
5.1 Свързване на LAN 
5.1.1 LAN физически пласт 
 
Използват се различни символи, за да се представят типовете медия. 
Всяка компютерна мрежа може да бъде изградена с различни типове медия. Безжичните LAN 
използват атмосферата като посредник. Други мрежови медии предават мрежовите сигнали по 
проводник или оптично влакно. Мрежовата медия се счита като първи пласт или физически пласт. 
Всяка медия има предимства и недостатъци. Някои от предимствата или недостатъците се отнасят 
до: 
 
Дължина на кабела 
Цена  
Сложност при инсталиране 
Податливост към интерференции 
 
Коаксиалният кабел, оптичното влакно и дори свободното пространство могат да пренасят сигнали. 
Но основната медия, която ще се изучава е категория 5 незащитена усукана двойка (Cat 5 UTP). 
Много топологии поддържат LAN, както и различни физически медии.  

5.1.2 Кънектори 
 
Фигурата илюстрира ръзличните типове на свързване, използвани за изпълнението на всеки 
физически пласт. Кънекторът RJ-45 е най-често използваният. RJ-45 ще се дискутират по-подробно 
в следващата секция. В някои случаи типът кънектор на мрежовата карта не съвпада с медията, към 
която трябва да се свърже. Както е показано на фиг. 1, интерфейсът е за 15 пинов (AUI). 
Приемопредавателят е адаптор, който конвертира един тип връзка в друг. Обикновено, 
приемопредавалелят конвертира AUI в RJ45, коаксиален, или фиброоптичен интерфейс. 10BASE5 
Ethernet, или Thicknet използва къс кабел, за да се свърже с приемопредавателя. 
 
5.1.3 UTP изпълнение 
 
EIA/TIA определя RJ-45 кънектора за незащитената усукана двойка кабел. Буквите RJ идват от 
registered jack, а номерът се отнася за определена жична последователност. RJ-45 има осем цветово 
кодирани проводника. Четири от тях пренасят волтажа и се наричат “tip”. Другите четири са за 
заземяване и се наричат “ring”. Tip и Ring са термини, които произлизат от зората на телефона. 
Днес тези термини се отнасят за положителните и отрицателните проводници във всеки чифт. 
Проводниците в първия чифт на кабела или кънектора се определят като T1 и R1. Проводниците 
във втория чифт се определят като T2 и R2 и т.н. 
 
RJ-45 кънекторът е т.нар. "мъжки компонент", намиращ се на края на кабела. Когато наблюдаваме 
кънектор отпред, местоположенията на пиновете са номерирани: от 8 към 1 отляво надясно. Jack е 
женския компонент в мрежовото устройство, конзола или панел. За да може да преминава 
електричество между кънектора и входа на конзолата, кабелите трябва да следват един от двата 
стандарта, EIA/TIA-568-A или -568-B. 
 
Ако два RJ-45 кънектора с кабел се поставят с една и съща страна, така че да се виждат цветовите 
кодировки на проводниците и подредбата на всеки от тях съответства на номера, който заема в 
кънектора, тогава кабелът е прав (straight-through). При обратния кабел, RJ-45 кънекторите на 
двата края показват, че проводниците от единия край са прекръстосани и влизат в различни 
пинове. Фигурата показва, че пинове 1 и 2 на единия кънектор контактуват респективно с 3 и 6 на 
другия. 
 
Правият кабел се използва в следните случаи на свързване: 
 
Суитч към рутер 
Суитч към PC или сървър 
Хъб към PC или сървър 
 
Използвайте обратния кабел за следните случаи на свързване: 
 
Суитч към суитч 
Суитч към хъб 
Хъб към хъб 
Рутер към рутер 
PC към PC  
Рутер към PC 



 
5.1.4 Повторители 
 
Терминът повторител идва от миналото, когато е използвана комуникация на дълги разстояния. 
Процесът просто повтаря съобщението, докато то пристигне до неговата дестинация. Телеграфната, 
телефонната, микровълновата и оптическата комуникация използват повторители за усилване на 
сигнала, изпратен на дълги разстояния. Повторителят получава сигнал, генерира го и го подава. 
Той може да регенерира и възстанови времето на сигналите на битово ниво, като по този начин ги 
предава на дълги разстояния. Четворното правило на повторителя за 10Mbps Ethernet би трябвало 
да се използва като стандарт, кагато разширяваме LAN сегментите. Това правило гласи, че не могат 
да се използват повече от четири повторителя между хостовете в LAN. Това правило се използва за 
лимитиране на закъснението, добавено към мрежовата рамка (данни) от всеки повторител. 
Прекомерното закъснение при LAN увеличава броя на колизиите и намалява ефективността на LAN 
мрежата. 
 
5.1.5 Хъбове 
 
В действителност хъбовете са многопортови повторители. В много случаи разликата между двете 
устройства е в броя на портовете, които предлага. Докато типичният повторител има само два 
порта, то хъбът има от 4 - 24 порта. В допълнение, те са най-често използваните в Ethernet 10BASE-
T или 100BASE-T мрежите, въпреки че има и други мрежови архитектури, които ги използват. 
Използването на хъб променя мрежовата топология от линейна шина, където всяко от устройствата 
се свързва директно в кабела, в тип звезда. С хъбовете данните, пристигащи по кабела до порта на 
хъба се повтарят електрически и разпращат до всички останали портове, свързани към същия 
мрежови сегмент, освен на порта, на който са изпратени тези данни. 
 
Хъбовете се срещат в три основни типа: 
 
Пасивни - пасивните хъбове служат само като физически точки за свързване. Те не манипулират 
трафика. Не подсилват, нито изчистват сигнала. Пасивните хъбове се използват само за подялба на 
медията. Те не се нуждаят от електричество. 
 
Активни - активните хъбове ще се нуждаят от електричество, защото се нуждаят от енергия, за да 
усилят входния сигнал, преди да го предадат на другите портове.  
 
Интелигентни - интелигентните хъбове понякога се наричат и умни хъбове. Тези устройства 
основно действат като активни хъбове, но също така включват микропроцесорен чип и 
диагностични способности. Те са по-скъпи от активните хъбове, но са полезни при разрешаване на 
проблеми. Устройствата, закачени за хъба, получават целия трафик, преминаващ през него. 
Колкото повече устройства има закачени на хъба, толкова повече колизии могат да възникнат. Те 
се наблюдават, когато две или повече работни станции изпратят данни през мрежовия кабел по 
едно и също време. Данните се губят, когато се случи това. Всяко устройство, свързано към един и 
същ мрежови сегмент, се нарича член от домен на противоречие. 
 
Понякога хъбовете се наричат концентратори, защото те служат като централна точка за свързване 
в една Ethernet LAN. 
 
5.1.6 Безжична връзка 
 
Безжична връзка може да се създаде с много по-малко кабели, отколкото другите мрежи. 
Безжичните сигнали са електромагнитни вълни, които пътуват през въздуха. Безжичните мрежи 
използват Радио Честотна Модулация, Лазери, Инфрачервена светлина или сателити/микровълни. 
Постоянен кабел има само при свързването на точката за достъп към мрежата. 
 
Работните станции могат да се движат в пределите на точката за достъп без разсъединяване и 
съединяване на кабелите. Най-често безжичната комуникация се използва от мобилните 
устройства. Някои примери са компютрите, самолетите, сателитите, космическите сонди, совалките 
и космическите станции. 
 
Ядрото на безжичните комуникации са устройства, наречени трансмитери и приемници. 
Трансмитерите конвертират данните в електромагнитни вълни, които се препращат на приемника. 
Приемникът конвертира тези вълни обратно в данни. За двупосочната комуникация всяко 
устройство се нуждае от трансмитер и приемник. Много мрежови устройства вграждат трансмитера 
и приемника в една компактна единица, наречена transceiver или безжична мрежова карта. Всички 
устройства от безжичната LAN мрежа трябва да имат такава подходяща мрежова карта. 
 
Двете най-общоприети безжични технологии, използвани при мрежите, са IR и RF. Инфрачервената 



технология си има своите недостатъци. Работните станции и устройства трябва да имат пряка 
видимост с трансмитера, за да могат да обменят данни. При мрежите, базирани на IR, всички 
устройства трябва да се намират в едно помещение. IR мрежовата технология може да се инсталира 
лесно, но преносът на данни може да прекъсва, заради преминаването на хората в помещението 
или при замърсеност на въздуха.  
 
Радио-честотната технология позволява на устройствата да бъдат в различни помещения или дори 
сгради. Лимитираният обхват на радио-сигналите ограничава употребата на този вид мрежи. RF 
технологията може да се базира на една или много честоти. Едночестотното предаване е обект на 
интерференция или радио сянка. Освен това, едночестотното предаване лесно може да се сканира, 
което прави предаването на данни несигурно. Използването на по-голям спектър от честоти 
разрешава проблемите с несигурния пренос на данни. 
 
Сега се използват два подхода за реализиране на многочестотното предаване - Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS) и Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS).  

5.1.7 Мостове 
 
Настъпват моменти, когато е необходимо големите LAN мрежи да се сегментират на по-малки и 
лесни за управление подмрежи. Това намалява количеството на трафика в пределите на една LAN и 
може да разшири географската й площ. Устройствата, които се използват за свързване на отделните 
сегменти в едно цяло, се наричат мостове, суитчове, рутери и портали. Суитчовете и мостовете 
оперират в рамките на Каналния пласт от OSI модела. Функцията на мостовете е да взимат 
интелигентни решения дали да пропуснат даден сигнал или не към следващия сегмент от мрежата. 
 
Когато един мост получи рамка от данни, веднага се издирва MAC адреса на дестинацията в 
списъка на моста, за да се определи дали да я филтрира, препрати или копира в друг сегмент. Този 
процес на взимане на решение е както следва:  
 
Ако отдалеченото устройство се намира в същия сегмент, мостът блокира рамката да не излезе в 
друг сегмент. Този процес е известен като филтриране. 
 
Ако отдалеченото устройство се намира в друг сегмент, мостът пропуска рамката към подходящия 
сегмент. 
 
Ако адресът на дестинацията не е известен на моста, той препраща рамката на всички сегменти, 
освен на този, от който е получил рамката. Този процес е известен, като наводняване, препращане. 
Мостовете могат да увеличат драстично мрежовата производителност. 
 
5.1.8 Суитчове 
 
Суитчовете понякога се описват като многопортови мостове. Докато типичният мост има само два 
порта, свързващи два мрежови сегмента, то суитчът има много портове, в зависимост от това колко 
мрежови сегмента желаем да свържем. Както мостовете, суитчовете също научават известна 
информация относно пакетите от данни, които се получават от различните компютри в мрежата. Те 
я използват, за да си изградят таблица на изпращането, определяща дестинацията, по която ще се 
изпратят данните от един компютер до друг в мрежата. 
 
Въпреки това, има някои прилики между двете устройства. Суитчът е по-усъвършенствано 
устройство, отколкото моста. Мостът определя дали рамката ще се изпрати до друг мрежови 
сегмент, въз основа на MAC адреса. Суитчът има много портове, към които са свързани много 
мрежови сегменти. Той избира порта, на който се свързва отдалеченото устройство или работна 
станция. Ethernet суитчовете стават популярни решения за свързване, защото както мостовете, така 
и суитчовете подобряват мрежовата производителност чрез подобряване на скоростта и ширината 
на връзката. 
 
Суитч-технологията облекчава претоварването в Ethernet LAN чрез намаляване на трафика и 
увеличаване на ширината на връзката. Суитчовете могат лесно да заменят хъбовете, защото те 
работят със съществуваща кабелна инфраструктура. Това подобрява производителността при 
минимални смущения в съществуващата мрежа.  

При днес съществуващите комуникации цялото оборудване на суитчовете извършва две основни 
операции. Първата операция се нарича превключване на рамките от данни. Това е процес, при 
който приетата рамка от данни на входа се изпраща на изхода. Втората представлява поддръжка на 
операциите на превключване, където превключвателите изграждат и обслужват таблиците за 
превключване и търсят затворени вериги (loops). 



 
Слуитчовете оперират на много по-високи скорости, отколкото мостовете, и могат да поддържат 
нови функции - такива, като виртуалните LAN мрежи. 
 
Суитчът има много предимства. Едно от тях е, че той позволява на много потребители да 
комуникират паралелно чрез използването на виртуални вериги и мрежови сегменти. Това 
увеличава ширината на връзката в споделената мрежа. 
 
5.1.9 Свързване на хост 
 
Функцията на мрежовата карта е да свързва хоста с медийната среда. Мрежовата карта е печатна 
платка, която се намира в разширителен слот на дъното на компютера или като периферно 
устройство. Тя се нарича още мрежови адаптер. При лаптоп или ноутбук компютрите мрежовата 
карта е с размерите на кредитна карта. Мрежовата карта се отнася като устройство от пласт 2, 
защото всяка карта притежава уникален код, наречен MAC адрес, Media Access Control (MAC). Този 
адрес се използва за контрол на комуникацията за дадения хост в мрежата.  
 
В някои случаи видът на кънектора на мрежовата карта не съвпада с вида на кънектора на кабела. 
Добър пример е рутера Cisco 2500. 
 
5.1.10 Peer-to-peer 
 
Чрез използването на LAN и WAN технологията много компютри се свързват помежду се и така 
предлагат услуги на потребителите. За да се изпълни това, мрежовите компютри поемат различни 
функции помежду си. Някои приложения изискват компютрите да функционират като равноправни. 
Други разпределят работата си, като единия компютер работи като сървър и обслужва определен 
брой компютри в неравноправни отношения. В други случаи два компютера типично комуникират 
помежду си чрез използване на молба/отговор протоколите. Един компютер издава молба за услуга, 
а друг приема и отговаря на молбата. Този, който издава молба се явява клиент, а този, който 
отговаря е сървър.  
 
При peer-to-peer мрежите, мрежовите компютри функционират като равноправни партньори. Като 
равноправен, всеки компютер може да бъде както клиент, така и сървър. В даден момент компютер 
А прави заявка за файл към компютер В, който отговаря чрез запазване на файла на кампютер А. 
Кампютер А в случая е клиентът, а компютер В функционира като сървър. В следващия момент 
компютрите могат да си разменят ролите. 
 
При peer-to-peer мрежите отделните потребители контролират своите ресурси. Потребителите могат 
да решат да споделят определени файлове с другите потребители. За достъп до такива споделени 
файлове може да се минава през парола. След като потребителите укажат парола, не е необходимо 
централизирано управление на мрежата. В допълнение, потребителите трябва да правят резервни 
копия на данните против нежелателни загуби в случай на пропадане на системата. Когато компютер 
действа като сървър, потребителят на тази машина може да почувства намаляване в 
производителността, след като получава заявки и обслужва другите системи (клиентите). 
 
Peer-to-peer мрежите са лесни за инсталиране и управление. За тази цел не е необходимо 
допълнително оборудване, освен инсталирана операционна система на всеки от компютрите. Тъй 
като потребителите контролират своите ресурси, не е необходима администраторска намеса. 
 
С разрастването на мрежите peer-to-peer връзките стават все по-трудни за координиране. Рeer-to-
peer мрежите работят добре с 10 или по-малко компютри. Отделните потребители контролират 
достъпа на техните машини, което значи, че сигурността може да се окаже трудно управляема. 
Моделът клиент/сървър може да се използва за преодоляване на ограничението, което налага peer-
to-peer мрежата. 
 
5.1.11 Клиент-сървър 
 
При клиент/сървър аранжирането, мрежовите услуги се намират на предвидения за това компютер, 
наречен сървър. Сървърът отговаря на заявките на клиентите. Той се явява централен компютер, 
намиращ се в постоянна готовност да отговаря на заявките на клиентите за файлове, принтиране, 
приложения и други услуги. Повечето мрежови операционни системи приемат формата на 
взаимовръзка на клиент/сървър. Обикновено, десктоп-компютрите функционират като клиенти, а 
един или повече компютри с достатъчно процесорна мощност, памет и специализиран софтуер 
действат като сървъри. 
 
Сървърите са проектирани да управляват заявки от много клиенти едновременно. Преди да има 
достъп до ресурсите един клиент трябва да бъде идентифициран и упълномощен да използва тези 



ресурси. Това се постига чрез назначаване на акаунт и парола на всеки от потребителите. Процесът 
на удостоверяване действа като пост, защитаващ достъпа до мрежата. С централизирането на 
потребителските акаунти, сигурност и контрол на достъпа, мрежите от тип сървър се администрират 
много лесно.  
 
Концентрирането на мрежовите ресурси - такива, като файлове, принтери и приложения на 
сървъри, допринася за лесното им възстановяване и управление. Вместо тези ресурси да бъдат 
разпределени по много индивидуални машини, те могат да бъдат локализирани на специализиран, 
определен за това сървър за по-лесен достъп. Повечето клиент/сървър сестеми също включват 
улеснения за подобряване на мрежата чрез добавяне на нови услуги, които разширяват ползата от 
мрежата. Разпределението на функциите при клиент/сървър мрежите дава съществени предимства, 
но може и да струва скъпо.  
 
Макар че събирането на ресурсите в сървърни системи дава голяма сигурност, по-лесен достъп и 
координиран контрол, сървърът представлява важно звено, тъй като от него зависи цялата мрежа и 
при поражението му ще пострада цялата мрежа. Без опериращ сървър, мрежата няма да 
функционира като цяло. Сървърите се нуждаят от обучени експерти да ги администрират и 
поддържат. Това увеличава разходите по поддръжка на мрежата. Сървърните системи също 
изискват допълнителен хардуер и софтуер, който оскъпява системата. 
 
5.2.1 WAN физически пласт 
 
Изпълнението на физическия пласт много зависи от разстоянието, услугите, скоростта и от типа на 
самите услуги. Използват се серийни връзки за поддражката на WAN услуги, като наетите линии, 
които поддържат Point-to-Point Protocol (PPP) или Смяна на Рамката. Скоростта на този тип връзки е 
в обхвата между 2400 bits/s до T1 на 1.544 megabits/s и E1 на 2.048 megabits/s. 
 
ISDN предлага dial-on-dem (набиране при поискване) или dial backup услуги. ISDN Basic Rate 
Interface (BRI) се състои от два 64-kbps канала за пренос (B канали) на данни и един делта канал 
(D канал) на 16 kbps, използван за сигнализация и други управляващи сигнали. PPP обикновено се 
използва да пренася данни през B каналите. 
 
С увеличаването на нуждите от високоскоростни услуги digital subscriber line (DSL), цифрова наета 
линия и връзките с кабелни модеми ставаха все по-популярни. Например, типичната DSL услуга 
може да постигне T1/E1 скорости през съществуващите телефонни линии. Кабелните услуги 
използват коаксиалния кабел на кабелните телевизионни оператори. Коаксиалният кабел предлага 
скорости, превишаващи дори DSL. 

5.2.2 WAN серийни връзки 
 
За комуникациите на дълги разстояния WAN използват серийна трансмисия. Това е процес, чрез 
който всеки бит се изпраща през единичен канал. Това предлага по-надежден начин за пренос на 
данни на дълги разстояния, като използва специфичен електромагнитен или оптичен честотен 
обхват. Сигналите, изпращани през телефонна линия използват до 3 kilohertz (kHz.) честотна лента. 
При мрежите честотната лента (ширината на връзката) се измерва с изпратени битове за секунда. 
 
За Cisco рутерите физическата връзка от страна на клиента (потребителя) се усъществява по два 
типа. Първият тип на серийна връзка е 60 пинов кънектор. Вторият тип е по-компактен (smart 
serial) кънектор.  
 
5.2.3 Рутери и серийни връзки 
 
Рутерите са отговорни за оказването на маршрута на пакетите от източника до дестинацията в 
пределите на LAN и за връзка с WAN. В LAN среда рутерът предава чрез разпръскване на сигнала и 
предлага услуги, адресирани до локалната мрежа и може да сегментира мрежата, използвайки 
подмрежова структура. За да може да предостави тези услуги, рутерът трябва да бъде свързан към 
LAN и WAN. В допълнение, за да определим типа на кабела е необходимо да определим 
необходимия кънектор - DTE или DCE. DTE е последното устройство от WAN. DCE е устройство, 
което доставя данни на доставчика на услугата. 
 
Когато свързваме с кабел рутерите за серийна връзка, те ще имат фиксирани или модулни портове. 
Типът на използвания порт ще окаже влияние на синтаксиса, използван по-късно за конфигуриране 
на всеки интерфейс. Интерфейси на рутери с фиксирани портове са етикирани с тип на порта и 
номер. 
 
Интерфейси на рутери с модулни серийни портове са етикирани с тип на порта, слот и номер на 



порта. Слотът е мястото на модула. За да конфигурираме порт на модулна карта, е необходимо да 
определим интерфейса, използвайки синтаксис "порт тип номер на слота/номер на порта". 
Използвайте етикета "сериен 1/0". Когато интерфейсът е сериен, номерът на слота, където е 
инсталиран модула е слот 1, а портът, за който се отнася е порт 0. 
 
5.2.5 Рутери и DSL връзки 
 
Cisco 827 ADSL рутерът има един интерфейс, който се нарича асиметрична цифрова наета линия. За 
да свържем ADSL линия към ADSL порт на рутера, трябва да следваме следната схема: 
 
Свържете телефонния кабел кам порта на ADSL рутера. 
Свържете другия край на телефонния кабел към входа в телефона. 
За да свържем рутер за DSL услуга, използваме телефонен кабел с куплунг RJ-11. DSL работи със 
стандартна телефонна линия, използвайки пинове 3 и 4 от стандартния RJ-11 кънектор. 
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