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Кіріспе 

 

Пәнді оқытудың мақсаты IP-желісімен дауысты таратудың желілік 

технологияларының негізін оқу болып табылады. 

IP телефония қазіргі таңда сөйлесудің кең тараған түрі болып келеді. 

Басында ол компьютерлік қосымша – IP телефония ретінде көрсетілген 

болатын. 

Телекоммуникациялық жүйелердің қазіргі таңдағы дамуы дауыстық 

ақпаратты таратуды уақыттың айқын көлемінде ұйымдастыру мүмкіндігіне 

қол жетті. Бүгінгі күннің өзінде IP-телефония технологиясы дәстүрлі телефон 

байланысының операторларына бәсекелес болып отыр. IP-телефония – NGN 

келесі ұрпақ желісінің негізі. 

IP-телефония нарығы дамуының басты себебі – оның қызмет көрсету 

даңқының және қолданылу ауқымының өсуі. 

IP-телефония бизнес жүргізудің қарқындылығын арттырады және бұрын 

қол жетімсіз болған әр түрлі бизнес-қосымшалармен интегралдау сияқты 

операцияларды орындауға мүмкіндік береді. 

IP-телефония дауыстық сигналдарды сығу технологиясын пайдалана 

отырып, телефондық желінің толық сыйымдылығын пайдаланады. 

Пәнді оқытудың мақсаты IP-телефония желісінің пайда болуының 

негізгі қағидалары мен функцияларын, дауыстық ақпараттың цифрлық түрге 

түрлендірудің ерекшеліктерін, IP-желісі бойынша дауыстық сигналдарды 

таратудың талаптарын, IP-телефония желісіндегі дабылдануды, сигналдардың 

шлюзда өңделуін, Н.323 архитектурасын, SIP хаттамасының қағидаларын, 

адрестеуді, IP-телефония желісін бағдарламалық және бағдарламалық-

жабдықтық конфигурациялаудың негіздерін студенттерге үйрету, IP-

телефония мамандығы бойынша жоғарғы деңгейдегі мамандарды дайындау 

болып табылады. 

Бұл пәнді оқытудың жоспарына 2 кредит бөлінген, барлығы – 90 сағат, 

оның ішінде аудиториялық сабақ – 38, өзіндік жұмыстар -  15 сағат. 

 

Курс Семестр Аудит.сабақ Дәрістер Зерт. жұмыс ЕГЖ Емтихан 

1 1 38 22 15 2 1 
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1-дәріс. IP-телефония негіздеріне кіріспе 

 

Дәріс мақсаты: ЖҚТЖ және IP- желісінің келешек дамуымен танысу. 

Осы уақытқа дейін арналар коммутациясы (телефондық желі) мен 

дестелер коммутациясы (IP-желі) желілері бір-бірінен іс жүзінде тәуелсіз 

болды және әр түрлі мақсатта қолданылды. Телефондық желілер тек қана 

дауыстық ақпаратты тарату үшін, ал IP-желісі мәліметтерді тарату үшін 

қолданылды. IP-телефония технологиясы оларды біріктіреді.  

Қарапайым телефондық қоңыраулар телефондық бекеттерінің (станция) 

жерсеріктік байланыс және опто-талшықты кабель арқылы жеткізілетін, 

бекітілген телефондық жолмен байланысқан тармақталған байланыс желісін 

талап етеді. Телефондық бекеттің ерекшеленген қосылуы артық өнімділікке 

немесе дауыстық сеанстың уақыттық тұрып қалуына ие. 

Дауысты мәліметтерді дестелік коммутация желісімен (IP-телефония) 

таратуға қызығушылық арналар коммутациясы нарығының өсіп келе жатқан 

сұранысын қанағаттандыра алмайтындығы, қосымша және жаңа белсенді 

қызметтердің енгізілуін қамтамасыз ете алмайтындығы, желіні кеңейтудегі 

меншікті шығынның төмендеуі белгілі болғаннан бастап пайда болды [1]. 

Мәліметтерді тарату желісі бойынша телефондық сөйлесулерді 

ұйымдастырудың үрдісі қызметтердің үлкен саны қарастырылатын CTI 

(Computer Telephone Integration) тұжырымдамасының шеңберінде дамуын 

тапты. Бұл технологияны қолдану АТС-ты пайдаланушыға үлкен 

артықшылық береді, өйткені телефондық сөйлесуде қажетті ақпаратты 

айтарлықтай көп береді және оны заманауи қосымшаларға тән графикалық 

қабылдауда анағұрлым түсінікті және ыңғайлы етеді. Кең тараған 

бағдарламалық интерфейс Microsoft компаниясының TAPI хаттамасы болып 

табылады, ол қоңырау шалған абоненттің нөмірі мен аты, телефондық 

қоңыраулар және т.б. қалпымен байланысқан компьютерлік қосымшаға 

ақпараттарды алу мен оқиғаларды өңдеуге, сонымен қатар АТС-тың 

стандартты операцияларын (қоңырау шалу, қоңырауды қабылдау немесе 

аудару, күтуге орналастыру және т.б.) орындауға мүмкіндік береді.  

NGN тұжырымдамасы бойынша мультисервисті желінің түпнегізі бұл – 

IP-технологиясы негізінде таралатын мәліметтердің магистралі. IP 

дестелерінің маршрутизациясымен желі бойынша дауыстық ақпараттарды 

таратудың технологиясы, біріншіден, әмбебаптылығымен еліктіреді – дауыс 

IP-дестесі ағынына желілік инфрақұрылымның кез келген нүктесінде: 

оператордың магистральдік желісінде, желінің аумақтық бөлінген 

шекарасында, корпоративтік желіде және соңғы пайдаланушының 

терминалында түрлене алады.  

IP-телефония IP хабарламаларының дестелік коммутация желісін 

дауысты таратудың нақты уақыт режимінде пайдаланады. Сөйлесу кезінде 

дауыстық сигналдар кейін сығылатын мәліметтер дестесіне түрленеді. Содан 

кейін бұл мәліметтер дестесі «Ғаламтор» арқылы қабылдаушы жаққа 

жіберіледі. Мәліметтер дестесі қабылдаушыға жеткен кезде аналогты 
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дауыстық сигналға түрленеді.  

 

IP-телефония дамуының тарихы 

 

Дауысты желі бойынша дербес компьютер көмегімен тарату 

тұжырымдамасы Иллинойс (АҚШ) штатындағы университетте пайда болды. 

1993 ж. Чарли Кляйнның РС көмегімен дауысты желі бойымен тарататын 

алғашқы Maven программасы жарық көрді. Корнель университетінде 

Macintosh (Mac)-қа арнап шығарылған желідегі мультимедиялық қосымша 

CU-SeeMe бейнеоконференциялық бағдарламасы шықты.  

1994 ж. Endeavor ғарыш кемесінің ұшуы кезінде NASA агенттігі CU-

SeeMe бағдарламасының көмегімен Жерге оның суретін жіберді. Maven-ді 

қолдана отырып, бір уақытта дауысты да жіберіп көрді. Льюисовский зерттеу 

орталығынан қабылданған сигнал Ғаламторға қосылған РС Mac-қа келіп түсті, 

осының арқасында кез келген адам ғарышкердің даусын ести алды. Кейін бір 

бағдарламаның ішіне екіншісін орнатып, Mac, РС сияқты толық аудио және 

бейне функциялары бар CU-SeeMe нұсқасы пайда болды. 

1995 ж. VocalTec Израильдік компаниясы Internet Phone 

бағдарламасының алғашқы нұсқасын ұсынды, ол Windows ОЖ-мен жұмыс 

жасайтын мультимедиалық РС иегерлеріне арналып шығарылды. Бұл 

Ғаламтор-телефониясы дамуының маңызды сатысы болды. Бұнымен қоса 

Internet Phone желі серверінің жеке нұсқасы пайда болды және бұл 

бағдарламаны мыңдаған адамдар VocalTec бетінен жүктеп алып, сөйлесе 

бастады. Көптеген компаниялар бұның әр түрлі жартышарда орналасудың 

өзінде тегін халықаралық қоңыраулар шалуға мүмкіндік беруін жоғары 

бағалады. Нарық Желі арқылы телефонияға арналған өнім ағынымен толды. 

Одан кейін Даллас компаниясы шығарған, бір уақытта тыңдауға және 

сөйлесуге болатын «дуплексті» мүмкіндіктерді ұсынған алғашқы DigiPhone 

бағдарламасы пайда болды. Міне, осы кезде абоненттерді еліктіретін нағыз 

интерактивті байланыс пайда болды. 

1996 ж. VocalTec компаниясы мен компьютерлік телефонияны 

бағдарламамен қамсыздандыратын Dialogic өндірушісі «Internet Telephone 

Gateway» жобасын бастады. Оның мақсаты Ғаламтор арқылы қарапайым 

телефондық аппаратты жұмыс істету болды. Ол үшін Желі мен ЖҚТЖ-нің 

арасына VTG деп аталатын арнайы шлюз орнатылды. Ол Dialogic дауыстық 

платасын қарапайым телефондық жолы бар интерфейс ретінде қолданатын 

арнайы бағдарлама болды. Көпарналы дауыстық тақтайшалардың (плата) 

мүмкіндіктері: біріншіден, бір VTG жүйесі желі арқылы 8 тәуелсіз 

телефондық қоңырауды қабылдай алды; екіншіден, қарапайым телефондық 

нөмірді ІР –адресіне (және керісінше) түрлендіру арқылы адресация мәселесін 

жойды. Бір пайдаланушының сөйлесуі үшін арнаның 11 кбит/с жолағы 

жеткілікті болды. 

1997 жылдан бастап әр түрлі жерде орналасқан Ғаламтормен жалғанған 

екі қарапайым телефондық абоненттердің сөйлесуі ешкімді таң қалдырмады.  
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Негізгі түсініктер 

 

Компьютерлік телефония – телефондық қоңырау шалу мен 

қабылдаудың компьютерлік зердесін мамандандыратын сала. Біріншіден, бұл 

дауыстық байланысты есептеуіш желі бойынша орындау. Компьютерлік 

телефонияға сонымен қатар, дауысты интерактивті өңдеу, дауыстық поштаны 

ұйымдастыру, дауысты тану алгоритмі мен мәтінді сөзге ауыстыру жатады. 

Телефондық байланысты басқару үшін CTI компьютерлік идеологияның 

(стандарттар, иілгіштік, ыңғайлы және үйреншікті интерфейс, үйлесімділік 

және т.б.) барлық артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді. СТІ-дің 

негізгі жетістігі – оның жүйесінің ашық болуы, яғни барлық компьютерлік 

телефония стандарттарға негізделген және СТІ желісі оңай 

модификацияланады және кеңейеді, құраушылардың максималды 

үйлесімділігіне қол жеткізіледі. 

СТІ, ІР-телефония VoIР туралы техникалық әдебиеттерді салыстыра 

отырып, бұл технологиялардың әр түрлі мақсатқа арналған технологиялық 

базалары бір қорытындыға келеді. Сонымен қатар, ІР-телефонияның 

көзқарасы бойынша СТІ оның бөлігі болып табылатындай немесе керісінше 

болатындай бұл екі бағыт жақсы интегралданған. 1.1 - суретте көріп 

отырғанымыздай Ғаламтор-телефония ІР-телефонияның жеке жағдайы болып 

табылады және тарату жолы ретінде Ғаламтордың қарапайым арнасы 

пайдаланған. VoIР мен ІР-телефония технологияларын алатын болсақ, 

олардың арасында ешқандай айырмашылық жоқ [1]. 

 

CTI

IP-телефония

Internet-

телефония

VoIP

 
 

1.1 сурет - Технологиялардың өзара байланысы 

 

«IP-телефония» термині кең ауқымды, өйткені ол тек қана тарату 

арналарының деңгейінде (ғаламдық және жергілікті) ғана емес, сонымен қатар 

абоненттік құрылғы деңгейінде де жүзеге асады. 

 

Дауысты дестелік таратудың қағидалары 
 

ЖҚТЖ дестелер коммутациясының технологиясына негізделген, ол 

әрбір телефондық сөйлесуге бөлінген физикалық байланысты талап етеді. Бір 

телефондық сөйлесу телефондық арналардың физикалық байланысын 
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көрстеді. Бұл жағдайда кеңдігі 3,1 кГц болатын аналогты сигнал ең жақын 

АТС-қа жіберіледі, ол онда АТС-қа қосылған басқа абоненттерден түсетін 

сигналдардың уақыттық бөліну технологиясы бойынша мультиплексирленеді. 

Одан кейін сигнал бекетаралық арналардың желісі арқылы беріледі. 

Нысаналы АТС-қа жеткеннен кейін сигнал демультиплексирленеді және 

қабылдаушыға жетеді. Арналар коммутациясы бар телефондық желілердің 

басты кемшілігі арналар жолағын тиімсіз пайдалану – кідіріс кезінде арна 

ешқандай пайдалы жүктемені тасымалдамайды (1.2 суретті қара). 

 

 
 

1.2 сурет – Телефондық желідегі байланыс 

 

Аналогтық технологиялардың цифрлыққа өтуі қазіргі кездегі цифрлық 

телекоммуникациялық желілердің пайда болуына басты қадам болды. 

Осындай қадамдардың бірі – дестелік коммутацияға көшу. Дестелік 

коммутацияда байланыс арнасы бойынша физикалық тасымалдаушыдан 

тәуелсіз ақпарат бірліктері беріледі. Мұндай ақпараттарға дестелер, кадрлар 

мен ұяшықтар жатады, бірақ кез келген жағдайда физикалық ортадан тәуелсіз 

жеке виртуалды арна – бөлінген желі бойынша таратылады. Әр десте арнаны 

пайдалану туралы, оның пайда болуы (яғни, жіберуші және пайда болу көзі 

туралы) және қабылдаушы туралы ақпаратты қамтитын тақырыптан тұрады. 

ІР хаттамасы негізіндегі желілерде барлық мәліметтер – дауыс, бейне, 

компьютерлік бағдарламалар немесе кез келген басқа ақпарат десте түрінде 

жіберіледі. Бұндай желінің кез келген терминалы мен компьютерінің өзіндік 

ІР-адресі болады және жіберілетін дестелер қабылдағышқа тақырыпта 

көрсетілетін осы адрес арқылы маршрутизацияланады. Мәліметтер бір жол 

бойымен бір уақытта көптеген пайдаланушылар мен үрдістердің арасында 

таратыла алады. ІР желісінде туындаған мәселелер жөнделмейтін аудандарды 

айналып өту үшін маршрутты өзгерте алады. 
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1.3 сурет - Желідегі дестелер коммутациясымен байланыс 

 

2-дәріс. OSI үлгісінің деңгейлері мен Ғаламтор архитектурасы  

 

Дәріс мақсаты: OSI үлгісінің деңгейлері мен «Ғаламтор» 

архитектурасымен танысу.  

Ғаламтор желісінің жұмыс істеуі хаттамалардың күрделі кешеніне 

негізделген. Ол мәліметтерді таратудан бастап желі құрылғысын 

конфигурациялауға дейінгі әр түрлі функцияларды қамтиды. Әр түрлі 

хаттамаларды жіктеу және олардың желіаралық өзара әрекет 

технологиясының құрылымындағы орнын түсіну үшін «желілік 

хаттамалардың көпдеңгейлік көрінісін» қолданған тиімді. Жоғарғы деңгейдегі 

хаттамалар төменгі деңгейдегі хаттамалардың функциясын пайдаланады. 2.1-

суретте «Ғаламтор» архитектурасының өзара байланысы көрсетілген, ол әр 

деңгейдің функциясын түсіндірген OSI үлгісі бар ARPA-мен анықталған. 

 

 
 

2.1 сурет – OSI үлгісінің деңгейлері мен Ғаламтор архитектурасы 

 

OSI (Open Systems Interconnection) өзара әрекетесуші ашық жүйесінің 
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классикалық үлгісі жеті деңгейлік ITU-T шығарған үлгісі болып табылады [2]. 

Ғаламтор архитектурасы кәсіпорындарда орнатылған компьютерлерді 

жалғау үшін ARPA  агентімен жасалып шығарылды.  

Үлгінің бірінші деңгейі – желілік интерфейстің деңгейі – желідегі 

құрылғылардың арасында ақпараттарды тасымалдаудың физикалық үрдісін 

қолданады, яғни OSI-дің екі деңгейінің – физикалық және мәліметтер буыны – 

функцияларын қосады. Желілік интерфейстің екінші деңгейі тарату ортасы 

мен физикалық байланысты, ортаға енуін (мысалы, Ethernet желісінде 

CSMA/CD технологияны қолдану) ұйымдастыру кезінде пайда болатын 

қақтығыстарды шешу, мәліметтерді дестелерге жинақтау. Десте – бұл 

жоғарғы деңгей туралы ақпаратты қамтитын және осы деңгей 

хаттамаларының жұмыс істеуіне қажетті қызметтік жол (аппараттық адрестер, 

кезектік номер, расталу және т.б.) туралы ақпаратты қамтитын хаттамалық 

бірлік. 

Желілік деңгей бір компьютерден екінші компьютерге бағытталған, 

дейтаграммаларға жинақталған ақпараттың таралуына жауапты. Дейтаграмма 

бұл - TCP/IP жанұясына жататын хаттамаларды операциялауға арналған 

хаттамалық бірлік. Ол тек мәліметтердің бір деңгейінде ғана емес, сонымен 

қатар дейтаграмманы желі арқылы көшіру үшін қажетті адрестік ақпаратты да 

қамтиды. Дейтаграмма түсінігі байланыс каналы мен желі сипаттамаларымен 

ешқандай байланысы жоқ, бұл TCP/IP хаттамаларының аппаратурадан 

тәуелсіз екендігін көрсетеді. Желі деңгейінің қызметін орындайтын негізгі 

хаттама, ол IP хаттамасы. Бұл хаттама жұмыс станциясындағы дейтаграмманы 

фрагменттерге бөлуге және жинақтауға, маршрутизацияға жауапты. Желі 

түйіндерінің арасындағы желінің жағдайы туралы дейтаграммалардың 

тізбектелу маршрутының оңтайлы құрылымы туралы ақпарат алмасуды RIP, 

EGP, BGP, OSPF маршрутизация хаттамалары жүзеге асырады. 

Дейтаграмма желі бойынша өткенде жоғалуы немесе бұрмалануы 

мүмкін. Транспорттық деңгей бұл мәселені шешеді және ақпараттың 

таратқыштан қабылдағышқа жетуін қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, бұл 

деңгейдің хаттамаларын жүзеге асыру желілік деңгейдегі қызметтерге 

мүмкіндік беретін қосымшаларға арналған әмбебап интерфейс болып 

табылады. Транспорттық деңгейдің негізгі хаттамалары TCP және UDP болып 

табылады. 

Пайдаланушылар компьютермен қосымшалар деңгейінде байланысады. 

Сәйкес келетін қосымшаларда пайдаланылатын көптеген хаттамалар 

шығарылған. Мысалы ақпаратты тарату қосымшалары FTP хаттамаларын 

пайдаланады, ал веб-қосымшалар HTTP хаттамасын пайдаланады. Дауыстық 

байланыс пен бейнебайланысты ұйымдастыратын қосымшалар кідіріске 

сезімтал болып келетін ақпаратты таратуда RTP хаттамасын пайдаланылады.  

 

4 нұсқалы IP хаттамасы    

 

TCP/IP хаттамалардың түйісінде желілік деңгейдің негізгі хаттамасы 
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ретінде IP хаттамасы қолданылады. IP хаттамасы бастапқы кезінде жергілікті 

желінің көп мөлшерінен тұратын, дестелерді желіде тарататын хаттама сияқты 

жобаланған. Сондықтан, ол күрделі топологиясы бар желілерде жақсы жұмыс 

істейді, оның қосалқы жүйесін рационалды түрде қолданады және төмен 

жылдамдықты байланыс желілерінің өткізгіш қабілетін тиімді тұтынады. IP 

дестесі ақпарат көзі және ақпарат қабылдағышы аралығында байланыс орнату 

амалдарын қолданбай, IP –жүйенің торабынан торабына ақпараттың дестелік 

жіберілуін ұйымдастырады. Сонымен қатар, Internet Protocol дейтаграмды 

хаттама: IP хаттамасы арқылы ақпарат жіберген уақытта әр десте түйіннен 

түйінге жіберіледі және басқа дестелерден тәуелсіз түйінде өңделеді. IP 

хаттамасы ақпарат жеткізуде сенімділікті қамтамасыз етпейді, себебі ол қайта 

жіберу механизміне ие емес. Дейтаграммалар жоғалуы, көбейтілуі немесе 

жіберілген реті сақталмай қабылдануы мүмкін. IP хаттамасы – физикалық 

орта арқылы мәлімет жіберуді қамтамасыз ететін мәліметтер буыны деңгейі 

хаттамасында орналасқан. IP хаттамасын іске асыратын бағдарламалық 

модуль жүйеде ақпарат ауыстырудың соңғы нүктесіне дейінгі немесе аралық 

маршрутизаторға дейінгі жолды анықтайды. Бұл жерде дейтаграмма 

жергілікті желінің кадрынан шығарылады және анықталған бағытқа сәйкес 

арнаға бағытталады. Дейтаграммалар ұсақ фрагменттерге бөліне алады, 

немесе, керісінше, егер осы желілер әр түрлі ұзындықтағы дейтаграммалармен 

қамтамасыздандырып отырса, түрлі желілердің түйісінде бірнеше 

дейтаграмма бір бөлікке жинақталады. 

IP желісіне қосылған әр станцияда IP-дейтаграмманың өңделуі 

барлығына бірдей адресация, фрагментация және маршрутизация 

ережелерімен орындалады. IP-дейтаграммалар екі мекенжайдан тұрады – 

жіберуші мен қабылдаушы мекенжайы, ол дейтаграмма жойылғанша 

өзгермейді. 

IPv4 – кең қолданыс тапқан IP хаттамасының төртінші нұсқасы. IPv4 32-

биттік (төрт биттік) адресті қолданады, адрес көлемін  4294967296-ге (2
32

) 

дейін мүмкін болатын бірегей адрестермен шектеледі. IP-адресацияны 

жазудың қолайлы түрі болып төрт ондық (0-ден 255-ке дейін) күйде, нүктемен 

ажыратып жазу болып табылады, мысалы, 192.168.0.1. 1980 жылдардың 

соңында Ғаламторда адрестік кеңістікті сақтаудың амалдарын құрастыру 

қажет болды. 1990 жылы классыз адресация енгізілді. 

 

6 нұсқалы IP хаттамасы 

 

Адрестік кеңістіктің жетіспеуі және маршрутизация амалдарының 

жеткіліксіз ауқымы адрестің пішімін өзгертуді қажет етті. 

Желінің қарқынды дамуы бүгінгі таңда ондаған және жүздеген 

маршрутизация кестелерін қолданатын маршрутизаторлардың шамадан артық 

болып кетуіне әкеледі, сонымен қатар дестелердің фрагменттеу мәселелерін 

шешеді. Осыған қатысты келесі мақсаттарды қолдайтын шешімдер 

қабылданды: 
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- адрестеудің жаңа кеңейтілген сұлбасын жасау; 

- мәліметтердің қорғалуын қаматамасыз ету; 

- магистральді маршрутизаторлардың қызметін азайта отырып, желінің 

масштабталуын жақсарту. 

IP хаттамасы адрестің разрядын 128-ге өсіре отырып, адрестің 

жетіспеушілігінің әлеуметті мәселесін шешеді. Басты мақсат адрестеу 

жүйесінің құрылымын өзгерту, оның функционалды мүмкіндіктерін кеңейту 

болды. Қолданыста бар адрес иерархиясының деңгейінің орнына (желі нөмірі 

мен түйін нөмірі) IPv6 хаттамасында төрт деңгейді пайдалануды ұсынды, ол 

желі идентификациясының 3 деңгейін және түйін идентификациясының 1 

деңгейін қамтиды. Енді адрес он алтылық түрде жазылады, мұнда әрбір төрт 

сан бір-бірінен қос нүкте арқылы ажыратылады, мысалы: 

FEDC:0A96:0:0:0:0:7733:567A. IPv4 және IPv6 хатамаларының екеуін де 

пайдаланатын желі үшін кіші разрядтар үшін әдеттегі ондық жазбаларды, ал 

үлкендерге-он алтылық : 0:0:0:0:FFFF 194.135.75.104. 

 

TCP және UDP хаттамалары 

 

Ақпаратты таратуды басқару хаттамасы (TCP) компьютерлер 

арасындағы интерактивті байланысты қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. 

TCP хаттамасы ортақ желіге кіретін компьютерлердегі үрдістерде ақпаратпен 

алмасу кезінде мәліметтердің сенімділігі мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. 

Мультимедиялық ақпараттарды таратуға икемделмеген. Басты себеп – 

жеткізуді басқару кідірістерге сезімталдығы жоғары болып келетін ақпаратты 

таратуға кететін өте көп уақытты алады. TCP желінің жүктелуінен қашу 

мақсатымен ақпаратты таратудың жылдамдығын басқару механизмін 

қарастырады. Алайда аудио- және бейнемәліметтер қатаң анықталған 

өзгертуге болмайтын жылдамдықты талап етеді. Кез-келген TCP-байланыс 

Ғаламтор желісінде екі IP-адреспен және екі ТСР-порттың нөмірімен 

идентификацияланады. TCP хаттамасы зақымдалған, жоғалған, екі еселенген, 

немесе түсуі бұзылған дестелермен жұмыс жасай алады. Бұл әрбір 

таратылатын дестеге өзіндік реттік нөмірінің икемді механизмі мен 

қабылданған мәліметтерді тексеру механизмі арқылы жүзеге асырылады. TCP 

хаттамасы мәліметтердің сегменттерін таратқан кезде, бұл мәліметтердің 

көшірмесін таратудың қайталануы кезегіне орналастырылады және дәлелдеуді 

күтетін таймер іске қосылады [3, 4].  

Пайдаланушылардың дейтаграммасын тарату хаттамасы (UDP) біріккен 

компьютерлер жүйесінде орналасқан компьютердегі үрдістерде 

дейтаграммалармен алмасуға арналған. UDP хаттамасы IP хаттамасына 

негізделген және қолданбалы үрдістерге IP хаттамасының қызметтерінен көп 

ерекшеленбейтін транспорттық қызметтерді жеткізеді. UDP хаттамасы  

мәліметтердің кепілденбеген жеткізілуін қамтамасыз етеді, яғни олардың 

алынғандығын растауды қажет етпейді; сонымен қоса бұл хаттама UDP 

модульдерінің арасындағы, яғни қабылдағыш пен таратқыштың арасындағы 
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байланыстың орындалуын талап етпейді. 

 

3-дәріс. Дестелеу алгоритмі және дестелеу коммутациясы бар 

желімен дауысты тарату. Кодектер 
 

Дәріс мақсаты: дестелеу алгоритмімен, дестелеу коммутациясы бар 

желімен дауысты таратумен, кодектермен танысу. 

Деректерді таратудың дестелік қағидасының жасалуы желі дамуының 

маңызды факторы болып табылады. Деректер деп сақталуының, өңделуін 

және желі бойынша таратылуының ыңғайлы болуын қамтамасыз ететін 

цифрлы сигналдарды айтады. Дестелерді тарату – дестелерді 

электробайланыспен екілік сигнал түрінде бір пункттен екінші пунктке 

есептік техника құралдарымен өңдеу үшін аудару. 

IP (Internet Protocol) желінің барлық аймақтарында қолданылады, ол 

жоғары жылдамдықты IP жолына да, төменгі жылдамдықтағы арналарға да 

икемделген; транспорттық хаттамалар мен операциондық жүйелердің 

қосымшаларына әмбебап интерфейсті қамтамасыз ете отырып, мүмкіндік 

интеграторының қызметін атқарады. IP-технологиясы барлық трафик түрлерін 

бір платформаға біріктіреді. IP-телефонияда сығу технологияларын 

қолданғандықтан экономикалық жағынан тиімді болып келеді.  

IP негізіндегі желілерде барлық мәліметтер – дауыс, мәтін, бейне, 

компьютерлік бағдарламалар десте түрінде беріледі. Бұндай желінің кез 

келген компьютері мен терминалының өзіндік бір IP адресі болады және 

қабылдаушыға беретін дестелер осы адрес бойынша маршрутизацияланады. 

Мәліметтер көптеген процесстер мен пайдаланушылардың арасында бір 

уақытта бір жол арқылы беріле алады. IP –желісінің мәселелері туындаған 

кезде жөнделмейтін аймақтарды айналып өту үшін маршруттарын өзгерте 

алады. Мұның өзінде IP хаттамасы дабылдауға арналған жеке арнаны талап 

етпейді [5, 6].  

IP – желі бойынша дауысты тарату бірнеше деңгейден тұрады. 

Бірінші деңгейде дауыстың цифрлануы жүзеге асырылады. Одан кейін 

бұл мәліметтер пайдаланушыға берілу үшін физикалық көлемін азайту 

мақсатында талданып өңделеді. Бұл деңгейде қажет емес кідірістер мен 

фондық шуылдарды басу, сығу жүзеге асады. Келесі деңгейде алынған тізбек 

дестелерге бөлінеді және оған қабылдаушының адресі, дестенің кезектік 

нөмірі, қателерді жөндеуге арналған қосымша мәліметтері бар хаттамалық 

ақпарат қосылады. Мұнда деректердің желіге жіберілуі үшін дестеге 

айналдыруға  керекті санының уақытша жинақталуы болады.  

Қабылданған дестелерден ақпарат алудың да бірнеше деңгейлері бар. 

Дауыстық дестелер қабылдаушының терминалына өткен кезде алдымен 

олардың реттік тізбектілігі тексеріледі. IP-желі жету уақытына кепілдік 

бермейді және разряд нөмірі жоғары дестелер бірінші жетуі мүмкін, сонымен 

қоса алу уақытының аралығы өзгеріп тұруы мүмкін. Бастапқы тізбекті және 

синхронизацияны алу үшін дестелердің уақыттық жинақталуы болады. Бірақ 
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кейбір дестелер жеткізу кезінде жоғалуы немесе кідіріс уақыты шектік 

деңгейден асып кетуі мүмкін. Қарапайым жағдайларда қабылдаушы терминал 

қате немесе жоғалған мәліметтерді қайта жіберуді сұрайды. Бірақ дауысты 

тарату кідіріске тым сыншы, сондықтан бұл жағдайда алынған дестелердің 

негізінде бастапқыны қалпына келтіруге мүмкіндік беретін аппроксимация 

алгоритмі қосылады немесе бұл жоғалулар ескерілмейді, ал бос орындар 

кездейсоқ тәсілмен толтырылады.  

Мұндай жолмен алынған мәліметтердің тізбегі декомпрестеледі және 

қабылдаушыға дауыстық ақпаратты жеткізетін аудиосигналға айналады. 

Осындай жолмен алынған ақпараттың бастапқымен сәйкес келмеу 

ықтималдығы жоғары. Бірақ кейбір шектерде дауыстық ақпараттың артық 

болуы мұндай жоғалтулармен келіседі. 

Дауыс кезектесіп келетін активтілік пен кідірістердің ағыны болып 

табылады. Табиғаты бойынша аналогті болып келетін дауыстық сигнал 

дискреттеліп, квантталып, кодталу арқылы, мысалы ипмульсті-кодтық 

модуляция арқылы цифрлыққа ауысып таратылады.  

«Классикалық» телефондық желі әрбір телефондық сөйлесуге жеке 

бөлінген физикалық байланысты талап ететін арналар коммутациясы 

технологиясына негізделген. Бір телефондық сөйлесу телефондық арнаның 

бір физикалық байланысын көрсетеді. Бұл жағдайда кеңдігі 3,1 кГц болатын 

аналогті сигнал АТС-қа беріледі, мұнда ол АТС-қа қосылған басқа 

пайдаланушылардан келіп түскен сигналдардың уақыттық бөліну 

технологиясы бойынша мультиплексерленеді. Одан кейін сигнал желі 

бойынша станция аралық арналар бойынша беріледі. Нысаналы АТС-қа 

жеткеннен кейін сигнал демультиплексерленіп қабылдаушыға жетеді. 

Арналар коммутациясы бар желінің кемшілігі арна жолағын тиімсіз 

пайдалану-дауыстық кідіріс кезінде арна ешқандай пайдалы ақпарат 

тасымалдамайды.  

Дестелік коммутациясы бар желілерде хабарлама стандартты 

ұзындықтағы (дестелер) қызметтік ақпаратпен қамтамасыз етілген 

(басқарудың соңғы және бастапқы символдары, мекенжайлар, қателерді 

табатын және түзейтін бақылау символдары) және желімен біртұтас болып 

берілетін бөліктерге бөлінеді. Әрбір десте басқалардан тәуелсіз таратыла 

алатын (дейтаграммалық режим) активті абоненттердің арасында біркелкі 

таралатын кідірісті азайтады; немесе басқа жіберілген дестелерді назарға 

алады (виртуалды арналар режимі) . 

Дестелеу тәртібі мен дауыстық дестелердің жинақталуы уақытында 

абоненттердің активтілігін талдау бір-бірімен тығыз байланысты. Дауыстық 

дестелердің құрылуы көптеген сұрақтар туғызады: дауыстық дестенің 

ұзындығын (немесе ұзындық аумағын), дауыстық дестенің пішімін таңдау, 

дауыстық дестенің қызметтік бөлігі мен мазмұнын тағайындау және т.б. 

Негізінде дауыстық дестенің қызметтік бөлігін тағайындаған кезде мынадай 

ақпараттың енгізілуі қажет болады: ақпараттық блоктың басы мен соңының 

белгілері; ақпараттық блоктың толықтай құрылуы немесе шектес ақпараттық 
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блоктардың арасындағы уақыттық аралығына сәйкес уақыттық белгі, 

дауыстық дестедегі бірінші, соңғы және кезектік ақпараттық блоктардың 

белгісі; ағымдағы басқару дестесінің түрі, мұның шығысындағы цифрлық 

тізбектердің құрылу жылдамдығы; ақырғы өзара әрекеттестікті басқару үшін, 

мысалы ағымдағы басқару дестесінің режимін басқару. 

Дестелеудің дауысты дестелеу мен анықтау функциясын біріктіруге 

негізделген  төрт түрлі алгоритм белгілі [5]: 

 - синхронды алгоритм. Дестелер тұрақты периодпен құрылады және 

фиксирленген ұзындықтары болады. Егер дестелеу аралығында  «дауыстық» 

санаулардың саны берілген шекке жетсе, онда мұндай дауыстық десте 

таратылады. Қарсы жағдайда ол түсіріліп тасталады. Шешімдерді қабылдау 

шегі «дауыстық» санаулардың жалпы санының 50%-не тең деп қабылданады; 

- асинхронды алгоритм. Синхронды алгортимге ұқсас, бірақ дауысты 

дестелеуші кезектегі дауыстық дестені (ДД) құрып болғаннан кейін келесі 

дестеге бірден көшпейді, ол дауыстық санаудың пайда болуын күтеді; 

- деректерді сығудағы синхронды алгоритм. Дауыстық санаулардың 

жеткілікті саны бар ДД-дің бірінші алгоритмі сияқты таратылады, бірақ ДД-да 

тек қана дауыстық санаулар беріледі, ал «үнсіз» санаулар түсіріледі. 

Қабылдағыш жағында хабарды қалпына келтіру үшін дестелеуші дестеге 

түсірілетін санау туралы қызметтік ақпарат енгізеді. Бұл жағдайда ДД 

ұзындығы ауыспалы шама; 

- периоды ауыспалы дестелеудің асинхронды алгоритмі. Екінші 

алгоритм сияқты дауыстық санау пайда болғаннан бастап құруды бастайды, 

бірақ сонымен қатар дестеге тек қана дауыстық санаулар жазылады, ал 

үнсіздік санаулары түсіріліп тастайды. Бұның басқа алгортимдерден 

айырмашылығы – дауыстық санаулардан ғана десте құруға әрекет жасайды.  

Дестенің құрылуы оның толығымен дауыстық санаулармен толған 

кезінде немесе ақпараттық блокты құруға бөлінген уақыты өтіп кеткен кезінде 

аяқталады. 

 

Дестелер коммутациясы бар желімен дауыстың таралуы 

 

ДК бар желі бойынша дауыстық ақпаратпен алмасу алгоритмі келесі 

кезеңдерден тұрады: 

-«қоңырау» дестесін құру және тарату; 

-желіден «қоңырау» дестесін алу, шақырылатын абонент үшін 

акустикалық сигналды құру және «растау» дестесін тарату, «қоңырау» немесе 

«бос емес» дестелерін қабылдау; 

- желіден «растау» дестесін қабылдау, қабылдаушы абонент есту үшін 

«қоңырауды жіберуді басқару» сигналын құру және «айырбасқа дайындық» 

дестесін тарату. «Бос емес» дестесі қабылданған жағдайда, шақырылған 

абонентке «тоқтау» сигналын құру, терминалдың бастапқы жағдайға келуі; 

- желіден «айырбасқа дайындық» дестесін алу, «айырбасқа дайындық» 

жауап естесін құру және тарату, шақырылған абоненттің дауыс түрлендіруші 



15 

құрылғысын қосу; 

-ДД, басқару дестелерін тарату және қабылдау; 

- «айырбас соңы» дестесін құру және тарату, дауыс терминалының 

бастапқы жағдайға келуі (айырбасты бірінші аяқтаған жағында); 

- желіден «айырбас соңы» дестесін алу, абонентке «тоқтау» сигналын 

құру, дауыс терминалының бастапқы жағдайға келуі («тоқтау» қабылдайтын 

жағында). 

Абоненттер арасында байланыс орнатылған жағдайда дауыстық сигнал 

РПУ-ға түседі, мұнда белгілі әдістермен цифрлық тізбекке айналады. РПУ-дан 

шыққан сигнал дауысты дестелеушінің кірісіне түседі, мұнда сәйкес келетін 

дауыс сегменті туралы ақпаратты тасымалдайтын дауыстық дестенің құрылуы 

мен абонент активтілігінің талдауы жүргізіледі. Осыдан кейін ДД басқа ДД-

лермен және мәліметтер дестесімен бірге желіде қабылданған хаттамалармен 

сәйкес ДК желісі арқылы таратылады. Абонент-қабылдаушы қосылған 

орталыққа жеткеннен кейін ДД қайта дестелеуші желісінен шығарылады, онда 

ДД-ның ақпараттық блогының айрықшалануы болады. Қайта дестелеушіден 

шыққаннан кейін ДД тегістеуіш буферға түседі, мұнда дауыстық ақпаратты 

жүргізу үшін қажетті кідіріс енгізіледі және дауыстық сигнал аналогті түрде 

үзіліссіз дыбысталады. Кері бағыттағы жұмыс та осылай жасалады. 

Дауыстық кодектердің типтері: 

- импульсті-кодалық модуляциясы және адаптивті дифференциалды 

импульсті-кодалық модуляциясы бар кодектер. Көп жағдайда АЦТ/ЦАТ 

екеуінің қосындысы қолданылады; 

- дауыстық сигналды түрлендіретін вокодерлі түрлендіргіші бар 

кодектер радиотракттің өткізгіштігіне қойылатын талаптарды төмендету үшін 

мобильді байланыс жүйесінде пайда болған. Кодектердің бұл тобы оның 

вокальді құраушылары – фонемдер туралы ақпаратқа негізделген сигналдың 

гармоникалық синтезін пайдаланады. Көп жағдайда бұл кодектер аналогті 

құрылғылар сияқты жасалған; 

- комбинирленген (гибридтелген) кодектер вокодерлік түрленді-

ру/синтездеу технологиясын біріктіреді, бірақ цифрлық сигналмен 

операцияланады. Кодектің бұл түрлерінде ИКМ немесе АДИКМ сонымен 

қатар цифрлық әдіспен жүзеге асырылатын вокодер жатады.  

 

4-дәріс. IP-телефонияның желілік аспектілері 

 

Дәрістің мақсаты: IP-телефонияның артықшылығы және желідегі түрлі 

жалғануларымен танысу. 

Қазіргі уақытта IP-телефонияда IP-желісі арқылы дыбыстық дестелерді 

жіберудің негізгі екі түрі бар: 

- ғаламтор ғаламдық желісі арқылы (Ғаламтор-телефония); 

- белгіленген арналар негізіндегі деректерді жіберу желілерін қолдану 

арқылы (IP-телефония). 

Бірінші жағдайда өткізу жолағы Ғаламтор желісінің мәліметтер, дыбыс, 
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сызба және т.б. құрылған дестелермен жүктелуіне тура тәуелді, яғни 

дестелердің жіберілуі кезінде кідірістер түрлі болуы мүмкін. Белгіленген 

арналарды тек дыбыс дестелері үшін қолданған кезде бекітілген жіберу 

жылдамдығына кепілдік беруге болады. Ғаламтор желісінің кең тарауына 

байланысты Ғаламтор-телефония жүйесін жүзеге асыру қызығушылық 

тудыруда, бірақ мұндай жағдайда оператор телефон байланысының сапасына 

кепілдік бермейді. 

Телефон серверлері арқылы қалааралық (халықаралық) байланысты 

орнату үшін, мекеме немесе қызмет операторы қоңырау жасалған және 

жасалынатын жерлерде серверлері болуы қажет. Мұндай байланыс түрінің 

бағасы қарапайым телефон желілері арқылы жасалған байланыспен 

салыстырғанда әлдеқайда төмен.Әсіресе, бұл айырмашылық мемлекетаралық 

байланыстар кезінде көрінеді. 

IP-телефония желілері негізгі төрт типті байланысқа мүмкіндік береді: 

- «телефоннан телефонға» (4.1 суретті қара). Шақыру қарапайым 

телефон құрылғысынан шығыстарының біреуіне IP-телефонияның шлюзі 

қосылған АТС-ке барады және содан IP-желісі арқылы басқа шлюзге жетеді, 

ал ол өз кезегінде кері түрлендіруді жүзеге асырады. 

 

 
 

4.1 сурет – «Телефон-телефон» байланыс сұлбасы  

 

- «компьютерден телефонға» (4.2 суретті қара). IP-телефонияның 

бағдарламалық жасақтамасы, дыбыс платасы (адаптер), микрофон және 

акустика жүйесімен жабдықталған мультимедиялық компьютер IP-желісіне 

және Ғаламтор желісіне қосылады, ал келесі жағында IP-телефонияның шлюзі 

АТС арқылы телефон аппаратымен байланысқан. Бұл әдіс кезінде 

компьютерден шлюзге дейінгі байланысты қамтамасыз ететін корпоративтік 

желілер қолданылады, ал олар кейін ортақ қолданыстағы телефон желілері 

арқылы жіберіледі. Ақырғы пайдаланушыға ешқандай қосымша құрылғы 

қажет емес, қол астында үндесті терілетін мүмкіндігі бар телефон болса 
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жеткілікті. 

 

 
 

4.2сурет –«Компьютер-телефон» байланыс сұлбасы 

 

- «компьютерден  компьютерге» (4.3 суретті қара). Бұл жағдайда 

байланыс IP-желісі арқылы IP-телефониямен жұмыс жасауға арналған 

аппараттар мен және бағдарламалармен қамтамасыз етілген екі 

мультимедиялық компьютер арқылы жүзеге асырылады;  

 

 
 

4.3 сурет – «Компьютер-компьютер» байланыс сұлбасы 

 

- «WEB браузерден телефонға» (4.4 суретті қара). Ғаламтор желісінің 

дамуымен дауыстық қызметтерге қол жетімді болды. Мысалы, бір 

компанияның WEB-бетінде «Контакттер» бөлігінде «қоңырау» батырмасы 

орындалады, бұл батырманы басу арқылы телефон номерінсіз осы 

компанияның өкілімен байланысуға болады. Шакырылып отырған абонент 

үшін  бұндай қоңыраудың бағасы Ғаламторға төленетін соманың құрамына 

кіреді.  
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 4.4 сурет  - «WEB-браузер – телефон» байланыс сұлбасы 

 

Байланыстың 1 және 2 типтерінде телефондық аппараттардың орнына 

факсимальді аппараттар қолданылады және бұл жағдайда IP-телефония желісі 

факсимальді хабарларды таратуды қамтамасыз ету керек. Microsoft 

NetMeeting, IDT Net2Phone және DotDialer атақты өнімдері IP-желісі арқылы 

телефондық байланыстың әр түрлі сұлбасын жүзеге асырады: NetMeeting 

«компьютер-компьютер» сұлбасымен байланыста қолданылады, aл Net2Phone 

және DotDialer «компьютер-телефон» сұлбасын жүзеге асырады. 

 

IP-телефонияны қолданудың артықшылықтары 

 

IP-телефония технологиялары арналар коммутациясы бар TDM желісі 

мен дестелер коммутациясы бар IP желісінің байланысын қарастырады, 

сонымен қатар TDM телекоммуникациялық желілерінің IP желісіне қарай 

эволюциялық қозғалысын қамтамасыз етеді. Егер бұрын мәліметтерді 

телефония арқылы тарату мүмкіндігі қарастырылған болса, қазір мәліметтерді 

ол арқылы нақты уақыт шеңберінде қосымшаларды тарату қарастырылуда. 

Ерте ме, кеш пе барлық телекоммуникациялық компаниялар PSTN-нің 

толығымен  немесе жартылай IP-телефонияға көшуіне немесе олардың ортақ 

жұмысына келеді. 

Классикалық телефониядан IP-телефонияға көшудің анық беталыстары 

пайда болды, себебі соңғысы тек қана бұрынғы артықшылықтарды сақтап 

қалмайды, сонымен қатар қызметтердің кең ауқымын және қосымша 

артықшылықтарын қосады:  

-техникалық жүзеге асырылуы арзанырақ; 

- телефондық байланыстың дәстүрлі қызметтеріне арзандау  бағалар; 

- IP-телефония бір уақытта дауысты және мәліметтерді конвергенция 

шарттарын қанағаттандыра отырып, жүзеге асырады; 

- ҚҚТ-ның үлкен мүмкіншіліктерімен салыстырмалы емес; 

- жаңа қызметтерге мүмкіндік (дауыстық пошта, конференциялық 

байланыс, факс жіберу және т.б.); 

- қызметтер жиынтығының автоматтық баптау мүмкіндігі; 
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- қолданушының өз есептесу шотының қалпын тексеруіндегі 

қарапайымдылық (Ғаламтор желісі арқылы); 

- IP-телефония қызметтерінің төлем жүргізуінің қарапайымдылығы 

(әдетте алдын ала төлеу карталары арқылы); 

- ІР-телефония желісі қамтамасыз ететін (қоңыраулар және факстерді 

автоматты түрде әлемнің кез келген жеріне бағыттау, қолданушылар қай 

жерде, қалай желіде қосылған болмасын кез келген уақытта қызметтер 

жиынтығына мүмкіндік алуы) қолданушының мобильділігі; 

- бос емес жолдардың жоқ болуы (телефондық серверге жіберу жүзеге 

асырылады және компьютерге түседі); 

- факсты жіберуді жақсы орындайды. Онымен қоса 64 кбит/с-тен 9,6 

кбит/с-ке дейін өткізу жолағы сығылады және арнадағы жүктемені 

төмендетеді; 

- ғаламтормен байланысты, оның ішінде дауыстық және басқа да 

хабарламаларды жіберу мүмкіндігін және басқа қорларға ену мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді; 

- ШҚО-ты құру мүмкіндігі; 

- байланыс сапасы аналогтық байланыс жолдарына қарағанда 

айтарлықтай жоғары; 

- секундтық тарификация, бірінші 10 сек тегін; 

- қосалқы телефондық жолдарды қосу мүмкіндігінің оңайлығы және 

қарапайымдылығы. Жоғары жылдамдықты телефондық қосылуда бір уақытта 

бірнеше телефондық қоңырауларды жіберу мүмкіндігі; 

- VPN желісін қолдану ; 

- click2Dial-дың жаңа мүмкіндіктері – компания Web-сайтынан тура 

қоңырау шалу мүмкіндігі; 

- IVR (Interactive Voice Response) негізінде дауыстық автохабарлаушы; 

- абоненттің желіде екенін анықтау; 

- құрылғыға қаржы салудағы шығындардың аздығы; 

- IP-телефония сұраныс бойынша байланысты жүзеге асырады. 

IP-телефония өзінің дамуы кезінде басты сапалық өзгерістерді басынан 

өткізді – ол мультисервистік технологиялардың бірі болып қосымша 

қызметтерден маңызы бар базалық сервиске айналды. IP-телефония тек 

альтернативті қарапайым телефония болып табылмайды, сонымен қоса ол 

мультимедианы жіберетін шешімдерді біріктіретін бірыңғай технологиялық 

платформа болып табылады. 

 

5-дәріс. ІР-телефонияны құру кезіндегі тәсілдерді салыстыру және 

Н.323 архитектурасы 

 

Дәрістің мақсаты: ІР-телефонияны құрудың әр түрлі тәсілдерімен және 

Н.323 архитектурасымен танысу. 

ІР-телефония желісін құру кезінде бірнеше тәсілдер қолданылады: 

- желіні құрудың ерекше дәстүрлі тәсілі – Н.323 ұсынысы негізіндегі 
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құру. Оның танымалдылығы берілген ұсыныстардың алғаш болып 

қолдануымен түсіндіріледі. Н.323 хаттамасының негізіндегі желі телефондық 

желілермен интегралдануға бағытталған және мәліметтерді жіберу желісіне 

қондырылған ISDN желісі ретінде қарастырыла алады. H.323 ұсынысының өзі 

хаттамалардың әжептәуір жиынтығын қарастырады. Н.323 сонымен қоса 

мультимедиялық хабарларды жіберуді қамтамасыз етеді. Бұл ұсыныс 

халықаралық байланысты қамтамасыз еткісі келетін ДК-мен болатын желіні 

пайдалануды қызығушылық танытатын байланыс операторларына жақсы 

үйлесімді болып табылады. Бірақ техникада да, өмірдегідей еш нәрсе 

оңайлықпен беріле бермейді. Берлген ұйқастық айрықша күшті талап етеді. 

Мысалы, мультимедиялық қосымшаларды қолдау үшін бөлек спецификация 

яғни басқа қосымшалардағыдай спецификация қажет. Н.323. ұсынысы 

бойынша екі қолданушының арасында байланысты орнату қиын және ол 

көптеген сұраныстар мен жауаптардан тұрады. Бұл Н.323 ұсынысының 

негізінде желі құрылғыларын баптау кезінде туатын қымбатшылық пен 

ыңғайсыздыққа әкеледі. Бірақ хаттамалар әрқашанда жаңарып тұрады және 

Н.323 жаңа нұсқалары пайда болып тұрады; 

- екінші тәсіл ІР-телефония желісін құру IETF (Internet Engineering Task 

Force) комитетінің MMUSIC жұмысшы тобымен ұсынылған SIP (Session 

Initiation Protocol) хаттамасының жұмысына негізделген. SIP IETF 

комитетімен құралған ғаламдық мультимедиа архитектурасының бөлігі 

болатын мәтінге бағытталған хаттаманы көрсетеді. SIP хаттамасы H.323 

хаттамасына қарағанда айрықша қарапайым, бірақ ол телефондық желілермен 

өзара байланысты қамтамасыз ету үшін бірталай аз. Ол келесідей 

түсіндіріледі: HTTP хаттамасында негізделген SIP хаттамасы PSTN-да 

қолданылатын сигнализация жүйесімен нашар үйлеседі. Бірақ  SIP ғаламтор-

қызметтерін жабдықтаушыларға тиімді, себебі бұл жағдайда ІР-телефония 

компаниямен ұсынылатын  және ғаламторға жүктеме болатын мүмкіндіктің 

бөлшегі ретінде бола алады; 

- үшінші тәсіл MEGACO жұмысшы тобының IETF-пен ұсынылған 

MGCP хаттамасының қолданысына негізделген. MGCP – транспорттық 

шлюзбен басқарылатын хаттама. Бұл тәсіл ІР-телефонияның ғаламдық желісін 

ашу үшін тиімді, яғни дәстүрлі телефония желісінің орнын басады. Берілген 

шешім желінің масштабтылығын және шлюздардың контроллері арқылы 

басқаратын желінің қарапайымдылығын қамтамасыз етеді. Бұл хаттама Н.323. 

сияқты ЖҚТЖ төмен сәйкес келетін желілерді құруға жарайды. Бұл 

хаттаманың басты кемшілігіне стандарттың аяқталмағанын жатқызуға 

болады. Әр түрлі өндіруші фирмалар шығарған телекоммуникациялық 

құрылғылардың үлестірілген шлюздарының  функциялық құрамдас бөлігі 

практикалық жүзде үйлеспейді. Сіз әр түрлі өндірушілердің құрылғыларымен 

желіні құрай алмайсыз. Сонымен қатар жалпы нөмірлік кеңістікті құруда 

қажет болатын әртекті желілерді үйлестіре алмайсыз. ЖҚТЖ-ға қосылу 

жайында мүлдем айтудың да қажеті жоқ. SIP хаттамасының негізіндегі 

қызметтерге ие ІР-телефония ғаламтор провайдерінен SIP-телефонды (тегін 
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бағдарламалық телефондарды қолдануға болады) иелену қажет, ал Н.323  

және MGCP кезінде voice over-ға өту IP-ға білінбей қалады және еш артық ену 

құрылғысыз.  

 

Н.323 архитектурасы 
 

ІР-телефония желісін құрудың бірінші стандарттық тәсілі ITU-T H.232 

ұсынысында тапсырылды. Н.323 ұсынысы хаттамалар жиынтығының 

қолданысын қарастырады, яғни дауыстық хабарлардың жіберілуін, онымен 

бірге кепілдендірілмеген қызмет көрсету сапасы бар желісінде 

мультимедиалық қосымшалардың жұмысын қарастырады.  

Бүгінгі таңда ІР-телефония желісін құратын бұл тәсіл қалааралық және 

халықаралық телефондық байланысын қамтамасыз ететін қызметтерді 

ұсынатын әлемнің бар операторларында кең қолданыс табады.  

Н.323 хаттамасының негізіндегі желілер телефондық желілермен 

ықпалдасуға бағдарланған және мәліметтерді жіберу желісіне шартталған 

ISDN желісі ретінде қарастыруға болады. Сондай-ақ, Q.931 [1]  ұсынысында 

ІР-телефония желісінде байланыс орнату тәртібі негізделген және ISDN 

желісінде қолданылатын тәртіпке ұқсас (5.1 суретті қара).  

 

 
 

5.1 сурет - H.323 негізіндегі желі архитектурасы 

 

Негізгі құрылғылар болып келесілер табылады: терминал (Terminal), 

шлюз (Gateway), қақпашы (Gatekeeper) және конференцияларды басқару 

құрылғысы (Multipoint Control Unit - MCU). 

Терминал Н. 323 – екіжақты дауыстық (мультимедиалық) байланысты 

басқа Н.323 терминалымен, шлюзбен немесе конференцияны басқаратын 

құрылғымен қамтамасыз ететін, ІР-телефония желісінің қолданушысының 

ақырғы құрылғысы болып табылады.  

IP-телефония шлюзы Н.323 хаттамасы бойынша ІР дестелерінің 

маршрутизациясымен дауыстық трафикті іске асырады. Шлюздың басты 

тағайындауы – ЖҚТЖ жағынан түсетін дауыстық хабарларды ІР 
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дестелерінің маршрутизациясымен желі бойынша жіберу үшін жарамды 

түрге түрлендіру. Бұдан басқа, шлюз DSS1 және ОКС7 сигнализация 

жүйелерінің сигналдық хабарламаларын Н.323-тің сигналдық 

хабарламаларына түрлендіреді және ITU H.246 ұстанымына сай кері 

түрлендіруді жүргізеді. 

Қақпашыда ІР-телефония желісінің барлық интеллектілері 

шоғырланған. Н.323 ұстанымына сай құралған желі аймақтық архитектураға 

ие. Қақпашы ІР-телефония желісінің берілген қақпашыда тіркелген бір 

аймағын басқаратын функцияларды орындайды, оларға жататындар: 

терминалдар, шлюздер, конференцияларды басқаратын құрылғылар. Н.323 

желісі аймағының жеке үзінділері аймақ бойынша таратылуы мүмкін және 

маршрутизаторлар арқылы бір-бірімен байланыса алады.  

Қақпашының басты негізгі функциялары:  

- ақырғы және басқа да құрылғылардың тіркелуі; 

- RAS сигнализация көмегімен ІР-телефония қызметтеріне 

қолданушылар жүйесіне енудің бақылануы; 

- ІР дестелер маршрутизациясы желісінің (ТСР портының номері 

қосылған ІР-адрес) транспорттық мекенге шақырылатын қолданушының 

(абоненттің аты аталуымен, телефондық номерімен, электрондық 

поштасымен және т.б.) аlias-адресының түрленуі; 

- бақылау, басқару және желінің өткізу мүмкіндігін сақтық қорда 

сақтау; 

- Н.323-тің сигналдық хабарламаларын терминалдар арасында 

ретрансляциялау.  

ITU H.323 ұстанымының талаптарына жауап беретін бір ІР-телефония 

желісінде бірнеше RAS хаттамасы бойынша бір-бірімен өзара байланысты 

қақпашылар болуы мүмкін. Н.323 ұстанымен анықталған басты 

функциялардан басқа, привратник қолданушылардың сәйкестендірілуіне 

(аутентификация) және телефондық байланыстар үшін төлемнің (биллинг) 

түсуіне жауап бере алады.   

Конференцияларды басқаратын құрылғы үш немесе одан да көп 

қолданушылармен байланысты орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Н.323 

ұстанымы үш түрлі конференцияны қарастырады: орталықтандырылған 

(МСU-мен басқарылатын, яғни әр конференция қатысушысы нүкте-нүкте 

тәртібімен байланысады), орталықтандырылмаған (әр конференция 

қатысушысы басқа оның қатысушыларымен нүкте-нүктелер тобы тәртібінде  

байланысқан) және аралас.  

Орталықтанған конференцияның артықшылығы – салыстырмалы 

қарапайым терминалдық құрылғысы, ал кемшілігі – конференцияларды 

басқаратын құрылғының қымбатшылығы болып табылады. Орталықтанбаған 

конференцияға күрделірек терминалдық құрылғы қажет және ІР желісінде 

көпмекенді жіберуді талап ететін тәртіпте (IP multicasting)  ІР дестелерінің 

жіберілуін жақсы қамтамасыз етілуі тиіс. Егер бұл тәртіп желіде 

қолданылмаса, онда терминал әр конференция қатысушыларына нүкте-нүкте 
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режимінде дауыстық хабарды жіберуі тиіс.  

Конференцияларды басқаратын құрылғы бір басты міндетті элементтен 

тұрады – конференция контроллерінен (Multipoint Controller- МС) және бұдан 

басқа, пайдаланушылар хабарларын өңдеуге арналған бір немесе одан да көп 

процессорларды (Multipoint Processor - МР) қоса алады.  Контроллер 

қақпашымен, шлюзбен және конференцияларды басқаратын құрылғымен 

физикалық тұрғыда қосарланған болуы мүмкін. Конференцияларды 

басқаратын құрылғы қақпашымен немесе шлюзбен қосарланған болуы 

мүмкін.  

Конференция контроллері әр түрлі конференцияларды ұйымдастыру 

үшін қолданылады. Ол конференция қатысушылары арасында 

терминалдармен қамтамасыз ететін режим жайында мәліметтермен алмасуды 

ұйымдастырады және қай режимде конференция қатысушылары хабарды 

жібере алады, еске ала кететіні конференция кезінде бұл режим мысалы жаңа 

қатысушыны қосатын кезінде өзгеріп кетуі мүмкін,. Контроллердің саны 

бірнешеу болғандықтан, әр жаңа құрылған конференцияға ерекше бір рәсім 

яғни осы конференцияны басқаратын контроллерді анықтау тағайындалады. 

МС контроллерінен басқа орталықтанған конференцияны ұйымдастыру 

кезінде пайдаланушы хабарларының өңдейтін МР процессоры қолданылуы 

тиіс. МР процессоры дауыстық ағындардың, бейнехабарлардың және 

мәліметтердің араласып кетуіне және қосылысына жауап береді. 

Орталықтанбаған коонференция үшін процессор қажет емес. Н.323 желісінің 

тағы бір элементі бар – ол Н.323 прокси-сервері. Бұл сервер қолданбалы 

деңгейде жұмыс істейді және екі қосымша алмасатын хабарлар дестелерін 

тексере алады. Прокси-сервер қоңырау қай қосымшамен (Н.323 немесе басқа) 

шақырылғанын анықтай алады және қажетті байланысты орындай алады. 

Прокси-сервер келесі кілттік функцияларды орындайды: 

- коммутациялық ену арқылы немесе ресурстарды қорға сақтайтын 

хаттамалары (RSVP) жоқ терминалдардың жергілікті желісі арқылы 

қосылуды. Бұндай екі прокси-сервер ІР желісінде қызмет көрсету сапасымен 

берілген туннельдік байланысты орната алады; 

- Н.323 трафигінің кәдімгі мәліметтер трафигінен бөлек 

маршрутизациясы; 

- желілік мекендерді түрлендіретінмен сәйкестікті қамтамасыз ету, 

солай болғандықтан Н.323 құрылғысының жеке желілер мекенінің кеңістігі 

бар желіге орналастырыла алады; 

- рұқсатты қорғау (тек Н.323 трафигі). 

 

6-дәріс. H.323 хаттамаларының стегі 

 

Дәріс мақсаты: H.323 хаттамаларының стегімен танысу. 

H.323 ол бір стандарт қана емес, ол дауысты және бейнені қызмет 

сапасының қамтамасыз етуінсіз желі бойынша жіберуге арналған 

стандарттардың бүтін сериясы. Ол дауыстарды және бейнелерді кодтау 
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алгоритмдерінің спецификацияларынан, орнату және байланысты басқару 

хаттамаларынан, нақты уақытта жіберуді қамтамасыз ететін шаралардан, 

басқа желілерден тұратын интерфейстерден және т.б. тұрады. H.323 

хаттамасының стегі 6.1 - суретте көрсетілген [7].  

 

 
 

6.1 сурет - H.323 хаттамасының стегі 

 

Н.323 хаттамалар тобы өзіне негіз құрайтын үш хаттамадан тұрады: 

- RAS хаттамасы (Registration, Admission and Status) – Gatekeeper-мен  

(қақпашымен) өзара байланысқан ақырғы құрылғы хаттамасы; 

- H.225 – байланысты басқаратын хаттама; 

- H.245 – логикалық арналарды басқаратын хаттама. 

H.323 сонымен қатар G.711, G.722, G.723.1, G.728 және G.729 сияқты 

дауысты кодтау стандарттарынан тұрады, оның ішінде G.711 негізгі болып 

есептелінеді.  

Ерекше орынды қоңырауларды бақылауға арналған стандарттар 

топшалары алады, оның ішінде байланысты орнату үшін, ағындармен 

басқару, рұқсатты бақылау, қосалқы хабарламаларды жіберу және т.б. Бұл 

топшаның кілттік құрамы әр түрлі қосалқы хабарларды H.323 сеансы уақыты 

кезінде жіберу үшін Н.245 басқару арнасының хаттамасы болып табылады. Ол 

өзара жарамды параметрлерінің ақырғы нүктелермен сәйкестендіру үшін, 

логикалық арналардың ашылу және жабылу үшін, ағындарды және басқа 

қажетті әмірлер мен сұраныстарды басқару кезінде хабарламаларды жіберу 

үшін қолданылады.  

Н.323-тің екі құрылғысы арасында байланыс осы топшаның басқа 

хаттамасының көмегімен  - Q.931 қоңыраулар сигнализациясы хаттамасымен 

орнатылады және жабылады, ал тіркеу және рұқсатты бақылау, қолжетімді 

өткізу мүмкіншілігін және Н.323 құрылғысының жағдайын басқару осы 

топшаның үшінші хаттамасымен - RAS (оның атауында негізгі орындалатын 

функциялар тізбектелген: тіркеу, рұқсатты басқару және статус 

мониторингісі) орындалады. RAS қақшысынсыз желіде арна мүлдем 
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қолданылмайды. 

RAS – ақырғы құрылғының қақпашымен өзара әрекеттесу хаттамасы. 

Ақырғы құрылғысы ретінде терминалдарды, шлюздерді, конференцияларды 

басқаратын құрылғыларды түсінуге болады. RAS хаттамасының негізгі 

орындайтын функциялары болып келесілер табылады: 

- қақпашыны (gatekeeper) іздеу және табу; 

- қақпашыға (gatekeeper) ақырғы құрылғыны тіркеу тәртібі; 

- ақырғы құрылғылардың желілік ресурстарға рұқсаттығын басқару; 

- ақырғы құрылғының желіде орналасуының орнатылуы; 

- қоңырауды өңдеу кезінде өткізу жолағының көлемін басқару; 

- ақырғы құрылғының өтіп жатқан қалпының мониторингісі; 

- қақпашыны ақырғы құрылғымен алдын ала орын алған өткізу 

жолағының босағаны жөнінде хабарлау.  

H.323 хабарларды жеткізу кепілімен де, онсыз да тасымалдауды 

қолданады. Біріншісі қосалқы хабарламаларды және мәліметтерді тарату үшін 

қолданылады, себебі бұл жағдайда хабарлардың жоғалуы болмауы тиіс, ал 

екіншісі – дауысты және бейнені тарату үшін, себебі кешіккен десте берілген 

қосымшаға пайдалы болуы мүмкін емес. Кепілмен жеткізу ТСР хаттамасымен 

жүзеге асады, ал кепілсіз жеткізу UDP-мен жүзеге асады.  

Дауыстардың және бейнелердің нақты уақыт кезінде жіберілуі RTP 

(Real-Time Transfer Protocol) және RTCP (Real-Time Transfer Control Protocol) 

хаттамаларымен орындалады. RTP-ның әр дестесі негізгі атаудан және 

сеансқа қатысушылар саны екіден көп болған жағдайда, қосымша жолдардан 

тұрады. 6.2-суретте  екі абонеттер арасындағы дауыстық байланысты орнату 

кезіндегі RTP дестелер құрылымы көрсетілген.  

RTP атауы келесі жолдардан тұрады: 

- нұсқа жолы (2 бит): ағымдағы және екінші;  

- P-жолы – толтыру жолы (1 бит). Бұл жол пайдалы жүктеменің соңында 

октеттердің бар екендігін көрсетеді. Бұл жағдайда соңғы октет толтыратын 

октеттердің санын көрсетеді; 

- X-жолы – атау кеңдігінің жолы (1 бит). Бұл жол берілген кезде, негізгі 

атаудың соңынан тағы RTP тәжірибелі кеңдігінде қолданылатын қосымша 

атау болады; 

- CC-жолы – жіберушілер санының жолы (4 бит). Бұл жол кімнің 

мәліметтері дестеде орналасқан, сол жіберушілердің сәйкестендіргіш санынан 

тұрады, оған қоса сәйкестендіргіштердің өздері негізгі атаудан кейін 

орналасады; 

- маркер жолы  (1 бит). Маркер битінің мағынасы пайдалы жүктеменің 

түріне тәуелді болады. Маркер биті мәліметтер ағынының шегін көрсетуде 

қолданылады. Бейне жіберу кезінде ол кадрдың соңын көрсетеді. Дауысты 

жіберу кезінде ол әңгіме (сөйлесу) басын үнсіздік периодынан кейін береді; 
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6.2 сурет –  RTP дестесінің пішіні 

 

- пайдалы жүктеме түрінің жолы (7 бит). Бұл жол сығу мен шифрлеуді 

қоса пайдалы жүктеме түрін және мәліметтер пішінін айқындайды. Қалыпты 

жағдайда жіберуші сеанс кезінде тек бір ғана пайдалы жүктеме түрін 

қолданады, бірақ ол нақты уақыт кезінде жіберуді басқаратын хаттаманы 

көрсететін шарттардың өзгеруі кезінде оған жауап ретінде жүктеме типін 

өзгертуі мүмкін; 

- реттік нөмірдің жолы (16 бит). Әр қайнар көз дестелерді негізсіз 

нөмірден, RTP-ның әр жіберілген мәліметтер дестелерінің бірлікке өсуінен 

бастап нөмірлейді. Бұл дестелердің жоғалуын табуды қамтамасыз етеді және 

дестелердің бірдей уақыт таңбасымен белгіленген ретін айқындайды. Егер 

олар логикалық түрде бір мезетте (мысалы, бірдей бейнекадрға тиесілі 

дестелер) пайда болған болса, бірнеше ретті дестелер бірдей уақытты 

белгілейтін таңбаға ие болады; 

- уақытты белгілейтін таңба жолы (32 бит). Бұнда пайдалы жүктеменің 

бірінші октеті пайда болған уақыт мезеті жазылады. Осы жолда көрсетілетін 

уақытта бірліктер пайдалы жүктеме түріне тәуелді. Мәні жіберушінің 

жергілікті уақыты бойынша анықталады; 

- синхронизация көзінің идентификаторы: санның кездейсоқ 

тудырылуы, бірегей түрде сеанс кезінде қайнар көзді идентификаторлаушы; 

- пайдалы жүктеме жолы: дауыс жіберу кезінде вокодермен пішінделген 

дауыстық кадрлар пайдалы жүктеме болып табылады.  

RTP хаттамасы тек қолданбалы деректердің берілісі үшін ғана 

қолданылады. RTCP-да ең негізгі транспорт хаттаманы және RTP(әдетте 

UDP),бірақ порттың басқа нөмірімен пайдаланады. Жіберушінің хабарламасы, 

алушы мәліметінің жылдамдығын және жіберілудің сапасын бағалауға 

мүмкіндік береді. Алушының хабарламасы, дестелердің жоғалуы мен 
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берілістің артығының әркелкілігімен қоса, яғни олардың соқтығысатын 

мәселелер жайында ақпараттарды жинақтайды. 

6.3 - суретте екі пайдаланушының арасындағы құрылу қағидаларының 

оңайлатылған сценарийі көрсетілген. 
 

 
 

6.3 сурет - Н.323 желісіндегі құрылу қағидаларының  

оңайлатылған сценарайі 

 

Берілген сценарийде соңғы қолданушылар бір-бірінің ІР-мекен-жайын 

әлден біледі деп ұйғарылады.Осы оңайлатылған сценарийді қарастырайық: 

- А қолданушының ақырғы құрылғысы В қолданушының ақырғы 

құрылғысына сұраныс байланыс SETUP хабарламасын жібереді; 

- шақырылған В қолданушының ақырғы құрылғысы SETUP 

хабарламасына ALERTING хабарламасымен жауап береді; 

- содан соң В қолдаушысы шақыруды қабылдай сала шақыру 

жіберушілер А жағына қарай  CONNECT хабарламасы жіберіледі;  

- ақырғы құрылғылар Н.245 арнасы арқылы сөздік кодектер (G.729, 

G.723.1 және т.б.) түрлерін  қолдану жайындағы ақпараттармен алмасады;  

- сөздік ақпараттардың берілісі үшін логикалық каналдар ашылады; 

- сөздік ақпарат RTP хаттамасының хабарламарында екі жақта да 

беріледі;одан басқа, RTCP хаттамасының көмегі арқылы ақпараттың берілісі 

кезінде тексерілу өткізіледі. 

 

7-дәріс. SIP байланысының сеансының инициациалау хаттамасы 

 

Дәрістің мақсаты: SIP байланысының сеансының инициациалау 

хаттамасымен танысу. 
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IETF (Internet Engineering Task Force) комитеттің MMUSIC (Multiparty 

Multime-dia Session Control) әзірленген тобы болып, желілірдің құрылуында 

SIP хаттамасы екінші нұсқа болып саналады. 

Инициациаланған сеанстың хаттамасы (SIP, Session Initiation Protocol) – 

қолданбалы деңгейдің хаттамасы болып табылады және ұйым үшін арналады, 

түрөзгертушілік және байланыстың сеансының аяқталуы (муьтимедиялық 

коннференциялар), телефондық құрылым және мультимедиа ақпараттың), 

таратушының негізіне келесі ұстанымдар кіргізілген: 

- пайдаланушының дербес жинақылығы. Пайдаланушылар шексіз 

желілер шектеулермен ауыстырылуы мүмкін, сондықтан байланыс қызметтері 

желінің кез келген жерінде берілуі тиіс. Пайдаланушыға бірегей 

идентификатор беріледі, ал желі оған байланыстың қызметтерін қайда 

орналасатынына қарамастан қызмет көрсетеді. Бұл үшін пайдаланушы мен 

арнаулы хабарламаның көмегі арқылы REGISTER – орналасу ұйғарымының 

сервері туралы өзінің ауыспалықтарын хабарлайды; 

- жауаптың арнаулы коды туралы пайдаланушының ағымдық 

даярлығында қарамастан не үшін байланысқа кіргізілгені байланыс сеансына 

пайдаланушының қатысуының дайындығымен анықталады; 

- бірінші кезекте желінің элементінің санының аумақтауының 

мүмкіндігімен, оның аумақтауының кезінде желінің масштабтығын 

сипаттайды. Желінің серверлік құрылымы SIP хаттамасының базасында 

құрылған желінің серверлік құрылымы бұл талаптарға толық мөлшерде жауап 

бере алады;  

- хаттаманың толықтауышының мүмкіндігімен жаңа атқаратын 

қызметтерімен жаңа қызмет атқарудың және оның бейімделуінің кіріспесінде 

түрлі жұмысқа хаттаманың кеңдігін сипаттайды; 

- интернеттің бар хаттамаларының стектегі интеграциялау. SIP 

хаттамасы Internet Engineering Task Force (IETF) комитетімен әзірленген 

мультимедианың ғаламдық сәулетінің бөлігі болып табылады; 

- дабылдың басқа хаттамаларымен әрекеттестігі. SIP хаттамасы Н.323 

хаттамасымен бірдей қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар SIP хаттамасы 

ЖҚТЖ – DSS1 және ОКС7 дабылдар жүйесімен әрекеттестікте болады; 

SIP хаттамасының ең маңызды ерекшеліктері болып оның транспорт 

технологиялардан тәуелсіздігі болып табылады. Транспорттың ретінде Х.25, 

Frame Relay, AAL5, IPX және т.б хаттамалар пайдаланылуы мүмкін. SIP 

хаттамасының құрылымы таңдалған транспорттық технологияға тәуелді емес. 

Бірақ IP дестесінің және UDP хаттамасының бағдарлауының технологиясына 

артық болып табылады. 

Дәл осында дабылдық хабарламалар тек транспорт деңгейдің UDP 

хаттамасымен ғана емес, сонымен қатар ТСР хаттамасымен де 

тасымалданады. IP дестесінің бағдарлауы бар желі бойынша кез келген 

түрдегі пайдаланушы ақпарат: сөз, бейне және деректер, сондай-ақ 

мультимедиалық ақпарат деп аталатын олардың кез келген комбинациялары 

таратылуы мүмкін. Пайдаланушы терминалдарының арасында байланыс 
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ұйымдастыру кезінде қарама-қарсы жақты ақпараттың қандай түрін 

қабылдануы (таратылуы), кодалауының алгоритмі және таратылуы тиіс 

адресті хабарландыру қажет. Осылайша, SIP хаттамасының көмегі арқылы 

байланыс ұйымдастырудың міндетті шарттарының бірі болып осы 

байланыстің қатысушылары арасында осылардың функционалды 

мүмкіндіктері болып табылады. Осы мақсат үшін көбіне сеансты сипаттау 

хаттамасы SDP (Session Description Protocol) пайдаланылады. Байланыстың 

сеансы кезінде түрөзгертушілік жүруі мүмкін, сол себептен сеанстың жаңа 

сипаттамаларымен SIP хабарламасының SDP құралдарын тарату алдын ала 

қарастырылған.  

Сөздік ақпаратының таратылуы үшін IETF комитеті RTP хаттамасын 

пайдалануды ұсынады, бірақ SIP өзінің хаттамасы қолданыстың мүмкіндігін 

сырттық хаттамасының осы мақсаттары үшін шығармайды. 

 

Адрестеу 

 

Біреуге шақыру жіберу үшін, оның мекен-жайын немесе ең болмаса 

атын міндетті түрде білуге тиіс. Интернет желісінде хосттың тұрған жері үшін 

URL (SIP үшін ол сияқты SIP URL көрсетіледі) пайдаланылады. SIP 

мекенжайдың сапасы үшін ең танымал таралған үлгі-электрондық поштаның 

мекенжайы таңдалған. Ол қазір пайдаланушының орналасқан жері тәуелді 

емес негізгі мекенжай болып табылады. Мекенжайдың төрт негізгі пішіні: 

атауы@домен, атауы @хост, атауы @IP-мекенжай, телефон № @шлюз. 

Мекен-жай екі бөліктен тұрады. Біріншісі – бұл бөлікте мекен-жайдың 

домені, хост немесе шлюз көрсетілген. Ол alias-мекен-жайымен де көрінуі 

мүмкін; сол кезде ІР-мекен-жайымен анықтау үшін DNS сервис жүйесіне 

міндетті түрде жолығуы керек. Егер де мұнда IP-мекенжай салынса, онда 

ешқандай өзгеріс қажет емес, себебі бұл кезде адресатпен тура байланысу 

жеткілікті болады. 

Мекен-жайдың екінші бөлігі- домен және хостдағы пайдаланушының 

аты. Егер бірінші бөлікте шлюздың мекен-жайы көрсетілсе, онда екінші бөлігі 

әлемдік немесе жеке нөмірлеу жүйесіндегі абоненттің телефон нөмірі 

көрсетілген. 

Мекенжайдың басында SIP-мекенжайын нұсқайтын sip сөзін қойылады, 

себебі басқаша да (мысалы, mailto) болады.  

Ол шақыру бір пайдаланушының тобынан бірінші еркін немесе барлық 

топқа тағайындалатын пайдаланушыға жіберіледі. Осыған байланысты түнгі 

шақыру, қайта адрестеу және т.б. конференциясын сияқты қызметтерді 

ұйымдастыруға болады. 

Жалпыға айтылатын SIP- мекенжай ретінде электрондық поштаның 

мекенжайын пайдалануы мүмкін. URL қолдану, мысалы өзінің мекенжайын 

бас Web-беттерде орналастыруға мүмкіндік береді: 

sip: user1@rts.loniis.ru 

sip: user1@ 195.201.37.104 
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sip: 273-44-55@gateway.ru 

 

SIP-желінің элементтері 

 

SIP хаттамасының спецификациясында төрт негізгі функционалды 

элемент анықталған. Нақты талаптардан тәуелділігінен олар автономиялы 

компоненттердің түрінде немесе бірлескен тұғырнамада пайдаланылу [7]: 

- пайдаланушының агенті UA(User Agent немесе SIP client) терминалды 

жабдықтың анықтамасы болып табылады және өзіне екі құраушыны кіргізеді: 

агент пайдаланушысының тұтынушысы (User Agent Client - UAC) және агент 

пайдаланушысының сервері (User Agent Server - UAS), тұтынушы және 

сервер. UAC тұтынушысы SIP-сұраныстарды инициациалайды, яғни 

шақырушы ретінде шығады. UAS сервері сұраныстарды қабылдайды және 

оларға жауап береді, яғни шақырылған ретінде шығады; 

- прокси-сервер (proxy server) сұраныстарды қабылдайды, оларды 

өңдейді және яғни басқа да прокси-сервер сонымен қатар және соңғы болып 

UAS әрі қарай келесі серверге жібереді. Сонымен, прокси-сервер тұтынушы 

мен сервердің сұраныстарын қабылдайды және жібереді. UAC-тан сұранысты 

қабылдай отырып, прокси-сервер UAC-тың атынан әрекет жасай алады. 

Прокси-сервердің екі түрі бар: күйді сақтау түрінде (stateful) және күйді 

сақтамау түрінде (stateless). Сервердің бірінші түрі жадысында бір немесе 

оданда көп шығыс сұраныстың генерациялануына себеп болған келіп түскен 

сұранысты сақтайды. Бұл шығыс сұраныстарды да сервер жадысында 

сақталады. Бүкіл сұраныстар сервердің жадысында тек транзакцияның 

аяқталуына дейін, яғни сұранысқа жауап келгенше сақталады. Күйді сақтамау 

түріндегі сервер сұраныстар мен қабылдайтын жауаптарды ретрансляцалайды. 

Ол 1-түрдегі серверге қарағанда жылдамырақ жұмыс жасайды, себебі процесс 

ресурсы сақталу жағдайына шығындалмайды, сөйтіп бұл сервер бірнеше 

пайдаланушыларға қызмет жасай алады. Прокси-сервер әрі қарай жіберілетін 

сұраныстарды модификациялайды. Қысқаша айқанда, пайдаланушы 

байланысты құрудың тағайындау талаптарын прокси-серверге жібереді, ал ол 

болса, байланыстың орнатылуын «күтеді». Прокси-сервер сұраныстарды 

көбейте алады және оны белгілі бір жерге жетуі үшін яғни керек пайдаланушы 

соның бірі болуы үшін бірнеше бағытта жібере алады; 

- қайта жіберу серверлері (Redirect Servers) шақырылып жатқан 

пайдаланушының терминалының ағымдағы IP-адресінің сұранысы бойынша 

таратуға арналған. Қайта жіберу (немесе қайта адрестеу) серверлері 

шақырушы тұтынушы тікелей қосылатын келесі сервер немесе тұтынушы 

адресін жауап ретінде шақырушы тұтынушыға жібереді. Өз функцияларын 

жүзеге асыру үшін қайта жіберу сервері орналастыру серверімен қатынасуы 

қажет; 

- пайдаланушының орналастыру сервері (Registrars немесе Location 

Servers) өзінің жергілікті тіркелуінің мүмкіндігін агентпен қамтамасыз етеді. 

Орналастыру сервері – шақырушы пайдаланушысының орналасуы туралы 
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ақпарат алу үшін, оның қызметтерін қолданатын SIP-серверге рұқсат берілген 

мекен-жайлар базасы. Сұранысты қабылдай отырып, пайдаланушыны табу 

үшін SIP-сервер орналастыру серверінен көмек сұрайды. Жауап ретінде 

мекен-жайлардың мүмкін тізімі, не болмаса хабарламаның табылуы мүмкін 

емес деген тізімі шығады.  

Пайдаланушы бір ақырғы жүйеден келесі ақырғы жүйеге ауыса алады, 

сондықтан оның жергілікті жерін анықтау үшін белгілі бір әдіс керек (7.1 

суретті қара). 

 

 
 

7.1сурет - SIP-желісінің архитектурасы 

 

Осы үшін SIP-те орналасу (location server) сервері пайдаланылады – 

шақырушы пайдаланушысының орналасуы туралы ақпарат алу үшін, оның 

қызметтерін қолданатын SIP-серверге рұқсат берілген мекен-жайлар базасы. 

Сұранысты қабылдай отырып, пайдаланушыны табу үшін SIP-сервер 

орналастыру серверінен көмек сұрайды. Жауап ретінде мекен-жайлардың 

мүмкін тізімі, не болмаса хабарламаның табылуы мүмкін емес деген тізімі 

шығады. Басқа жағынан пайдаланушы SIP-серверді өзі туралы жергілікті 

ақпаратты REGISTER атты хабарламамен хабарлайды. Орналастыру сервері 

мекенжайдың базасының кейбір элементтері бар SIP-серверімен бірге немесе 

одан оқшау орналасуы мүмкін. 

 

8-дәріс. SIP хаттамасының хабарламасы 

 

Дәрістің мақсаты: SIP хаттамасының хабарламасымен танысу. 

«Тұтынушы-сервер» сәулетімен келісе отырып, барлық хабарламалар 

тұтынушымен серверге жіберілетін сұраныстар және сервердің тұтынушыға 
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жауабы болып бөлінеді. Мысалы, байланыстың тағайындалуын инициациалау 

үшін, шақырушы пайдаланушы серверге параметрлер қатарын, ақпараттық 

арналардың параметрлері және т.б. хабарлау керек. Бұл параметрлер арнайы 

SIP-сұраныста беріледі. Шақырылған пайдаланушыдан шақырушыға жауап 

сұранысқа сонымен қатар құраушы қатар параметрі беріледі. 

SIP хаттамасының барлық хабарламасы (сұраныстар мен жауаптар) 

мәтіндік жолдардан тұрады. HTTP хаттамасының құрылымы мен синтаксисін 

SIP хабарламасында қолданамыз. 8.1 - суретте SIP хаттамасының 

хабарламасының құрылымы көрсетілген. 

 

 
 

8.1 сурет - SIP хаттамасының хабарламасының құрылымы 

 

Бастаушы жол кез келген SIP хабарламаның алғашқы жолын көрсетеді. 

Хабарлама сұраныс болып табылса, осы жолда сұраныстың үлгісі, адресат 

және хаттаманың нұсқа нөмірі көрсетіледі. Хабарлама сұранысқа жауап 

болып табылса, старттық жолда хаттаманың болжамының нөмірі, жауаптың 

үлгісінің және оның пайдаланушыға ғана арналған қысқа ұғындыруы 

көрсетілген. 

Хабарламаның тақырыптамалары жіберуші туралы ақпараттарды, 

адресат және т.б. берілген хабарламаға міндетті қызметтегі ақпаратты 

ауыстырады. Үлгінің түрі туралы оның аты арқылы білуге болады. Ол 

регистрге (яғни әріптер бас әріп және кіші болуы мүмкін) тәуелді болмайды, 

бірақ әдетте атын бас әріппен, сонан соң кіші әріптермен жазылады. 

SIP хаттамасының хабарламасы атаулы хабарламаның денесін құрауы 

мүмкін. АСК, INVITE және OPTIONS сұраныстарында хабарлама денесі 

байланыс сеансының жазылуын, мысалы SDP хаттамасының форматында 

жазылады. BYE сұранысының хабарлама денесі жоқ. Кез келген жауап 

хабарлама денесін құрауы мүмкін, бірақ құраушы дене оларда әртүрлі болады. 

SIP хаттамасының тақырыпшаларында төрт түрі анықталған: 

- сұраныстар мен жауаптарда қатысатын жалпы тақырыпшалар; 

- үлгі мазмұны – хабарламаның денесі туралы немесе сұраныс туралы 

бастауы (сөзден басталатын) жайында ақпаратты жібереді; 

- сұраныс туралы қосымша ақпаратты тарататын сұраныс тақырыптары; 

- жауап туралы қосымша ақпаратты тарататын жауап тақырыптары. 
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Тақырыптың атаудан тұрады, одан кейін жекеленген қоснүкте, сосын 

тақырыптың мазмұны тұрады. Мағына өрісінде таратылатын мәліметтер бар 

болады. Егер сервер тақырыпшалары белгісіз хабарламаларды қабылдайды, 

онда бұл тақырыпшалардан бас тартатынын айту керек.  

Сұраныстардың көмегімен тұтынушы ағымдық орналасуы туралы 

хабарлайды, пайдаланушыларды байланыстың сеанстарына қатысуға 

шақырады, тағайындалған сеанстарды модификациялайды, оларды аяқтайды 

және т.б. Старттық жолда көрсетілген атауы бойынша қабылданған 

сұраныстың түрін сервер анықтайды. 

SIP хаттамасының 2.0 версиясында терминалдар және серверлер 

алмасатын сұраныстардың 6 түрі  бар: 

- INVITE – пайдаланушыны сеанста қатысуына шақырады. Ол 

қарапайым байланыстың сеансының сипаттамасын құрайды, қабылданатын 

ақпараттың көрінісі үшін және ақпараттың әдісі үшін қажетті параметрлер 

(параметрдің ықтимал нұсқасының тізбесі), ақпараттың тіркелуіне қажетті, 

сондай-ақ шақырылған пайдаланушы жібергісі келетін ақпараттың түрі 

ретінде берілуі мүмкін. INVITE үлгісінің сұранысына ақпараттың көрінісі 

көрсетіледі, шақырылушының пайдаланушысының қабылдануы  көрсетілетін, 

шақырылушының пайдаланушысы жібергісі келетін болады(ақпараттың 

берілісінің ықтимал параметрлері). Бұл хабарламада сондай-ақ абоненттің 

аутентификациясына қажетті және сәйкесінше SIP-серверге тұтынушының 

рұқсат алу  мәліметтер жинағы болуы мүмкін. Егер сипаттамасын қажетті 

өзгертулер кезінде әлден ұйымдастырылған арналар сұранысы INVITE-қа 

байланыс сеансының жаңа көрінісі болып беріледі. Тағайындалған 

байланысқан жаңа қатысушыны шақыру үшін INVITE хабарламасы 

қолданылады; 

- ACK өрісі INVITE сұранысына жауап қабылдауын растайды. Мынаны 

айта кету керек, АСК сұранысы сәйкесінше тек қана INVITE сұранысына 

қолданылады, яғни бұл хабарламамен шақырушы пайдаланушысының 

құрылғысын INVITE сұранысында өзіне сенімді аяталған толық жауапты 

алғаны үшін көрсетеді. АСК хабарламасында шақырушы пайдаланушысының 

жіберілуінде байланыс сеансының соңғы аяқталған толық көрінісі сақталуы 

мүмкін; 

- CANCEL сұранысы бұрын жіберілген сұраныстың (егер оларда жоқ 

болса, мынадай жағдайда қолданылады) өңдеуін болдыртпайды. Айталық, 

прокси-сервер сұраныстарды пайдаланушының ізденісі үшін бірнеше бағытқа 

көбейтеді және бірде олардан оны тапқанда, CANCEL сұранысы сонда 

қолданылады. Сұраныстың өңдеуінің барлық қалған бағыттарда жан-жаққа 

жіберілген, серверден,  CANCEL хабарламасы арқылы ауыстырады; 

- BYE сұранысы байланысудың аяқталуын жүзеге асырады; 

- REGISTER сұранысы пайдаланушы өзінің ағымдық орналасуын 

хабарлайды;  

- OPTIONS сұранысымен шақырушы пайдаланушы шақырылушы 

пайдаланушысының терминалды жабдығының функциялық мүмкіндіктері 
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туралы ақпаратты сұратады. Осы сұраныс жауап ретінде шақырушы 

пайдаланушының жабдығы туралы ақпаратты хабарлайды. 

Байланыс орнатуға дейін жабдықтың функционалдық мүмкіндіктері 

туралы білу керек болғанда, OPTIONS сұранысының қолданысы 

уақиғалармен шектеулі. Байланысты орнату үшін осы типті сұраныс 

пайдаланылмайды. 

Қабылдау және сұраныстың интерпретациясынан кейін адресат (прокси-

сервер) осы сұранысқа жауап қайтарады. Жауаптар мазмұны әртүрлі болады: 

- байланыс орнатылуының растамасы; 

- сұраған ақпараттың таратылуы; 

- ақаулықтар туралы ақпарат және т.б.  

Жауаптың құрылымын және оның көріністерінің SIP хаттамасы НТТР 

хаттамасынан мұралық еткен. Жауаптың алты үлгісі әртүрлі функционалдық 

жүкті тасымалдауыш тағайынды. Жауаптың үлгісі үшбелгілі санмен 

кодталады. Ең маңызды жауаптың сыныбын анықтау бірінші цифр болып 

табылатын, қалған екі цифр біріншіні толықтырады. Кейбір жағдайларда 

құрылғы жауаптардың барлық кодтарын білмеуі мүмкін, бірақ ол жауаптың 

бірінші цифрын заңдастыру керек. Барлық жауаптар екі топқа бөлінеді: 

- ақпаратты; 

- финалды (аяқталған).  

Ақпараттық жауаптар сұраныс өңдеу кезеңінде екенін көрсетеді. Олар 

бірліктен басталатын – 1хх үшбелгілік санмен кодаланады. Кейбір ақпараттық 

жауаптар, мысалы, 100 Trying, сұранысты таратқан құрылғыда жіберілетін 

таймерді нөлге орнату үшін арналған. Таймердің жарамсыздануына дейін 

сұранысқа жауап алынбаса, осы сұраныс жоғалған деп саналады және қайта 

жіберілуі мүмкін. Кең таралған жауаптардың бірі – 180 Ringing; мақсатқа ол 

белгілеу бойынша ЖҚТЖ-да дабылға идеалды «Шақыру посылкасын 

бақылау» білдіреді, шақырушы абонент кіріс шақыруы жайында дабыл алады. 

Финалды (аяқталған) жауаптар 2,3,4,5 және 6 сандарынан бастау алатын 

үшбелгілік санмен кодаланады. Егер ол керек болса, олар сұраныс 

жөнделуінің аяқталуын және мазмұнын білдіреді, сұраныс жөнделуінің 

нәтижелері: 

- «1» – ақпараттық жауаптар; 

- «2» – сұраныстың сәтті аяқталуы; 

- «3» – шақырушы абонеттің орналасуының өзгерісі жайында ақпарат; 

- «4»  - қателік туралы ақпарат; 

- «5» – сервердің қателігі туралы ақпарат; 

- «6» – абоненттің шақыруының мүмкін еместігі туралы ақпарат 

(пайдаланушы мынадай мекенжаймен жоқ немесе пайдаланушы шақыруды 

қабылдаудан бас тартады). 

Ақпараттық жауаптар сұраныстың орындалуы туралы кезеңдерді 

хабарлайды, олар сұраныстың өшуі болып табылмайды. Қалған класстары 

сұраныстың орындалуын аяқтайды. SIP хаттамасында сценарийдің негізгі 

тағайындалуының байланысының 3 түрі: прокси-сервердің қатысуымен, 
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сервердің қайта жіберілуінің қатысуымен және пайдаланушылар арасындағы 

ауызекі байланыс көрсетілген. Саналған сценарийлердің арасындағы 

айырмашылық, бұл түрліше ізденіс және шақырылушы пайдаланушысының 

шақыруының жүзеге асырылуы болып табылады. 

Қайта адрестеу сервері арқылы байланыс орнатылуының сценарийін 

қарастырайық. Желі әкімшісі тұтынушыларға қайта адрестеу серверінің 

адрестерін хабарлайды. Шақырушы пайдаланушы INVITE сұранысын оған 

белгілі қайта адрестеу серверіне жібереді. Сұраныста шақырушы тұтынушы 

шақырылушы пайдаланушының адресін көрсетеді. Қайта адрестеу сервері 

қажетті тұтынушының ағымдағы адресін мекен-жайды анықтау серверінен 

сұрайды және ол осы адресті хабарлайды. Қайта адрестеу сервері 302 

жауабында шақырушы жаққа шақырылып жатқан тұтынушының ағымдағы 

адресін таратады немесе шақырылып жатқан тұтынушының тіркелген 

адрестерінің тізімін хабарлап, шақырушы тұтынушыға солардың бірін 

таңдауға ұсыныс жасайды. Шақырушы жақ 302 жауабын қабылдауды АСК 

хабарламасын жіберумен растайды (8.2 суретті қара). 

 

 
 

8.2 сурет -  Қайта жіберілу сервері арқылы байланыс тағайындалуы 

 

9-дәріс. MGCP және MEGACO/H.248 шлюздерін басқару хаттамасы 

 

Дәрістің мақсаты: MGCP және MEGACO/H.248 шлюздерімен басқару 

хаттамасымен танысу 

IETF комитетінің MEGACO жұмыс тобы шлюздерді басқару 

хаттамасын - Media Gateway Control Protocol (MGCP) әзірледі. Сол кезде ол 
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шлюз бөлек функционалды блоктарға бөлінетін декомпозиция қағидасына 

(9.1 суретті қара) сүйенген: 

- транспорттық шлюз – Media Gateway, ЖҚТЖ-дан тұрақты 

жылдамдықпен келіп түсетін сөздік ақпаратты ІР дестелерін маршруттайтын 

желі бойынша тарату үшін түрлендіру: RTP/UDP/IR дестелеріне сөздік 

ақпаратты жинақтау және кодалау, сондай-ақ кері түрлендіру функцияларын 

орындайды. 

- сигнализация шлюзі – Signaling Gateway, ЖҚТЖ жағынан келіп 

түсетін сигналды ақпаратты шлюзді басқаратын құрылғыға жеткізу және 

сигналды ақпаратты кері тасуды қамтамасыз етеді; 

 

 
 

9.1сурет - MGCP хаттамасына негізделетін желінің архитектурасы 

 

Осылайша, функционалды үлестірімді шлюздің барлық зияткерлігі 

функциясы бірнеше компьютерлік платформа арасында бөлінетін басқару 

құрылғысына ауысады. Сигнализация шлюзі STP қызметтерін атқарады – 

жалпы арна бойынша дабыл жүйесінің транзитті пунктінің – ОКС7 

қызметтерін орындайды. Транспорттық шлюздер тек қана сөздік ақпаратты 

түрлендіру функцияларын орындайды. Бір басқару құрылғысы бір уақытта 

бірнеше шюлздердің рөлін атқарады. 

MGCP хаттамасы хабарламасының тасымалын кепілді емес жеткізу 

хаттамасын – UDP қамтамасыздандырады. 

Егер үлестірімді шлюз ЖҚТЖ-ға ВСК дабылының көмегімен 

қосылатын болса, онда сигналдық ақпарат қолданбалы ақпаратпен бірге 

бірінші транспорттық шлюзге түседі, ал кейін сигнализация шлюзінің 

көмегінсіз басқару құрылғысына жіберіледі. 

MGCP хаттамасына қойылатын талаптардың бірі - осы хаттаманы 

жүзеге асыратын құрылғылар басқару құрылғысы мен транспорттық шлюздің 

арасындағы транзакцияның тізбектілігі туралы ақпаратты сақтауы жоқ 

режимде жұмыс жасауы тиіс. 

Мұның кемшілігі – стандарттардың аяқталмай қалуында. 

Телекоммуникациялық жабдықты әртүрлі фирмалар-өндірушілермен 
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әзірленген үлестірімді шлюздің функционалдық блоктары іс жүзінде 

үйлесімсіз. Шлюздерді басқару құрылғыларының функциялары нақты 

анықталмаған. Сигналдық ақпаратты дабыл шлюзінен (Signalling Gateway) 

басқару құрылғысына тасу механизмдері, сондай-ақ басқару құрылғылары 

арасында әрекеттесу хаттамасы стандартталмаған. Сондықтан MGCP 

негізіндегі желіде терминалдарды басқару үшін қақпашы немесе SIP сервері 

болуы тиіс (9.2 суретті қара). 

 

 

 
 

9.2 сурет – MGCP желісінде терминалдарды басқару 

 

IETF комитетінің MEGACO жұмыс тобы шлюздерді басқару 

хаттамаларын жетілдіруге бағытталған зерттеулерді жалғастыра отырып, бір 

жағынан арналар коммутациясы бар желідегі дауыс трафигін дестелік 

трафикке түрлендіретін MG (Media Gateway) деректерді тарататын әртүрлі 

орталар арасындағы шлюздердің және басқа жағынан осы трафикті өңдеудің 

логикасын анықтайтын кейде шақыру агенті немеес бағдарламалық 

коммутатор (Softswitch) аталатын MGC (Media Gateway Controller) деректерді 

тарату орталары арасында шлюздерді басқарушысының әсерлесуін 

анықтайтын MEGACO хаттамасын жасап шығарды. Басқа сөзбен айтқанда, 

MEGACO байланысты орнату немесе байланыс сеансын өткізуге жауап 

беретін VoIP шлюзі, қашықтағы қатынау серверлері, цифрлық абоненттік 

желілер мультиплексорлары DSLAM (Digital Subscriber Line Access 

Multiplexer), белгілерді қолдануы бар көп хаттамалы коммутациясы бар MPLS 

(Multiprotocol Label Switching), оптикалық кросс-коннекторлар, сеанстарды 

біріктіру модульдері PPP  және т.б. бойынша құрылғыларды басқару үшін 

шығарылған. 

Н.323 v.4-ке ITU-T шлюзді декомпозициялау қағидасын енгізді. ITU-T 

жаңа енгізуінің маңызды ерекшелігі болып MG транспортты шлюздерін 

басқару Н.323 желілік ортаға үйретілген MEGACO хаттамасының көмегімен 

транспортты шлюздерді басқарушысымен MGC жүзеге асады. Бұл 
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хаттаманың спецификациясы ITU-T H.248 ұсынысында келтірілген. 

MEGACO/H.248 сигналдық ақпаратты тасу үшін UDP, TCP, SCTP 

хаттамаларын немесе ATM технологиясын қолдынады. Осы мақсат үшін UDP 

хаттамасын қолдану – шлюз басқарушысына қойылатын міндетті талаптардың 

бірі. TCP хаттамасы басқарушымен де, транспортты шлюзбен де үйлесуі 

мүмкін, ал SCTP хаттамасы АТМ технологиясы секілді, міндетті емес. 

MEGACO/H.248 хаттамасының тағы да бір ерекшелігі болып осы 

хаттаманың хабарламалары екі әдіспен кодалануы мүмкін. IETF комитеті 

сигналдық ақпаратты кодалаудың мәтіндік әдісін, ал байланыс сеансын 

сипаттау үшін SDP хаттамасы ұсынылды. ITU-T сигналды көрсетудің 

бинарлы әдісін – ASN.1 қарастырады, ал байланыс сеансын сипаттау үшін 

арнайы құрал - Tag-length-value (TLV) ұсынады. Шлюз контроллері 

кодалаудың екі әдісін де үйлестіру керек, ал шлюз біреуін ғана үйлестірсе 

жеткілікті. 

 

MGCP және MEGACO хаттамаларын салыстырмалы талдау 

 

MGCP және MEGACO хаттамалары транспорт шлюздерді жоғары 

интеллектуалды контроллерлер басқаратын желілерде бірдей сәулетпен 

пайдаланылады. Екі хаттама да шлюздің бірдей түрімен жұмыс жасай алады. 

Шлюз порттары белгілі бір оқиғаны детекторлау және ылғи да бір 

сигналдарды генерациялауды үйлестіреді. ОКС7, DSS1, ВСК дабыл жүйесінің 

хабарламасын жеткізуі үшін бірдей транспорттық механизмдер 

пайдаланылады. Екі хаттамамен де жүзеге асатын байланысты орнату және 

жою үрдістері бірдей. Желіні қорғау үшін бірдей механизмдер қолданылады.  

MEGACO/H.248  хаттамасының MGCP хаттамасынан басты 

айырмашылығы болып байланысты ұйымдастырудың басқа моделін қолдану 

болып табылады. MEGACO/H.248 хаттамасы тек қана телефондық 

порттармен ғана емес, UDP-порттарымен де жұмыс жасайды. Бір жаққа 

қатысты порттардың байланысының топологиясын өзгерте отырып, 

басқарушы  MEGACO хаттамасының көмегімен конференцияларды оңай 

баптау алады, ал мұны MGCP хаттамасы жасай алмайды.  

MEGACO/H.248 кодалаудың екі түрін қарастырады, себебі MGCP 

хаттамасының хабарламасы мәтіндік қалыпта көрсетіледі, ал кодалаудың 

бинарлы әдісі үйлеспейді. Хаттамаларда әмірлердің әртүрлі параметрлері 

және қате кодтары қолданылады.  

MEGACO/H.248 хаттамасы MGCP хаттамасы сияқты әмірлер мен 

жауаптарды корреляциялауды қарастырады. Бірақ егер MGCP хаттамасында 

транзакция әмір және оған жауаптан құралады, онда MEGACO/H.248 

хаттамасында транзакция сұраныстан – сұрансқа акция мен жауаптар 

қосындысынан тұрады. Әрбір акция, өз кезегінде, бір мәтінге қатысты бір 

немесе бірнеше әмірлерден және оған жауаптардан тұрады. Мұндай құралды 

қолдану әртүрлі қосылыстарға қатысты дабыл ақпаратын өңдеуді параллелді 

жүргізе алатын контроллер есебінен таратылып жатқан дабыл ақпаратының 
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көлемін азайту және қосылысты орнатудың жылдамдығын көбейтуге 

мүмкіндік береді. 

 

Softswitch 

 

Softswitch – бұл 100мың абонентке дейін қызмет ету қабілеті бар және 

ашық стандарттарды үйлестіре алатын, сәйкесінше қосымша серверлармен 

өзара әрекет ететін, байланыстырудың басқару функциясын коммутация 

функциясынан айыруға арналған  жүйе. Softswitch ЖҚТЖ және дестелерді 

коммутациялау үшін басқару құрылғысы болуы қажет. Бірақ әрбір желі 

Softswitch-ті өзінше қабылдайды. ЖҚТЖ үшін ОКС7 (SP немесе STP) 

сигнализация пункті және басқа ЖҚТЖ-ның (E-DSS1, 2ВСК, R2) дабыл 

жүйесін үйлестіретін транзитті коммутатор, ал дестелер коммутациясы бар 

желілер үшін транспортты шлюздарды басқару құрылғысы (Media 

GatewayController) немесе дабыл басқарушысы болады. Ақпараттың түрлену 

функциясы толығымен MG транспорттық шлюзге, ал шақыруларды 

логикалық өңдеулері MGC шлюздардың басқарушысына беріледі. Мұндай 

құрылым шақыруларды өңдейтін бірдей бағдарламалы интеллект әр түрлі 

форматтағы әр түрлі ауызша дестелерді және әр түрлі физикалық транспорт 

желілерін қолдану соның ішінде компьютерлі стандартты платформаларды 

беру, операциялық жүйелерді және ортаны өңдеу мүмкіндігін береді (9.3 

суретті қара). 
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9.3 сурет – Softswitch-тің желілік ортасы 

 

10-дәріс. IP-телефония шлюздарының сипаттамасы 

 

Дәрістің мақсаты: IP-телефония шлюздарының сипаттамаларымен 

танысу. 

Жалпы жағдайда IP-телефония екі негізгі операцияға жүгінеді:  
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- екі бағытты аналогтық тілдің кодтаушы/декодтаушы (кодек) құрылғы 

ішіндегі цифрлы түрге түрленуі; 

- IP-желісімен таратылу үшін дестелердің оратылуы. 

Бұл функциялар көбінесе бірнеше түрлері бар автономды шлюздарды 

орындайды. Бұл ерекшеленген құрылғылар немесе орнатылған аппаратты 

және бағдарламалы қамтамасыз ету шлюзды араластырған маршрутизаторлар/ 

коммутаторлар болуы мүмкін. Басқа түрі – бұл шлюздің жойылған рұқсат 

құрылғысымен және модем пулдарымен жалғануы. 

Аппаратты шлюздардың жүзеге асу мүмкіндігіне тәуелді емес IP-

телефонияға мынадай қажетті қасиеттер ие болуы қажет: 

- H.323 стандартымен сәйкес келуі. IP-құрылғысының жұмысы үшін 

желіде коммутациялық дестемен мультимедиялық байланысты стандартайтын 

H.323v2 хаттамасы базалық хаттама болып қабылданды. Мультимедиялық 

ДК-ның тұтынушыларының БҚ H.323-пен мұндай шлюз жүйесіне қосыла 

алады. Мұндайда шақырулар H.323-ты қолдайтын басқа тұтынушылардың 

шлюздердеріне бағыттала алады. Нәтижесінде мұндай жүйе сөйлесудің, видео 

және мәліметтердің нақты уақыт масштабында интеграциялануын қамтамасыз 

етеді (мысалы, Microsoft NetMeeting жүйесі); 

- ресуртарды резервтеудің механизмінің болуы. Шлюздің маңызды 

сипаттамасы мәліметтерді немесе беріліп жатқан сөздердің арасындағы 

басымдылықтардың таңдау мүкіндігінің орындалуы үшін қандай да бір 

басымдылық сұлбасының қолдауы (RSVP резервтеу хаттамасы немесе – DS 

byte – қызметінің байт дифференциалдануы) болып табылады. Мұндай 

жағдайда  RSVP хаттамасы маршрутизаторларға дауыстық трафикті ұйымдар 

үшін өткізу жолағының бөлігін резервтеуге (алдын ала алуға немесе бос емес 

екенін көрсетуге) рұқсат береді; 

- негізгі телефондық интерфейс пен дабыл түрлеріне қолдау көрсету. 

Шлюз сипаттамасын сынаудағы маңызды пікірлердің бірі IP-шлюзін  (E1, PRI, 

BRI) қолдайтын барынша басқа телефондық интерфейстер және аналогты 

бөлігін сонымен қатар CAS, DTMF, PRI және ОКС № 7 телефондық 

сигнализацияның негізгі түрлерін қолдау болып табылады. Басты рөлді 

айтылып кеткен Н.235 ұсынысына сәйкес құрылғы механизмінің қорғанысын 

қолдау атқарады. 

- транспортты архитектуралар. Қазіргі шлюздармен жұмыс жасайтын 

транспортты архитектуралардың шегі барынша кең: ерекшеленген жолдар, 

ISDN, Frame Relay, ATM, Ethernet; 

- құрылғының құрылу модулін қамтамасыз ететін масшабтылықтың 

болуы. IP-телефония желісіндегі бұрмалану болуының бірінші жолына 

әрекеттелген дауыстық порттардың алдағы уақытта біртіндеп санының өсуі 

бар порттардың толық емес ресурстарының қолданылуы болуы мүмкін. 

Мұндай жағдайда порттардың саны шлюз жасай алатын бір уақыттағы 

қоңыраулар санына сәйкес келеді, себебі оның әрбір порты дауысты сингалды 

цифрлеуге арналған өзіндік (DSP – Digital Signal Processor) цифрлы сигналды 

процессоры бар; 
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- факс-байланысты қамтамасыз етуі.Ол МСЭ-Т-дан ұсынылған екі 

негізгі стандартқа сүйенеді. Факстың бейнелері электронды жәшікке енгізу 

түрінде таратылатындықтан, Т.37 стандарты факс таратылуын алушыға 

аралық сақтаумен жүзеге асырады. Т.37 факстың арқасында аппараттар және 

факс-серверлер ұлттық факстер тәрізді бір-бірімен өзара келісе әрекет ете 

алады.Тағы бір Т.38 стандарты нақты уақыт масштабында факстардың 

таратылуын факс-аппарат байланыстыру имитация әдісімен немесе FaxRelay 

атты модуляция әдісінің көмегімен сипаттайды. Т.38 ұлттық факсимильді 

байланықа ұқсас функцияларды орындауға қолданылуы мүмкін; 

- шлюзді басқару. Шлюздер басқару тәсілдеріне қатысты бір-бірінен 

ерекшеленуі мүмкін. Мәліметтерді басқару тәсілі шлюздар арасында IP-

адрестің телефонды нөмірлерін қайта кодтау және қоңырауларды 

маршруттаудың өзіндік функциясына ие. Олар шлюзбен конструктивті 

интеграцияланған немесе өз алдына бөлек «мультимедиялық менеджер 

конференциясын» немесе "көпдауысты менеджер рұқсаты" болуы мүмкін. 

Шешімнің бір түріне өзіне биллинг тәсілі, қоңыраулар маршрутизациясы және 

желілік басқарылуы кіретін біртекті дестенің қолданылуы болып табылады; 

- сөйлеу кодалануының әр түрлі алгоритмін орнату мүмкіндігі. 

Дауыстық ақпаратты сығу кезінде қолданылатын VoIP шлюзі IP-желісімен 

берілетін дауыстың сапалық көрсеткішіне кодтау сұлбасы айтарлықтай әсер 

етеді. Кең таралған сұлбалардың біріне өте үлкен дәрежелі ақпараты сығу 

және сәйкесінше спецификациялауды қамтамасыз ететін сұлба жатады. 

G.723.1 (5.3 кбит/с дейін) тағы басқа сұлбаларда қолданылады – G.729a, 

G.711, G.726, G.728.  

IP-телефония желісінде шлюздің орналасуы 10.1 - суретте көрсетілген. 

 

 
 

10.1 сурет - IP-телефония желісінде шлюздің орналасуы 

 

Соңғы уақытта IP-телефонияның барлық қойылымдары үшін құрылғы 

келесі түрлері шықты: 
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- АТС-ке цифрлы және аналогты интерфейстер арқылы жалғанатын 

және сөздік сигналдарды алдын ала өңдейтін, IP-дестелерді оралып және желі 

арқылы таралуы IP-телефонияның автономды шлюзімен қамтамасыз етеді; 

- УАТС моделінің корпоративті IP-желісіне қосылуы үшін 10/100BaseT 

(Ethernet ЛЕЖ) интерфейсті магистральді сөздік платалар қолданылады. АТС-

ке мұндай платаның орнатылуы сөздік трафиктің IP-десте түрінде локальді 

немесе глобальді желі дестелерімен бағытталуы мүмкіндігін береді, мұның өзі 

қазіргі кезде АТС-тан телефондық желіге қалай беріліп жатқанына тікелей 

байланысты; 

- IP-дестеге (IP-телефондар) сөздік ақпараттарды орайтын және 

телефондық желіге емес Ethernet ЛЕЖ-ге жалғанатын телефонды аппараттар. 

Мұндай аппараттар динамикалық конфигурациялау DHCP хаттамасын 

қолдана отырып, желі әкімшісінен минималді құрылымды талап етеді; 

- сөздік дестелердің IP (IP-АТС) хаттамасының негізіндегі халықаралық 

АТС функциясын орындауға арналған арнайы коммутаторлары; 

IP-телефония аппаратурасы біріккен немесе автономды конструкциямен 

шығады. Біріккен сервер шлюз функциясын, привратниктың және әкімшісінің 

(manager), яғни маршрутизациялауды іске асырады, биллингті ақпараттың 

жинақталуы (IP-адрес, сөйлесудің бастапқы және аяқталу уақыты және т.б.), 

эхосигналдардың басымдығы, сөйлесудегі детекторлеу тоқталуы, кірісіндегі 

тоқтатуды ыңғайлы (comfortnoise) шулармен толтыру, джиттерді азайту үшін 

қабылданған дестелер буферизациялануы, жоғалған сөздік дестелердің 

интерполяризациялануы және сонымен қатар сөйлесу арнасының жағдайын 

бақылау (тоқтатудың орташа уақыты, джиттер, дестелерді жоғалту пайызы), 

автономды конструкцияда бұл функциялар бөлек құрылғылармен 

орындалады. 

Бұрынғы модельдерде цифрлы сигналды өңдеу бағдарламалық әдіспен 

орындалған. Соңғы бағдарламалық өңдеуді аппаратты ауыстырды, ондағы 

негізгі рөлді DSP (Digital Signal Processing) платалары орындай бастады, 

нәтижесінде басты процессорды және оперативті жадыны жүктеді, 

құрылғының порттар санын көбейтті және сөздік ақпараттың кешігу уакытын 

азайтты. Өте жақсы танымал платалар DSP фирмалары Texas Instrument, 

Dialogic (DM3 IP Link) және Natural Microsystems (Quad E1) [8]. Протей-ITG 

шлюзінің құрылымдық сұлбасы арнайы DSP процессорының негізінде 

орындалған, ал қалған функциялар әмбебап процессорды қолданатын БҚ 

бойынша орындалады (10.2 суретті қара). 
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10.2сурет - Протей- ITG шлюзінің құрылымдық сұлбасы 

 

Телефондық сигнализацияларды өңдеу модулі телефондық 

құрылғылармен DSS1 және ОКС7 сигнал жүйелерін қоңырауларға қызмет 

көрсету (байланысты орнату, байланысты үзу және т.б.) процесінің жағдайын 

көрсететін ішкі жүйе қарапайымдылығын түзей отырып, өзара әрекет етеді 

және ЖҚТЖ және IP-желісі арасындағы байланысты орнату үшін шлюздің 

логикалық қызмет модулін қолданады. H.323 сигнализация модулі RAS, 

H.225.0 (Q.931) және H.245 хаттамаларының ақпараттық сигналдарын 

өңдейді. IP-желісіндегі қоңырауларға қызмет көрсету процесінің жағдайы 

туралы ақпарат шлюздің логикалық қызмет модуліне беріледі. IP-

телефониядағы шлюздің логикалық қызмет модулі IP-желісінен ЖҚТЖ-ге 

келіп түскен қоңыраулар маршрутына жауап береді. Рұқсат бақылауы және 

келесі анықтаушы және қажетті көрсетілуші қызметті шақырушы абоненттің 

телефон нөміріне талдау жасау тәрізді операциялар жасалады. IP дестелер 

маршрутизациясының желі бойынша алдағы уақытта таратылуы үшін сөйлеу 

дестеленуінің модулі ЖҚТЖ-дан тұрақты жылдамдықпен келетін сөйлеу 

сигналының дайындалу функциясын орындайды. Модульдің басты 

функциялары: ИКМ әдіспен сөйлеу сигналының түрленуі, эхокомпенсация, 

сөйлеу сигналының кодталуы, қосылу адаптациясы және сөйлеудегі тоқталу 

және белсенді периодтардың табылуы болып табылады. Сонымен қатар 

модуль детекторлеуге және DTMF сигналының генерациялануына және 

факсимильді және модемді сигналдардың өңделуіне жауап береді.  

Сөйлеудегі белсенді периодтарды анықтаудағы механизм ЖҚТЖ-дан 

алынған сигналды ондағы сөйлеу ақпаратына қатысты салыстырады. Егер 

белгілі уақыт ішінде сөйлеу ақпараты анықталмаса, IP-желісіндегі сөйлеу 

ақпараттардың берілуі тоқтатылады. Мұндай механизм өткізу жолағының 

қолданылу тиімділігін сәйкесінше өсіреді. Жолақты үнемдеу 60%-ға дейін 

жетуі мүмкін.  

10.3 - суретте сөзді дестелеу модулінің құрылымы көрсетілген.  

 



44 

 
 

10.3 сурет – Сөзді дестелеу модулі 

 

11-дәріс. ІР-желісінің қызмет көрсетуі 

 

Дәрістің мақсаты: ІР-желісінің қызмет көрсету сапасымен танысу. 

ІР хаттамасы негізіндегі коммутациялық десте желісінің кепілді өткізгіш 

қасиеті жоқ, себебі толық жеткізуге кепіл бермейді. IP-телефония құжат 

алмасудың бір түрі, онда құжаттардың келу реті және дабылдың берілу 

динамикасы маңызды. Ол кодтаудың соңғы әдістерін және ақпараттың 

берілуін қамтамасыз етеді. TCP/IP стектің транспорт хаттамалары, ІР 

хаттамасының үстінен функционалды жұмыс жасайды. Ол кідірістерге 

сезімтал жұмыс жасау трафигінде жоғары сапа көрсетпейді. ТСР хаттамасы 

ақпаратты жеткізу кепілдігін бергенмен, оны белгісіз кідірістермен жеткізеді. 

UDP хаттамасын ақпаратты осы шақта аудару үшін қолданады. Ол ТСР 

хаттамасына қарағанда ақпаратты аз кідіріспен ауыстырады, бірақ ІР 

хаттамасы сияқты ешқандай қызмет көрсету сапасын бермейді. 

Сонымен бірге мынадай механизмдерді қамтамасыз ету керек. Кедергіге 

сезімтал ақпараттың берілуі кезінде немесе кідіріске сезімтал емес ақпаратқа 

қарағанда дәрежелі орынды алатын ақпарат кезекте тұрып қалмайды. 

QoS (Quality of Service) қызмет көрсетудің керекті сапада кепіл беру 

үшін желіде келесі механизмдер жұмыс жасау керек:  

Сапаның қаралып жатқан көрсеткіштері: 

- желідегі кідірістің өзгерісі; 
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- желінің өткізгіш қасиеті. 

Жауап беру уақыты келесі көрсеткішпен бағаланады: 

- ақпаратты беру және ақпаратты алу уақыт аралығымен растау; 

- бір бақытты бос құрылымның уақыт кідірісі  әрі уақыт кідірісі деп те 

атайды (latency); 

- өткізгіш қасиеті. 

Дайын болуы және сенімділігі былай бағаланады: 

- желінің ресурстарына қол жетімділік немесе коэффицентті қолдануға; 

- 7 күн аптасына, 24 сағат тәулігіне жұмыс жасау көрсеткішінің 

мүмкіндігін қадағалау. 

ІР желісінде қолданылатын QoS қамсыздандырудың шаралары: 

- ресурсты резервтеу (байланыс кезінде орындауға қажетті ресурстар 

уақытша резервтеледі және сұралады); 

- трафик приоритеті (трафиктің желіде классқа бөлінуі соның ішіндегі 

приоритетті қызмет көрсету ретімен) 

- қайта маршруттау (желіде құжат алмасуда трафикті резервті 

маршрутқа алмастырады). 

Қазіргі заманғы ІР желілерінде жоғарыда көрсетілген шаралар IntServ, 

DiffServ және MPLS технологияларының көмегімен RSVP хаттамасының 

қолдануымен іске асырылады. 

Y.1540 қолдауымен желінің келесі мінездемесі анықталады. 

Y.1540 келесі жүйенің мінездемелер, бас сапалы қызмет көрсетуге басты 

ықпал ету (ақпарат жіберішіден ақпарат алушыға дейін), қолданушымен 

бағаланады: 

-  жүйенің қызмет көрсетуі; 

-  жүйенің кепілділігі/ жүйелік элементтер; 

- кідіріс; 

- кідіріс варияциясы; 

- ақпараттың жоғалуы. 

Қолданушының жүйелік қызмет көрсетуі (немесе ақпараттың берілу 

жылдамдығы) берілістің тиімді жылдамдығы ретінде анықталады. Ол бит 

секундпен өлшенеді. Ол өлшем жүйенің өткізгіш қасиетінің максимумымен 

сәйкес келмейді. Әдетте қызмет көрсетудің минимумын қызмет көрсету 

провайдері қамтамасыз етеді. Ол өз алдына жүйелік провайдерден кепіл алу 

керек. 

Қолданушылар әдетте байланыс желісінен жоғарғы сапалы кепілділікті 

күтеді. Жүйенің кепілділігі параметрлер тізбегімен анықталады. Оның ішінде 

көбінесе қолданылатыны дайындық коэффициенті. Ол жай объектің 

суммалық объектің қаралу уақытының қатынасына тең, оның ішіне куту 

уақыты және қабылдамау уақытының аралығы кіреді. Бәрі дұрыс болған 

жағдайда дайындық коэффициенті 1 тең болу керек, ол жүйенің жүз пайызға 

дайын екенін көрсетеді. 

ІР дестенің жеткізу мінездемесімен МСЭ-ТY.1540 келесі 

параметрлермен анықталады. ІР дестенің кідіріспен жеткізілуі (IP packet 
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transfer delay, IPTD). IPTD параметрлері екі оқиғаның уақыт аралығымен 

анықталады (t2- t1), дестенің кіру уақытымен t1 және шығу уақытымен t2, 

онда (t2> t1) және (t2 - t1) = Tmах. 

IPTD параметрі барлық пакеттер үшін дестенің жіберуші және 

қабылдаушы арасындағы жіберілу уақыты болып анықталады, соның ішінде 

дұрыс берілген және қатемен берілген. ІР дестенің орташа кідіріс уақыты 

әдейіленген Y.1540, жіберілген және қабылданған дестелердің орта 

арифметикалық өлшімі ретінде анықталады. Орта кідірістің мәні жүйеде 

беріліп жатқан трафиктің және мүмкін жүйелік ресурстардың, соның ішінде 

өткізгіш қасиетіне байланысты. Ауырлықтың көбеюі және қол жетімді 

ресурстың азаюы дестенің орта кідірісінің көбеюіне және түйіндердің ретінің 

көбеюіне әкеліп соқтырады. Сөйлеу ақпараты соның ішінде, бейне ақпарат 

трафиктің мысалы бола алады. Ол кідіріске сезімтал болып келеді, сол 

уақытта деректердің қосымшасы кідіріске аз сезімтал болып келеді. Дестенің 

кідіріс уақыты белгілі бір мәннен асқанда Тmах, ондай дестелер лақтырылып 

тасталады. Осы шақтағы қосымшалар (мысалға ІР-телефония) ол сөйлесудің 

сапасының төмендеуіне әкеліп соқтырады. ІР дестенің орта кідірісіне 

шектеулер, VoIP технологиясын енгізуде маңызды рөлді атқарады, бейне 

конференциялар және де басқаларына байланысты. Бұл параметр көбінесе 

қолданушылардың бұндай қосымшаларды қабылдауға дайындығын 

анықтайды. 

IP дестенің кешігу вариациясы (IP packet delay variation, IPDV) Vk 

параметрі IPDV кешігу вариациясын сипаттайды. k индексі бар  IP- дестесі 

үшін бұл параметр k индексті дестені жеткізу кезінде Xk кешігуінің абсолютті 

айырмашылық үлкендігі және IP дестенің белгілі эталондағы кешігіп 

жеткізуінің үлкендігі, dl,2 мұндай желілік нүктелер үшін Vk= Xk– d1,2 күйіндегі 

кіріс және шығыс нүктелерімен анықталады.  

IP дестесі жеткізілуінің эталонды кешігуі , d1,2, мәліметтер арасындағы 

желі нүктелеріндегі IP бірінші дестесінің жеткізу кешігуі қорек көзі мен 

қабылдаушы арасында абсолютті мәнімен анықталады. IP дестесінің немесе 

джиттердің кешігу вариациясы дестелердің қабылдаушыға бірінен кейін бірі 

тізбектей белгілі уақыт мезеті сайын келмегендіктен пайда болады. IP-

телефония жүйесінде бұл мысалға дыбыстың бөгеуілге ұшырауына әкеледі,  

ал бұл нәтижесінде сөйлеудің түсініксіз болуына әкеліп соқтырады. 

IP дестелердің жоғалу коэффиценті (IP packet loss ratio, IPLR). IPLR 

коэффициенті жоғалған дестелердің барлық санының таңдалған терудегі 

жіберілген және қабылданған дестелердің жалпы санына қатынасымен 

анықталады. IP желісіндегі дестелердің жоғалуы көп жағдайда таратылу 

кезіндегі кешігу уақыты жоғарыда анықталған Тmах тәрізді нормадан асып 

кеткен мәнге ие болады. Егер дестелер жоғалатын болса, онда мәліметтерді 

тарату кезінде қабылдаушы жақтан таратуды қайта сұрау мүмкіндігі бар. VoIP 

жүйесінде қабылдаушыға кешігіп келген Тmах-ты арттыратын дестелер алып 

тасталынады, ал мұның өзі қабылданып жатқан сөйлеудің жетпеуіне әкеледі. 
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Дестелердің жоғалуын тудыратын себептердің арасына қайта жүктеу кезінде 

пайда болатын желі түйіншегіндегі кезектер санының өсуін айта кеткен жөн.  

IP дестенің қателер коэффиценті (IP packet error ratio, IPER). IPER 

коэффициенті қатемен қабылданған жалпы дестелер санының қатемен 

қабылданған сәтті қабылданған дестелер санына қатынасымен анықталады.  

Y.1540 ұсынысы параметрлердің сандық мәнін, 11.1-кестесіндегі 

параметрлердің мәнін анықтайды.  

 

11.1 кесте - IP-телефония желісі сипаттамасы үшін нормалар 

Сипаттамалар  QoS класстары 

0, мс 1, мс 2, мс 3, мс 4, с 5 

IPTD 100 400 100 400 1 норм. 

емес 

IPDV 50 50 норм. 

емес 

норм. 

емес 

норм. 

емес 

норм. 

емес 

IPLR 1х10
-3 

1х10
-3

 1х10
-3

 1х10
-3

 1х10
-3

 норм. 

емес 

IPER 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 норм. 

емес 

 

Y.1541 QoS класстары мен қосымшалары арасындағы сәйкестікті 

орнатады:  

- 0 класс – жоғары деңгейлі интерактивті (VoIP, бейне конференциялар) 

сипаттайтын джиттерге сезімтал болатын нақты уақыт қосымшасы; 

- 1 класс – джиттерге сезімтал болатын интерактивті (VoIP, бейне 

конференциялар) нақты уақыт қосымшасы; 

- 2 класс – жоғары деңгейлі интерактивті (мысалы, сигнализация) 

сипаттайтын мәліметтер транзакциясы; 

- 3 класс – интерактивті мәліметтер транзакциясы;  

- 4класс – жоғалулардың төменгі деңгейін өткізетін қосымшалар (қысқа 

транзактар, мәліметтер массивы, бейне ағыны); 

- 5 класс – IP желісіндегі ұлттық қолданулар. 

 

IP-желісіндегі нақты уақыт трафигі 

 

VoIP-трафигінің көп бөлігін кешігуге сезімтал ақпараттар ағыны 

құрайды. Максимальді кешігу 250 мс аспау керек, сонымен қоса мұнда соңғы 

станциядағы ақпаратты өңдеу уақыты да кіреді. Кешігу вариациясын 

(джиттер) сонымен қатар минимумға сәйкес келтіру қажет. Ескеру керек жайт 

ақпаратты сығу кезінде тарату кезінде пайда болатын қателерге сезімтал 

келеді және оларды қайта сұрау жолымен нақты уақытта тарату қажеттігінен  

дұрыстауға болмайды [10]. 

Жалпы ақпараттық сөйлеудің кешігуі екі негізгі бөлікке бөлінеді – 

кодтау кезіндегі кешігу және шлюздағы сөйлеудің детекторленуі немесе 
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терминалды құрылғының тұтынушылары және желінің өзімен енгізілетін 

кешігу. Жалпы кешігуді екі жолмен азайтуға болады: біріншіден, желінің 

инфрақұрылымын ондағы кешігу минимальді болатындай етіп жобалау, 

екіншіден, сөйлесу ақпаратын шлюзбен өңдеу уақытын азайту.  

Желідегі кешігуді азайту үшін транзитты маршрутизаторлардың санын 

азайту қажет және оларды бір-бірімен жоғары жылдамдықты арналармен 

байланыстыру керек. Ал кешігу вариациясын үтіктеу үшін әсері түрде 

мынадай әдістерді қолдануға болады, мысалы желілік ресурстарды резервтеу 

механизмі. Бұдан құтылудың бір тәсілі сөйлесу және нақты уақыт режимінде 

таратылуды қажет ететін  басқа ақпарат кезекте статистикалық ақпаратпен 

бірдей тұрмас үшін (қарапайым, дауыстық емес мәліметтер) ерекшелену және 

дауыстық ақпаратты құраушы дестелердің сұрыпталуы болып табылады. 

DiffServ локальді жүйеге бара жатқан дестелерді трафиктен 

классификациялауға мүмкіндік береді. Желіге түсуші трафик жіктеледі және 

шектік маршрутизаторларымен нормаланады. IntServ сервис моделі  RSVP 

қарағанда  әрбір қосымшаның максималды қажеттілігін ескере отырып, 

трафиктің әр түріне жеңіл қызмет көрсетуді ұйымдастыра алады. 
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Қысқартулар тізімі 

 

 

АТС – автоматты телефон станциясы 

АДИКМ – адаптивті дифференциальді ИКМ 

АЦТ – аналогты-цифрлы түрлендіргіш 

ЕСК – ерекшеленген сигналды канал 

ҚҚКТ – қосымша қызмет көрсету түрі 

ИКМ – импульсті-кодалық модуляция 

ДК -  дестелер коммутациясы 

ЛЕЖ – локальді-есептегіш желі 

ХЭО- халықаралық электрбайланыс одағы 

ОЖ – операцииялық жүйе 

ОАД – ортақарналы дабыл 

ДК – дербес компьютер 

БҚЕ – бағдарламамен қамтамасыз ету  

СД – сөйлесу дестесі 

СТҚ –сөйлесуді түрлендіруші құрылғы  

ОҚТЖ –ортақ қолданушы телекоммуникациялық желі 

ЦАТ – цифро-аналогты түрлендіргіш 

ҚӨО – қоңырауды өңдеу орталығы 

ARPA (Advanced Research Projects Agency) - берілуші зерттеуші 

жобалардың агенттігі 

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) – асинхронды таратылу әдісі  

BGP (Border Gateway Protocol) - шектік шлюздің хаттамасы 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) –

коллизия анықтаушымен басқарушы тасушымен көпретті рұқсат 

CTI (ComputerTelephoneIntegration) – компьютерлі-телефондық 

интеграция 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – хосттың динамикалық 

конфигурациясының хаттамасы 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – цифрлы абоненттік 

жолдың мультиплексоры 

DSP (Digital Signal Processing) – сигналды процессор 

DSS1 – цифрлы абонентті дабыл жүйесі 

DTMF (DualToneMultiFrequency) –көпжиілікті теру 

EGP (ExteriorGatewayProtocol) – ішкі шлюздің хаттамасы 

FTP (File Transfer Protocol) –файлды тарату хаттамасы 

HTTP(Hyper Text Transfer Protocol) –гипертекстті тарату хаттамасы 

IETF (Internet Engineering Task Force) – ғаламтор тапсырмаларын 

шешудегі топтық мәселе 

IP (Internet Protocol) –желіаралық хаттама 

ISDN (Integrated Services Digital Network) –интеграциялау қызметінің 

цифрлы желісі 
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ISO (International Organization for Standartization) – стандарттарды 

өңдеудің халықаралық ұйымы 

ITU-T (International Telecommunication Union) –стандартизациялаудың 

халықаралық ұйымы 

IVR (Interactive Voice Response) – дауыстық автоинформаторлар 

MEGACO/H.248 – шлюздарды басқару хаттамасы 

МС (Multipoint Controller) – конференциялардың басқарушысы 

MCU (Multipoint Control Unit) – конференцияларды басқару құрылғысы 

MGC (Media Gateway Controller) – мәліметтерді тарату ортасы 

арасындағы бақылаушы шлюздары 

MGCP (Media Gateway Control Protocol) –медиашлюздерді бақылау 

хаттамасы 

МР (Multipoint Processor) – көпнүктелі процессор 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) – белгі бойынша көп хаттамалы 

коммутация 

NGN (Next Generation Networks) –келесі ұрпақ желісі 

OSI (Open System Interconnection) –ашық жүйенің байланыс моделі 

OSPF (Open Shortest Path First) – ең қысқа жолды іздеу алгоритміне 

негізделген маршрутизациялау хаттамасы 

PSTN (Public Switched Telephone Network) – ортақ қолдану телефонды 

байланысының коммутацияланған желісі 

QoS (Quality of Service) –қызмет көрсету сапасы 

RAS (Registration, Admission and Status) – жасырынды соңғы 

құрылғының өзара әрекет ету хаттамасы 

RIP (Routing Information Protocol) –ақпараттар маршрутының хаттамасы 

RSVP (Resource ReSerVation Protocol) – ресурстарды резервтеудің 

хаттамасы 

RTP (Real-Time Transfer Protocol) – нақты уақыттағы тарату хаттамасы 

RTCP (Real-Time Transfer Control Protocol) – нақты уақыт режиміндегі 

таратуды басқару хаттамасы 

SDP (Session Description Protocol) – сеанстарды сипаттау хаттамасы 

SIP (Session Initiation Protocol) –сеансты инициалдау хаттамасы 

SP – сигнализациялау пункті 

STP – сигнализациялаудың транзитті пункті (аумағы) 

TAPI(Telephony Application Programming Interface) – телефония үшін 

қосымшаларды бағдарламалаудың интерфейсі  

TCP (Transmission Control Protocol) – таратуды басқару хаттамасы 

UA (User Agent немесе SIP client) – тұтынушы агенттігі 

UAC (User Agent Client) – тұтынушы агенттігінің клиенті 

UDP (User Datagram Protocol) –дейтаграмманы тұтынушы хаттамасы 

UAS (User Agent Server) – тұтынушы агенттігінің сервері 

VoIP (Voice over IP protocol) –IP үстіндегі дауыс   

VPN (Virtual Private Network) – виртуальді уақытша желі  
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