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Кіріспе 

Курстық жұмыстың мақсаты телекоммуникациялық желілерді 

компьютерлік моделдеу әдістерін игеру болып табылады. 

Компьютерлік моделдеу кезінде компьютерде жобаланатын желінің 

жұмысы имитацияланады. Бастапқыда желінің компьютерлік моделі жасалады, 

сонан соң жасалған модельмен тәжірибелік сынақтар жүргізіледі. Тәжірибелер 

нәтижесінде компьютерде статистика жиналады, өңделеді және қажетті ақпарат 

шығарылады. 

Курстық жұмыстың алға қойған мәселесі – ол студенттердің 

телекоммуникациялық желілерді компьютерлік моделдеу әдістерін игеруі 

және OPNET Modeler тәрізді арнайы имитациялық моделдеу жүйелерімен 

жұмыс жасауға дағдылануы. 

Курстық жұмыс А4 пішімді қағаздарда орындалады. Тапсырмалар 

көрсетілген ретте орналастырылады. Тапсырманың шешімі алдында оның 

берілген шарты және бастапқы мәндері келтіріледі. Нұсқаның нөмірі 

студенттің журналдағы нөмірімен бірдей болып алынады. 

Шешімдерде қысқаша түсініктемелер және қажетті жағдайда 

әдебиеттерге сілтемелер болу міндетті. Есептеу формулаларын жұмыстың 

мәтінінде оларға кіретін әріптік белгілеулердің түсініктемелерімен беру керек. 

Қорғауға рұқсат етілген курстық жұмыс кафедраның екі оқытушысынан 

тұратын комиссия алдында қорғалынады.  
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1 Курстық жұмыстың тапсырмалары 

1.1 Тапсырма 1. OPNET Modeler ортасында ұйымның локалды 

есептеуіш желісін моделдеу 

OPNET Modeler 14.0 ортасында ұйымның локалды есептеуіш желісінің 

имитациялық моделін құру.  

Ұйым бір ғимараттың ішінде орналасқан. Онда орталық коммутаторы 

бар желіге біріктірілген К компьютерлер және бір сервер бар.  

OPNET Modeler 14.0 ортасында ұйымның ЛЕЖ имитациялық моделін 

құру қажет. Әрбір нұсқа үшін коммутаторлар саны мен ұйымның құрылымы 

туралы мәліметтер 1-кестеде көрсетілген. Модельді құру үшін сәйкес желілік 

және кабельдік құрылғы таңдау қажет. 

1.2 Тапсырма 2. Имитациялық модельмен тәжірибелік сынақтар 

Құрылған модельмен тәжірибелік сынақтар жүргізу. Тәжірибелерді 

жүргізу үшін:  

а) орталық коммутатор (2 кесте) мен сервер (3 кесте) үшін қажетті 

статистиканың жинауды ұйымдастыру; 

б) имитациялық модельдеу үрдісін жүзеге асыру; 

в) модельдеуден алынған нәтижелерге талдау жасау. 

 

1 кесте – 1-тапсырмаға бастапқы мәліметтер 

Нұсқа 

№ 

Компьютерлер 

саны К 

Желі 

топологиясы 

Нұсқа 

№ 

Компьютерлер 

саны К 

Желі 

топологиясы 

1 10 Ring 16 25 Star 

2 11 Ring 17 26 Star 

3 12 Star 18 27 Ring 

4 13 Ring 19 28 Star 

5 14 Ring 20 29 Ring 

6 15 Star 21 30 Star 

7 16 Ring 22 31 Ring 

8 17 Star 23 32 Star 

9 18 Star 24 33 Ring 

10 19 Ring 25 34 Star 

11 20 Star 26 35 Ring 

12 21 Ring 27 36 Star 

13 22 Star 28 37 Ring 

14 23 Star 29 38 Star 

15 24 Ring 30 39 Star 
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2 кесте – 2-тапсырмаға бастапқы мәліметтер 

Нұсқа 

№ 

Коммутатордың жұмыс 

көрсеткіштері 

Нұсқа 

№ 

Коммутатордың жұмыс 

көрсеткіштері 

1 Traffic Dropped (packets) 16 Traffic Dropped (packets) 

2 Traffic Filtered (packets) 17 Traffic Filtered (packets) 

3 Traffic Forwarded (bits) 18 Traffic Forwarded (bits) 

4 Traffic Forwarded (bits/sec) 19 Traffic Forwarded (bits/sec) 

5 Traffic Forwarded(packets) 20 Traffic Forwarded(packets) 

6 Traffic Forwarded(pac/sec) 21 Traffic Forwarded(pac/sec) 

7 Traffic Received (bits/sec) 22 Traffic Received (bits/sec) 

8 Traffic Received (pac/sec) 23 Traffic Received (pac/sec) 

9 Traffic Dropped (packets) 24 Traffic Dropped (packets) 

10 Traffic Filtered (packets) 25 Traffic Filtered (packets) 

11 Traffic Forwarded (bits) 26 Traffic Forwarded (bits) 

12 Traffic Forwarded (bits/sec) 27 Traffic Forwarded (bits/sec) 

13 Traffic Forwarded(packets) 28 Traffic Forwarded(packets) 

14 Traffic Forwarded(pac/sec) 29 Traffic Forwarded(pac/sec) 

15 Traffic Received (bits/sec) 30 Traffic Received (bits/sec) 

 

3 кесте – 2-тапсырмаға бастапқы мәліметтер 

Нұсқа 

№ 

Сервердің жұмыс  

көрсеткіштері 

Нұсқа 

№ 

Сервердің жұмыс 

көрсеткіштері 

1 Burst duration 16 Burst duration 

2 Burst On/Off 17 Burst On/Off 

3 Burst Size (packets) 18 Burst Size (packets) 

4 Collision Court 19 Collision Court 

5 Delay (sec) 20 Delay (sec) 

6 Load (bits) 21 Load (bits) 

7 Load (bits/sec) 22 Load (bits/sec) 

8 Load (packets) 23 Load (packets) 

9 Load (packets/sec) 24 Load (packets/sec) 

10 Traffic Received (bits) 25 Traffic Received (bits) 

11 Traffic Received (bits/sec) 26 Traffic Received (bits/sec) 

12 Traffic Received(packets) 27 Traffic Received(packets) 

13 Traffic Received (packets/sec) 28 Traffic Received (packets/sec) 

14 Delay (sec) 29  Delay (sec) 

15 Load (bits/sec) 30 Load (bits/sec) 
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2 Курстық жұмыстаң тапсырмаларына әдістемелік нұсқаулар 

2.1 1-тапсырмаға әдістемелік нұсқаулар 

Локалды есептеуіш желі (ЛЕЖ, LAN – Local Area Network) – 

компьютерлерді деректреді өңдеу мен сақтаудың бірыңғай жүйесіне 

біріктіруге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың жинағы [1]. 

ЛЕЖ артықшылықтары келесідей:  

- деректерді үлестіру, деректер ортақ серверде сақталады және желідегі 

кез келген компьютер үшін оқуға және жазып алуға қол жетімді; 

 - желінің элементтерін ортақ қолдану, принтер, сканер және т.б. сыртқы 

құрылғылар сияқты желілік құрылғыларға қол жетімділік; 

- қажетті деректерге жылдам қатынау; 

- желілік тәртіпті үйлестіретін бағдарламаларға қол жетімділік; 

- деректерді сенімді сақтау. 

ЛЕЖ құрылымына кабельдік желі, желілік құрылғы (коммутаторлар, 

концентраторлар, маршрутизаторлар және т.б.), компьютерлер және шеткері 

құрылғы, деректерді сақтау үшін серверлер, жүйелік және қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыздандырулар кіреді. 

Специализированная система имитационного моделирования OPNET 

Modeler 14.0 имитациялық модельдеудің арнайыландырылған жүйесі 

телекоммуникациялық желілер моделін құру үшін арналған. Бағдарламаны 

opnet.com сайтынан жүктеп алуға болады.  

 

 
 

1 сурет – OPNET Modeler бағдарламасының терезесі 

 

OPNET Modeler ортасында компьютерлік немесе имитациялық модель 
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құру келесі кезеңдерден тұрады [1,4,5]: 

-модельді құру; 

-статистиканы таңдау; 

-модельді жүргізу; 

-модельдеуден алынған нәтижелерді көру және талдау. 

Бірінші тапсырманы орындау үшін бағдарламаны іске қосу керек. 

Экранда 1-суретте көрсетілген терезе пайда болады. Терезенің үстіңгі 

жағында мәзір бар, содан File-ді таңдау қажет, төмен түсетін мәзірден (2 

сурет) жоба (Project_Name_Sm_Int, Name орнына тегін көрсету) және 

сценарийдің (курстық жұмыс нұсқасын көрсету) атауын енгізу.  

 

 
 

2 сурет — Жоба және сценарий атауын енгізу терезесі 

 

Ары қарай бастапқы мәліметтерді беру қажет, соның ішінде: 

- трафикті көшіру үшін қолданылатын бос сценарий құру;  

- Network Scale бірінші сценарий үшін масштабты таңдау, біздің 

жағдайда кеңсе; 

- желі көлемін таңдау; 

- 3-суретте көрсетілген технологияны таңдау. 

3-суретте көрсетілген терезеде Sm_Int_Model_List таңдаңыз.  

 

 
 

3 сурет – Технологияны таңдау 
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4-суретте көрсетілген терезеде сіз жасалған баптауларды тексере 

аласыз. Егер барлығы дұрыс болса, ОК басыңыз. 

 

 
 

4 сурет — Таңдалынған мәндерді шолу терезесі 

 

Осыдан кейін жобаны түзету терезесі ашылады (5 сурет). Енді желіні 

жобалауды бастаймыз. Бұны екі жолмен жүзеге асыруға болады. 

 

 
 

5 сурет – Жүйені түзету терезесі 

 

Бірінші әдісте желіні оның элементтерін Object Palette объекттер 

жинағынан сүйреп апару арқылы құруға болады (6 сурет).  
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6 сурет — Объекттер жинағының терезесі 

 

Екінші әдісте желі Rapid Configuration жылдам конфигурациялау 

құралы көмегімен жүзеге асады. Бұл үшін Topology/ Rapid Configuration 

(топология/жылдам конфигурациялау) таңдаңыз. Қалқыма терезе пайда 

болады (7 сурет), 1 кестеде көрсетілген нұсқаға сәйкес бөлімше желісінің 

топологиясын таңдаңыз. 
 

 
 

7 сурет – Желі топологиясын таңдау терезесі 

 

Next пернесін басқаннан кейін келесі кезең болады, сіз 8 суретте 

көрсетілген терезедегі түйіндер модельдері мен байланыс арналарын 

таңдайсыз. Модельдер келесі белгілеулер құрылымына бағынады: 
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<хаттама 1>_<хаттама n>_<функция>_<түрлендіру>, 

мұндағы <хаттама> – модельдегі желі хаттамасы; 

<функция> – модельдің негізгі функциясының қысқаша 

сипаттамасы; 

<түрлендіру> – модельдің мінсіз модельдеу ауытқу деңгейін 

көрсетеді. 

Мысалы, ethernet2_bridge_int 2 Ethernet (ethernet2) порты және орташа 

ауытқуы (int – intermediate) бар желілік көпірді (bridge) білдіруді. 

Әртүрлі ұйымдар құрылғыларының модельдерінің өндіруші ұйымы мен 

желінің нақты объекті үшін құрылғы нөмірін (моделін) анықтайтын қосымша 

префиксі бар [4]. 

Мысалы, 3COM коммутаторы келесідей аталады:  

 

3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3. 

 

8-суреттегі терезеде орталық түйін (Center Node Model), шеткері түйін 

(Periphery Node Model) моделін таңдаңыз, бөлімшедегі станция (компьютер) 

санын көрсетіңіз, байланыс арнасының моделін (Link model) 10 Base T етіп 

орнатыңыз. Сондай-ақ Xcenter және Ycenter-ді орнату және радиусты көрсету 

қажет. 

 

 
 

8 сурет – Жылдам конфигурациялау терезесі 

 

Мысалы, егер орталық түйін ретінде 3C_SSII_1100_3300 коммутаторын, 

ал жұмыс станциясы ретінде Sim_Int_wkstn таңдалса, жұмыс станциясының 

санын 30, ал радиусты 20 етіп алынса, онда «жұлдыз» топологиясын таңдау 

арқылы 9 суретте көрсетілген желіні аламыз. 

Ары қарай, желімізді қажетті серверлер мен басқа да объектілермен 

толықтыру үшін Object Palette пернесін басу қажет. Жұмыс облысына сүйреп 

апаруға болатын объектілердің модельдері бар терезе пайда болады (9 сурет). 
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Мысалы, SM_Int_server серверін таңдап, жұмыс облысына орналастыру 

қажет.  

 

 
 

9 сурет – Құрылған желі мысалы 

 

Енді желінің негізгі топологиясына сервер қосу қажет. Желі 

объектілерін таңдаудың екінші әдісін таңдаймыз. Бұл үшін Object Palette 

пернесін басу арқылы объектілер жинағы терезесін ашамыз. SM_Int_server 

серверінің моделін табамыз және оны жұмыс облысына сүйреп апарамыз. Бұл 

объекттің көшірмелерін тінтуірдің сол жақ пернесін басу арқылы жасауға 

болады. Егер бір сервер жеткілікті болса, тінтуірдің оң пернесін басамыз. Ары 

қарай серверді орталық түйінмен қосу қажет. 10 Base T атауы бар объектті 

табамыз және оған басып, дәйекті түрде серверді, сонан соң орталық түйінді 

басамыз. Тінтуірдің оң пернесін басу арқылы қосу үрдісін аяқтаймыз [4,5]. 

Желідегі трафик сипаттамасын анықтау үшін құрылған желіге 

объектілер жинағынан қосымшаларды сипаттау (SM_Application_Config) және 

профильдерді сипаттау (SM_Profile_Config) объектілерін орналастыру қажет. 

Объектті тауып, жұмыс облысына апарғаннан кейін тінтуірдің оң пернесін 

басу қажет. 10-суретте көрсетілген желіні аламыз. 
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10 сурет – Сервері бар желі 

 

2.2 2-тапсырмаға әдістемелік нұсқаулар 

Енді желіміздің объектілерінің параметрлерін баптауға болады. Бұл 

үшін объект бойынша тінтуірдің оң жағын басып, Edit Attributes пунктін 

таңдау қажет. Әрбір объект үшін сәйкес параметрлері бар өзінің терезесі 

ашылады. Коммутатор үшін 11-суреттегі, ал сервер үшін 12-суреттегі терезе 

пайда болады. 

Серверді баптау кезінде сондай-ақ трафик түрін жазуға, әрбір трафик 

түрі үшін қажетті өткізу қабілеттілігін таңдауға, хаттаманы орнатуға болады. 

Зерттелетін статистиканы таңдау. 

Объект туралы қандай статистиканы жинауды көрсету үшін оған 

тінтуірдің оң жақ пернесін басып, контекстік мәзірден Choose Individual 

Statistics пунктін таңдау қажет. 

Коммутатор үшін қандай статистиканы жинауға болатынын көрейік. 

Choose Individual Statistics пунктін басқаннан кейін экранда 13-суреттегідей 

Choose Result мәзірі шығады, онда қанат белгісімен келесі көрсеткіштерді 

белгілеуге болады: 

- таратылатын трафик көлемі; 

- қабылданған трафик көлемі; 

- жоғалған трафик көлемі. 
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11 сурет – Коммутаторды баптауға арналған терезе 

 

 
 

12 сурет – Серверді баптауға арналған терезе 

 

Бірдей параметрлері бар жұмыс станцияларын баптау үшін Select Similar 

Nodes құралымен ерекшеленеді. Бастапқыда бір жұмыс станциясына 
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тінтуірдің оң жақ пернесін басу қажет, сонда ол ерекшеленеді, ары қарай 

қалғандарына оң жақ пернемен басып шығу қажет. Енді оларды бірге баптауға 

болады. 

 

 
 

13 сурет – Орталық коммутатор үшін статистикалық көрсеткіштерді таңдау 

 

Серверді баптау кезінде алдындағы жағдайдағыдай әрекеттерді 

қайталаймыз, сонан соң Choose Result мәзірі пайда болады (14 сурет), онда 

Ethernet/Load (bits) пунктін таңдаймыз. Модельді жүргізу кезінде жүктелу 

туралы статистика жиналады. Кідіріс туралы статистиканы жинау үшін Delay-

ды таңдаймыз. 

Құрылған желіге екі объектті орналастырдық: қосымшаларды сипаттау 

объектісі (SM_Application_Config) және профильдерді сипаттау объектісі 

(SM_Profile_Config) (10 сурет). Бұл объектілер трафик сипатын анықтау үшін 

қажет. 

Трафикті баптау үшін объектіге оң жақ пернені басып, Edit Attributes 

пунктін таңдау қажет. Контекстік мәзірде 16 стандартты ағын көрсетіледі (15 

сурет). Мұнда деректер базасына қатынау, электронды поштаны өңдеу, 

файлдарды тарату, Интернетте жұмыс жасау кіреді.  
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14 сурет – Сервер үшін статистикалық көрсеткіштерді таңдау 

 

Қосымшалар ағынын құрғаннан кейін жобаланған желіде жұмыс 

жасайтын тұтынушылар профильдерін баптау қажет. Бұл функцияны Profile 

Definition объектісі орындайды. Осы объектіге тінтуірдің оң жақ пернесін 

басып, әрбір профильге атау беруге, жұмыс бастау уақыты, ұзақтығы, 

қолданатын қосымшалары сияқты тұтынушылар сипаттамаларын сипаттауға 

болатын контекстік мәзір аламыз (16 сурет) [4,5]. 

Трафик түрін таңдау үшін сондай-ақ басты мәзірде Traffic пернесін 

басуға болады. Төмен түсетін мәзірде VoIP таңдаймыз және қажетті 

параметрлерді көрсетеміз (17 сурет).  

Құрылғылар баптауларын аяқтағаннан кейін Save пернесін басу арқылы 

жобаны сақтау керек. Енді OPNET Modeler бағдарламасын қайта қосқан кезде 

сақталған жобаны File/Open/жоба атауын таңдау арқылы ашуға болады.  
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15 сурет – Қосымшалар сипаттамалары 

 

Модельдеуді баптау. Модельдеу үрдісін бастамас бұрын оның кейбір 

параметрлерін орнату керек. Ол үшін құралдар құралдар тақтасында 

configure/run simulation (баптау/симуляция режимін іске қосу) пернесін басу 

немесе басты мәзірде Simulation (модельдеу) ^ Configure Discrete Event 

Simulation (дискретті оқиғаларды модельдеуді баптау) қосымшасын таңдау 

және симуляция режиміне кіру қажет. Модельдеу параметрлерін баптау 

диалогты терезесі Configure Simulation ашылады: жоба атауы — бірнеше 

қосымшасы бар сценарий атауы. Олардың негізгілері: Common — жалпы 

баптаулар, Global Attributes — бүкіл жобаға қолданылатын баптаулар, Object 

Attributes — желінің жеке объектілеріне қолданылатын баптаулар. Common 

қосымшасында модельдеудің жалпы параметрлері таңдалынады. 18-суретте 

көрсетілгендей, модельдеу ұзақтығы Duration: 0,5 сағат болып орнатылады.  

Модельдеуді іске қосу. Егер Configure Simulation (18 сурет) терезесінде 

Run пернесін басса, онда модельдеу үрдісі іске қосылады. Модельдеу кезінде 

экранда екі сызықтан тұратын белсенділік графигі құрылады: көк сызық 

шынайы уақыттағы деректерді, ал қызыл сызық орташа мәнді көрсетеді.  
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16 сурет – Profile Definition объектісінің терезесі 

 

 
 

17 сурет – Трафик параметрлерін баптау 
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Терезенің жоғарғы жағында (19 сурет) секундтағы жүргізу ұзақтығы – 

Elapsed time және модельдеу уақыты – Simulated time көрсетілген. 

 

 
 

18 сурет – Баптау терезесі және бағдарламаны іске қосу 

 

 
 

19 сурет – Жүргізуді орындау терезесі 
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Модельдеу нәтижелерін көру. Модельді жүргізу аяқталғаннан кейін сіз 

қажетті графиктерді көре аласыз. Ол үшін басты мәзірдің View Result пернесін 

басу қажет. 

Егер, мысалы, сізге екінші тапсырмада сервер жүктелуі туралы 

статистика жинау керек болса, онда сервер объектісіне оң жақ пернені басып, 

контекстік мәзірде View Result пунктін таңдайсыз. Көру терезесі пайда 

болады, онда Load (bit/sec) пунктін таңдау және Show-ды басу. Экранда 20-

суретте көрсетілген сервер кірісіндегі трафик көрінісі шығады. 

 

 
 

20 сурет – Серверге келіп түсетін трафик 

 

Орталық коммутатор туралы модельдеу нәтижелерін көру үшін, 

орталық коммутаторға оң жақ пернені басып, осы әрекеттерді қайталау қажет. 

Жұмыста модельдеуден алынған нәтижелерді талдау қажет. 
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