИ
ИЗИСКВАНИЯ: Pentium III
процесор или негов аналог, 256
MB RAM, Windows 7, Vista или
XP (SP1), Ethernet или безжичен
мрежов адаптер, 100 MB свободно дисково пространство.
ДА: Не е необходимо да имате
специални познания, за да
си инсталирате една напълно
функционална мрежа. Готово
решение и на проблемите със
сигурността.
НЕ: За операционни системи,
по-стари от Windows XP, ще
трябва да си намерите и инсталирате неактуална версия на
програмата.
МНЕНИЕ: Много добра програма, особено за потребители
с малко или средно разбиране
за мрежите, която конфигурира мрежата и служи като
обучаващо, защитно, че дори и
шпионско средство.

Едно, две...

мрежата е готова!
Н

якои потребители могат сами да
си конфигурират мрежата, но има
и такива, които изтръпват само от
мисълта да направят подобно нещо. Програмата Network Magic е преди всичко за
изпитващите затруднения, но може да се
окаже полезна и за средно напредналите
– не толкова с това, че прави настройки
на различните устройства, за да комуникират безпроблемно помежду си, колкото
с допълнителните приложения за вътрешен контрол и защита срещу външни
атаки.
Интерфейсът и помощните файлове са
преведени на български, което несъмнено
ще е в полза на мрежовите ентусиасти,
които не владеят чужди езици. Нещо
повече – българският в менютата не е
буквален превод; подходено е с идеята
термините да са разбираеми и за лаици,
и за професионалисти. С помощта на
подробните упътвания постепенно ще се
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научите как да споделяте файлове и периферни устройства като принтери, а също
така ще се ориентирате и за най-честите
заплахи, насочени срещу една мрежа.
Network Magic Pro включва собствена система за защита и предупрежения за атаки,
но се разбира с аналогичния софтуер, разработван от други компании – ако вече
имате инсталиран firewall и държите на
него, новата програма няма да му пречи.
Ако решите да ползвате Network Magic
за вече направена мрежа, също няма да
имате главоболия. Напротив, дори можете
да бъдете упътени как да поправите или
оптимизирате връзките, като в много от
случаите програмата може да го направи
и автоматично. Разбира се, едно от найценените качества на всеки софтуер е
умението да работи, без да ви се натрапва. В тази връзка можете в удобно за вас
време да поглеждате виртуалните карти
на мрежата, включващи всички устрой-

ства, както и да се информирате по дневните автоматично генерирани рапорти.
Този, който контролира Network Magic,
контролира действията на всички потребители, свързани с мрежата. Една от опциите е направо шпионска – ако се чудите
какви сайтове посещават малолетните ви
деца или с какви хора контактуват чрез
социалните програми, можете през определени интервали да снимате скрийншот
на десктопа им. Разбира се, някои сайтове
и услуги могат да бъдат забранени по подразбриране.
Pro версията на Network Magic се предлага
с някои хардуерни продукти на Cisco, тъй
като компанията закупи компанията Pure
Networks, разработваща полезния софтуер. След изтичането на пробния период
програмата не престава да функционира,
а преминава във версия Basic, при която
липсват опциите за пълен контрол на
мрежата и техническа поддръжка.
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Сложните семейни връзки стават лесни
Устройствата в едно домакинство или фирма, които са подходящи за свързване в мрежа или се
нуждаят от достъп до интернет, обикновено са продукти от различни етапи в развитието на
технологиите. По-новите са безжични, други – изискват свързване с кабел. За да работят заедно,
им е необходим рутер, поддържащ и двата типа връзка - или “2 в 1”, както гласят рекламите.
Представяйки рутера си WRT54G3GV2-VF, компанията Linksys отива още по-далеч и твърди, че
нейният продукт е от тип “3 в 1”. Това не е без основание.
На първо място този интересен модел позволява свързването на всякакви Wireless-G
(802.11g/54Mbps) и Wireless-B (802.11b/ 11Mbps) устройства в бърза и сигурна безжична мрежа. На
второ - можете да го ползвате и като 4-портов 10/100 Mbit суич, така че, ако имате например 4
компютъра у дома или офиса си, можете да ги свържете в мрежа по класическия начин - чрез
кабели. Така ще можете да обменяте файлове между машините, като всяка ще е в състояние да
ползва например и принтер, свързан към само към една от тях.
Що се отнася до третия компонент от продукта “3 в 1”, той подсигурява връзката с интернет. Към
рутера можете да включите DSL модем или LAN кабел от произволен доставчик, но понякога
услугата просто не може да бъде доставена – заради изгорял хъб, прекъсване на кабел или
токоподаване по трасето. Всичко се случва. В такъв случай този модел ще ви спаси – той може да
ви предостави 3G/UMTS или GPRS интернет връзка, каквото предлагат мобилните оператори в
почти всяка точка от страната. По принцип такива услуги се предлагат предимно за пътуващите
потребители с лаптопи (нетбуци), но ако можете да ползвате подобен рутер, лесно и навсякъде ще
споделяте връзката с цялото семейство, било то роднинско, или „фирмено”.
Алгоритъмът за криптиране на информацията в мрежата, създадена чрез WRT54G3GV2-VF, е
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128-битов. Отделно рутерът може да работи като DHCP сървър и разполага със SPI firewall срещу
най-честите типове атаки в интернет. Настройките стават бързо и интуитивно, благодарение на уеб
интерфейса.
Ползването на 3G/UMTS или GPRS функцията гарантира достъп до интернет, дори когато услугата
не е налична от обичайния ви доставчик.
Информацията за споделените, обменяните и отпечатваните файлове е кодирана – ценните данни
са защитени от чужди очи. (при нужда: картинката с фамилната къща и вързаните устройства)
ДАННИ: Стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, WPA2,
WPA, WMM. Портове: Modem, Ethernet (4), PC Card, USB 2.0 (3), захранване и
антена (RP-SMA). Тип конектор: RP-SMA.
ДА: Добър безжичен рутер с 3G/UMTS/GPRS възможности за връзка с интернет.
НЕ: Компактен, но с не особено привлекателен външен вид.
МНЕНИЕ: Гъвкаво решение за свързване на жични и безжични устройства в малка, стабилна
мрежа. Изключителен плюс е осигуряването на интернет връзка и през GSM мрежата.
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