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Тема 4. Мрежови хардуер-LAN карта, Hub, Repeater, основни функции 
 

1. Мрежови интерфейсни карти (NetWork Interface Card NIC)  

Използват се още понятията мрежов aдаптер, мрежова адаптерна карта, мрежова 
карта или LAN карта. 

1.1. Същност и предназначение 
За комуникиране по мрежа винаги се изисква някакъв вид мрежов интерфейс. Когато 

се свързвате към мрежа отдалечено посредством аналогова телефонна линия, мрежовият 
интерфейс е вашият модем. В една локална мрежа подобна роля се пада на мрежовия 
адаптер. В голяма част от компютрите мрежовият адаптер е под форма на мрежова 
интерфейсна карта (network interface card - NIC), но в последно време мрежовият адаптер се 
вгражда в дънната платка. Ако вграденият компонент се повреди или е с недостатъчна 
скорост, може да се добави сменяема карта в слота PCI или PCI-Express на настолните 
компютри, а на лаптопите - в слота CardBus PC Card (PCMCIA) или ExpressCard. 

Мрежовата интерфейсна карта е основният хардуерен компонент в мрежовите 
комуникации. Тя преобразува паралелния сигнал, произведен от компютъра, в серийна 
(последователна) форма, която се изпраща по мрежовия кабел. Единиците и нулите на 
двоичната комуникация се преобразуват в електрически импулси, светлинни импулси, 
радиовълни или каквато и да е друга схема за предаване на сигнали, използвана от 
преносната среда. Освен че подготвя данните за изпращане към преносната среда, 
мрежовата карта отговаря и за управлението на потока от данни между компютрите и 
преносната среда, както и за приемане на входящите данни. 

 
Мрежовата адаптерна карта (Network interface card NIC) е основен хардуерен 

компонент за свързване на РС към мрежата. Тя осигурява физически интерфейс (връзка) 
между компютъра и мрежовата среда, като обезпечава функционирането на мрежите на 
физическо и канално ниво. Служи за предаване на данните към преносната среда, 
приемане на входящите данни и управление на потока от данни между компютъра и 
преносната среда. 

 
Повечето мрежови карти са проектирани за определен тип мрежа, протокол и 

преносна среда, но съществуват и такива, които могат да обслужват различни мрежи. От 
мрежовия адаптер зависи скоростта на предаване на данни, размера и структурата на 
пакета от данни, методът за изпращане и приемане на данни.     

Производството на мрежовите адаптери е съобразено с общоприетите промишлени 
стандарти. Най-големите производители на мрежови хардуер са: 3COM, Fibronies, 
Cabletron Systems, Cisco, SynOptics Communication, UB Network и D-Link. 
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1.2. Основни функции 
 Предназначението на мрежовата карта е да обработва и синхронизира съобщенията 

течащи по преносната среда, без да ангажира процесора и RAM паметта на работната 
станция. Основните функции са следните: 

1.) Преобразуване и подготовка на данните за изпращане от компютъра към 
мрежовия кабел: 

• преобразуване формата на данните от паралелен в сериен – при предаване и 
обратно – при приемане.  

• преобразуване на цифровите сигнали в електрически или оптични, така че да 
могат да се предават по преносната среда.  

2.) Изпращане на данните към друг компютър. 
• Установяване местоположението на адаптера. Всеки адаптер има индивидуален 

адрес, 48-битов идентификатор, който е прогорен в ROM чипа на картата, за да го  
отличава от всички други произведени в света адаптери. Нарича се физически 
адрес или MAC адрес - на името на слоя от OSI модела. За да се осигури 
уникалност, ІЕЕЕ предоставя блокове от адреси на всеки производител. 
Идентификатора на производителя се съдържа в първите 24 бита на MAC адреса. 

• Комуникация между картата и периферната шина на компютъра в процеса на 
предаване и приемане на данните.  

3.) Управляване на потока от данни между компютъра и кабелната система. 
• Установяване параметрите на обмена между адаптерите, реализиращи връзката. 

Преди да започне обмена на данни, двете карти постигат споразумение за 
параметрите на обмена - максимален размер на изпращаните групи от данни, 
скорост на предаване, времеви съотношения и други.  

• Обмен на данни, след установяване параметрите на обмена.  

1.3.   Устройство 
От гледна точка на хардуера, мрежовата карта се състои от платка с контактни 

пластини; процесорен чип, управляващ работата на самото устройство; разделителен 
трансформатор и допълнителни електронни елементи: приемопредавател, ROM памет, 
възможен е Boot-ROM (за отдалечено зареждане на операционната система). На задния 
панел са разположени конектори (куплунги) и индикаторни светодиоди (фиг. 1). 

Процесорът играе ролята на контролер на шината и в крайна сметка на мрежата. 
Разделителният трансформатор има за цел да предпази компютърната система от 

някои негативни влияния на преносната среда, които могат да увредят изправността на 
компютърната система (мълнии, токови удари и др.). При наличие на такива, обикновено 
изгаря само този трансформатор. 

Boot ROM е микросхема на енергонезависима памет, която позволява да се 
осъществи зареждане на компютъра по мрежата. Това означава че при съответна настройка 
компютърът може да работи без твърд диск. Boot ROM търси в мрежата сървър и му иска IP 
адрес и път, където да може да получи образ на операционната система. След като образът на 
ОС се зареди в оперативната памет, по нататъшното управление на зареждането се предава 
на него, както при обичайното зареждане от диск. 
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Настройката за зареждане през мрежата се задава в BIOS на дънните платки, които 
поддържат възможност за отдалечено зареждане. При евтините мрежови карти или липсва 
или само има цокъл за него. 

Wake-on-LAN (WOL) е включване на отдалечена система през мрежата. Адаптерът 
следи мрежовия трафик в очакване на специален Wake-пакет и при получаването му събужда 
системата. Мрежовата карта трябва да се свърже чрез 3-жилен кабел със съответния WOL 
куплунг на дънната платка. Освен това компютърът трябва да е с АТХ захранване и в 
настройките на BIOS да е зададена активация на компютъра от мрежовата карта.  

 

 
фиг. 1 Мрежова карта с цокъл за BootROM и куплунг WOL 

Куплунги 
Една Ethernet карта обикновено има BNC конектор за тънък коаксиален кабел или RJ-

45 конектор (RJ е съкращение от registered jack) за усукана двойка, а понякога и AUI 
конектор (наричан също DB-15) за дебел коаксиален кабел, а понякога – комбинация между 
трите. Въпреки че комбинираните карти имат два или три конектора, в даден момент може 
да се използва само една преносна среда. Възможно е картата да може сама да определя типа 
на преносната среда, към която е свързана - в противен случай трябва да избирате ръчно. 

Адаптерите Token Ring имат 9-изводен конектор наречен DB9, а понякога RJ45. 

 
фиг.2  Куплунги RJ-45, BNC, DB-15 на задния панел на мрежовата карта 
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1.4.   Видове мрежови адаптери 
1) Според това дали е самостоятелно устройство: вграден адаптер или мрежова карта. 
2) Според интерфейса (шината): ISA, PCI, PCI-E, FireWire, USB  
3) По начин на свързване: с меден кабел (с кабел UTP, STP, FTP, коаксиален), 

оптични (с оптичен кабел),   безжични (wireless). 
4) Тип на мрежата: Fast Ethernet; Gigabit Ethernet; Optical fiber; Token ring  
5) Скорост: 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 10 Gbit/s; над 10 Gbit/s до 160 Gbit/s 

1.5. Характеристики 
• Скорост – измерва се в мегабит/сек или гигабит/сек. (производни на бит, а не на 

байт, тъй като предаването на данни по преносната среда е последователно 
(серийно)) 

• Интерфейс: ISA, PCI, PCI-E и др. 
• Поддръжка на Boot ROM – зареждане по мрежата на операционна система, 

предоставена от сървър, на персонален компютър без твърд диск 
• Поддръжка на Wake On Lan – включване („събуждане”) на компютъра по мрежата 
• Поддръжка на пълен дуплекс (Full Duplex) – едновременно приемане и предаване 

на информация; изисква се поддръжка на този режим от цялото останало 
оборудване на сегмента на мрежата. 

• количество индикатори на задния панел  
• поддръжка от драйверите на картата на използваните операционни системи 
• поддържани протоколи (това зависи повече от операционната система, отколкото 

от картата и нейните драйвери) 

1.6. Настройка на мрежовия адаптер 
За работа на компютъра в мрежа е необходимо правилното настройване на мрежовия 

адаптер. За него е характерен стандарт PnP, Настройката се изпълнява автоматично.В 
противен случай е необходимо да се настрои линията на прекъсване IRQ (Interrupt Request 
Line) и входно изходният адрес(Input/Output address). 

1.7.   Основни операции по приемане или предаване на данните 

☺ За любознателните 

• Галваничен обмен чрез коаксиален кабел или усукана двойка. За тази цел, се използват 
импулсни трансформатори. Понякога за обмен се използват оптрони.  

• Приемане(предаване) на данните. Данните се прехвърлят от RAM в адаптера или от  
адаптера към РС посредством програмируеми входно-изходни канали за директен достъп, или 
споделена памет.  

• Буфериране. С цел да се изравни скоростта на трансфер на данни от адаптер или към него, 
данните се съхраняват в буфер.  

• Организация на пакета. В режим на предаване мрежовия адаптер, трябва да  раздели 
данните на пакети (или да ги съедини при приемане) и да ги оформи в определен формат. 
Формата се състои от няколко служебни полета, сред които има целеви адрес и общата бройка 
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на пакетите запис,в рамките на която мрежовия адаптер прави проверка за точността на 
информацията, представена по мрежата. 

• Достъп до канала за връзка. Набор от правила, които подсигуряват достъпа в средата на 
предаване. Определяне на конфликтни ситуации и контрола за състоянието на мрежата. 

• Идентификация на собствените адреси в приемащия пакет.Физическият адрес на 
адаптора може да се определи от подредбата на превключвателите, съхраняващи се в 
специалния регистър или допълнени в ЗУ.  

• Преобразуване на паралелният код в последователен при предаване на данни и 
последователния в паралелен при приемане. В режим на предаване данните се предават по 
канала за връзка в последователен код. 

• Кодиране и декодиране на данни На този етап, следва да се образуват електрически 
сигнали, използвани за предаване на данни. Повечето мрежови адаптери за тази цел използват 
дисково кодиране. Този метод не изисква синхронизиране на сигнали за разпознаване на тези 
нули и единици за нивата на сигнала, но вместо това да се използва промяна на полярността 
на сигнала. 

• Изпращане или получаване импулси. В режим на предаване кодираните данни в качеството 
си на електрически импулси се предават по кабел (при получаване на сигнали, процеса се 
нарича декодиране).  

Мрежовите адаптери заедно с мрежовия софтуер могат да откриват и обработват грешки, които 
са възникнали поради електрически смущения, конфликт или лошо изпълнение на оборудване.   

2. Повторители 

Мрежов сегмент е част от мрежата с ограничение върху дължината на свързващия 
кабел и броя на включените към него устройства. 

2.1. Същност и предназначение 
Повторителят (repeater) е устройство за свързване сегментите на една мрежа, 

осигуряващо усилване и възстановяване на характеристиките на сигнала, като по този начин 
компенсира затихването на сигнала в преносната среда при големи разстояния. По този 
начин е възможно да се разшири мрежата по разстояние и брой на включените възли. 

Те работят във физическия слой на OSI модела. 

2.2. Приложение 
1. За създаване на голяма локална мрежа от по-малки отделни части 
2. За свързване на две части от локалната мрежа, работещи с различен вид кабели. В 

случая с Ethernet чрез повторител можем да свържем например сегмент, работещ с 
тънък коаксиален кабел (10BASE2) със сегмент, работещ с дебел коаксиален кабел 
(10BASE5). 

Повторителите могат да се използват само ако свързваните сегменти имат еднаква 
архитектура и един и същи метод за достъп до преносната среда, както е в посочения по-
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горе случай на свързване на сегменти с 10BASE2 и 10BASE5, които имат архитектура 
Ethernet. 

Повторителите не могат да се използват за свързване на сегменти, използващи 
различни архитектури или методи за достъп. Например, не можете да свържете Ethernet 
сегмент (който използва CSMA/CD) и Token Ring сегмент (който използва предаване на 
маркер). 

Повторителите в 802.3 локална мрежа (Ethernet) могат да имат два или повече порта с 
различни интерфейси (10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10BaseF), като в цялата мрежа се допускат 
най-много 4 повторителя. Повторителите в 802.5  локална мрежа (Token Ring) също се 
използват за увеличаване на максималната допустима дължина на кабелите и за свързване на 
различни типове кабели. 

 
фиг. 3 Външен вид на повторител (поглед отзад) 

2.3. Основни функции 
Основна функция на повторителя е повторението на сигналите, постъпващи на входа 

му, като извършват възстановяване и синхронизиране на сигнала. 
Сигналът, идващ от едната част на мрежата (например от един мрежови сегмент в 

случая с мрежата Ethernet, се усилва в повторителя и моментално се предава към другата 
част на мрежата (към следващия сегмент). Същото се извършва и със сигналите, пътуващи в 
обратната посока. Казано с други думи, повторителят регенерира рамката, пътуваща по 
мрежата и е „прозрачен" и за двете части на мрежата (двата сегмента), които свързва. 

Недостатък при повторителите е, че не филтрират преминаващите през тях сигнали. 
Те регенерират всички сигнали, включително съобщенията „до всички” (broadcast), шума и 
смущенията, предавайки ги нататък. 

При инсталирането на повторителите не трябва да се допуска създаването на 
затворени контури. В противен случай усилваните в повторителите данни ще кръжат 
непрекъснато в контура (дори в двете посоки), което ще доведе до „задавяне" на мрежата 
(data strom). 

2.4. Видове повторители 
1. Прости – свързват два сегмента 
2. Многопортови  - позволяват едновременното свързване на по-голям брой сегменти 

Ethernet. В този случай сигналът, идващ от един сегмент отново се усилва и след това се 
пренася към всички останали сегменти. Пример за такъв повторител е 10BASE-Т 
разклонителя (hub). 
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3. Хъбове (концентратори)  

3.1. Същност и предназначение 
Хъбът (hub) е устройство, което осигурява възможност за лесно включване на 

допълнителни възли в локална компютърна мрежа. Те имат фиксиран брой портове: 4, 8, 12, 
16, 24. Най-често  хъбовете действат   като   множествени   повторители,  т.е. разпръскват 
всеки сигнал,  постъпил на някой от входните им портове,  към всички останали свои 
изходни портове. Сигналът се получава от всички потребители на мрежата, но го приема 
само тази мрежова карта, до която е адресиран пакетът данни. Очевидно е, че при 
едновременна работа на няколко потребители скоростта на мрежата рязко пада. Например, 
ако хъбът е с 24 порта и 22 компютъра изпращат данни, то всеки от 24-те компютъра ще 
получава 22 сигнала, което излишно натоварва мрежата. За разлика от хъба, суичът 
анализира откъде идва и накъде е изпратен пакетът информация и съединява само тези 
компютри, докато останалите канали остават свободни. Поради това суичът осигурява по-
ефективна работа на мрежата, особено при по-голям брой потребители. Тъй като цените на 
суичовете се изравниха с цените на хъбовете, вече почти не се произвеждат и използват 
хъбове, а вместо тях се използват суичове. 

Хъбовете действат, по принцип, само на нивото на физическия слой на OSI-модела. 
 
 

 
фиг. 4 Хъб (поглед отзад) 

3.2. Приложение 
В мрежи, изградени по стандартите IEEE 802.3 10BaseT и IEEE 802.12 (100 VG-Any 

LAN), концентраторите могат да се свързват йерархично, разположени на няколко нива (3 
нива - при 10BaseT; 5 нива – при 100 VG-Any LAN ). На фиг. 5 е представен пример за такава 
конфигурация от две нива.  

 
фиг. 5 Йерархично свързване на концентратори 
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Един от концентраторите се назначава за главен концентратор, а другите са междинни 
концентратори. Към всеки концентратор могат да бъдат включени както други 
концентратори, така и работни станции или сървъри.  

Обикновено концентраторите се разполагат в сградата по един в стая, като всеки 
концентратор обслужва мрежовите възли от своята стая.  

Поради необходимостта хостовете да откриват конфликти (колизии) на пакетите при 
използване на хъбове се налага ограничението: 

• при мрежи 10 Mbit/s са допустими до 5 сегмента (4 хъба) между две станции; 
• при мрежи 100 Mbit/s са допустими до 3 сегмента (2 хъба) между две станции; 

3.3. Видове хъбове 
Съществуват следните   типове   хъбове:    
1) Пасивни хъбове,   които   само   разделят   сигналите, за включване   на   

допълнителни   мрежови   възли.  Пасивните хъбове са вариант на свързващ панел който е 
централно свързващо устройство, в което се срещат кабелите от компютрите и останалите 
мрежови устройства. При него липсва електроника и не изисква захранване. Не манипулират 
трафика. Сигналът в него не се регенерира, а по-скоро се изпраща по всички портове. 

2) Активни хъбове, които освен че разпращат входния сигнал към всички свои 
портове, също усилват сигналите с цел компенсиране на тяхното затихване при удължаване 
на кабелните линии. Изискват електрическо захранване. 

3) Интелигентни хъбове – не само регенерират сигнала, но също разполагат с 
процесор, който позволява да се извършва диагностика и управление. Може да се получават 
сведения за активността и изправността на възлите, да се изключват неизправните възли и 
др. Цената им е значително по-висока от обикновените. 

4. Обобщение 

Мрежовият адаптер (network interface card) е основен хардуерен компонент за 
свързване на РС към мрежата. Той осигурява физически интерфейс (връзка) между 
компютъра и мрежовата среда. При предаване на данни преобразува данните от паралелни в 
серийни и от цифров вид ги превръща в електрически или оптичен сигнал. При получаване 
извършва обратния процес. В процеса на изпращане на данни извършва установяване на 
местоположението на получателя по физическия му адрес (MAC адрес) и управлява потока 
от данни чрез съгласуване параметрите на обмена между предаващия и приемащия мрежов 
адаптер. Мрежовият адаптер работи на физическо ниво, а софтуерът, който го управлява 
(драйверът) – на канално ниво на OSI модела. 

Повторителят (repeater) е устройство за свързване сегментите на една мрежа, 
осигуряващо усилване и възстановяване на характеристиките на сигнала, като по този начин 
е възможно да се разшири мрежата по разстояние и брой на включените възли. Освен това 
дава възможност за свързване на две части от локалната мрежа, работещи с различен вид 
кабели. Задължително условие при използване на повторител е свързваните сегменти да имат 
еднаква архитектура и един и същи метод за достъп до преносната среда. Недостатък е, че не 
може да филтрира сигналите. При инсталирането на повторител не трябва да се допуска да се 
създадат затворени контури. Повторителят работи във физическия слой на OSI модела. 
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Хъбът (hub) осигурява възможност за включване на допълнителни възли 
посредством множество портове, към които се включват компютри от локалната мрежа. Той 
разпръсква всеки сигнал,  постъпил на някой от входните му портове,  към всички останали 
свои изходни портове. Сигналът се получава от всички потребители на мрежата, но го 
приема само тази мрежова карта, до която е адресиран пакетът данни. Поради този начин на 
действие, при едновременна работа на няколко потребители скоростта на мрежата рязко 
пада. По тази причина хъбовете почти не се използват в днешно време, а се използват 
суичове. Хъбът работи във физическия слой на OSI модела. 
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