
Компютърни мрежи. Топология. Сигурност. 

 

 

1.1.История 

 

Идеята за мрежите вероятно е стара, колкото самите комуникации. Нека назад във 

времето, когато хората са живели в Каменната ера и когато вероятно са се използвали 

тъпани за предаването на съобщения между хората. Да си представим, че пещерият човек А 

иска да извика пещерният човек Б да поиграят на хвърляне на камъни един по друг, но те 

живеят прекалено далече, за да може Б да чуе тъпана на А. Какви са възможностите пред А? 

Той би могъл 1) да отиде до пещерата на Б, 2) да си вземе по-голям тъпан, или 3) да помоли 

С, който живее между двамата, да предаде съобщението. Последната възможност се нарича 

създаване на мрежа. 

Разбира се много неща са се променили от примитивните занимания и устройства на 

нашите предци. В днешно време, компютрите разговарят помежду си чрез огромни 

съоражения от кабели, оптични влакна, микровълни и други подобни, за да може да може да 

се осъществи връзката. 

Желанието за комуникация с други хора е движеща сила за всички същества, а 

разработените интелигентни средства за комуникация ни отличават от другите биологически 

видове. От момента, когато стана възможно свързването на два компютъра и провеждането 

на разговор между тях, концепцията за развитие на Интернет стана неизбейжна. 

В ранните дни на използването на компютрите, те представляваха огромни машини, които 

изпълняваха цели стаи и струваха ститици хиляди долара. Макар, че те са имали много по-

малка мощност на обработка и памет от днешните ръчни компютри, те бяха последен вик на 

технологиите през 50-те и 60-те години. В свят, в който хората бяха бавни и 

предразположени към грешки, извършвайки ръчно всички изчисления, възможностите на 

компютъра бяха поразителни. 

В средата на 20-ти век компютрите все още бяха редки, екзотични и мистериозни 

машини, собственост само на големи компании, държавни и образувателни институции. В 

по-голямата си част компютрите бяха самостоятелни системи, изолирани една от друга. 

Никой не е могъл дори да предположи, че персоналните компютри могат да се размножат 

толкова или че компютърните мрежи ще станат главна насока на развитие. 

Мрежата се дефинира като колекция от хостове, които имат възмозност да общуват 

помежду си, често разчитайки на услугите на редица поставени хостове ( dedicated hosts ), 

които препредават данните между участниците в комуникацията. Хостовете най-често са 

компютри, но това не е задължително. Терминалните и интелигентните принтери също 

могат да се считат за хостове. Колекцията от хостове се нарича още сайт (site). 



Комуникацията е невъзможна без някакъв вид взаимен език или код. В компютърните 

мрежи, тези езици имат общо название протоколи. Тук обаче, не става дума за писмени 

протоколи, а по-скоро за строго официален код за поведение. Протоколите изпозвани в 

компютърните мрежи не са нищо повече от строги правила за размяна на съобщения между 

два или повече хоста. 

Към средата на 2 век електронните коминикации съществуват вече повече от едно 

столетие и са реализирани както в Европа така и в Съединените щати. Тези ранни мрежи 

приемат множество форми и по тях се изпращат само кодирани сигнали. По-късно те 

получават възможността за предавне на глас по кабела. 

 

- телеграфни кабели 

В началото на 19 век французите разработват първата оптическа телеграфна мрежа, 

която изпраща информация с поразителната скорост от 20 знака за секунда, а Самюъл Морз 

демонстрира електрически телеграф, които слага началото на разработката на мрежовите 

комуникации в Съединените щати. 

- телефонната мрежа 

В края на 19 век започва изграждането на огромна телефонна мрежа. Но тогавашните 

технологични лидери не са били по-предвидливи от техните наследници от ранната 

компютърна ера. Едно вътрешно разпореждане в Western Union от 1876 г. твърди, че: “Този 

“телефон” има прекалено много недостатъци, за да може да бъде възприет като средство за 

комуникации. Устройството няма никаква стойност за нас”.  

Независимо от това становище, към 1880 г. в Съединените щати има повече от 50 000 

телефонни линии, а към 1960 г. телефонните линии обхващат градските области и 

телефонната мрежа се превръща в световна комуникационна мрежа. 

Телефонната система използва технологии с комутиране на електрически вериги, при 

която се изгражда верига или виртуална пътека при всяко свързване на един телефон с друг 

по мрежата. Тази технология е подходяща за предаване на глас, защото звуците се пренасят 

по кабела с относително постоянна скорост. 

През 60 години правителството на Съединените щати се заинтересува от 

разработването на компютърна мрежа, която би позволила на военние системи и на 

системите на главните образувателни институции да комуникират едни с други. Тъй като 

това става в разгара на Студената война, те искат мрежата да притежава устойчевост, 

надежност и достатъчен резерв, така че да може да оцелее пи възможна ядрена война. 

Изследователте от Масачузетскят технологичен институт, нститута RAND и Националната 

физична лаборатория във Великобртания изобретяват нова технология, наречена комутиране 

на пакети (packet switching), които при перидични пикови предавания работи по добре, 



отколкото традиционните технологии с комутиране на вериги. Тяхната работа полага 

основата на комуникационните тхнологии, изолвани в днешният Интернет. 

Терминът комутиране на верихи и комутиране на пакети звучат близко, но имат различно 

значение. 

Обществената телефонна система, означявана понякога с POTS, представлява 

комуникационна мрежа с комутиране на вериги. Когато провеждате телефонен разговор в 

този тип мрежа, за цялото време на този разговор се използва само една физическа пътека от 

вашият телефон до телефона, които сте избрали. Тази пътека или верига се поддържа 

изкчително за ваше ползване до момента, до момента когато прекъснете връзката, 

поставяйки телефонната слушалка обратно на мястото и. 

При мрежа с комутиране на пакети не се изгражда специална пътека или верига. 

Комутирането на пъкети понякога се означява като технология без установяване на 

конекции, поради липса на специално изградена пътека.  

Началото на първата компютърна мрежа с комутиране на пакети е поставено в края на 60 

годинипод покровителството на Министерството на отбраната на САЩ. Тя е наречена 

ARPnet. Първият възел или точка на свързване, към ARPnet е инсталран в Калифорнийският 

университет в Лос Анджелес през 1969 г. Само за три години мрежата се разпростира през 

целите Съединени щати, а две години след това достига до Европа. 

С нарастването на мрежата тя бива разделена на две части. Воените наричат своята част от 

интернет мрежата Milnet, а ARPnet продължява да бъде използвана за описание на частта от 

мрежата, която свързва изследователсските и университетските сайтове. През 80 години 

ARPnet е заменена от мрежата Defense Data Network и NSFNet. В последствие тази WAN 

мрежа се разраства в това, което днес наричаме Интернет. 

Изграждането на компютърните мрежи не започва от такъв голям мащаб като проекта 

ARPnet, т.е. локалните мрежи се появяват преди WAN. С поевтиняването на компютрите и с 

увеличяването на тяхната мощност, търговските организации от всички мащаби започнаха 

да ги използват все по масово. Първите машини можеха да се използват само за ограничени 

видове обработка на данни, но с процъфтяването на разработката на софтуер новите 

програми позволиха на потребителите да правят повече от простото сортиране и събиране на 

данни. 

Използването на мейнфрейм компютри вършеше добра работа в много отношения, но 

те имаханяколко минуса в сравнение с по-малките компютри. Недостатък беше тяхната 

висока цена, големите мейнфрейм системи струваха много повече от така наречените 

“персонални” компютри, проектирани така, че да бъдат поставени на бюрото и да 

функционират самостоятелно. 

Друг недостатък на мейнфрейм комтрите беше концепцията за единствена точка на 

отказ. При работата с мейнфрейм комютър, ако компютъра бъде изключен, той е изключен 

за всички. От друга страна, използването на отделни персонални компютри разрешава този 

проблем.  



Персоналните компютри представляват компютри, разработени като напълно функционални 

единици, които изпълняваха програми и извършваха работни задания напълно 

самостоятелно. Те осигуряваха известна отказоустойчивост – способността на системата да 

продължява да функционира и да осигурява цялост на данните при възникване на провреди. 

Ако компютърът на един служител прекъсне работа, той не влияе на възможността на 

останалите служители, които имат собствени персонални компютри да продължят работата. 

Тези фактори допринесоха за нарастване популярността на персоналните компютри 

като решение за малки, средни и големи търговски организации. Но след като всеки се сдоби 

с отделем компютър на бюрото си, компаниите се изправиха пред дилема как работниците 

да използват съвместно информацията. Решението беше изграждането и работата в мрежа. 

По-рано споменахме телеграфните и телефонните мрежии, разбирасе, всички сме 

чували за телевизионните мрежи. Можем да наречем мрежа дори пътищата и железопътните 

линии, които пресичат страната. Като имамеме всичко това в предвид какво всъщност 

представлява една компютърна мрежа? Просто казано това са две или повече устройства, 

сързани с цел общо използване на информацията, ресурси или и двете. Връзката може да 

бъде чрез кабел или може да бъде безжична връзка, която използва радиовълни, лазерна или 

инфрачервена технология, или сателитно предаване. Споделената обща информация и 

ресурси могат да бъдат файлове с данни, приложни програми, принтери, модеми, скенери 

или други хардуерни устройства. 

 

Тази фигура показва значимите събития в историятана мрежите от персонални компютри: 

 



 

 

Фиг. 1.1 

 

 

1.1. Категоризация на мрежите според физически обхват 

 

Един от методите за категоризация на мрежите е базиран на физическият обхват, 

който включва географската област, която се обхеваща от мрежата, ив по-малка степен 

размера на мрежата. Използвайки този метод можем да квалифицираме дадена мрежа в 

една от следните три категории: 

 Локална мрежа (LAN) 

 Градска мрежа (MAN) 

 Глобална мрежа (WAN) 

Тези категоризации са свързани донякъде с размера на мрежата, представляващ броя на 

компютрите и потребителите ( обикновенно LAN са по-малки от MAN, които от своя страна 

са по-малки от WAN ). Те са свързани също до известна степен с финансовите ресурси ( 



изобщо WAN е много по-скъпа за инсталиране и поддръжка от LAN ), но най-важният 

определящ фактор е географската област, която мрежата покрива. 

 

1.2. Характеристики на LAN мрежата 

 

Речникът American Heritage Dictionary дефинира думата local като “свързан с или 

характерен за конкретно място, а не за по-голяма област”. Подобно на това терминът LAN 

описва мрежа, която обхваща ограничена област, компютрите принадлежащи към мрежата 

във физическа близост един до друг. Но LAN мрежите могат да варират драстично по броя 

на компютрите и потребителите. Например една локална мрежа може да се състои от два 

компютъра, разположени на разтояние няколко метра в офиса или в къщи, или да включва 

стотици компютри, обхващайки няколко етажа от небостъргач, или в някой случаи дори 

множество сгради, разположени близо една до друга. LAN мрежата е ограничена до 

конкретна географска област. 

 

Визуализация на проста локална мрежа: 

 

Фиг. 1.2 

1.2.. Характеристики на MAN мрежата  

Както подсказва самото име, градската мрежа се състои от две или повече LAN мрежи, 

свързани в границите на пространство, което заема приблизително един голям град. 

Типичната MAN е високопроизводителна обществена мрежа. Терминът MAN се използва 

по-рядко за дефиниране на мрежи, отколкото термините LAN и WAN, защото градските 

мрежи се реализират много по-рядко. Повечето мрежи са в рамките на сграда или комплекс 



от сгради (например университетски комплекс) и поради това попадат в категорията на 

LAN, или пък обхващат по-големи разстояния с възли, разположени в различни градове, 

щати й дори държави, като по този начин могат да бъдат квалифицирани като WAN мрежи. 

Максималното разстояние, дефиниращо една MAN мрежа, е приблизително 80 км. MAN 

мрежата покрива по-обширна област от LAN, но е географски по-ограничена от WAN. 

Визуализация на MAN мрежа:

 

1.3.3 Характеристики на WAN мрежата 

 

WAN представлява мрежа, която обхваща голяма географска област. Най-добрият и 

най-популярният пример за WAN е Интернет. Но WAN може да бъде и частна мрежа. 

Например организация с офиси в много страни може да има корпоративна WAN мрежа, 

свързваща отделните местоположения посредством телефонни линии, сателити или други 

технологии. Глобалната мрежа най-общо се състои от множество взаимосвързани локални 

мрежи. Резултатът от свързването на мрежите една с друга се означава като интермрежа, или 

интернет. Когато видите думата интернет, започваща с малка буква, това означава 

произволна мрежа от мрежи. Когато първата буква е главна, думата означава глобалната 

обществена мрежа от мрежи, която наричаме Интернет. 



Свързаните термини, произхождащи от термина интернет, са интранет и екстранет. 

Мрежата, наречена интранет, представлява частна мрежа в рамките на дадена организация, 

която използва едни и същи протоколи (например TCP, HTTP и FTP) и технологии, 

използвани по Интранет. Мрежата, наречена екст-ранет, също използва Интернет 

технологии, но достъпът до нея се осъществява по отдалечени връзки към клиенти, 

служители, разпространители и партньори ш дадена бизнес организация. 

Макар че WAN мрежите могат да използват и частни връзки за свързване на отделните 

мрежи, често те използват обществените среди за пренос, например обществената телефонна 

система. Следователно скоростта на предаване често е по-малка от тази на LAN мрежите; 

типичната скорост по аналогови телефонни линии със съвременен бърз модем е 50 kbps или 

по-малко. Дори високоскоростните WAN връзки, като например Т1, връзките с кабелен 

модем и DSL линиите, притежават скорости в обхвата от 1 до 6 Mbps. От друга страна най-

бавните й Ethernet LAN връзки имат скорост 10 Mbps. 

Друга характеристика на WAN е, че връзката към тях може да не се установява с 

помощта на постоянно свързване по кабел, както при кабелните LAN мрежи. Вместо това 

WAN връзките често, но не винаги, се установяват „при необходимост". Много WAN връзки 

всъщност са специално изградени и са постоянно включени, но въпреки това временните 

връзки са много по-често срещани, отколкото при LAN. 

В обобщение, WAN мрежите могат да използват частни или обществени преносни среди и 

могат да се състоят от постоянно изградени връзки или dial-up конекции (установявани при 

необходимост). WAN връзките обикновено са по-бавни в сравнение с LAN връзките. WAN 

мрежите се разделят на разпределени или централизирани. Разпределените WAN, например 

Интернет, нямат централна точка. От друга страна, централизираните WAN са базирани на 

централен сървър или централизирано място (например главния офис на организация), към 

което се свързват всички други компютри.  

визуализация на централизирана WAN мрежа: 



 

 

Фиг. 1.4 

 

WAN мрежите са маршрутизирани мрежи, което означава, че за да могат съобщенията да 

преминават от една LAN мрежа в друга, пакетите трябва да преминават през шлюз (gateway). 

Шлюзът представлява маршрутизатор (router) -компютър, конфигуриран за изпълнение на 

маршрутизиращи функции.  

 



1.4. Категоризация на мрежите по метод на администриране 

 

Можете да категоризирате мрежите на базата на метода на тяхното администриране, 

т.е. как и от кого се управляват ресурсите. Мрелсата може да бъде организирана както 

следва: 

• Като равноправна (peer to peer) работна група, в която всеки компютър функционира и като 

клиент, и като сървър, и всеки потребител администрира ресурсите на своя компютър. 

• Като клиент/сървър или сървърно базирана мрежа, в която администрирането е 

централизирано на компютър, работещ със специален сървърен софтуер и мрежова 

операционна система (NOS). Този компютър автен-тицира информацията за името на 

потребителя и паролата, за да позволи на оторизираните потребители да влизат в мрежата и 

да осъществяват достъп до ресурсите. 

 

Табл. 1.1. 

 

Предимства на равноправната 

мрежа 

Предимства на мрежата 

клиент/сървър 

По-евтина за реализация. Предоставят по-добра сигурност. 

Не изисква NOS сървърен софтуер. По-лесни за администриране, когато 

мрежата е по-голяма, защото 

администрирането е централно. 

Не изисква специално назначен 

мрежов администратор. 

Всички данни могат да бъдат 

архивирани в едно централно място. 

Недостатъци на равноправната 

мрежа 

Недостатъци на мрежата 

клиент/сървър 

Не можа да бъде мащабирана добре 

за разрастване до големи мрежи; 

администриране на мрежата. 

Изисква скъп NOS софтуер, 

например Windows 2000 Server или 

пък NT. 

Всеки потребител трябва да бъде 

обучаван да изпълнява задачи по 

администриране на мрежата. 

Изисква скъп, но мощен хардуер за 

сървърна машина. 

По-несигурна е. Изисква професионален 

администратор. 



Всички машини, обменящи ресурси, 

влияят отрицателни на 

производителността. 

Има само една точка на достъп, ако 

има един единствен сървър, данните 

на потребителите могат да станат 

недостъпни ако сървърът спре да 

работи. 

1.5. Категоризиране на мрежите по топология 

 

В някои случаи мрежите биват категоризирани на базата на физическата или 

логическата топология на мрежата. Физическата топология означава формата на мрежата - 

начинът, по който се разполага кабелът. Логическата топология означава пътя, по който 

пътуват сигналите от една точка на мрежата до друга. 

Физическата и логическата топология може да бъде една и съща; в мрежа, физически 

оформена като линейна шина (т.е. в права линия), данните пътуват в права линия от един 

компютър към следващия. Мрежата може да има също различна физическа и логическа 

топология. Кабелните сегменти могат да свързват всички компютри към централен хъб във 

формата на звезда, но вътре в хъба връзките да бъдат свързвани така, че сигналът да пътува в 

окръжност от , един порт към следващия, създавайки логически кръг. 

 

Ето най-популярните LAN топологии за мрежи:  

 

• Линейна шина  

 

• Кръг 

 

• Звезда  

 

• Решетка  

 

• Хибридна 

 



 

1.5.1.Мрежи с линейна шина 

 

Както показва самото име, линейната шина (понякога наричана просто шина) 

представлява мрежа, която е разположена в права линия. Реално линията не е задължително 

да бъде права, просто кабелът преминава от един компютър към следващия, след това към 

следващия и т. н.  

Визуализация на линейна шина: 

 

 

 

Фиг. 1.5 

 

Тъй като има начало и край, мрежата с линейна шинна топология изисква терминиране на 

всеки край. Ако не бъдат терминирани и двата края на кабела, възниква отразен сигнал, 

който може да наруши или да прекъсне комуникацитите по мрежата. Единият от краищата 

на линейната шина - но не и двата -трябва да бъде заземен. 



Към края на шината, на първия и последния компютър, свързани към линейния кабел, 

към „празната" страна на Т-конектора на мрежовата интерфейсна карта се свързва 

устройство, наречено терминатор. 

Шинните мрежи обикновено използват дебел или тънък коаксиален кабел и архитектура 

Ethernet 10Base2 или 10BaseS.  

По шинната мрежа, когато един компютър изпрати съобщение, това съобщение отива 

до всеки компютър в мрежата. Всяка мрежова интерфейсна карта (NIC) проверява хедъра на 

съобщението, за да определи дали то е адресирано за този компютър. Ако не е, съобщението 

бива игнорирано. 

Шинната топология е много проста и лесна за инсталиране. Тя е относително евтина и 

използва по-малко кабел в сравнение с други топологии. Шината е особено подходяща за 

малки, временни мрежи, например такива в класни стаи, които може да бъдат използвани 

само няколко дни или седмици. 

 

Шината е известна като пасивна топология, защото компютрите не регенерират 

сигнала и не го предават нататък, както правят това в кръга. Това прави мрежата уязвима 

към затихване, представляващо загуба на силата на сигнала с увеличаване на разстоянието. 

За решаване на този проблем могат да бъдат използвани повторители.  

Друг недостатък на шината е, че при прекъсване на кабела (или ако някой потребител 

реши да разкачи своя компютър от мрежата) линията се прекъсва. Това означава, че 

компютрите от двете стани на прекъсването не само не могат да комуникират, но също, че 

двата нови края не са терминирани и резултатният отразен сигнал може да срине цялата 

мрежа 

 

1.5.2. Кръгови мрежи 

 

Ако свържете последния компютър в шината обратно към първия, получавате кръгова 

топология. В кръга всеки компютър се свързва към два други компютъра, а сигналът може 

да обикаля непрекъснато в кръга. Тъй като кръгът няма крайна точка, не е необходимо (или 

възможно) терминиране. 

За изграждане на мрежа с физически кръг най-общо се използва коаксиален кабел, 

както при шината. Мрежата Token Ring, която представлява логически кръг, използва STP 

кабел (тип IBM) и отговаря на спецификациите IEEE 802.5. 

По кръгова мрежа сигналът пътува в една посока. Всеки компютър приема сигнала от 

своя възходящ съсед (upstream neighbor) и го изпраща на своя низходящ съсед (downstream 



neighbor). Кръгът се счита за активна топология, защото всеки компютър регенерира 

сигнала, преди да го предаде към следващия. 

Кръговата топология най-често се асоциира с архитектурата Token Ring. В тази 

реализация кръгът най-общо е логически - като окръжността се свързва вътре в Token Ring 

хъб, който се нарича модул за достъп до мнолсество станции (multistation access unit - 

MSAU). В кръгова мрежа компютрите се свързват към кръг, като последният компютър се 

свързва обратно към първия. 

Визуализация на кръгова мрежа: 

 

 

 

Фиг. 1.6 

 

 



Кръгът е сравнително лесен за отстраняване на неизправности и подобно на шината е 

прост за инсталиране. Физическият кръг изисква повече кабел от шинта и по-малко от 

топологията тип звезда. 

Кръгът страда от някои от същите недостатъци като шината. Ако се запази 

непрекъснат, кръгът е надеждна топология. Но ако някъде по мрежата възникне прекъсване 

или изключване от кабела, това води до прекъсване на всички мрежови комуникации. 

Друг недостатък на кръга е трудното добавяне на допълнителни компютри към 

мрежата. Тъй като кабелът описва затворен кръг, е необходимо кръгът да бъде прекъснат в 

някоя точка, за да бъдат вмъкнати новите компютри. Това означава, че докато трае 

добавянето, мрежата не функционира. 

1.5.3. Мрежаи от тип звезда 

Звездата (star) е една от най-популярните LAN топологии. Тя се реализира чрез 

свързване на всеки компютър към централен хъб. Хъбът може да бъде активен, пасивен или 

интелигентен. Пасивният хъб е просто точка на свързване. Той не изисква електрическо 

захранване. Активният хъб (най-разпространеният тип) реално представлява повторител с 

множеството портове; той усилва сигнала, преди да го предаде към другите компютри. Ин-

телигентният хъб представлява активен хъб с диагностични възможности. Той има вграден 

процесорен чип. Топологията тип звезда свързва всички компютри към един централен хъб. 

Визуализация на топология тип звезда мрежа: 

 



Фиг. 1.7 

Звездообразната топология най-общо се използва с кабел тип неекранирана усукана 

двойка (UTP) и Ethernet архитектура 10BaseT или 100BaseT. 

При типична мрежа от тип звезда сигналът се предава от мрежовата интерфейсна 

карта на изпращащия компютър към хъба, повишава се (т.е. усилва се) и се изпраща обратно 

през всички портове. При звездата, подобно на шината, всички компютри приемат 

съобщението, но само компютърът, чийто адрес отговаря на адреса на местоназначението в 

хедъра на съобщението, му обръща внимание. 

Топологията тип звезда има две големи предимства пред шината и кръга. Първо, тя е 

много по-отказоустойчива (fault tolerant), т.е. ако един компютър бъде изключен или 

неговият кабел бъде прекъснат, само този компютър бива засегнат, а останалата част от 

мрежата може да продължи да комуникира нормално. Второ, тя предлага възможност за 

лесно преконфигуриране. Добавянето на още компютри към мрежата или премахването на 

компютри е много просто, защото се състои само във включване или изключване на техния 

кабел в хъба. Отстраняването на проблеми на физическия слой в мрежата от тип звезда също 

е лес-но, особено при наличие на интелигентен хъб, който осигурява диагностична 

информация.  

Независимо от предимствата на звездата, тя има и няколко недостатъка, свързани 

главно с нейната цена. Първо, тя използва повече кабел, отколкото линейната шина или 

кръга, защото трябва да има отделен кабел от хъба до всеки компютър. Друг източник на 

допълнително оскъпяване е самият хъб, който трябва да бъде закупен наред с кабела. Все 

пак малък плюс при мрежите от тип звезда е, че UTP кабелът е сравнително евтин и няма 

нужда от терминатори. 

 

1.5.4. Решетъчни мрежи  

 

Решетката (mesh) представлява топология, която не може да видите толкова често, 

колкото трите топологии, разгледани дотук. В решетъчната мрежа всеки компютър има 

директна връзка към всеки друг компютър в мрежата, както е показано на следващата 

фигура. 

В решетъчната мрежа всеки компютър е свързан към всеки друг компютър. 

Визуализация на решетъчна мрежа: 

 



 

Фиг. 1.8 

Тези допълнителни конекции правят решетката най-отказоустойчива от всички 

останали топологии. Ако пропадне един от пътищата от изпращащия компютър към 

компютъра-местоназначение, сигналът може да поеме по друг път. 

За нещастие, това предимство става за сметка на високата цена и огромното 

количество кабел, необходим за реализиране на решетка и сложността на мрежата, ако в нея 

влизат повече от няколко компютъра. Броят на конекциите нараства експоненциално при 

добавяне на всеки нов компютър. Не е случайно, че „mesh" (решетка) звучи подобно на 

„mess" (бъркотия) - точно това получавате при нарастването на решетъчната мрежа. 

1.5.5. Хибридни топологии 



Думата хибрид се използва в два различни смисъла за означаване на мрежова 

топология. Думата се използва за означаване на топология, която комбинира елементи на 

две или повече стандартни топологии (например хибридна решетка, звезда или кръг). 

Тъй като решетъчната топология бързо става сложна и неуправляема при нарастване, 

много мрежи се базират на полурешетъчна топология, при която има допълнителни връзки 

между някои от компютрите, но не между всички; този тип мрежа често се означава като 

хибридна решетка. Допълнителните връзки , трябва да бъдат създадени между компютрите, 

които имат най-голяма нужда от отказоустойчивост на връзката.  

В хибридната решетка се осигуряват допълнителни връзки между някои компютри, но 

не между всички. Хибридната решетка осигурява много повече предимства от обикновената 

решетката при по-ниска цена и е по-лесна за инсталиране и управление. В хибридната 

решетка се осигурява допълнителни връзки между някои компютри, но не между всички. 

Визуализация на решетъчна мрежа: 



 

Фиг. 1.9 

1.5.6. Комбинирани топологии 

 

Терминът хибриден се използва и за означаване на мрежи, които използват множество 

топологии. Много мрежи комбинират една или няколко топологии. Например може да имате 

няколко хъба, към всеки от които има компютри, свързани в топология от тип звезда, а след 

това хъбовете да бъдат свързани в линейна шина. За тази цел много хъбове имат BNC 

конектор за тънък коаксиален кабел заедно с няколко RJ45 порта за UTP връзки. 



В този тип свързване коаксиалният кабел, свързващ хъбовете, се нарича гръбнак (backbone). 

Гръбнакът е част от мрежата, свързваща всички по-малки части, наричани още (сегменти). 

Няколко сегмента могат да бъдат свързани към един гръбнак за създаване на по-голяма 

мрежа. 

Визуализация на комбинирани топологии: 
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Глава 2. Безжични мрежи 

 

Безжична среда 

 

Като удачен вариант за мрежа напоследък все по-често се налагат безжичните 

среди.Терминът wireless(безжичен) малко заблуждава като предполага отсъствието на 

всякакви кабели,тъй като в повечето случаи това не е така.Почти всички безжични мрежи 

всъщност се състоят от безжични компоненти,които комуникират с обикновена кабелна 

мрежа,като така образуват смесена мрежа,която се нарича хибрид. 

 

Възможности, които безжичните мрежи предлагат 

 

Следните няколко причини правят безжичните мрежи толкова предпочитани: 

-Осъществява временна връзка към съществуваща кабелна мрежа. 

-Спомага за осигуряването на резервна на съществуващата мрежа. 

-Осигурява някакво ниво на преносимост. 

-Справя се с ограниченията,които медните и оптичните кабели срещат. 

 

Използване на безжичните мрежи 

 

Безжичните мрежи са все по-предпочитани заради трудностите с прокарването на 

кабели.Те се използват при следните случаи: 

-Натоварени зони,като фоайета или рецепции. 



-Хора,които постоянно са в движение, като например лекарите и медицинските сестри. 

-Изолирани зони и сгради. 

-Отдели,в които интериорът често се променя. 

-Някои места,където окабеляването е трудна задача,като например исторически сгради. 

 

Видове безжични мрежи 

 

В зависимост от базата на използваните технологии безжичните мрежи могат да се 

разделят на 3 категории: 

-Локални мрежи 

-Разширени локални мрежи 

-С използване на мобилни компютри 

 

Основната разлика между тези категории се крие в съоръженията за 

предаване.Безжичните LAN(local area network) мрежи и разширените LAN мрежи 

използват предаватели и приемници,собственост на фирмата,която изгражда мрежата,а 

потребителите на мобилните компютри използват обществени услуги като 

AT&T,MCI,Sprint и местните телефонни компании,за да предават и получават сигнали. 

 

Локални мрежи 

 

Стандартните безжични локални мрежи изглеждат и работят точно като кабелните 

мрежи, с изключение на физическата среда.Във всеки компютър се инсталира безжична 

мрежова адаптерна карта с приемо-предавателно устройство,наречено 

трансийвър(transceiver),а потребителите комуникират по същия начин,както ако бяха 

свързани с кабел. 

 

Точки на достъп 



 

Трансийвърите,наричани понякога още точки на достъп(access points),излъчват и 

получават сигнали от заобикалящите ги компютри,като ги препредават по безжична или 

кабелна среда. 

Безжичните локални мрежи използват за връзка с кабелните мрежи малки 

трансийвъри,монитрани в стените.Трансийвърите установяват радио-контакт с 

портативните мрежови устройства.Това не е изцяло безжична LAN,защото се използват 

монтирани в стената трансийвъри за връзка със стандартната кабелна LAN. 

 

 

 

 

Точки на предаване 

 

Безжичните локални мрежи използват 4 техники за предаване на данни: 



1.Инфрачервена(infrared) 

2.Лазерна(laser) 

3.Теснолентово(narrow-band) или едночестотно(single-frequency) радиоизлъчване 

4.Радиоизлъчване с разпределен спектър(spread-spectrum radio) 

 

Инфрачервени мрежи 

 

Всички инфрачервени безжични мрежи използват инфрачервено светлинно 

излъчване,което пренася данните между устройствата.Тези системи трябва да генерират 

много силни сигнали,защото слабите сигнали се влияят от други светлинни 

източници,като например светлина от прозорците. 

При този метод сигналите могат да се предават с голяма скорост,защото инфрачервената 

светлина има голяма широчина на честотната лента.При нормални обстоятелства една 

инфрачервена мрежа може да предава с 10 Mbps. 

Има 4 вида инфрачервени мрежи:   

-С пряка видимост(line of sight) 

Kакто наименованието подсказва този метод работи когато предавателят и приемникът 

имат пряка светлинна връзка помежду си(виждат се един друг). 

-Разпръскващи инфрачервени мрежи(scatter infrared) 

Tази технология използва принципа на разпръскването,като сигналите отскачат от 

стените и тавана,докато стигнат до приемника.Ефектната зона на разпръскване е около 

30 метра,като сигналът е бавен заради отскачането. 

-Отражателни мрежи(reflective) 

Тук близо до компютъра са поставени оптично приемо-предавателни 

устройства,излъчващи към общо място,откъдето сигналите се пренасочват към 

съответния компютър. 

-Широколентови оптични телеточки(broadband optical telepoint) 



Този вариант на инфрачервените безжични локални мрежи осигурява широколентови 

услуги с възможност за предаване на висококачествена мултимедия със същото 

качество,предлагано от кабелните мрежи. 

 

Инфрачервените мрежи предизвикват интерес заради скоростта и удобството им,но 

предаванията на разстояния над 30 метра са затруднени.Те също са обект на смущения от 

силна околна светлина,каквато има в повечето офиси. 

 

Лазерни мрежи 

 

Лазерната технология прилича на инфрачервената по това,че изисква пряка видимост и 

всеки човек или предмет,блокирал този лъч,блокира предаването. 

 

Теснолентово(едночестотно)радиоизлъчване 

 

Този подход е подобен на излъчването от радиостанция-потребителят наглася 

предавателя и приемника на определена честота.Не се изисква пряка видимост,тъй като 

диапазонът на излъчване е 5000 кв.м.,но тьй като сигналът е високочестотен,той не може 

да премине през бетонни или стоманени стени. 

 

Мрежи с разпределен спектър 

 

Радиомрежите с разпределен спектър излъчват сигнали в определен диапазон от 

честоти.Така се избягват проблемите,възникващи при мрежите с теснолентово 

радиоизльчване. 

Наличните честоти са разделени на канали.Адаптерите се настройват на даден канал за 

определено време,след което се превключват на друг канал.Компютрите от мрежата се 

синхронизират спрямо последователността на смяна на каналите.Така се изгражда 

защита против подслушване на потока от данни.За да се подсили тази защита 

получателят и изпращача могат да кодират предаването.Стандартната скорост от 250 



Кbps прави този метод много по-бавен от останалите,но той може да предава на 

разстояние 2 мили на открито и 250 метра на закрито със скорост 4 Мbps. 

Този вид мрежи предлагат изцяло безжична среда. 

 

Предаване тип точка до точка(point to point)  

 

Тук се използва технологията point to point за предаване на данни от един компютър на 

друг.При нея са необходими допълнителни компоненти, като например трансийвъри, 

които могат да се поставят на самостоятелни компютри или на компютри, които вече са в 

мрежа, за да се образува безжична мрежа за трансфер на данни. 

Технологията point to point осигурява безжичен сериен трансфер на данни, който: 

-Използва point to point радиовръзка за бърз и безпогрешен трансфер на данни. 

-Прониква през стени,тавани и подове. 

-Поддържа скорости от 1.2 до 38.4 Кbps на разстояние до 60 м. на закрито. 

Тези системи извършват трансфер на данни,не само между компютри,но и между 

компютри и други устройства,като принтери. 

 

Разширени локални мрежи 

 

При тях се използват други по вид безжични компоненти,изпълняващи същите функции 

като тяхните аналози в кабелните мрежи.Например безжичните LAN мостове могат да 

свързват мрежи на разстояние до 3 мили. 

 

Многоточкова безжична връзка 

 

Един компонент,наречен безжичен мост предоставя връзка между 2 сгради,без да се 

използват кабели.Както обикновеният мост осигурява път за хората между 2 бряга,така 

безжичният мост осигурява път за данните между 2 сгради. 



 

Безжичен мост с голям обхват 

 

Ако безжичният мост не осигурява връзка на достатъчно голямо разстояние,може да се 

замени с безжичен мост с голям обхват(long-range wireless bridge).Той също използва 

радиотехнологията с разпределен спектър,като осигурява мостова връзка за Ethernet и 

Token Ring мрежи на разстояние до 25 мили. 

 

Мрежи с мобилни компютри 

 

Безжичните мобилни мрежи използват телефонните линии и обществени телефонни 

услуги за получаване и изпращане на сигнали с помоща на: 

-Пакетни радио комуникации(packet radio communication) 

-Клетъчни мрежи(cellular networks) 

-Сателитни станции(satellite stations) 

Тази форма на комуникация е използвана най-често от хора,които много пътуват,за да 

обменят файлове,имейли или друга информация,но е много бавна.Портатичните 

конпютри комуникират с околните им радио кули с малки антени. 

 

Пакетни радиокомуникации 

При тази система предаваните сигнали се разделят на пакети,които съдържат следното: 

-Адресът на източника 

-Адресът на местоназначението 

-Информация за корекция на грешките 

Пакетите се разпространяват до сателити в орбита,които ги разпространяват.Само 

устройствата с коректния адрес могат да получат излъчения от сателита пакети. 

 

Клетъчни мрежи 



 

Технологията CDPD(Cellular Digital Packet Data) е като тази за клетъчните телефони.Тя 

предлага предаване на компютърни данни по аналогова гласова мрежа,когато гласовата 

система не е заета.Тя е много бърза и надеждна за предаване в реално време. 

 

Сателитни станции  

 

За осъществаване на връзка между сгради на малки разстояния добър вариант са 

микровълновите системи.В момента микровълновия метод е наи-разпространен в САЩ 

за предаване на дълги разстояния.Той е чудесен за предаване на 2 точки с пряка 

видимост,като: 

-Сателит със земята 

-Между 2 сгради 

-През големи,равни пространства,като пустини или водни басейни 

Микровълновата система се състои от: 

-2 трансийвъра-един за генериране и един за получаване на излъчването 

-2 насочени една към друга антени,реализиращи комуникацията.Те често се поставят на 

високи места,за да се разшири покривната област и да се избегне възможността за 

блокиране на сигнала. 

 

Обобщение 

 

Безжичните технологии се използват като метод за предаване при локалните 

мрежи,разширените локални мрежи  и мрежите с мобилни компютри.Стандартната 

безжична мрежа е като кабелната мрежа,само че във всеки компютър трябва да се 

инсталира мрежова карта с трансийвър,за да могат потребителите да комуникират с 

мрежата така,сякаш тя е свързана с кабел.Безжичните локални мрежи използват 4 

техники за предаване:инфрачервена,лазерна,теснолентово радиоизлъчване и 

радиоизлъчване с разпределен спектър,като всяка от тях е подходяща при определени 

условия и си има предимства и недостатъци.Допълнително се използва технологията 



point to point,чрез която се осъществява трансфер на данни от една точка до друга,но не и 

до всички компютри и периферни устройства. 

Локалните мрежи могат да бъдат разширени с помощта на компоненти,наречени 

безжични мостове,които осигуряват връзка между сгради на разстояние до 25 мили,без 

нужда от кабел. 

Мрежите с мобилни компютри използват телефонните линии и обществените телефонни 

услуги за изпращане и получаване на сигнали с помощта на една от 

технологиите:пакетни радио комуникации,клетъчни мрежи и сателитни станции. 

 

 Други безжични технологии: Bluetooth 

Bluetooth. Тази безсмислена като превод дума (буквалния й превод е "син зъб") все по-

често се среща в материалите, посветени на компютрите. Най-вероятно вие знаете, че става 

дума за технология, чрез която се изграждат безжични мрежи, в които могат да участват не 

само компютри, но и други устройства - например мобилни телефони или дори апарати от 

домашния ни интериор - печки, хладилиници...  

Технологии за безжично свързване са били разработвани и преди Bluetooth, но по една 

или друга причина нито една от тях не е получила широко разпространение. От друга 

страна, има причини, който не позволяват на Bluetоoth да увеличи своя дял при текущо 

използваните интерфейси. Ето някои от тях: 

 висока (засега) производствена цена на необходимата за функционирането на 

интерфейса елементна база 

 липса на добра поддръжка на ниво операционна система (може да бъде решено с 

написване на драйвери) 

 липса на интерес от страна на производителите да предлагат устройства с Bluetooth 

интерфейс 

 нерешени проблеми със запазването на неприкосновеността на обменяните между 

устройствата данни (лесно се прихващат и декодират от разстояние) 

 ниска скорост на предаване на данни 

 малък обхват на устройствата 



 

Фиг. 2.3. 

От друга страна, има предимства, които може би ще помогнат на тази технология да си 

изгради добро бъдеще (на Bluetooth в сегашния му вид или на негов наследник, изчистен от 

недостатъците на предшественика): 

 добре обмислена структура 

 неотклонно намаляваща цена на хардуерния модул (едночипово решение) 

 поддръжка от страна на консорциум, основан през 1998 г, със свободно безплатно 

членство, в който членуват над 2000 компании, между които IBM, Intel, Nokia, 

Erricson, Toshiba, 3COM, Lucent, Microsoft. 

Конструктивно, най-грубо погледнато, Bluetooth-устройството представлява 

хардуерен модул (обособен или интегриран, изпълняващ функциите на 

радиопредавател/приемник под управлението на драйвер. Приемо-предавателят според 

спецификациите трябва да работи в честотния диапазон от 2400 - 2483,5 MHz, който е 

свободен за използване в повечето държави и не изисква лицензиране. Съществуват държави 

като Франция и Япония, в които част от този диапазон се използва и за други цели, там 

диапазонът за тези устройства е стеснен до 2445-2475 MHz (Испания), 2446,5-2483,5 

(Франция). 



 

Ericsson Bluetooth модул  

Фиг. 2.4. 

Разстояние, на което могат да се отдалечат две устройства е около 20-30 метра 

(типичното разстояние обикновено не надвишава 10 метра), но се работи по удължаването 

му. В замяна на това, няколко Bluetooth устройства могат да се свържат в мрежа и през стена 

(стени) или на няколко етажа в една сграда, без да има необходимост от пряка видимост или 

външна антена, по същия начин, по който могат да се свързват IEEE 802.11 устройствата. 

Широчината на канала е 723,2 Kb/sec. за устройства, работещи в асинхронен режим, и 433,9 

Kb/sec. за работещите в синхронен режим. Когато по канала е се предават данни, могат да 

бъдат предавани 3 аудиоканала, като всеки едни от тях поддържа 64 Kb/sec. синхронен 

пренос. Допуска се съставен сигнал от данни и аудио.Bluetooth има и друга, отличваща го от 

останалите технологии особеност: различните Bluetooth устройства влизат в контакт едно с 

друго автоматично, веднага след като попаднат в обсега на приемо-предавателя, а за 

установяването на връзката, аутентификацията и др. се грижи програмното осигуряване. 

Запознаването със спецификациите на Bluetooth стандарта, версия 1.1, официално 

излязла на 1 декември 2000 г. (първите спецификации на стандарта са от октомври 1998 г.), 

отнема доста време да се запознаеш с нея, като се има предвид, че само публичния документ 

е съставен от 1084 страници. Но ето някои данни ... 

Едно от големите предимства на Bluetooth е, че устройството, поддържащо стандарта, 

влизайки в обхват може да установи връзка не с едно, а с множество други, поддържащи 

тази технология, като не е задължително те да си взаимодействат активно. 

Устройство, обменящо активно информация с други устройства, според 

терминологията на Bluetooth се нарича master, a устройствата, с които то комуникира 

активно се наричат slave, като максималния брой slave устройства може да бъде 7. Освен 

това може да съществуват още неограничен брой неактивни slave устройства, които са 

установили връзка с него, макар, че са синхронизирани с master, не обменят данни с 

последния, очаквайки освобождаване на свободно място, за да осъществят преноса на данни. 

Такъв тип връзка между устройствата се нарича piconet. В рамките на една piconet връзка 

може да има само едно master устройство, но когато е необходимо, свързаното с него slave 

може да смени статуса си на master, образувайки своя pinocet структура. Този тип сложна 



съставна структура носи наименованието scatternet, в която всяко едно устройство може да 

бъде едновременно и master и slave, в зависимост от конкртената ситуация и мястото му в 

структурата. 

 

Фиг. 2.5. 

По този начин една scatternet мрежа от Bluetooth устройства е един, образно казано, 

динамично променящ се организъм, преобразуващ структурата си според текущите нужди (в 

зависимост от това, към кои точки от мрежата се комутират новите устройства). Разбира се, 

за да се избегне дублирането на устройствата и други нежелани отклонения, всяко 

устройство, освен уникалното си име, взаимодейства с другите, използвайки различен канал 

за връзка, на различна честота и с различен от другите параметър hopping, характеризиращ 

hopping channel (хопинг-канал). Хопинг (hopping)-това е периодична промяна на честотата, 

определяна от параметъра hopping sequence. Ето какво представлява най-просто казано 

процеса установяване на връзка на ново устройство, попаднало в обхвата на друго (други) 

Bluetooth устройства. Първоначално всяко Bluetooth устройство, попадайки в някакво 

пространствено положение, извършва претърсване на каналите за свързване, търсейки други 

устройства. Този режим носи името Device Discovery, и, в зависимост от това, в кой от 

описаните режими се намират евентуално откритите устройства, се установява или не 

връзка. Тези устройства може да се намират в няколко режима: 

 discovery mode-устройствата, работещи при този режим се намират в готовност да 

приемат установяващите връзка процедури. 

 limited diskoverable mode-при този режим устройствата приемат връзката само при 

спазване на някои условия (например ограничено време). 

 non-discoverable mode-този режим се използва, когато устройствата не трябва да 

приемат нови запитвания. 



 

Фиг. 2.6. 

Освен всичко това, устройствата, намиращи се в някои от първите два режима могат да 

пребивават и в connectable или non-connectable mode. Ако устройството е в първия mode, 

устройствата разменят служебна информация, настройвайки специфични параметри на 

връзката помежду им.От друга страна при положение, че устройството е във втория mode, то 

може да бъде открито от участници в сеанса, но не позволява установяване на някои 

параметри на връзката и респективно, приемането и предаването на данни. 

На следващия етап се извършва прочитането на имената на всички достъпни Bluetooth 

устройства. Според спецификациите, освен, че разполага с уникален мрежов адрес, всяко 

устройство на ниво потребител оперира със собствено име. Името на устройството може да 

бъде с дължина до 248 байта, като не задължително то да бъде уникално в рамките на една 

мрежа от Bluetooth устройства.  

Bluetooth устройствата имат много ценно свойство, определено от спецификациите, което 

му позволява автоматично, при установена връзка с друго устройство, автоматично да се 

включи към списъка с предоставените от последното (или последните) услуги. За това се 

"грижи" протоколът Service Discovery Protocol (SDP). 

Последното нещо, върху което бих искал да се спра, е болният въпрос със защитата на 

данните. Технологията за защитата им е вградена в самия протокол, като съществуват три 

режима за защита: 

1. Security mode 1 (non secure) - устройството няма право да активира защитни 

механизми. 

2. Security mode 2 (service level enforced security) - устройството не активира защитни 

механизми, докато не бъде свързано с друго, след което механизмът за защита се 

активира в съответствия с типа и изискванията на използваните служби. 

3. Security mode 3 (link level enforced security) - защитният механизъм се активира още по 

време на установаване на връзката, като ако някое от устройствата не отговаря на 

изискванията, то няма да може да се свърже. 

Security mode 2 и 3 могат да се използват съвместно, което още увеличава нивото на 

защита, като основата за най-високата степен на защита в Security mode 3 е сеансовият ключ, 

или Bond. Сеансовият ключ се генерира в процеса на свързване на двете устройства, и се 

използва за идентифициране и криптиране на данните. Макар че системата за защита на 



стандарта Bluetooth използва множество известни и специфични методи за защита, очебийно 

е това, че съществува възможност за прихващане на трафика и разшифроването на данните 

впоследствие - нещо, което е един сериозен недостатък на безжичните комуникации и кето 

трябва да се има предвид. 

Въпреки ниските скорости на трансфер, интерфейсът Bluetooth си има и своите 

положителни страни. От една страна, това е лесният начин за връзка между отделните 

устройства, не изискващ сложни настройки и някакви специални познания от страна на 

потребителя. От друга - при невъзможност да се изгради мрежа между два компютъра (или 

някакви други две устройства с интерфейс Bluetooth) по друг начин, този интерфейс 

позволява безжичен пренос на данни между тях, и то на разстояние минимум 10 метра. 

Не трябва да изпускаме от поглед и другите възможни сфери на приложение на 

устройтвата с този интерфейс. Това са, например, вече съществуващите безжични гарнитури 

с Bluetooth интерфейс за мобилмите телефони, снимка на която има в началото на статията. 

Някои производители се опитват да проправят път на пазара, предлагайки първите мишки и 

клавиатури с такъв интерфейс, а съм срещала данни за прототипи на ново поколение битови 

уреди, използващи интерфейса за връзка с централния команден център на едно ново "умно" 

жилище от близкото бъдеще. 

Дали ще се наложи този интерфейс? В света на компютърните технологии това може 

само да се предполага. Факт е, че големите производители на дънни платки като MSI и EpoX 

имат продукти с вграден интерфейс Bluetooth, множество модели GSM апарати, PDA и 

преносими компютри - също, говори за нарастващия интерес от страна на производителите, 

които понякога също участват в прогреса. Рано е още да се говори за реакция на 

потребителите, които често консумират това, което производителите им го предлагат, дори и 

без да го искат целенасочено. Така или иначе, малко по малко Bluetooth набира инерция, и, 

както често се получава в света на компютърните технологии, при излизането на 

следващата, по-бърза и защитена версия, най-вероятно ще стане това, което всички биха 

искали, и ще си осигури добро бъдеще. Ако, разбира се, другите безжични технологии не го 

изпреварят..... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безжичните мрежи са лесни и рентабилни за изграждане. Повишавайки мобилността и 

гъвкавостта на мрежовите потребители те са привлекателна алтернатива на кабелните 

мрежи. Безжичните локални мрежи намаляват разходите свързани с инсталацията и 

поддръжка на мрежата и повишава производителността на персонала. Съществува голямо 

разнообразие от топологии и конфигурации, от връзка между две устройства до сложен 

дизайн поддържащ много на брой потребители. 

Мрежовите потребители в една фирма обикновено са свързани към локална мрежа за да 

имат достъп например до интернет, електронната си поща, онлайн услуги или обща 

информация. Чрез безжичните решения потребителите могат да имат достъп до тези 

мрежови услуги без да е необходимо да търсят място за включване в кабелната мрежа. В 



същото време компаниите могат да изграждат нови или да разширяват съществуващите 

мрежи без да се налага да инсталират или да преместват кабели. Безжичните локални мрежи 

много предимства в сравнение с траидиционните кабелни мрежи 

Безжичната локална мрежа е информационна комуникационна система, която приема и 

предава данни по въздуха като използва радио технологии. Безжичните локални мрежи се 

използват както в компаниите така и в домашна обстановка. Те могат да бъдат разширение 

към съществуващата мрежа или в по- малките фирми като алтернативен заместник на 

кабелните мрежи. Те осигуряват всички предимства и характеристики на традиционните 

технологии за локални мрежи като Ethernet или TokenRing без ограниченията от 

инсталиране на нови кабели. По този начин безжичните локални мрежи позволяват на 

компютърните потребители да имат връзка с мрежата навсякъде в рамките на сградата.  
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