КОМУНИКАЦИОННИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
Ако искате да се свържете към интернет, имате следните възможности.
Широколентова (PPPoE)
 модем за цифрова абонатна линия (DSL - Digital Subscriber Line)
 кабелен модем
Комутируема връзка - Всички модеми за комутируема връзка се включват към
телефонна линия.
 Стандартна телефонна линия - Dial-Up
 Модем за цифрова мрежа за интегрирани услуги (ISDN - Integrated Services
Digital Network).
Безжична връзка
 Безжична точка за достъп

I.

МОДЕМ

Предназначение

1.

Думата модем е акроним от модулатор/демодулатор. Модемът е устройство,
което превръща информацията от цифровите компютърни сигнали в аналогови сигнали,
които могат да бъдат изпратени по телефонна линия. Този процес се нарича модулация.
Аналоговите сигнали тогава биват превърнати в цифрова информация отново, като тази
дейност се прави от противоположния модем. Този процес се нарича демодулация.
В по – широк смисъл може да се каже, че модема е устройство за
преобразуване на цифровия сигнал на компютъра към изискванията на
преносната среда.

Видове

2.

Съществуват два най-често използвани видове модеми:
a) Модеми за комутируема връзка
 Dial-Up
Модемите за комутируема връзка се свързват към интернет чрез стандартна
телефонна

линия

и

обикновено

поддържат

по-ниска

скорост

от

модемите

за

широколентова връзка.
За да ползва dial up връзка, клиентския модем набира друг модем, който се
намира при интернет доставчика (ISP). Модемите трансферират информация през
телефонната линия докато единия или другия не прекъсне връзката.
През 90-те години, когато популярността на интернет ставаше по голяма и по
голяма, dial up беше най-често срещаната форма на връзка, поради ниската си цена за
инсталиране. Модемите позволяват скорости по-по малки от 56 kbps, а ISDN около 128
kbps.

Повечето вградени в компютрите модеми са модеми за комутируема връзка и се
свързат към интернет чрез телефонна линия. Повечето модеми за комутируема връзка
работят само с аналогови телефонни линии. М
 ISDN – ISDN (Integrated Services Digital Network)


ISDN е стандарт при цифровите услуги за предаване на телефония и данни,

предназначен за използване от домашни потребители и фирми. ISDN позволява
прехвърлянето по един проводник или оптично влакно на човешки глас, цифрови данни и
видео. ISDN

замества

аналогова

телефонна система. При ISDN също се използва

автоматични телефонни централи, но се получават много по-високи скорости на
предаване, в сравнение с обичайната аналогова връзка.
Три са основните видове ISDN връзка:
BRI (Basic Rate Interface) - два канала със скорост 64 kbps, за предаване на глас
и/или данни, и един канал със скорост 16 kbps за сигнали.
PRI (Primary Rate Interface) - 23 канала с пропускливост 64 kbps
B-ISDN (Broadband-ISDN, широколентов ISDN) - предаване на данни с
пропускливост до 150 mbps, mega bits per second.
В момента услугата ISDN може да се ползва в повечето големи градове и се
предлага от повечето доставчици на Интернет услуги. ISDN може да послужи за
свързване към Интернет както на отделен персонален компютър, така и на малка локална
мрежа. За да се възползвате от предимствата на ISDN, трябва да закупите ISDN-адаптер
за своя компютър, а ако ще свързвате локална мрежа - ISDN-маршрутизатор (router).
b) Модеми за широколентова връзка - кабел или DSL.
Модемите за широколентова връзка се свързват към кабел или DSL (Digital
Subscriber Line; Цифрова абонатна линия), като предлагат високоскоростен интернет
достъп. Модемът за широколентова връзка обикновено е свързан към кабел или DSL
линия и е включен към съответния компютър чрез Ethernet кабел и мрежов адаптер.
 DSL(Digital Subscriber Line, Цифрова абонатна линия)
(Цифрова линия за връзка) накратко (Ди-ес-ел) e технология за високоскоростен
достъп до интернет по традиционните телефонни линии, по които се извършва
предаването на данни.
Сигналът може да се раздели така, че в стандартните ниски честоти да се
предава глас, а във високите - данни. За разлика от dial-up достъпа, при който модемът
получава аналогов сигнал и го превръща в цифров при DSL, цифровите данни пътуват по
медния кабел, без да се прави такова преобразуване. За разлика от dial-up при този
вид линия за връзка човек едновременно може да говори по телефона и да
сърфира в мрежата.

DSL модемите обикновено са външни и се свързват с компютъра чрез USB или
Ethernet порт.
Има DSL модеми, които са предназначени за използване и с двата вида портове.
Повечето експерти препоръчват използването на порт Ethernet, защото връзката е
значително по-добра.

 Кабелен модем предава цифрови данни по съществуващите линии
кабелна телевизия.
Компаниите за кабелна телевизия притежават развита инфраструктура от
коаксиални кабели в повечето големи градове. Този кабел може да бъде използван не
само за предаване на телевизионни сигнали, а също и за компютърни данни. Достъпът до
Интернет по кабел изисква кабелен модем, който се свързва както към входящия
коаксиален кабел, така и към

мрежовата интерфейсна карта на компютъра на

потребителя
Кабелът е постоянно включена технология със «споделена честотна лента»
(цялата честотна лента или пропускателна способност се разпределя между всички
потребители,

които

в

даден

момент

се

намират

в

даден

кабелен

сегмент),

производителността може да спадне когато множество в съседство хора влязат в
мрежата.и

карти

Вариант за свързване

Максимална скорост на предаване

Аналогов модем

56 Kbps

ISDN линия

128 Kbps

Кабелен модем

56 Kbps

3.

Параметри при избор на модем

1. Скорост на предаване на данните- bps (bit per second) , kbps (Кило бита в
секунда) или Mbps
2. Вид на връзката
 Телефон – аналогов или цифров
 кабелна телевизия

КОМУНИКАЦИОННИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА
практическо упражнение
1.
1.

Инсталация на модем

Инсталация на Dial-Up модем
 Свързване на модема към серийния порт на компютъра и телефона
 Инсталация на драйвер за модема
a.

Доставя се с модема

b.

Internet

c.

Standard Modem – драйверните програми са включени в ОС

2. Инсталация на кабелен модем
 Драйвер за модема
 Настройки

2.

Инсталация на мрежова интерфейсна карта

Компютърът се свързва в мрежа, или може да комуникира с мрежа, посредством
мрежова интерфейс-на карта (NIC). Мрежата е група от компютри и/или периферни
устройства (като принтери), които могат да поделят информация.

1. Инсталация на драйвер

2. Настройки на мрежова карта

3. Два компютъра в мрежа с две мрежови карти и връзка с Интернет

4. Инсталация чрез VPN

3.

Инсталация на безжична точка за достъп

Безжичнa може да наречем всякa връзка, чрез която се осъществява контакт
между две или няколко системи без използването на физическа преносна мрежа (като
например UTP кабели).
1. Основните компоненти на безжични мрежи
За да започнете да изграждате безжичната мрежа, освен поне два компютъра с
инсталирана

операционна

основни устройства:

система

Windows,

ще са

ви необходими и

няколко

Безжичен

a)

маршрутизатор или

просто

рутер (Access Point - точка за достъп) също може да бъде
използвана и wireless access point - AP, но за домашна мрежа е
препоръчително да се спрете на рутер, заради възможността за
споделяне на Интернет и по-високата сигурност).
Безжична точка за достъп (wireless access point - AP) точка
за достъп служи за връзка между безжична и кабелна мрежа
Това е устройството, което конвертира вашата интернет
връзка, която идва по кабел и я превръща във безжична.
Безжичен

b)

мрежов

адаптер

за

всеки

компютър,

който

искате

да

свържете към рутера (ако включвате и лаптоп, предварително проверете дали той
няма вграден безжичен адаптер, за да не правите излишни разходи - повечето нови
лаптопи поддържат безжична мрежа).
.

2. Инсталиране на безжичната мрежа
Първо ще трябва да инсталирате безжичните адаптери във всеки един компютър.
Ако

свързвате десктоп компютър

машината, отворете

компютъра

с PCI

и поставете

безжичен

картата

адаптер, изключете

в празен

слот.

След това

стартирайте компютъра и при поискване на драйвери, поставете диска.
Ако сте се спрели на USB безжичен адаптер, просто го поставете в свободен USB
порт, докато компютърът работи, и инсталирайте драйверите при поискване.
Ако

компютърът

ви има Ethernet

адаптер

и

е

разположен

близо

до

маршрутизатора, тогава е по-изгодно да го свържете с кабел.
При лаптопите, които нямат вграден WiFi, можете да използвате PCMCIA или USB
адаптер, като първият е за предпочитане. И двата варианта могат да бъдат включени към
компютъра,

докато

той

работи,

въпреки

че

за

PCMCIA

адаптера

все

пак е

препоръчително лаптопът да е изключен. Инсталирайте драйвери при необходимост.
Имайте предвид, че голяма част от лаптопите поддържат някои от безжичните стандарти,
така че много е вероятно да си спестите покупката на допълнително оборудване.

3. Конфигуриране на рутера
a)

Проверете дали WLAN индикатора на маршрутизатора свети.

b)

Отворете уеб браузъра на някой от безжично свързаните компютри и

въведете IP адреса по подразбиране на вашия маршрутизатор. Ако не сте сигурни какъв
е, проверете в доставеното с продукта ръководство. Ако всичко е наред, то тогава ще ви
се отвори страница с настройките на маршрутизатора.

c)

Настройки на рутера

Quick Setup за бързо конфигуриране на рутера
 Choose WAN Connection Type - начина за връзка към Интернет
 Потребителско име и

парола

– Въведете

User Name и

Password

предоставени от вашия Интернет доставчик.
 настройка - IP
o Ако рутерът се свърже към DHCP сървър, или достав чикът ви снабди
с DHCP връзка, изберете "Dynamic IP", рутерът автоматично ще
приеме IP параметрите от вашия доставчик без нужда от въвеждане.
o Ако IP параметрите са предоставени от доставчика, моля изберете
"Static IP", и след това ще се появи страницата Static IP


IP Address



Subnet Mask



Default Gateway



Primary DNS



Secondary DNS

 настройка – Wireless

o за SSID въведете името на безжичната мрежа с латински символи и
цифри.
o Препоръчваме ви да изберете опцията Enable Wireless Security и
показаните настройки за начин на заключване на мрежата.
o Въведете парола за безжичната мрежа, която трябва да е по-голяма
от 8 символа.
 Пускане на Windows XP трябва да
покаже иконка в долния десен ъгъл на
монитора, която да индикира, че е
намерена нова безжична мрежа:
d) Свързване на компютъра с вашата безжичната мрежа
a. Кликнете с десен бутон на иконката за безжичната мрежа, която се
намира в долният десен ъгъл на монитора ви.
b. Изберете View Wireless Networks.
c. Въведете „ключ”.
Интернет.

Network key и Confirm network key за достъп до

