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Предлагаме ви един от въз-
можните начини за прехвърляне 
на стандартна телефонна линия 
от една точка до друга, използ-
вайки Интернет като преносна 
среда и две VoIP устройства от 
Linksys. Наясно сме, че първият 
въпрос, който би хрумнал на чи-
тателя, ще е нещо от рода на 
„Защо е необходимо това, след 
като телефонната компания би 
могла да ми осигури пост и на 
двете места?“. Най-очевидният 
отговор е, че при сега действа-
щите реалности ще спестите 
ужасно много време, ако използ-
вате VoIP, вместо да чакате да 
ви открият телефонен пост. Не-
що повече, така печелите прено-
симост, защото така прехвърле-
ната телефонна линия може да 
се разположи където си поиска-
те, т.е. можете съвсем спокойно 
да сте в командировка в Авст-
ралия например и да си говорите 
по телефона по същия начин, от 
същия номер и на същата цена, 
все едно че сте в София или в 
друг град в България. И не на пос-
ледно място, представете си, че 
телефонната линия ви трябва 
в отдалечената точка само за 
кратък период от време, след ко-
ето бихте желали да я закриете. 
Ако въобще сте имали щастие-
то телефонната компания да ви 
открие поста, сигурно знаете 
и колко време и похабени нерви 
ще ви отнеме неговото закри-
ване. Използвайки подобно VoIP 
решение, цялата тази работа се 
свежда до това да си откачите 
кабела и да си приберете уст-
ройството в чантата.

За целта на примерите в ста-
тията, нека си представим след-
ната съвсем възможна ситуа-
ция: Фирма от София решава да 
построи своя сграда в Бургас. 
Фирмата разполага с достатъч-
но телефонни постове в София 
и би желала един от тях да бъ-
де прехвърлен на строителния 
обект в Бургас, така че там да 
има нормални телефонни услуги 
за входящи и изходящи разгово-
ри. За съдействие може да бъде 
потърсен офисът на телефонна-
та компания в Бургас или пък ня-

кой от Интернет доставчиците 
там. Без въобще да ги познава-
ме, сме готови да се обзаложим, 
че всеки от въпросните достав-
чици ще реагира много по-бър-
зо от телефонната компания и 
ще осигури Интернет достъп 
до строителния обект много по-
бързо, отколкото тя ще прекара 
телефонен кабел. Да не говорим, 
че една Интернет връзка може 
да се използва за много други не-
ща – например за видео наблюде-
ние на строителния обект.

Ако приемем, че всичко това 
е вярно, нека видим какво ще ни 
трябва, за да го реализираме:
 Интернет достъп в двете 

точки – дори и най-евтината 
услуга на днешните достав-
чици ще ви свърши работа за 
целта.

 По един свободен реален и 
статичен IP адрес във всяка 
от двете точки – под „реален 
адрес“ разбираме IP адрес из-
вън обхватите от адреси, де-
финирани в RFC 1918, които 
са запазени за частни нуж-
ди (10.0.0.0 до 10.255.255.255, 
172.16.0.0 до 172.31.255.255, 
192.168.0.0 до 192.168.255.255). 
Под „статичен адрес“ разби-
раме реален адрес, който не 
се променя.

 1 телефонен адаптер Linksys 
PAP2T за строителния обект 
в Бургас.

 1 шлюз за аналогова телефон-
на линия Linksys SPA3102 Voice 
Gateway за офиса в София.

 Достъп по TCP/IP мрежа до 
двете устройства за извърш-
ване на първоначалната кон-
фигурация. Както ще видите 
от илюстрациите, за първо-
началното конфигуриране на 
устройствата сме използва-
ли RFC 1918 адреси.

 Стандартен телефонен апа-
рат с тонално набиране за 
строителния обект в Бургас.
Внимание: Предлаганото ре-

шение може да се реализира са-
мо през линии с тонално набира-
не, защото и двете устройства 
на Linksys не поддържат пулсово 
набиране.

Крайната ни цел е, ако ня-
кой набере съответния софийски 
телефонен номер, автоматично 
да звънне телефонният апарат 
в Бургас. И, разбира се, ако слу-
жител от строителния обект в 
Бургас вдигне слушалката на те-
лефонния апарат, да може да чуе 
сигнала от телефонната цент-
рала в София и да може да прави 
изходящи повиквания.

Прехвърляне на обикновена телефонна линия
през Интернет до отдалечена точка

Фиг. 1. Телефонен адаптер 
Linksys PAP2T

Фиг. 2. Шлюз за аналогова телефонна 
линия Linksys SPA3102 Voice Gateway
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Телефонен адаптер PAP2Т
Това е VoIP телефонен адап-

тер за две независими телефон-
ни и/или факсови линии (от които 
ще ползваме едната). Представ-
лява малка кутийка с два теле-
фонни RJ-11 порта и един RJ-45 
порт за връзка с Ethernet мрежа. 
Към единия от RJ-11 портовете 
ще свържем телефонния апарат. 
Адаптерът използва SIP (Session 
Initiation Protocol), за да инициали-
зира Voice сесията.

Voice шлюз SPA3102
SPA3102 е малко по-сложно ус-

тройство. Накратко казано, то-
ва е рутер с гласови възмож-
ности. Разполага с два мрежови 
(WAN и LAN), както и два теле-
фонни порта – един FXS (иденти-
чен с тези на PAP2 устройство-
то) и един FXO (който ще изпол-
зваме за връзка с телефонната 
ни централа).

Допълнителна интересна ин-
формация за двете устройства 
можете да намерите на сайта 
на Linksys. Тук не поместваме 
всичко за тях, тъй като ще ги 
използваме по един малко по-раз-
личен от основното им предназ-
начение начин.

Конфигуриране на шлюза
Внимание: Желателно е, пре-

ди да започнете конфигуриране-
то, да възстановите фабрични-
те настройки.

Както вече казахме, SPA3102 
устройството се инсталира в 
софийския офис на фирмата. 
WAN и LAN портовете му са 
оцветени съответно в синьо и 
жълто, а FXO/FXS портовете са 
маркирани като Line/Phone, съ-
ответно. В нашия случай FXS 
портът няма да се ползва. Руте-
рът разполага с уеб интерфейс 
за администриране, който е дос-
тъпен през Ethernet (LAN) порта 
на адрес 192.168.0.1. Свързахме 
го към нашата мрежа през този 
порт и въведохме адреса в брау-
зър (за да получим достъп до ин-
терфейса, мрежовата карта на 
компютъра също трябва да е с 
адрес от мрежата 192.168.0.ххх). 
След като видяхме интерфейса, 
избрахме Router/WANRouter/WANRouter/W  Setup, след 
това Static IP от списъка Internet 
Connection Settings и попълнихме 
полетата в секцията Static IP 
Settings, за което е необходимо 
предварително да се знаят IP 
адресът, маската на подмрежа-
та и шлюзът (Gateway). Бутонът 
Submit All Changes запазва нас-
тройките. Уеб интерфейсът на Фиг. 3. Настройки на аналоговата линия



Октомври 2007 57

ПРАКТИКА

рутера е достъпен и през Internet 
порта, но за целта първо трябва 
да се разреши тази опция изрич-
но, тъй като по подразбиране тя 
е забранена от съображения за 
сигурност. След като приключих-
ме с настройката на адресите, 
преминахме в администраторс-
ки режим (в горния десен ъгъл 
на екрана има хипервръзка Admin 
Login) и веднага след това в ре-
жим Advanced (чрез препратка-
та Advanced на същото място). 
След това избрахме Voice/PSTN 
Line, за да видим настройките 
на аналоговата (PSTN) линия, ко-
ито са показани на фиг. 3. За 
да могат SPA3102 и PAP2 да си 
комуникират едно с друго, съз-
дадохме два фиктивни потреби-
теля – 4444 за SPA3102 и 5555 
за PAP2T.

Кои са важните полета от 
многото, които могат да се ви-
дят на тази страница:
 SIP Port от секцията SIP 

Configuration трябва да съдър-
жа стойност 5060, което е 
стандартният порт за SIP 
комуникации.

 В  с е к ц и я т а  P r ox y  a n d 
Registration трябва да се из-
бере Yes за опциите Make/Ans 
Call Without Reg и No за опция-
та Register.

 В полетата Display Name, 
User ID и Auth ID от секцията 
Subscriber Information въвежда-
ме 4444 (името на фиктивния 
потребител).

 В полето Dial Plan 2 от сек-
цията Dial Plans въвеждаме 
(S0<:5555@реален-IP-адрес-
на-PAP2T>). Dial планът изпъл-
нява основна роля в цялата 
задача, тъй като определя по-
ведението на съответното 
VoIP устройство при разли-
чен вход от потребителя.

 Първите 4 полета в секцията 
PSTN-to-VoIP Gateway Setup 
трябва да са конфигурирани 
както следва:
 PSTN- to -Vo IP  Ga teway 

Enable: Yes
 PSTN Ring Thru Line 1: No
 PSTN CID for VoIP CID: No
 PSTN Caller Default DP: 2.
С тези опции указваме на ус-
тройството кой Dial-plan (на-

бор от правила) да използва и 
му забраняваме да звъни през 
FXS линията си.

 В полето PSTN Answer Delay 
от секцията FXO Timer Values 
(sec) слагаме стойност 1.
Внимание: Aко смятате да 

реализирате този сценарий, ще 
трябва да замените „реален-
IP-адрес-на-PAP2T“ в полето за 
Dial план с истинския (реалния) 
IP адрес на телефонния адап-
тер PAP2T. На илюстрацията ад-
ресът, който сме ползвали за 
тест, е 192.168.3.171, тъй като 
ние тествахме ситуацията в 
локалната си мрежа, но не забра-
вяйте, че това е RFC 1918 адрес, 
т.е. той не може да се използва 
в Интернет, а само в локалните 
мрежи.

След като приключихме, на-
тиснахме Submit All Changes и се 
върнахме отново в страницата, 
за да проверим дали всички нас-
тройки са коректно направени 
и съхранени. Накрая включихме 
кабела на телефонната линия в 
порта Line (FXO), а след него и 
кабела от Интернет доставчика 
в порта Internet.

Конфигуриране на 
телефонния адаптер

Внимание: И тук се препоръч-
ва най-напред да възстановите 
настройките по подразбиране.

По подразбиране, PAP2T взе-
ма своя IP адрес по DHCP (въп-
реки че той може да се въведе 
и ръчно през IVR менюто чрез 
телефонен апарат). Ако се пол-
зва DHCP, адреса може да разбе-
рете или от DHCP сървъра, или 
отново през IVR менюто (то е 
на английски). В нашия пример IP 
адресът на тестовото PAP2T 
устройство е 192.168.3.171. Въ-
ведохме го в браузъра и след 
като видяхме уеб интерфейса, 
преминахме в режим Admin и след 
това в Advanced. След това из-
брахме менюто System и въве-
дохме съответните стойности 
в полетата на секцията Internet 
Connection Type. Важно е да избе-
рем No от падащия списък DHCP! 
След това натиснахме бутона 
Save Settings и отворихме стра-
ницата Line 1.

Както се вижда на фиг. 4, нас-
тройките тук са почти иден-
тични с тези при SPA3102, само 
че са въведени на кръст. Няма да 
ги изброяваме една по една, ще 
кажем само, че IP адресът, който 
се използва в полето за Dial Plan, 
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Фиг. 4. Настройки на телефонния адаптер

е 192.168.3.170 (това е адресът на 
SPA3102 в нашата постановка).

Накрая свързахме мрежовия ка-
бел (кабела от Интернет достав-
чика, в случай че това е реална си-
туация) в Ethernet порта на PAP2T, 
свързахме телефонния апарат пос-
редством обикновен телефонен ка-
бел с порта Phone 1 на PAP2T и рес-
тартирахме адаптера, като изклю-
чихме и включихме кабела за захран-
ването му.

След всички тези настройки 
вдигнахме слушалката на телефо-
на и със задоволство чухме сигнала 
(dial тона) от аналоговата ни теле-
фонна линия в другия край на „сис-
темата“. За да бъдем честни, тряб-
ва да признаем, че този момент 
дойде след доста проби и грешки, 
необходими да „улучим“ описаните 
по-горе настройки. След като вед-
нъж го направихме обаче, всичко 
заработи много стабилно и гладко – 
както входящите, така и изходящи-
те телефонни повиквания.

В заключение добре е да се споме-
не, че двете устройства на Linksys 
комуникират директно едно с друго. 
Какво имаме предвид? Ако сте обър-
нали внимание, направихме промени 
в секциите Proxy и Registration. Нор-
мално, един IP телефонен адаптер 
се регистрира в мрежата на VoIP 
доставчика, за да може да прави 
повиквания. Регистрацията се из-
вършва през локална мрежа/Интер-
нет на специален сървър, на който 
е инсталиран VoIP софтуер за цел-
та. Въпросният софтуер играе ро-
лята на софтуерна телефонна цен-
трала (PBX), към която се свързва 
IP телефонът. Най-популярният и 
широко използван (включително и 
за комерсиални цели) софтуер за 
целта е Asterisk (http://www.asterisk.
org), създаден от Марк Спенсър през 
1999 г. в компанията Digium Inc. Това 
е изключително функционално, гъв-
каво и напълно безплатно решение, 
с което можете да направите чуде-
са, стига да знаете как да го конфи-
гурирате за вашите нужди. Както 
PAP2, така и SPA3102 могат да бъ-
дат регистрирани към софтуерен 
PBX, само че в нашия случай ние 
забранихме това и ги конфигурирах-
ме за директна работа с фиктивни 
потребителски имена. По този на-
чин отпада необходимостта да пол-
звате услугите на Voice доставчик, 
т.е. спестявате още повече време.

Материалът е подготвен със 
съдействието на колегите от 

ComelSoft Multimedia, Ltd.Фиг. 4. Настройки на телефонния адаптер
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Xerox България представи нов 
цветен принтер Phaser 8560, кой-
то работи с твърди мастила (Solid 
Ink). Устройството е предназначе-
но за малки и средни работни гру-
пи, които имат нужда от високо-
качествен печат на различни ти-
пове носители: рекламни агенции, 
строители, агенции за недвижи-
ми имоти, вериги магазини, банки, 
застрахователни и други финансо-
ви компании, отдели за маркетинг 
и продажба в търговски фирми.

Твърдото мастило е уникална 
технология, разработена от Xerox. 
Тя осигурява най-екологичния начин 
да бъде отпечатано цветно изоб-
ражение върху хартия, като се из-
ползва безотпадъчна технология и 
се реализира почти 100-процентен 
трансфер на мастилото върху но-
сителя. Екологичните пълнители, 
изработени на основата на расти-
телна смола, елиминират всякакъв 
риск от разливане или изтичане на 
мастило. Те са лесни за презарежда-
не – при изчерпване на мастилото 
е необходимо единствено да се сло-
жи нов пълнител, като от стария 
не е останало нищо за изхвърляне.

За разлика от лазерния пе-
чат, твърдото мастило изпол-
зва полимерни кристали, а не 
прахообразен тонер. По време на 
процеса на отпечатване твърдо-
то мастило се нагрява и набъбва. 
Цветовете се нанасят върху ба-
рабан, който пренася изображе-
нието върху листа хартия, където 
мастилото се втвърдява. Отсъс-
твието на нагревател (фюзер) и 
прекият път на хартията позво-
ляват да се печата на широк спек-
тър носители: етикети, картон, 
пощенски картички, фолио, лепен-
ки, арт хартии, рециклирани хар-
тии с тегло от 60 до 220 g/m2. Про-
цесът осигурява цветен печат с 
изключително високо качество на 
изображението, с живи, наситени 
и трайни цветове, независимо от 
броя отпечатани копия.

Скоростта на печат на Phaser 
8560 във формат А4 е 30 стр./
min и в двата режима – цветен и 
черно-бял, а времето за излиза-
не на първата страница – само 
5 s. Стандартно се поддържат 
мрежа и Adobe Postscript, има ав-
томатизирана система за инфор-

мационна поддръжка (PrintingScout 
и PhaserSmart), както и вграде-
на система за отчитане на раз-
хода на консумативи. Принтерът 
предлага и защитен печат (Secure 
Print), при който заданието се от-
печатва след въвеждането на па-
рола, както и електронно изтри-
ване на документите (Hard Drive 
Overwrite), което позволява сигур-
но и необратимо изтриване на по-
верителни файлове след печат.

Други по-важни характеристи-
ки са: тактова честота на проце-
сора 600 MHz, разделителна спо-
собност 2400 dpi, автоматичен 
двустранен печат, максимално ме-
сечно натоварване 85 000 страни-
ци, максимален капацитет на вход-
ните тави 1675 листа.

Xerox Phaser 8560
ЕКОЛОГИЧЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ РАЗНООБРАЗНИ НОСИТЕЛИ

твието на нагревател (фюзер) и мационна поддръжка (PrintingScout 

За разлика от лазерния пе-
чат, твърдото мастило изпол-
зва полимерни кристали, а не 
прахообразен тонер. По време на 
процеса на отпечатване твърдо-
то мастило се нагрява и набъбва. 
Цветовете се нанасят върху ба-
рабан, който пренася изображе-
нието върху листа хартия, където 
мастилото се втвърдява. Отсъс-
твието на нагревател (фюзер) и 
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