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Офисът е все по-зависим от мрежовата тех-
нология. Информационната сигурност е главен 
приоритет за всяка организация и фирма, неза-
висимо дали е голяма или малка. Предотвратя-
ването на неоторизирания достъп до мрежата 
и запазване на конфиденциалността на инфор-
мацията са фактори, от които зависи разви-
тието на вашия бизнес. Мрежовата сигурност 
е горещ проблем в света на информационните 
технологии. Новата серия SRW208х уеб базира-
ни управляеми комутатори на Linksys е предназ-
начена за широк кръг потребителии и включва 
пет модификации на 8-портови Fast Ethernet ко-
мутатори с управление през уеб (WebView) – виж 
таблицата.

Бързите темпове на развитие на компютър-
ната индустрия не подминаха и компютърните 
мрежи и комуникации. Нарасна нуждата от по-
гъвкави, по-стабилни и по-сигурни мрежови уст-
ройства. Процесът на замяна на концентратори-
те (хъбовете) с комутатори в локалните мрежи 
осигури по-голямата им стабилност и по-добро 
използване на нейната пропускателна способ-
ност. Това обаче е минало. Днешните изисквания 
са далеч по-високи, а нуждата от пълен контрол 
върху мрежата и сигурността прави наложител-
на смяната на обикновените комутатори с ин-
телигентни. Според нас това е и основното при-
ложение на моделите от новата серия SRW208x, 
които се отличават с възможностите си за уп-
равление на трафика в мрежата и детайлното 
му наблюдение.

Възможности и настройка
След като сме определили топологията на 

мрежата и подходящата политика за сигурност-

та, можем да настроим комутатор от серията 
SRW208x било чрез Telnet връзка, било през уеб. И 
тъй като конзолното меню не е толкова удобно,
ще предпочетем уеб интерфейса за настройка. 
Стартирайте любимия си Интернет браузър и 
въведете следния адрес: 192.168.1.254. След от-
варяне на прозореца за логване въведете admin 
в полето за потребителско име (username) и на-
тиснете бутона ОК, без да въвеждате парола. 
По-късно, при настройката на комутатора, може-
те да зададете собствено потребителско име и 
парола.

Първото меню, което ни се показва, е Setup 
Summary (фиг. 1). Там се показва графично кои пор-
тове са заети, дава се информация за системата 
и за конкретния комутатор (мрежови настройки, 
модел, версии на фирмуера и хардуера, време на 
непрекъсната работа, текущо време).

В следващите подменюта Network Setting (фиг. 2) 
и Time можем да детайлизираме и променим тези 
настройки, като дефинираме броя на виртуални-
те мрежи и зададем нови IP адрес, Subnet Mask, 
адрес на шлюза по подразбиране (Gateway) и адрес 
на DNS сървъра, които да ползва комутаторът. 
Можем да настроим и параметрите за времевата 
зона, в която се намираме.

Второто главно меню – Port Management (фиг. 3), 
ни дава детайлна информация за всеки порт по-
отделно. Можем да спираме избран порт, да виж-
даме на каква скорост и в какъв режим работи 
(Full Duplex или не) и пр.

Eдин от проблемите на модерния офис е ог-
ромният трафик, който трябва да минава през 
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Петте модификации на серията SRW208

(1) MaxPower PoE – максимален брой на портовете, по които може да се подава пълно захранване (15,4W).
(2) Combo Ports – могат да се използват или като Gigabit портове, или като mini-GBIC.
(3) Fast Ethernet (LC connector) за едномодова оптика (SWF). Поддържа разстояния до 10 km.
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мрежата. Когато капацитетът на дадено тра-
се не е достатъчен и е необходимо да се увеличи 
пропускната лента между две устройства (нап-
ример между сървър и мултимедийна или графич-
на станция), може да се използва функцията LAG 
(Link Aggregated Groups), която дава възможност 
връзките към няколко порта да бъдат обединени 
(агрегирани) в група (фиг. 4), както и да се зада-
ват приоритети на тези групи.

Една от най-важните възможности на комута-
торите от новата серия е създаването на вир-
туални локални мрежи (VLAN). Когато в дадена 
фирма имаме няколко отдела или отделни звена 
и политиката за сигурност изисква те да бъдат 
групирани и отделени едно от друго, независимо 
от физическото им разположение, от менюто 
VLAN Management (фиг. 5) можем да създадем до 
256 виртуални мрежи, които се означават с но-
мера от 2 до 4094, наречени идентификатори на 
виртуалната мрежа (VLAN ID). Създаването на 
виртуални мрежи в големите фирми е изключи-

телно важно за сигурността и по-доброто управ-
ление на мрежата.

Mенютaта Ports to VLAN (фиг. 6) и VLAN to Ports 
(фиг. 7) ни позволяват да настроим всеки порт . 7) ни позволяват да настроим всеки порт . 7
спрямо създадените виртуални мрежи и агреги-
рани връзки.

Интелигентните комутатори поддържат и 
RMON протоколите. Това дава възможност на 
администратора чрез меню Statistics да наблю-
дава статистическите данни и логовете за все-
ки порт на комутатора и така да добие по-ясна 
представа за това какво става в мрежата. От 
таба RMON Statistics (фиг. 8) например може да 
се види колко пакета са приети през даден порт, 
колко са Broadcast и Multicast пакетите, както и да 
се зададе през какъв интервал от време тази ин-
формация да се обновява автоматично.

Не само неоторизираният достъп до даден 
сървър, но и достъпът до комутатор, който се 
грижи за правилната работа на мрежата, може 
да бъде фатален за организацията. Затова кому-

Фиг. 1. Обща информация за системата (Меню Setup / 
Summary)

Фиг. 2. Базова настройка на мрежата (Меню Setup / Network 
Settings)

Фиг. 3. Базова настройка на портовете (Меню Port 
Management / Port Settings)
Фиг. 3. Базова настройка на портовете (Меню Port Фиг. 4. Агрегиране на връз-Фиг. 4. Агрегиране на връз-

ки (меню Port Management / 
Link Aggregation)
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таторите от серия SRW208х поддържат т.нар. 
списъци за достъп – Access Control List (ACL), кои-
то дават възможност на базата на разрешаване 
или забрана на определени IP (фиг. 9) и/или MAC ад-
реси (фиг. 10) да се реализират различни политики 
за сигурност.

За по-висока надеждност комутаторите от 
серия SRW208х използват двата най-разпрост-
ранени протокола за сигурност (автентикация) – 
RADIUS и TACACS+.
 RADIUS (Remote Authentication Dial In User 

Service), е ААА (Authentication, Authorization и 
Accounting) протокол за услуги (например мре-
жов достъп). Някои Интернет доставчици 
изискват от вас да въведете име и парола, 
за да се свържете към Интернет. Тази инфор-
мация се предава чрез PPP протокол до NAS 
сървър и след това достига до RADIUS сър-
въра чрез RADIUS протокола. Като използва 
протоколи за автентикация от типа на PAP 
(Password Authentication Protocol), CHAP (The 

Challenge Handshake Authentication Protocol) или 
EAP (Extensible Authentication Protocol), RADIUS 
сървърът проверява дали името и паролата са 
правилни и ако те са коректни, оторизира съ-
ответната връзка.

 TACACS+ (Terminal Access Controller Access-
Control System) е също ААА протокол, който пре-
доставя достъп за контрол на маршрутизато-
ри, комутатори и други мрежови устройства 
през един или повече централизирани сървъри.

Между двата протокола има две две същест-
вени разлики. Докато RADIUS комбинира автенти-
кация и оторизация в един потребителски профил, 
то TACACS+ ги разделя на две операции. Освен 
това TACACS+ използва TCP протокол, а RADIUS – 
UDP протокол. Така се осигурява централизиран 
контрол и се предотвратява евентуална промяна 
на конфигурацията на устройството от неото-
ризирани лица.

Гарантирането на сигурността на мрежови-
те устройства в една мрежа обаче не е единс-

Фиг. 5. Създаване на виртуална локална мрежа (меню 
VLAN Management / Create VLAN)

Фиг. 8. Статистически данни за работата на портa Фиг. 8. Статистически данни за работата на портa 
(Statistics / RMON Statistics)

Фиг. 7. Настройка на виртуалната мрежа спрямо портове-
те (меню VLAN Management / VLAN to Ports)

Фиг. 6. Настройка на портовете спрямо виртуалната мре-
жа (меню VLAN Management / Ports to VLAN)
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твеното условие за нейното правилно и надеж-
дно функциониране. В големи корпорации често 
се наблюдава натоварване на мрежата, което 
води до забавяне или загуба на пакети. Разбира 
се, може да се увеличат мрежовите ресурси чрез 
преминаване към гигабитови оптични мрежи, но 
това не би решило изцяло проблема. Комутато-
рите от серията SRW208х предлагат по-елеган-
тно и по-правилно решение – след анализиране на 
мрежовия трафик и определяне на важността на 
всеки протокол или приложение да се приорити-
зира достъпът до мрежата чрез използване на 
QoS (Quality of Service). Това е набор от инстру-
менти, които гарантират нужните мрежови ре-
сурси за дадена услуга и така дават възможност 
да се намали закъснението на пакетите, респек-
тивно да се увеличи качеството на услугата. 
Доскоро използването на QoS не бе от жизнена 
важност, но с масовото използване на приложе-
ния с пренос на видео и глас през IP (VoIP) то ста-
ва наложително.

Комутаторите от серия SRW208х, разбира 
се, поддържат и протокола Spanning Tree Protocol 
(STP), решаващ проблема с т.нар. Broadcast Storm
в Ethernet мрежите, който се получава при на-
личието на резервирани трасета в мрежовата 
топология, изградена от комутатори. За целта 
само едно от трасета между съответните кому-
татори се поставя в режим Forwardiug, а всички 
останали временно се забраняват (Disabled). Ко-
гато основното трасе пропадне, комутаторът 
активира едно от резервните и започва да пре-
дава пакетите през него, така че да не се стигне 
до спиране на мрежата.

Серията SRW208х има още доста възможнос-
ти, като поддръжката на Multicast и версии v1, 
v2 и v3 на протокола за наблюдение и управление 
на мрежата SNMP (Simple Network Management 
Protocol). Този протокол е част от TCP/IP пакета 
и улеснява обмена на управляваща информация 
между мрежови устройства. Използва се за отк-

Фиг. 9. Дефиниране на права на достъп на базата на IP 
адреси (меню ACL / IP based ACL)

Фиг. 10. Дефиниране на права на достъп на базата на MAC 
адреси (меню ACL / MAC based ACL)

Фиг. 11. Данни за автентикация през RADIUS (меню 
Security / RADIUS)

Фиг. 12. Данни за автентикация през TACACS+ (меню 
Security / TACACS+)
Фиг. 12. Данни за автентикация през TACACS+ (меню 
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Фиг 13. Качество на услугата и приоритизиране на трафи-
ка (меню QoS / CoS Settings)

Фиг.14. Настройка на порт при Spanning Tree Protocol (ме-
ню Spanning Tree / STP Port Settings)
Фиг.14. Настройка на порт при Spanning Tree Protocol (ме-

Фиг. 15. Копие на мрежовия трафик на даден порт на друг 
порт (меню Admin / Port Mirroring)

Фиг. 16. Осъвременяване и бекъп на фирмуера (меню Admin / 
Firmware Update)

риване на проблеми в мрежата и за планиране на 
нейното разрастване.

Последното меню за настройки – Admin, съдър-
жа още няколко интересни и възможности. Първа-
та от тях е User Authentication (фиг. 14), където се 
избира кой или и двата протокола за автентика-
ция да се използват (RADIUS и TACACS+).

Функцията Port Mirroring позволява да се нап-
рави копие на мрежовия трафик на даден порт на 
друг порт (фиг. 15). Администраторите използ-
ват тази функция като инструмент за диагнос-
тика, особено когато предотвратяват атака по 
мрежата.

Функцията Cable Test информира за грешки или 
проблеми с един или друг от кабелите, съедине-
ни към портовете на комутатора. За тестване 
на качеството на кабела и за определяне на не-
говата дължина, която не може да е по-голяма 
от 120 m, се използва технологията Time Domain 
Reflectometry (TDR).

Както вече казахме, тази серия комутатори 
са „интелигентни“. Техният фирмуер може да се 

обновява от меню Firmware Upgrade чрез HTTP или 
TFTP сървър (фиг. 16). Добре е обаче предварител-
но да направите бекъп на текущия фирмуер. Това 
ще ви спести много проблеми, ако по една или дру-
га причина не ви допадне новата версия..

Последната функция, на която ще се спрем, е 
Factory Default, която дава възможност да се възс-
тановят фабричните настройки на устройство-
то. Това дава възможност да се експериментира с 
всички функции на комутатора, а след това само 
с едно натискане на бутона да го върнем в първо-
началното му състояние.

Разбира се, комутаторите от тази серия 
имат и други функции, но нека не ви разваляме 
удоволствието и да ви оставим сами да ги разг-
ледате и тествате.

На фона на нарастващите бизнес изисквания 
ценовата ефективност и богатата функционал-
ност правят от серията интелигентни управ-
ляеми комутатори SRW208 WebView добро реше-
ние за стабилността и сигурността на вашата 
мрежа. 
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