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ъв времето на Интернет
едва ли има човек, който
може да си представи изобщо офис, в който няма
изградена компютърна мрежа. Този
факт вече е толкова естествен, че
отдавна всички ние не се замисляме
колко много усилия, време и в крайна
сметка финансови ресурси спестяваме ежедневно.
И така, стъпка по стъпка през
изминалите 5-6 години в офисите
на фирмите започнаха да навлизат
и безжичните мрежи. Отначало те
бяха израз на лукс или екстравагантност, но постепенно с развитието
на технологията, понижаването на
цената, повишаването на сигурността, надеждността и бързодействието те станаха масово използвани.
Това едва ли е случайно…
В реда на горните мисли решихме
да направим преглед на съществуващите решения, както и да обърнем
внимание на читателите върху
мерките за сигурност на информацията.
Най-често, когато стане дума
за безжична мрежа в офиса, то
първоначалната причина за това е
необходимостта от работно място за някой нов колега и то винаги
там, където никой не се е сетил да
остави мрежова розетка на стената. Алтернативите обикновено са
две: или кабели, които се мотаят по
пода (и леля Пенка редовно се спъва
в тях), или безжично решение. И когато ръководството на фирмата не
се плаши от новостите, в офиса се
появява безжична мрежа. И въпреки,
че обикновено безжичната мрежа,
както казахме по-горе, идва почти
случайно, тя незабавно започва да

се разширява (както апетита идва
с яденето). Към днешна дата почти
всички видове устройства вече могат да бъдат закачени към мрежата
в офиса, но без да са необходими кабели – принтери и многофункционални
машини, средства за презентация
и дори телефоните (като се има
предвид масовото проникване на
VoIP телефонията). Другата основна
причина, която движи премахването на кабелите, е стремглавото
превземане на пазара на персонални
компютри от преносимите такива.
През последните няколко години преносимите компютри бяха най-бързо
развиващия се сегмент от пазара,
достигайки и може би вече изпреварващи по обеми стандартните
настолни PC-та. А какво по-естествено за един потребител, който работи на ноутбук, от това да ползва
всички фирмени мрежови ресурси, без
да се налага ежедневно да включва и
изключва кабела на компютърната
мрежа...

Èма ëи ðиñк нÿкоé
да ïðоникне вúв
ôиðменаòа ни
мðеæа?
Категорично заявяваме, че ако
човек вземе необходимите мерки,
това е невъзможно. Съвременните
безжични решения поддържат множество средства за аутентификация и
кодиране на връзката и всеки потребител може да избере най-удобното
за самия него средство за да защити
компютърната си мрежа (и разбира
се информацията в нея) от чуждо
посегателство. Защо акцентираме

върху сигурността? Защото световните проучвания показват, че около
70% от безжичните мрежи в света
не са защитени. Разбира се, това
най-често се отнася за домашните
безжични мрежи, където този въпрос
обикновено не е въпрос на живот и
смърт и означава, че някой би могъл
да използва безплатно вашия интернет. За фирмените компютърни
мрежи обаче това е абсолютно недопустимо. В големите корпорации
обикновено на грижата за сигурността на информацията е обърнато
сериозно внимание, така че нашите
препоръки по-скоро се отнасят до
малките и средни фирми, където
често безжичната мрежа се „пуска”
с любителски ентусиазъм. Естествено, когато успеем да подкараме
мрежата, толкова сме доволни и
горди, че често забравяме да вземем
мерки за сигурността.

Äоñòаòú÷но ëи е
бúðçа беçæи÷наòа
мðеæа?
Тук отговорът е съвсем лесен. Съвременните безжични мрежи, които
са изградени с устройства по стандарта 802.11n, са по-бързи от наймасово разпространените 100 мегабитови мрежи. Разбира се, и жичните
мрежи не стоят на едно място и
вероятно в близките няколко години
широко разпространение ще получат
1000 мегабитовите такива, но още
отсега е ясно, че битката ще бъде
яростна. Всъщност за потребителя
е важно скоростта да бъде такава,
че да може да си свърши работата
ефективно. Новите безжични мрежи

са проектирани, така че да не затрудняват едновременното пренасяне на данни за файлове, разговори
по телефона и дори гледането на
висококачествени филми по безжичен
път, при това едновременно.
Стъпка по стъпка ще разкажем
какво трябва да направите ако сте
решили да изградите безжична мрежа
във вашия офис.
За съжаление няма да можем да

избегнем изцяло въвеждането на
множество технически термини,
които винаги съпътстват новите
технологии.
Уверяваме ви, когато постигнете
това, което ние направихме, удовлетворението, което ще изпитате
и удобството което ще получите,
ще ви накарат да се чудите как сте
я карали досега.
И така напред към задачата.

Какво ни е
необходимо?
В основни линии необходими са ни
две неща: 1. безжична мрежова карта
(Wireless Network card) и 2. безжична
входна точка (т.н. Access Point) или
по-точно комбинацията от Маршрутизатор за споделяне на Интернет.
(Router) и Access Point.

връзки

29
Нека по-обстойно да разгледаме
и двете.
1. В случаите, когато ползвате
ноутбук, твърде вероятно е вече
да имате вградена безжична мрежова карта. В този случай всичко
е чудесно и може да преминете към
т. 2 по-долу.
Ако нямате вградена безжична
мрежова карта или компютърът,
който искате да стане част от
мрежата просто не е преносим,
ще имате необходимост да избирате между множество безжични
мрежови карти. В нашия случай ние
използвахме един от най-разпространените такива продукти на пазара, а именно WUSB54G на фирмата

Linksys. Изборът направихме, защото тази безжична мрежова карта
се включва на USB и това даваше
възможност да я включим алтернативно както на преносим компютър,
така и на настолна машина (без да
се налага да я отваряме).
2. Маршрутизатор с вградена
безжична входна точка. Компютърните специалисти му казват
„Рутер с вграден аксес поинт” и ви
съветваме да го научите наизуст
за да можете да впечатлявате
всички приятели, приятелки и съседи. Успехът ви е гарантиран. При
нашите експерименти ние отново
използвахме устройство на Linksys
– WRT54G.
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След като се сдобихме с тези две странни на пръв
поглед устройства, нека започнем стъпка по стъпка с
инсталацията и настройките. Оказа се че опасенията
ни дали ще можем да се справим са били в общи линии
напразни, но все пак трябваше да понаучим едно-две неща
за нашия доставчик на интернет – в случая това беше
БТК с ADSL. Ето как изглеждаше нашата компютърна
мрежа преди да я направим безжична:

Да не забравя нещо важно – добре е да се уверим, че
Интернет връзката ни работи нормално ПРЕДИ да започнем с промените. Така ще избегнем съмненията кой
е виновен (доставчика или устройствата) за евентуалните проблеми, които могат да възникнат.
И така смело напред...
Не твърдим, че последователността, която ние сме

следвали е най-правилната, но тъй като даде добри резултати ви предлагаме да я спазвате:
1. Изключете мрежовия (LAN) кабел който свързва
модема и компютъра ви и го включете между модема и
WAN (Интернет) порта на безжичния рутер. Кабелът,
който идва в комплекта на рутера, включете в единия от
четирите LAN порта на безжичния рутер и стандартната мрежова карта на компютъра. След това проверете
настройките на тази мрежова карта и се убедете че е
нагласена за автоматично конфигуриране на IP адреса и
DNS сървърите - както е показано на илюстрацията:
2.
Включете захранването на безжичния рутер
и изчакайте
около 20-тина
секунди, докато се активират настройките му.
3.
Сега
вече може да
проверите
дали компютърът ви е
получил автоматично
IP адрес. Това
лесно може да стане като щракнете с десния бутон на
мишката върху иконата на мрежовата връзка в System
Tray и изберете командата Status от контекстното
меню. Ще видите прозореца за статус на конекцията,
където наред с друга информация е показан и текущият
IP адрес:

4. Адресът във вашия случай би трябвало да бъде
192.168.1.100
5. Ако дотук всичко е минало нормално, стартирайте
Internet Еxplorer (или браузърът, който предпочитате) и
отворете страницата на адрес http://192.168.1.1
6. Би трябвало да се отвори web интерфейса за настройка на рутера.
7. И тук като че ли настъпва моментът за най-важните неща: да се настрои рутерът, така че той да получи
връзка с интернет (за което ще са ни необходими данните за настройка, предоставени от вашия интернет
доставчик). Нека първо обаче доразкажем какво трябваше
да се направи в нашия случай, когато доставчикът на
интернет е БТК с ADSL. В нашия случай всичко е по-лесно,
защото ADSL модема, който БТК предоставят, сам дава
настройки (т.нар. DHCP) на устройствата след себе си.
Преди да тръгне Интернета обаче, трябва да направим
две основни неща:
a)
От менюто за основни настройки (вж. следващата схема) трябва да сменим локалния IP адрес на рутера.
Предлагаме ви там да запишете: 192.168.2.1. Маската
оставете същата или, иначе казано, 255.255.255.0
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b)
Както е показано на следващата илюстрация,
попълнете адресите на DNS сървърите. За БТК те са
212.39.90.42 и 212.39.90.43. Ако доставчикът не е БТК,
то тези настройки са различни и би трябвало да ги научите от вашия интернет доставчик.

Потвърдете с бутона Save Settings. Безжичният рутер
ще се рестартира за да активира новите си настройки.
По време на този процес може да видите съобщението “A
Network Cable Is Unplugged” и скоро след това кабелната
ви мрежова връзка отново ще работи – вече с новите
настройки, получени от рутера.
Сега вече можете да пробвате дали имате Интернет
достъп. Ако всичко е минало както трябва и на компютъра вече има Интернет през кабелната връзка, то можете
да пропуснете следващите няколко реда. Ако обаче все
още нямате Интернет, то в няколко изречения ще се опитаме да ви помогнем да диагностицирате проблема.

ftp://ftp.comelsoft.com/Linksys/usr_guides/
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1.Започнете с проверка на адреса на мрежовата карта
на персоналния компютър. Той би трябвало да бъде нещо
от вида 192.168.2.ххх (най-вероятно – 192.168.2.100 ако
няма други мрежови устройства, освен компютъра). Ако
това не е така, изпълнете командата repair от гореописаното контекстно меню на иконата на конекцията:

2. Проверете дали имате връзка до рутера като
стартирате един Command prompt прозорец (натискате
бутона Start, команда Run, пишете Cmd, натискате Enter)
и направите т.н. "пинг” до адреса, който зададохме в
7А. В нашия случай това беше 192.168.2.1. Командата е
ping 192.168.2.1. Ако това мине нормално и не видите на
екрана Request timed out, то по същия начин направете
ping и до DNS сървърите, описани в 7Б. Ако и това мине
нормално, то това означава, че със сигурност вече имате
достъп до Интернет.
3. Проверете отново всички настройки на рутера
число по число, за да се уверите, че не сте направили
технически грешки. Не забравяйте, че новият адрес на
рутера би трябвало да бъде 192.168.2.1, а не както той
идва фабрично 192.168.1.1
Ето че дойде и моментът най-накрая да направим
нашата мрежа безжична, което беше и целта на цялата
статия. Тук за съжаление и вариантите стават много
разнообразни в зависимост от това дали имате интегрирана карта във вашия персонален компютър или сте
избрали както и ние WUSB54G.
Ние, естествено, ще представим нашия опит, но и
при всички други случаи нещата би трябвало да изглеждат по подобен начин. Ще се опитаме да бъдем полезни
по-общо, защото едва ли бихме могли да опишем всички
варианти.
Тук няма да описваме стъпка по стъпка как да инсталирате самата безжична карта, но ако имате нужда
от подобно описание на български език – ето адреса, на
който можете да го откриете:

Тук ще откриете няколко директории с
илюстровани ръководства за най-популярните
Linksys устройства, включително WRT54G и
WUSB54G.
Всички безжични мрежи имат т.нар. SSID.
Това, най-общо казано, е наименованието на
безжичната мрежа. По това име може да се
ориентирате дали това е вашето безжично
устройство или е на съседа. Когато инсталирате безжичната си мрежова карта на вашия
компютър, трябва да укажете, че искате тя да
ползва SSID-то на вашия аксес поинт. По подразбиране в нашия случай то е linksys, но може да го
смените от менюто Wireless на рутера и да си
изберете име, разбираемо за самите вас.
Преди да тествате безжичната си връзка,
откачете мрежовия кабел, който свързва
компютъра ви с рутера или просто деактивирайте кабелната мрежова конекция (изберете
команда Disable от гореописаното контекстно
меню) за да не се окаже, че сте жертва на недоразумение.
Когато постигнете връзка с безжичния рутер (видно
от тук),

това означава, че задачата е решена докрай и остава
да се разходите с преносимия си компютър из офиса и
да видите какво е покритието.
След като се полюбувате на успеха си, бихме искали да
насочим вниманието ви и към темата за сигурността
на безжичната връзка. Всички съвременни устройства за
безжична мрежа поддържат един богат набор от средства за кодиране на самата връзка. Изборът е изцяло ваш.
Това, което само ще споделим, е да не се отчайвате ако
при тези опити загубите връзка (безжична) с рутера. Ако
изпаднете в тази ситуация (а това е твърде вероятно
от нашия собствен опит), то най-лесно ще излезете от
нея като се свържете с рутера чрез кабел - по начина, по
който започнахме нашия разказ. Няма да бъде необходимо
да правите всички настройки отначало, а само да се
опитате да донастроите криптирането.
Тъй като нашият експеримент се базираше изцяло на
BTK ADSL услугата за доставка на Интернет, ще добавим, че е възможно нещата с някои други доставчици
да не изглеждат толкова гладки и е добре да направите
консултация с вашия Интернет доставчик.

