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Linksys WRT54G3G
UMTS МАРШРУТИЗАТОР ОТ LINKSYS
В миналия брой на списанието ви представихме
едно твърде любопитно устройство на Linksys –
маршрутизаторът WRT54GL, много гъвкаво и както се оказа, твърде полезно решение за поделяне
на Интернет връзка. Особено като имаме предвид
начина на работа на твърде голяма част от родните доставчици на Интернет...
Но това е друг въпрос. Сега предстоят коледните празници и съвсем логично решихме да ви запознаем с нещо по-екстравагантно и нетрадиционно.
Нещо, което гарантирано ще попадне в списъка ви
с идеи за коледен подарък. Става въпрос отново за
маршрутизатор и отново за продукт на Linksys.
Преди да ни обвините в пристрастия, трябва да
отбележим, че към момента на писането на тази статия въпросният модел беше единственият
на пазара в България с функционалността, която
търсехме, така че избор нямаше.
И така, моделът този път е наречен WRT54G3G,
което естествено ще подсети много от читателите за какво става въпрос.
Днес повечето от нас са дотолкова обвързани
с Интернет услугите, че все повече искат да разполагат с тях не само у дома си, на работното си
място или в обхвата на някоя точка за обществен
достъп (Hot Spot). Те искат свързаност без значение на това къде се намират в момента и колко далеч е най-близкият Интернет доставчик. И естествено, искат връзка с приемлива скорост от сорта на тази, с която са свикнали да разполагат.
Представете си, че сте именно такъв потребител и се намирате се далеч от всякакви комутатори, безжични входни точки, далеч от всеки вариант за връзка в дадения момент. И точно тогава
се сещате, че трябва да изпратите важен имейл,
да платите някоя сметка или да погледнете какво
се случва в офиса или къщата ви през някоя IP камера. Какво ви остава като опции? Първо, но май
само на теория, сателитна връзка. Вярно, възможно е, но доколко е лесно и практично ще прецените
сами.
Вторият вариант е да погледнете дали мобилният ви телефон има покритие. Ако е така,
новините са добри. Ако сте обърнали внимание,
напоследък рекламните кампании на мобилните
оператори в България в частта си за 3G услугите
стават все по-агресивни и това не е случайно. И
трите оператора в една или друга степен имат
готовност да предоставят Интернет услуги през
мрежите си, което нас може само да ни радва.
Да се спрем накратко на 3G услугите и технологиите, които стоят зад тях, за да видим
какво печелим от тях. Всеки, който желае, може
да намери предостатъчно материали за 3G в Интернет, затова тук ще опишем само най-общите
понятия, които ни засягат като мобилни потребители. На първо място, 3G (third-generation) е
съвкупност от технологии. Услугите, които тези технологии предоставят, прави възможно едновременното ползване на гласови услуги (тра-
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диционната GSM телефония) и на Интернет услугите, с които сме свикнали (електронна поща,
незабавни съобщения, VoIP, мултимедийни приложения). И всичко това през една и съща мрежа
на мобилния оператор. Очевидното предимство
е, че потребителят получава Интернет достъп
навсякъде, където има покритие от съответния
оператор. Съществен недостатък е, че гореспоменатите услуги изискват подмяна на 2G оборудването с което телекомите работят в момента,
а това става бавно.
А ето и малко понятия, за да завършим с теорията:
 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) – 3G
технология, протокол за мобилна телефония,
позволяващ скорости на трансфер от 1,8 или
3,6 Mбита/s. В бъдеще се планират и скорости
от порядъка на 14,4 Mбита/s и дори по-високи.
Към момента това е най-бързият вариант за
ползване на 3G услуги.
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) – друга 3G технология, предшественик
на HSDPA. На теория позволява скорости до 11
Mбита/s, но в текущите имплементации максимумът е едва 384 Kбита/s
 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) –
определя се като технология от поколение
2.75G с теоретичен максимум от 473,6 Kбита/s.
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Реално постижимата скорост на практика е в
рамките на 236 Kбита/s.
 GPRS (General Packet Radio Service) – попада в
класа на 2.5G технологиите. На теория поддържа 171 Kбита/s, но реалните резултати варират в рамките на 60–80 Kбита/s.
Връщайки се отново в българската действителност, със задоволство можем да отбележим, че
операторите ни предлагат 3G услуги, т.е. UMTS/
HSDPA, но само „М-Тел“ предлага HSDPA със скорост
3,6 Мбита/s. Компанията е и единствената, която
предлага EDGE в България. Както се досещате обаче, 3G покритието все още е доста ограничено и в
по-голямата част от страната ще трябва да се задоволите с GPRS услуга. Разочароващо, но все пак
това е решение, макар и не най-бързото. Справка за
3G покритието и цените на услугите можете да
потърсите на уеб сайтовете на операторите.
И така, услугата е налице. Сега да видим как
може да се използва. Единият вариант е да ползвате вашия ноутбук заедно със специалните PC Card
адаптери (или по-рядко USB устройства). Въпросните адаптери представляват карта, която се
побира в PCMCIA слота. В самата карта има миниатюрен сокет за SIM картата, която операторът
ви предоставя с активирана съответната услуга.
Остава да инсталирате съответния софтуер и да
се свържете с мрежата на оператора.
А пък щом веднъж имате връзка, то тя, разбира се, може да бъде поделена и за да го направите,
се нуждаете от маршрутизатор. Разбира се, спорен е въпросът дали един единичен потребител се
нуждае от маршрутизатор, за да ползва 3G връзка.
Особено, като се има предвид цената на услугите.
Ако обаче връзка е необходима по едно и също време
за повече от един потребител (например работна
група, където цената не е основният фактор), използването на маршрутизатор може да се окаже
изключително елегантно, полезно и защитено решение, при това светкавично приложимо.
Тук може да има много мнения за и против, но
така или иначе устройството е налице, услугите
също. Така че е редно да се тества как работи.
На пръв поглед устройството не се отличава
кой знае колко от останалите безжични маршрутизатори от серията WRT54xx на Linksys. Не за пръв
път обаче сме длъжни да признаем, че това е един
от продуктите, които максимално улесняват живота на потребителя. Като един от лидерите на
SOHO пазара в САЩ, Linksys отлично знае че не може да си позволи „да спестява“ удобствата за потребителя. Това си личи още от опаковката на продукта – елегантно оформена, грижливо изработена
и с илюстрации на основната функционалност. Отваряйки кутията, ще бъдете посрещнати от красив син плик от твърд картон, в който ще намерите резюме на най-важните неща (на няколко езика),
които трябва да знаете, преди да започнете. Освен
него – декларация за съответствие съгласно европейската директива EU 1999/5/EC, каквато, между
другото, се изисква и в България за устройствата, работещи в обхвата 2,4 GHz, както и списък с
най-често задаваните въпроси, малка брошурка с
международните телефони за поддръжка на Linksys
за отделните страни и CD-ROM диск с подробно
потребителско ръководство (около 150 страници)
и софтуер. При това, въпросните документи не са
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набързо разпечатани и размножени на обикновен копир, както доста често се случва да виждаме, а са
добре оформени и разпечатани на качествена гланцова хартия. Естествено, повечето от нас, като
печени в тези работи въобще няма да погледнат
повечето от тези на пръв поглед дребни неща, но
винаги е приятно да се види продукт, който си личи, че е направен с вкус и с грижа за потребителя.
Това винаги има значение и затова не причисляваме
документите в плика към хартиения спам.
Дотук с хартиите. В пакета намираме още и
два Ethernet кабела (жълт и син) с кримпнати RJ45 накрайници (често казано, на повече от един не
сме се и надявали), пластмасова стойка за поставяне на маршрутизатора във вертикално положение, антена с SMA накрайник за вградения Access
Point и доста масивен и обемист захранващ адаптер, който моментално „изяде“ цели две гнезда на
вечно късия ни разклонител.
След като разхвърляхме порядъчно всичко това
по масата, се добрахме до самия маршрутизатор.
Той беше поставен обърнат с долната си част нагоре. Което ни даде възможност да видим веднага
MAC адреса на Internet порта и серийния номер. Освен това има прикрепени 4 гумирани крачета, за да
не се драска корпусът, както и отвори за монтаж
на устройството на стена. Една от 4-те странични стени е отделена за стандартните входове,
които има всеки модерен безжичен маршрутизатор: SMA конектор за антената, оцветен в синьо
Интернет порт, 4 броя 10/100 Mбита/s порта на
комутатора, оцветени в жълто (сега разбирате
защо и кабелите в комплекта са син и жълт). Всички портове са 10/100-мегабитови. На тази стена
от корпуса са вместени и входът за куплунга на
захранването, както и бутонът Reset за възстановяване на фабричните настройки. Бутонът е
скрит зад специален пластмасов предпазител, за
да не стане неволно беля. По принцип, винаги е
добре входовете за кабелите да са от една и съща
страна на устройството, защото по този начин
ще пречат възможно най-малко.
Преминавайки на отсрещната стена на корпуса, виждаме цели 9 LED индикатора – за захранване, за всеки от портовете на комутатора, за
безжичния интерфейс, за DMZ статуса, за 3G активност и за статуса на стандартния Интернет
порт. В ляво от диодите на индикаторите е разположен бутон за бързо свързване или изключване на
3G достъпа. Накрая, остава да споменем и слота,
в който трябва да се постави PC Card адаптерът
за връзка с 3G мрежата.
Самият маршрутизатор е изграден на базата
на 200-мегахерцов процесор на Broadcom (4712).
На разположение са 4 Mбайта флаш памет и 16
Mбайта RAM. Както сами виждате, като изключим
PCMCIA слота, устройството си е стандартен
безжичен маршрутизатор. Фактът, че Интернет
връзката може да се осъществява през два различни интерфейса, веднага поражда въпроса дали те
не могат да бъдат използвани едновременно – например за балансиране на натоварването или едната връзка да се ползва като резервна на другата.
Оказа се, че това не е възможно – в един момент
се ползва само едната от връзките.
Преди да се хвърлим директно към 3G настройките, решихме да проверим дали останалите функ-
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ции работят нормално. Идеята беше да се уверим,
че 3G функционалността не е за сметка на другите функции на устройството, защото в края на
краищата един такъв маршрутизатор ще се ползва не само за 3G връзки.
Ако някога сте си имали работа с Linksys маршрутизатори, вероятно знаете, че по подразбиране
те са настроени с IP адрес 192.168.1.1 на локалния
LAN мрежов интерфейс. Паролата за достъп до
там е admin. Използвахме тези данни наизуст, без
да проверяваме в документацията, и те се оказаха
валидни и за този модел. Влязохме в уеб интерфейса на маршрутизатора, който също е стандартизиран при Linksys маршрутизаторите, така че човек се ориентира бързо.
Първата очебийна разлика в стартовата страница е в това, че тя е фокусирана върху настройката на 3G интерфейса. При другите модели на
първо място е настройката на Интернет порта,
но тук не е така. Бяхме доволни да видим обаче, че
всички опции за връзка, които сме виждали при други модели, присъстват и тук. Интернет портът
може да се конфигурира посредством DHCP, статичен адрес, PPPoE (включено е и поле за service
name), PPTP, L2TP, та дори и Telstra Cable, ако сте
в Австралия (фиг. 1). Към този момент това ни
стигаше. От тази страница можете да зададете
параметрите на вътрешния (LAN) интерфейс и на
вградения DHCP сървър.
Другите подменюта в тази секция ви дават
възможност да клонирате MAC адреса на Интернет интерфейса (в случай, че доставчикът ви филтрира достъпа по този начин), както и да променяте таблиците за маршрутизиране.
В секцията Wireless се настройват параметрите на безжичната входна точка. Тук няма да видите нищо необичайно, но трябва да се споменат
гъвкавите възможности за защита от неоторизиран достъп през безжичния интерфейс, включително WPA/WPA2 криптиране и ограничаване на
достъпа само до определени MAC адреси.
Секцията Security конфигурира SPI защитната
стена на устройството. В интерес на истината,
тук нямате възможност за подробна настройка на
защитната стена и освен опциите за включването и изключването й, можете да зададете само 4
допълнителни параметъра. Оттук се контролират
и функциите за съвместимост с VPN комуникации.
Ако все пак се нуждаете от по-подробни опции
за контрол на достъпа до Интернет, разполагате
с такива в секцията Access Restrictions, където можете да конфигурирате подробни набори от правила за достъп (политики), базирани на времеви интервали, както и да блокирате определени онлайн
услуги на база портовете и протоколите, които
те ползват. Определено считаме, че за по-голямата част от потребителите средствата за защита са повече от достатъчни.
Полезно допълнение, което си струва да се отбележи, е поддръжката на Quality of Service, която можете да намерите в секцията Applications &
Gaming.
Секцията Administration e предвидена за рутинните задачи, които от време на време може да изпълнявате – смяна на паролата за достъп до маршрутизатора, logging функционалност, някои прости диагностични функции в случай на проблеми с
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връзката, секция за ъпгрейд на фирмуера, за архив
и възстановяване на системните настройки, за
софтуерно нулиране...
И накрая – полезната секция Status, откъдето
се информирате за състоянието на устройството във всеки един момент.
Толкова за функционалността на WRT54G3G като безжичен маршрутизатор. Интересното идва
при мобилната част.
Връщайки читателя малко назад във времето,
трябва да споменем, че видяхме това устройство
в действие още в края на юни, когато се провеждаше изложението Cisco Expo 2006. Тогава то работеше на щанда на „Комел Софт“ с Vodafone Mobile
Connect карта на „М-Тел“, а други два екземпляра
работеха на щанда на „Глобул“ и демонстрираха 3G
възможностите на мрежата им. „Комел Софт“ и
„М-Тел“ демонстрираха маршрутизатора и по време на БАИТ Експо в началото на ноември и доколкото знаем, някъде през декември „М-Тел“ ще предлага в пакет маршрутизатора и VMCC карта. По
време на изложбите обаче, човек трябва да види
толкова много нови неща, че не му остава възможност да си поиграе по-задълбочено с което и да е
от тях. Тогава просто се убедихме, че комбинацията е възможна и че работи, но съвсем друго е, когато човек има възможност да тества на спокойствие. Въоръжени с гореспоменатата VMCC карта
от „М-Тел“ направихме точно това.
Че всяко начало е трудно, разбрахме почти веднага. Както споменахме по-горе, ние бяхме включили маршрутизатора, за да тестваме другите
му функции. Когато свършихме с тях и решихме да
преминем към 3G настройките, свикнали с PCMCIA
hot-plug поддръжката при ноутбуците пъхнахме директно картата в слота на маршрутизатора. И не
постигнахме нищо. Ако не бяхме пренебрегнали така лекомислено потребителските указания в кутията, щяхме да видим, че 3G адаптерът се поставя
при изключен от захранването маршрутизатор. Вероятно операционната система на устройството
не може да инициализира адаптера „в движение“.
Между другото, маршрутизаторът работи с
Linux и всеки, който желае, може да си изтегли
сорс кода на фирмуера (около 180 Mбайта заедно
с toolchain инструментите и uClibc библиотеката), да го промени и ползва както желае – стига,
разбира се, да може. Връщайки се към статията от миналия брой, ще припомним, че за модела
WRT54GL има написани десетки модификации на
фирмуера. Логично бе да очакваме, че това ще
е така и за този маршрутизатор, но за жалост
грешахме и поне до този момент не ни е известен друг вариант на неговия фирмуер. Има и едно
изключение. Ако посетите страницата на проекта OpenWRT (http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/
Hardware/Linksys/WRT54G3G), ще видите, че техният фирмуер се качва успешно на маршрутизатора,
обаче без CardBus поддръжка. Така че трябваше да
се задоволим с оригиналния фирмуер на Linksys.
Първото нещо, което видяхме след рестарта
на маршрутизатора с пъхната в него VMCC карта,
беше съобщение за невалиден PIN код (фиг. 2), след
което бяхме автоматично прехвърлени в страницата 3G/UMTS Network, където си има поле за въпросния PIN. Въведохме го и се върнахме обратно в
началната страница за конфигурация.
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Маршрутизаторът поддържа както 3G, така и
GPRS връзки и групата радиобутони, която виждате на фиг. 3 дава възможност за избор на режима. Настройката по подразбиране показва, че
маршрутизаторът следи и за двата вида услуги
и ако има избор между 3G и GPRS, ще предпочете
да използва 3G (HSDPA/3G/UMTS Preferred). Звучи логично. Точно над групата бутони има бутон
Connect за ръчно свързване към мрежата по команда на потребителя.
По-интересното идва в страницата 3G/UMTS
Network. Тя е разделена на 4 области, озаглавени в
лявата част на екрана като Mobile Network Settings,
APN Configuration, Mobile Network Status и 3G/UMTS
Card Status.
Опциите в първата от тях не могат да ви затруднят – те позволяват или забраняват автоматичното свързване с мобилната мрежа, указват
по какъв начин да се прави връзка (при поискване
или постоянно) и също така дават възможност
да прекъснете връзката, ако през нея няма активност след указания брой минути (фиг. 4).
В следващата секция (фиг. 5) имате възможност да зададете протокола за автентикация за
доставчика (избирате между PAP, CHAP и AUTO),
като ние оставихме настройката по подразбиране (AUTO).
Ред по надолу е режимът APN Selection, където
се задава начинът, по който мобилното устройство се свързва с хоста на доставчика, осигуряващ
услугата. Имате избор между 3 възможности – автоматично избиране на APN (което би следвало да
става на база на данните, записани в SIM картата). Така или иначе с него нямахме успех. Custom
Values опцията е предвидена в случай, че параметрите за връзка са ви дадени от доставчика. Ако изберете този режим, получавате още 3 полета за
потребителско име, парола и хост за връзка. С такива данни също не разполагахме – поне с картата,
с която тествахме устройството. Последната
опция е режим Manual. Превключвайки към нея, получихме достъп до падащия списък Home Network –
мобилните оператори, за които устройството е
предварително подготвено. И предпоследния избор
в този списък беше Mobiltel! Приятна изненада, защото в устройствата от този вид изключително
рядко можете да видите настройка, съобразена с
български оператор. Избрахме тази опция и записахме настройките.
Следващата част (Mobile Network Status) от тази страница съдържа само информативни данни за
името на мрежата, силата на сигнала и времето,
в което сте се свързали. Изключение прави бутонът Select Network, който ни предостави достъп
до малък прозорец, където имахме възможност да
търсим сигнали на 3G/GPRS мрежи. Резултатът
от търсенето виждате на фиг. 6. Там избрахме 3G
услугата на „М-Тел“ и отново потвърдихме записа.
В най-долната част на страницата (3G/UMTS
Card Status) можете да видите информация за
PCMCIA адаптера, който използвате.
Всичко вече изглеждаше настроено и очаквахме
да получим връзка, но не би! След като прегледахме
отново всички настройки и се убедихме, че са верни, решихме да прибегнем до най-изпитания начин
за решаване на проблеми. Рестартирахме маршрутизатора. Изчакахме определено време, но отново

5

КОМУНИКАЦИИ

Фиг. 7

Фиг. 8

резултат нямаше. Тук се забеляза и едно логическо несъответствие в настройките. Опцията за
автоматично свързване при нас беше забранена
и ние естествено очаквахме да можем да се свържем, натискайки бутона Connect от началната
страница с настройки. Той обаче беше недостъпен
(ползвахме браузър Firefox, но и с IE резултатът
беше същият). В крайна сметка достъп до този
бутон получихме само при установена връзка и
тогава той вече се казваше Disconnect. Стигайки
дотук, решихме да пробваме с бутона, който се
намира на предния панел на самия маршрутизатор.
Натиснахме и него, но също безуспешно – маршрутизаторът изглежда се опитваше да се свърже,
защото синият диод мигаше, но връзка така и не
бе осъществена.
Следващият ни ход беше да разрешим опцията
за автоматично свързване, така че активирахме радиобутона Auto Connect и избрахме опцията
Keep Alive, която би трябвало да поддържа връзката постоянно „жива“. И това даде резултат почти мигновено. Натиснахме бутона Save Settings
и няколко секунди по-късно бяхме възнаградени с
успешна връзка, първия признак на която беше, че
UMTS/3G диодът на предния панел на маршрутизатора престана да мига и започна да свети непрекъснато в синьо (по-късно, разглеждайки документацията, видяхме, че при 3G връзка той свети в
синьо, а при GPRS – в зелено). Веднага след това
„живнаха“ и всичките ни приложения, които работят с Интернет – ICQ, Skype, торент програми.
Умишлено ги бяхме поставили в режим на готовност, така че те си продължиха нормалната работа. Първата ни грижа след това беше да посетим
страницата за статуса, достъпна от най-дясната команда в менюто, за да видим какво се случва
там. В секцията 3G/UMTS (фиг.. 7
7) получавате информация за текущата сесия – нейната продължителност и трафика, който сте направили (входящ
и изходящ). По-интересно обаче беше в съседната
секция. Както се вижда от фиг. 8, маршрутизаторът е получил IP адрес, маска на подмрежата,
шлюз (gateway) и адреси на DNS сървъри. Тези от
вас, които са по-запознати, ще забележат че IP
адресът на устройството (в случая 10.161.25.222)
не е реален, а принадлежи на адресното пространство RFC 1918, което съдържа адреси, предназначени за частни мрежи. Това реално не би следвало

да е голям проблем, освен ако не ползвате приложения, които изискват да имате реален IP адрес.
Тук трябва да отбележим, че получаването на такъв адрес зависи от единствено от мобилния оператор.
И така, след като получихме връзка, веднага
проверихме как работи. Въпреки трудностите, които срещнахме, докато я установим, трябва да
признаем, че тя не се разпадна нито веднъж, докато работихме през маршрутизатора (няколко
часа). Що се отнася до производителността – на
фиг. 9 се вижда, че теглихме Linux ядро от www.
kernel.org със средна скорост, която надхвърли 100
Kбайта/s, което е близо до границата от 1 Мбит/s.
Нашите торент клиенти показаха аналогични резултати. VMCC картата, която ползвахме, беше с
капацитет 1,8 Mбита/s. Да се тестват скоростите въобще не е лесна работа, тъй като скоростта
може да зависи от много фактори като качеството на покритието на оператора и станциите, които той ползва. Освен това, не бива да се забравя, че тези станции освен 3G услуги осигуряват и
нормалната GSM телефония и вероятно гласовият трафик се ползва с приоритет. Знаейки това,
ние очаквахме да получим дори доста по-слаби резултати по отношение на производителността,
така че 100-те Кбайта ни задоволиха напълно.
Трябва да кажем още, че не забелязахме никакви аномалии на приложенията, които работят
онлайн, и те си вършеха работата съвсем нормално. Другото, което следва да се отбележи, е, че
след като веднъж направихме връзката, бутонът
Connect/Disconnect, вграден в корпуса на устройството, заработи нормално – установяваше и прекъсваше връзката винаги, когато пробвахме.
Трябва да отдадем заслуженото на вградения
Access Point – безжичната входна точка на маршрутизатора облъчваше доста добре целия ни офис
и във всяко от помещенията ни сигналът беше на
ниво Excellent – дори и през 3 стени разстояние.
В заключение, длъжни сме да кажем много добри
думи за този маршрутизатор. Той работи стабилно и надеждно, върши работата, за която е произведен, и по функционалност няма аналог на пазара.
Наистина, срещнахме известни трудности с установяването на мобилната връзка, но те не бяха
такива, че да ни изправят пред непреодолими препятствия. Да не забравяме също, че това е едва
втората версия на фирмуера и е нормално да има
грешки. Опитът ни с подобни устройства показва,
че проблемите се изчистват с времето.
Ако наистина искате да направите супермодерен хай-тек подарък, препоръчваме ви WRT54G3G
като един добър избор.
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