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Кіріспе 

«Дестелік және иілгіш коммутация» пәні бойынша зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар VRX-1010-E1 әмбебап шлюзімен 

жұмыс істеу білектерін игеруге мүмкіндік береді. 

Әмбебап VoIP VRX-1010-E1 шлюзі аяқталған құрылым ретінде жүзеге 

асырылған. Шлюз бақылаушысы қуатты бір кристалды телекоммуникациялық 

процессор негізінде жасалған және іштей құрылған Linux  операциондық жүйе 

басқаруымен жұмыс жасайтын өндірістік компьютер болып табылады. 

Шлюзді басқару бағдарламасы Linux операциондық жүйенің сервисі 

(демондар) ретінде жүзеге асырылған, жүйені басқару бағдарламасы арнайы 

орнатылған арнайыландырылған серверде де, әмбебап шлюз платасында да 

жұмыс жасай алады. 

Шлюзді басқару бағдарламасы және жүйені басқару бағдарламасы өзара 

қиындығы кез келген дәрежелі үлестірілген жүйелерді құруға мүмкіндік 

беретін TCP/IP хаттамалар стегімен әсерлеседі. Келесідей басқару/дабыл 

қағудың негізгі хаттамаларымен жұмыс жасайды: 

- SIP және H.323 хаттамаларын үйелестіру; 

- QoS функцияларын кеңейту; 

- қауіпсіздік функциялары (пайдаланушылардың авторлануы, қатынау 

тізімдері); 

- факсті қабылдау/жіберу (FAX over IP); 

- web-интерфейс арқылы кескіндеу. 

VRX-1010-E1 әмбебап шлюзі – АТС-тен (УАТС-тен) SIP серверіне дейін 

(SIP АТС) Е1 екі мегабиттік ағынды тарату үшін қуатты арнайыландырылған 

процессоры бар модульдік цифрлық құрылғы. 

Әмбебап VoIP шлюзі деректерді тарататын желілер мен дәстүрлі 

телефондық желілерді бір тарату желісіне біріктіруге мүмкіндік береді. 

Asterisk қолданбалы үрдісі – VoIP шақыруларымен қатар, IP-телефондар 

мен жалпы қолданыстағы дәстүрлі телефондық желі арасындағы 

шақыруларды коммутациялауға арналған бағдарламалық АТС. Желідегі 

абонент саны 2000-ға дейін жетуі мүмкін және тек қана сервер 

қуаттылығымен ғана шектеулі. 

Asterisk келесі хаттамалармен жұмыс жасайды: 

- IAX; 

- SIP; 

- H.323; 

- Skinny; 

- UNIStim. 
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1 Зертханалық жұмыс №1. G.703 интерфейсінде HDLC арнасын 

орнату 

Жұмыстың мақсаты: G.703 интерфейсінде HDLC арнасын орнату 

1.1 Алдын-ала дайындық 

HDLC хаттамасын қайталау, G.703 интерфейсі. 

1.2 Жұмыстың тапсырмасы 

1.2.1 Сұлбаға сәйкес желілік құрылғылар қосылуын жүзеге асыру, 1.1 

сурет. 

1.2.2 Әмбебап шлюздерге және ДК-ге IP-мекенжайын тағайындау. 

1.2.3 Linux операциондық жүйесінің Terminal жетекшілік 

бағдарламасының интерфесімен танысу. 

1.2.4 vi редакторымен жұмыс жасау. 

1.2.5 Қашықтағы шлюз бен ДК-дің қолжетімділігін ping утилитасы 

арқылы тексеру. 

1.2.6 Жұмысты орындау нәтижелері туралы есеп құру. 

 

Ескерту – қажетті құрылғы: 

VRX-1010-E1 – әмбебап шлюзі – 2 дана. 

DES-3526 – коммутатор – 2 дана.  

ДК – жұмыс станциялары - 4 дана. 

1.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

1.3.1 1.1 суретіне сәйкес сұлбаны жинаңыз. 

 

 
 

1.1 сурет — Желі сұлбасы  

 

1.3.2 Әмбебап шлюздің IP-мекенжайы мен желілік маскасын нұсқаға 

сәйкес орнатыңыз (1.1кесте). Ол үшін оған монитор мен пернетақта жалғаңыз. 

Ашылған терезеде логин мен құпия сөзді енгізіңіз. 

login: root 

password: 123456 (көрінбейді) 

Желілік орнатуларды ifconfig пәрмені арқылы тексеріңіз. 
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Әмбебап шлюздің eth0 интерфейсі үшін IP-мекенжайы мен желілік 

маскасын орнату үшін келесі пәрменді енгізіңіз: 

 

# ip address add <localIP>/24 dev eth0 

 

мұндағы localIP – шлюздің eth0 интерфейсінің IP-мекенжайы; 

      24 – желі маскасы. 

 

Мысалы:  

 

# ip address add 192.168.10.1/24 dev eth0 

 

Желілік орнатуларды ifconfig пәрмені арқылы қайта тексеріңіз. 

1.3.3 ДК-дің IP-мекенжайы мен желілік маскасын нұсқаға сәйкес 

орнатыңыз (ДК-дің IP-мекенжайы шлюздің қосымша желісінен болуы тиіс, 

1.1 кесте). Белгілі шлюз ретінде VRX-1010-E1 шлюзінің IP-мекенжайын 

орнатыңыз. 

Terminal-ды ашыңыз және желілік орнатуларды ifconfig пәрмені арқылы 

тексеріңіз. 

Сіздің әмбебап шлюзіңізді пингілеңіз: 

 

# ping <localIP> 

 

мұндағы localIP – шлюздің eth0 интерфейсінің IP-мекенжайы. 

 

1.3.4 VRX-1010-E1 SSH-тұтынушысы арқылы VRX-1010-E1 шлюзінің 

консоліне қосылыңыз: 

 

# ssh root@<localIP> 

password: 123456 (көрінбейді) 

 

1.3.5 Консольде келесі пәрмендерді енгізіңіз: 

# uname –a (ядро атауы мен ол туралы ақпаратты алу) 

# ifconfig (белсенді интерфейстердің күйі туралы ақпарат) 

# netstat –rn (ядро маршруттау кестесін көрсету, түйін, порт немесе 

пайдаланушының символдық атын анықтауға талпынбай-ақ, сандық 

мекенжайларды көрсету) 

# service iptables stop (барлық iptables кестелерге flush жасайды, 

тізбектерді жояды) 

# service iptables status (файерволдың қазіргі күйін тексереді) 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (ip_forward ұяшығына «1» мәнін 

беру – форвардингті қосу – шлюздің HDLC және eth0 интерфейстері 

арасындағы маршрутизаторды қосу) 

1.3.6 Modprobe – Linux ядросынан модульдерді қосу және жоюға 
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арналған бағдарлама. Келесі модульдерді қосу: 

wcte11xp – DAHDI цифрлық картасы; 

hdlc – HDLC режимінде дестелік деректерді қабылдау/тарату 

қамтамасыз етіледі; 

hdlc_raw – телефондық режимді қосу. 

Модульдерді келесі пәрмендер көмегімен қосыңыз: 

# modprobe wcte11xp 

# modprobe hdlc 

# modprobe hdlc_raw 

 

1.3.7 DAHDI – Digium Asterisk Hardware Device Interface сөздерінің 

қысқартылуы болып табылады. DAHDI арнасының модулі бір жағынан 

Asterisk сервері мен екінші жағынан Dahdi интерфейсінің драйвері плюс 

бағдарламалық жаңғырық басушылар арасында интерфейстік деңгейді 

қамтамасыз етеді. Интерфейстер драйвері Asterisk-ті дәстүрлі аналогты немесе 

цифрлық телефондық желілермен қосу үшін аппараттық құралдарды 

(карталарды) қолдануға мүмкіндік береді: 

 

Asterisk <-> chan_dahdi <-> Dahdi драйверлері <-> Карта <-> 

Телефон/Коммутатор/Тел. желі 

 

Басқа сөзбен айтқанда, DAHDI – Asterisk пен телефондық құрылғы 

өзара әсерлесуі үшін ашық бастапқы коды бар драйвер. DAHDI драйверінің 

жалпы қалыбын орындаңыз:  

 

# dahdi_genconf 

 

Егер қате шықса, бастапқыда келесі пәрменді орындаңыз: 

 

# dahdi_cfg (/etc/dahdi/system.conf файлындағы орнатуларды DAHDI 

драйверлері мен құрылғыларына қолдану) 

 

Сонан соң ғана келесі пәрменді орындаңыз: 

 

# dahdi_genconf 

 

1.3.8 /etc/dahdi/system.conf файлының ішіндегісін vi редакторы 

көмегімен түзеңіз. Консольде келесіні енгізіңіз: 

 

# vi /etc/dahdi/system.conf 

 

Мәтіндік құжат ашылады. Түзеу режиміне өту үшін i пернесін басыңыз. 

Файл ішіндегісін келесідей етіп келтіріңіз:  
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span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4 

nethdlc=1-31:hdlc0 

loadzone=ru (Аймақтықты көрсетеміз) 

defaultzone=ru 

 

Түзеу режимінен шығу үшін escape пернесін басыңыз. Енгізілген 

өзгертулерді сақтап, консольге қайта шығу үшін :wq теріңіз. 

 

System.conf файлында аймақ көрсетілген: 

loadzone=ru 

defaultzone=ru 

Оператордың АТС-і мен Asterisk арасында ағынды келісімдеуді 

орнатамыз: 

span = 1,0,0,CCS,HDB3,CRC4 – синхрондау көзі, кодалау түрі және 

жұптылыққа тексеру қажеттілігі көрсетіледі. 

Енді опциялар туралы сәл толығырақ айта кетейік: 

 

span = <span_num>,<timing>,<LBO>,< framing>,<coding>[,crc4] 

 

мұндағы span_num – E1 портының нөмірі (платадағы 1-ден порттардың 

максималды нөміріне дейін); 

      timing – портты синхрондау көзі ретінде қолдану керек пе?; 

      0 – E1 бойынша жетекші адаптер порты; 

      1 және одан көп – E1 бойынша жетекші порт және адаптер 

синхронизациясы көзінің бірі болып табылады. Сан үлкен болған сайын, порт 

басымдылығы төмен; 

       LBO – параметр қолданылмайды, 0 қою; 

       Framing – телефондық сигнал беру түрі, ccs немесе cas қою; 

       Coding – желідегі кодалау, ami немесе hdb3 мәнін қабылдай алады; 

       Crc4 – crc4-ті тексеру және генерациялауға рұқсат беру (міндетті 

параметр емес). 

 

1.3.9 Консольде келесі пәрмендерді енгізіңіз: 

 

# service dahdi start (DAHDI-ді қосу) 

# sethdlc hdlc0 hdlc (hdlc арнасында hdlc-үйлесімді хаттаманы орнату) 

# ip link set dev hdlc0 up (hdlc0 желілік интерфейсін қосу) 

 

1.3.10 HDLC интерфейсінің IP-мекенжайы мен желінің маскасын 

нұсқаға сәйкес орнатыңыз. Осы әмбебап шлюздің hdlc0 интерфейсі үшін IP-

мекенжайы мен желілік маскасын орнату үшін келесі пәрменді енгізіңіз: 

 

# ip address add <IP-hdlc0>/32 dev hdlc0 
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мұндағы IP-hdlc0 – осы шлюздің HDLC интерфейсінің IP-мекенжайы; 

                 32 – желі маскасы. 

 

1.3.11 Қарама-қарсы жақтағы интерфейсінің IP-мекенжайы мен желінің 

маскасын көрсетіңіз: 

 

# ip route add <IP-hdlc0-remote>/32 dev hdlc0 

 

мұндағы IP-hdlc0-remote – қарама-қарсы шлюздің HDLC интерфейсінің 

IP-мекенжайы; 

                 32 – желі маскасы. 

 

1.3.12 Қарама-қарсы шлюздің ар жағындағы желінің IP-мекенжайы мен 

желі маскасын көрсетіңіз: 

 

# ip route add <IP-remote_net>/24 dev hdlc0 

 

мұндағы IP-remote_net – қарама-қарсы шлюздің ар жағындағы желінің 

IP-мекенжайы; 

                24 – желі маскасы. 

 

1.3.13 Қарама-қарсы шлюз бен ДК-тің қолжетімділігін ping утилитасы 

арқылы тексеріңіз, ол үшін жаңа терминал ашыңыз. 

1.3.14 Жұмыстың орындалуының нәтижелері туралы есеп құрыңыз. 

 

1.1 кесте – 1 зертханалық жұмыс нұсқалары 

Нұсқа 

№ 

Шлюздің eth0 

интерфейсінің IP-

мекенжайы 

(localIP) 

Шлюздің HDLC  

интерфейсінің IP-

мекенжайы (IP-

hdlc0) 

ДК1 IP-мекенжайы 

(PC1) 

ДК2 IP-мекенжайы 

(PC2) 

1 192.168.1.1 192.168.3.1 192.168.1.2 192.168.1.3 

2 192.168.2.1 192.168.3.2 192.168.2.2 192.168.2.3 

3 192.168.4.1 192.168.6.1 192.168.4.2 192.168.4.3 

4 192.168.5.1 192.168.6.2 192.168.5.2 192.168.5.3 

5 192.168.7.1 192.168.9.1 192.168.7.2 192.168.7.3 

6 192.168.8.1 192.168.9.2 192.168.8.2 192.168.8.3 

7 192.168.10.1 192.168.12.1 192.168.10.2 192.168.10.3 

8 192.168.11.1 192.168.12.2 192.168.11.2 192.168.11.3 

9 192.168.13.1 192.168.15.1 192.168.13.2 192.168.13.3 

10 192.168.14.1 192.168.15.2 192.168.14.2 192.168.14.3 

1.4 Бақылау сұрақтары 

1.4.1 Желілік шлюз дегеніміз не? Олардың негізгі тапсырмасы. Белгілі 

шлюз (шлюз по умолчанию). Соңғы үміт шлюзі. 

1.4.2 Маршрутизатор деген не? Шлюз бен маршрутизатордың 

айырмашылығы неде? 
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1.4.3 Коммутатор. Концентратор. Олардың бір-бірінен айырмашылығы. 

1.4.4 HDLC хаттамасы. HDLC кадрының құрылымы. Битстаффинг. 

1.4.5 Енгізілген пәрмендердің мәнін түсіндіріңіз. 

1.4.6 DAHDI драйвері. 

1.4.7 G.703 интерфейсі. 

1.4.8 Vi редакторы. Режимдері және негізгі пәрмендері. 

1.4.9 IP утилитасы. PING утилитасы. 

1.4.10 Iptables файерволы. 

1.4.11 System.conf файлының мазмұнын түсіндіріңіз. 

2 Зертханалық жұмыс №2. G.703 интерфейсін бір уақытта ISDN PRI 

және IP/HDLC трафигі үшін қолдану 

Жұмыстың мақсаты: G.703 интерфейсін бір уақытта ISDN PRI және 

IP/HDLC трафигі үшін қолдану. 

2.1 Алдын-ала дайындық 

G.703 интерфейсінің жұмыс жасау қағидасын қайталау, ISDN PRI және 

IP/HDLC трафигі. 

2.2 Жұмыстың тапсырмасы 

2.2.1 2.1 суретіндегі сұлбаға сәйкес желілік құрылғылар қосылуын 

жүзеге асыру. 

2.2.2 1.1 кестедегі әмбебап шлюздерге және ДК-ге IP-мекенжайын 

тағайындау. 

2.2.3 vi редакторымен жұмыс жасау. 

2.2.4. Тексеру шақыруларын жасау үшін SIP пайдаланушыларын өңдеу. 

2.2.5 Қашықтағы шлюз бен ДК-дің қолжетімділігін ping утилитасы 

арқылы тексеру. 

2.2.6 Жұмысты орындау нәтижелері туралы есеп құру. 

 

Ескерту – қажетті құрылғы: 

VRX-1010-E1 – әмбебап шлюзі – 2 дана. 

DES-3526 – коммутатор – 2 дана.  

ДК – жұмыс станциялары - 4 дана. 

2.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

2.3.1 2.1 суретіне сәйкес сұлбаны жинаңыз. 
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2.1 сурет — Желі сұлбасы  

 

2.3.2 Консольде келесі пәрменді енгізіңіз: 

 

# /root/script/asterisk-voip (Asterisk параметрлерін бастапқы қалыпқа 

келтіру) 

 

2.3.3 Жүйенің орнатуын 1 зертханалық жұмысқа сай жүргізіңіз, тек қана 

/etc/dahdi/system.conf файлы келесідей мазмұнда болады: 

 

span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4 

nethdlc=1-15:hdlc0 

dchan=16 

bchan=17-31 

loadzone=ru 

defaultzone=ru 

 

мұндағы bchan=1-15,17-31 – дауыс үшін тайм-слоттар көрсетеіледі; 

                dchan=16 – деректер үшін сигналдық тайм-слоттар көрсетіледі 

(белгілі жағдайда 0-ге тең). 

 

2.3.4 /etc/asterisk бумасына өтіп, буманың мазмұнын көріңіз: 

 

# cd /etc/asterisk (cd пәрмені – көрсетілген бумаға өту) 

# ls 

 

Егер dahdi-channels.conf және dahdi-channels.conf.bak файлдары болса, 

онда оларды келесі пәрмен арқылы жойыңыз: 

 

# rm dahdi-channels.conf 

# rm dahdi-channels.conf.bak 

 

2.3.5 chan_dahdi.conf атты файл құрыңыз (DAHDI интерфейсінің TDM 

арналарының параметрін анықтайды) және оның мазмұнын vi редакторы 
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арқылы түзеңіз: 

 

# touch chan_dahdi.conf 

 

# vi chan_dahdi.conf 

 

Файлдың мазмұнын келесі түрге келтіріңіз: 

 

[trunkgroups] 

[channels] 

group=1    (топқа арналарды тағайындайды) 

context=from_pri (теру жоспарында (диалпланда) арнаны мазмұнға 

байланыстырып, шақыруды жасаған кездегі 

әрекеттерді анықтайды) 

echocancel=yes     (жаңғырықты жоюды қосу) 

echocancelwhenbridged=no (TDM интерфейстері арасында көпір 

режимінде жаңғырық жоюды қосады және 

өшіреді) 

echotraining=yes (тесттік импульсте алдын-ала «оқыту» алгоритмі 

есебінен жаңғырықты өтеу нәтижелерін жақсартады) 

switchtype=euroisdn (PRI үшін сигнал беру түрін анықтайды) 

signaling=pri_cpe     (басқа шлюзде pri_net енгізіңіз)  

(параметр қосылу және/немесе сигнал беру түрін 

анықтайды: pri_cpe: PRI сигнал беруі. Құрылғының 

тұтынушы жағы; pri_net: PRI сигнал беруі) 

channel => 17-31 (бір немесе бірнеше арна тағайындалады) 

 

2.3.6 SIP хаттамасы орнатылатын sip.conf атты файл құрыңыз, оны vi 

редакторы арқылы түзеңіз: 

 

# touch sip.conf 

 

# vi sip.conf 

 

Файл мазмұнын келесі түрге келтіріңіз: 

 

[general] 

context=default (бұл мазмұнды тұтынушы өзінің мазмұнын анықтай 

алмағанда қолданылатын белгілі мазмұн. Тұтынушы үшін анықталған бұл 

мазмұн осы тұтынушыдан тағайындалған орынға дейінгі шақыруларды 

маршруттау үшін қолданылады. Мазмұны теру жоспары файлында - 

extensions.conf сипатталады) 

allowoverlap=no (Мәндері: yes/no, белгілі жағдайда: yes. "no"-ға орнату 

"overlap dialing"-ке тыйым салады) 
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udpenable=yes 

udpbinaddr=0.0.0.0 

tcpenable=no 

srvlookup=yes 

videosupport=yes 

 

[<X>] 

type=friend (есеп жазба (учетная запись) түрі) 

dtmfmode=rfc2833  

host=dynamic (логинге әртүрлі IP-мекенжайлардан кіруге рұқсат беру) 

secret=<pass> (құпия сөз) 

context=office 

 

мұндағы <X> және <pass> – нұсқаға сәйкес логин және құпия сөз. 

 

2.3.7 Диалпландар өңделетін extensions.conf атты файл құрыңыз, олар 

жүйенің жұмыс істеу қабілетін бекітеді, оны vi редакторы арқылы түзеңіз: 

 

# touch extensions.conf 

 

# vi extensions.conf 

 

Файл мазмұнын келесі түрге келтіріңіз: 

 

[general] 

static=yes 

writeprotect=no 

clearglobalvars=no 

 

[global] 

CONSOLE=console/dsp 

IAXINFO=guest 

TRUNKMSD=1 

 

[office] 

exten=>_9X.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN:1}) 

same=>n,HangUp() 

exten => <X>,1,Dial(SIP/<X>) 

same => n,HangUp() 

[from_pri] 

exten => _X.,1,Dial(SIP/<X>) 

same => n,HangUp() 

 

мұндағы <X> – нұсқаға сәйкес логин; 
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        _ - нөмірлер үлгісі; 

       9 – бірінші саны «9» болуы керек екенін көрсетеді; 

       Х – кез келген сан; 

       . – кез келген белгілердің кез келген саны. 

 

2.3.8 Консольде келесі пәрменді енгізіңіз: 

 

# service asterisk restart 

# rasterisk 

 

Asterisk консолі шығуы тиіс: 

 

vrx*CLI> 

 

Asterisk консолінде енгізіңіз: 

 

vrx*CLI> sip reload 

vrx*CLI> dialplan reload 

 

2.3.9 ДК-де SIP-софтфонды қосыңыз және онда тіркеліп, логин, құпия 

сөз және шлюздің IP-мекенжайын көрсетіңіз. Бұл үшін SFLPhone VoIP Client 

бағдарламасын ашыңыз. Edit -> Accounts өтіңіз. Ашылған терезеде Add 

таңдаңыз және сәйкес өрістерді толтырыңыз: 

- Alias (псевдоним): кез келген есім; 

- Protocol: SIP; 

- Host name: сіздің шлюзыңыздың IP-мекенжайы; 

- User name: <X>; 

- Password: <pass>. 

2.3.10 ДК-ке құлапсаптарды қосыңыз және 9**** теріңіз, Enter басыңыз. 

Егер барлығы дұрыс орнатылған болса, онда екі ДК арасында сөйлесу болуы 

керек. 

2.3.11 Алыстатылған ДК-лер арасында ICMP хабарламаларымен 

алмасуды жүргізіңіз. Сонан соң traceroute қызметі қалай жұмыс жасайтынын 

тексеріңіз. 

2.3.12 Жұмыстың орындалуының нәтижелері туралы есеп құрыңыз. 

 

2.1 кесте – 2 зертханалық жұмыс нұсқалары 

Нұсқа 

№ 

SIP есеп 

жазбалары (<X>) 

SIP есеп 

жазбасының құпия 

сөзі (<pass>) 

SIP есеп 

жазбалары (<X>) 

SIP есеп 

жазбасының құпия 

сөзі (<pass>) 

1 100 qwerty 200 tgbyhn 

2 101 qazwsx 201 yhnujm 

3 102 wsxedc 202 ujmik 

4 103 edcrfv 203 ytrewq 

5 104 rfvtgb 204 asdfgh 
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2.4 Бақылау сұрақтары 

2.4.1 ISDN технологиясы. 

2.4.2 Базалық және біріншілік қатынау интерфейстері. 

2.4.3 SIP хаттамасы. 

2.4.4 system.conf файлының мазмұны. 

2.4.5 chan_dahdi.conf файлының мазмұны. 

2.4.6 sip.conf файлының мазмұны. 

2.4.7 extensions.conf файлының мазмұны. 

2.4.8 B және D арналары. 

2.4.9 Asterisk телефония сервері. 

3 Зертханалық жұмыс №3. GRE туннелін орнату 

Жұмыстың мақсаты: GRE туннелін орнату. 

3.1 Алдын-ала дайындық 

GRE хаттамасының жұмыс істеу қағидаларын қайталау, туннелдеу 

хаттамалары. 

3.2 Жұмыстың тапсырмасы 

3.2.1 3.1 суретіндегі сұлбаға сәйкес желілік құрылғылар қосылуын 

жүзеге асыру. 

3.2.2 3.1 кестедегі әмбебап шлюздерге және ДК-ге IP-мекенжайын 

тағайындау. 

3.2.3 vi редакторымен жұмыс жасау. 

3.2.4 GRE туннелін орнату. 

3.2.5 Қашықтағы шлюз бен ДК-дің қолжетімділігін ping утилитасы 

арқылы тексеру. 

3.2.6 Жұмысты орындау нәтижелері туралы есеп құру. 

 

Ескерту – қажетті құрылғылар: 

VRX-1010-E1 – әмбебап шлюзі – 2 дана. 

DES-3526 – коммутатор – 2 дана.  

ДК – жұмыс станциялары - 4 дана. 

3.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

3.3.1 3.1 суретіне сәйкес сұлбаны жинаңыз. 
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3.1 сурет — Желі сұлбасы 

 

3.3.2 Жүйенің орнатуын, 1.3.11 пунктін есепке алмағанда, 1 зертханалық 

жұмысқа сай жүргізіңіз. 

3.3.3 eth0 интерфейстерін GRE арнасы режимінде орнатыңыз: 

 

# ip tunnel add tun0 mode gre remote <remoteIP> local <localIP> ttl 255 

 

мұндағы remoteIP – қарама-қарсы шлюздің hdlc0 интерфейсінің IP-

мекенжайы; 

                 localIP – осы шлюздің hdlc0 интерфейсінің IP-мекенжайы; 

                  ttl – time to live – IP хаттамасындағы деректер дестесінің өмір 

сүру уақыты. 

 

3.3.4 tun0 интерфейсін іске қосыңыз: 

 

# ip link set tun0 up 

 

3.3.5 tun0 интерфейсінің IP-мекенжайын нұсқаға сәйкес орнату: 

 

# ip addr add <tunnel_IP> dev tun0 

 

мұндағы tunnel_IP – орнатылып жатқан шлюздің tun0 интерфейсінің IP-

мекенжайы. 

 

3.3.6 Қарама-қарсы жақтағы шлюздің tun0 интерфейсінің IP-

мекенжайын орнатыңыз: 

 

# ip route add <remote_tunnel_IP> dev tun0 

 

мұндағы remote_tunnel_IP – қарама-қарсы жақтағы шлюздің tun0 

интерфейсінің IP-мекенжайы. 
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3.3.7 Қарама-қарсы шлюздің ар жағындағы желінің IP-мекенжайы мен 

желі маскасын көрсетіңіз: 

 

# ip route add <IP-remote_net>/24 dev tun0 

 

мұндағы IP-remote_net – қарама-қарсы шлюздің ар жағындағы желінің 

IP-мекенжайы; 

                24 – желі маскасы. 

 

3.3.8 Алыстатылған ДК-лер арасында ICMP хабарламаларымен 

алмасуды жүргізіңіз.  

3.3.9 Келесі пәрмендердің жұмысын талдаңыз: 

 

# ifconfig 

# netstat -rn 

 

3.3.10 Жұмыстың орындалуының нәтижелері туралы есеп құрыңыз. 

 

3.1 кесте – 3 зертханалық жұмыс нұсқалары 
Нұсқа 

№ 

tun0 интерфейсінің IP-

мекенжайы (tunnel_IP) 

ДК1 IP-мекенжайы 

(PC1) 

ДК2 IP-мекенжайы 

(PC2) 

1 192.168.15.1 192.168.1.2 192.168.1.3 

2 192.168.15.2 192.168.2.2 192.168.2.3 

3 192.168.15.3 192.168.4.2 192.168.4.3 

4 192.168.15.4 192.168.5.2 192.168.5.3 

5 192.168.15.5 192.168.7.2 192.168.7.3 

6 192.168.15.6 192.168.8.2 192.168.8.3 

7 192.168.15.7 192.168.10.2 192.168.10.3 

8 192.168.15.8 192.168.11.2 192.168.11.3 

9 192.168.15.9 192.168.13.2 192.168.13.3 

10 192.168.15.10 192.168.14.2 192.168.14.3 

3.4 Бақылау сұрақтары 

3.4.1 Туннелдеу дегеніміз не? 

3.4.2 Туннелдеу үшін хаттамалар түрлері. 

3.4.3 GRE хаттамасы. 

3.4.4 GRE туннелінің жұмыс жасау қағидасын түсіндіріңіз. 

3.4.5 GRE дестесінің құрылымы. 

3.4.6 Шлюздің eth0 интерфейсінің күйі туралы ақпаратты статистиканы 

қандай пәрмен көмегімен алуға болады? 

3.4.7 ip address, ip route пәрмендері. 

3.4.8 IP-мекенжайының жіктелуі. 

3.4.9 Желі маскасы не үшін қолданылады? 

3.4.10 ICMP хаттамасы. 
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4 Зертханалық жұмыс №4. Ethernet-ті GRE-де инкапсуляциялауды 

орнату 

Жұмыстың мақсаты: Ethernet-ті GRE-де инкапсуляциялауды орнату 

(Ethernet over GRE). 

4.1 Алдын-ала дайындық 

Инкапсуляция хаттамаларының жұмыс жасау қағидаларын қайталау. 

4.2 Жұмыстың тапсырмасы 

4.2.1 4.1 суретіндегі сұлбаға сәйкес желілік құрылғылар қосылуын 

жүзеге асыру. 

4.2.2 4.1 кестедегі әмбебап шлюздерге және ДК-ге IP-мекенжайын 

тағайындау. 

4.2.3 vi редакторымен жұмыс жасау. 

4.2.4. Ethernet-ті GRE-де инкапсуляциялауды орнату. 

4.2.5 Қашықтағы шлюз бен ДК-дің қолжетімділігін ping утилитасы 

арқылы тексеру. 

4.2.6 Жұмысты орындау нәтижелері туралы есеп құру. 

Ескерту – қажетті құрылғылар: 

VRX-1010-E1 – әмбебап шлюзі – 2 дана. 

DES-3526 – коммутатор – 2 дана.  

ДК – жұмыс станциялары - 4 дана. 

4.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

4.3.1 4.1 суретіне сәйкес сұлбаны жинаңыз. 

 

 
 

4.1 сурет — Желі сұлбасы 

 

4.3.2 Жүйенің орнатуын, 1.3.11 пунктін есепке алмағанда, 1 зертханалық 

жұмысқа сай жүргізіңіз. 
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4.3.3 HDLC интерфейсін gretap1 желілік құрылғысына орнатыңыз: 

 

# ip link add gretap1 type gretap remote <IP-hdlc0-remote> local <IP-

hdlc0> ttl 255 

 

мұндағы IP-hdlc0-remote – қарама-қарсы шлюздің HDLC интерфейсінің 

IP-мекенжайы; 

                IP-hdlc0 – осы шлюздің HDLC интерфейсінің IP-мекенжайы. 

 

4.3.4 Консольде келесі пәрмендерді енгізіңіз: 

 

# ip link set dev gretap1 up (gretap1 желілік құрылғысын қосыңыз) 

# brctl addbr br0 (br0 атты логикалық коммутатор данасын құру) 

# brctl addif br0 gretap1 (br0 атты коммутаторға gretap1 желілік 

құрылғысын қосады) 

 

4.3.5 Консольде келесі пәрмендерді енгізіңіз: 

 

# brctl addif br0 eth0 && ip addr add <IP-br0>/24 dev br0 && ip link set 

br0 up &&  ip addr del <localIP>/24 dev eth0 

 

мұндағы IP-br0 – алдыңғы коммутатор болған желіден логикалық 

коммутатор үшін шлюздің жаңа IP-мекенжайы; 

                  localIP – осы шлюздің eth0 интерфейсінің IP-мекенжайы. 

 

4.3.6 Алыстатылған ДК-лер арасында ICMP хабарламаларымен 

алмасуды жүргізіңіз.  

4.3.7 Келесі пәрмендердің жұмысын талдаңыз: 

 

# ifconfig 

# netstat -rn 

 

4.3.8 Жұмыстың орындалуының нәтижелері туралы есеп құрыңыз. 

 

4.1 кесте – 4 зертханалық жұмыс нұсқалары 

Нұсқа 

№ 

br0 логикалық 

коммутатордың IP-

мекенжайы (IP-br0) 

ДК1 IP-мекенжайы 

(PC1) 

ДК2 IP-мекенжайы 

(PC2) 

1 192.168.16.1 192.168.1.2 192.168.1.3 

2 192.168.16.2 192.168.2.2 192.168.2.3 

3 192.168.16.3 192.168.4.2 192.168.4.3 

4 192.168.16.4 192.168.5.2 192.168.5.3 

5 192.168.16.5 192.168.7.2 192.168.7.3 

6 192.168.16.6 192.168.8.2 192.168.8.3 

7 192.168.16.7 192.168.10.2 192.168.10.3 
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4.1 кестенің соңы 

Нұсқа 

№ 

br0 логикалық 

коммутатордың IP-

мекенжайы (IP-br0) 

ДК1 IP-мекенжайы 

(PC1) 

ДК2 IP-мекенжайы 

(PC2) 

8 192.168.16.8 192.168.11.2 192.168.11.3 

9 192.168.16.9 192.168.13.2 192.168.13.3 

10 192.168.16.10 192.168.14.2 192.168.14.3 

4.4 Бақылау сұрақтары 

4.4.1 Инкапсуляция деген не? 

4.4.2 Linux Bridge деген не? 

4.4.3 Ethernet стандарты. Ethernet кадрының форматы. 

4.4.4 MAC-мекенжай. MAC-мекенжай мен IP-мекенжайдың 

айырмашылығы, желі маскасы. 

4.4.5 Көпір деген не? Көпір мен коммутатордың айырмашылығы. 

4.4.6 Соқтығысу домені? 

4.4.7 CSMA/CD қатынау әдісі. 

4.4.8 CSMA/CA қатынау әдісі. CSMA/CD қатынау әдісінен 

айырмашылығы. 
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