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Аннотация 

В данном учебном пособие содержится описание основ сетей IP 

телефонии. В первой разделе приводится история, предпосылки, основные 

термины, относящие к IP телефонии, раскрываются принципы пакетной 

передачи, алгоритмы и проблемы связанные с пакетизацией  речи. Второй 

раздел подробно описывает сети, построенные на стандарте  H323, а именно 

архитектура, сценарии работы и перспективы использования данного 

стандарта в будущем. Третий раздел содержит информацию о самом 

популярном протоколе на данный момент для сетей IP телефонии - SIP. 

Описаны принципы протокола, адресация и архитектура сетей. Четвертый 

раздел описывает основные протоколы сигнализации в сетях пакетной 

передачи речи - MGCP и MEGACO/H.248. Приведена классификация, модель 

и сравнительный анализ протоколов. Сети IP телефонии имеют большие 

перспективы в будущем и изучение протоколов пакетной передачи речи 

имеют важную роль в формирования специалиста по специальности 

"Радиотехника, электроника, телекоммуникации". 

 

Кіріспе 

Қазіргі кезеңде жаһандық компьютерлендіру IP (Internet Protocol) 

хаттамасының негізінде деректерді тарату желілерінің серпінді дамуына 

әкелді, ал  ол ақпараттық технологиялардың дамуына  ықпал етті. 

IP-желісін пайдалана отырып, нақты уақыт режімінде екі компьютерлер 

арасында сандық ақпарат жіберу үшін тек мәліметтермен ғана емес сондай-ақ 

бейне мәліметтерді, дауыстық немесе факсимильді хабарларды алмасуға 

мүмкін болды. 

Интернетті қолдану жаһандық көлемде осы қызметті жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

IP желілері арқылы сөз жеткізу технологиясы қолданыстағы 

компьютерлік желілерде  телефондардың  шоғырлануына негізделген. 

IP-телефониясы классикалық телефон желілерінің дәстүрлі 

қызметтерімен қатар (шақыруды күту, көпарналы нөмірлер, конференц 

байланыс және т. б.) сияқты жаңа мүмкіндіктер ұсынады: 

- деректердің компрессия алгоритмдері есебінен  арналардың өткізу 

жолағын  тиімді пайдаланады; 

- мультимедиялық трафикті тарату желісімен басқаруды кеңейтеді 

(сөйлеу, деректер, бейне); 

-  қалааралық және халықаралық қоңыраулар шығындарын қысқартады; 

- пайдаланушыларға телефонның байланыс тәсілдерін таңдауға 

мүмкіндік береді. 
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Заманауи өмірде IP телефониясы барған сайын қарым-қатынастың 

танымал әдісі болып келеді. Бастапқыда ол IP телефониясының - 

компьютерлік қосымшаларының бірі ретінде ұсынылды. Компьютерлік 

телефония 80-ші жылдардың ортасында компьютер және телефон 

технологияларының тоғысында пайда болған жаңа сала.  

Бұл - өте ірі және өте шағын жүйелерді құруға  мүмкіндік беретін дербес 

компьютерлерге арналған кеңейту платасының негізіндегі ашық технология. 

Компьютерлік телефонияның негізгі қолдану саласы болып табылатындар 

мыналар: 

- телефон жалғауларының компьютерлік басқаруы (зияткерлік 

коммутация, телефон қоңырауы интеллектуалдық бөлу, телефон желілері 

келісу); 

- телефон абоненттерінің ақпараттық компьютерлік жүйелермен 

дауыстық диалогы (ақпараттық-анықтамалық жүйе, «электрондық кеңсе» 

жүйесі,  телефон арқылы тапсырыстарды қабылдау жүйесі); 

- телефон қоңырауларының компьютерлік бақылауы (телефон 

келіссөздерін  дискіге жазу, баршаға хабар жеткізу жүйесі); 

- internet-телефония (жалпы рұқсат етілген телефон желісіне Internet 

арқылы шығу, Internet арқылы факсимилды хабарламаларды жеткізу). 

IP-телефония бизнесті жүргізу тиімділігін арттырады және әртүрлі 

бизнес-қосымшалармен бірігуі сияқты бұрын қол жетімді болмаған 

операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. IP-телефония келесі H. 323, 

SIP және MGCP хаттамалары IP-желілерінде мультимедиа-шақырулары мен 

медиа-трафикті таратудың басқаруын және бұл ретте телефон сигнализациясы 

жүйелерін құрудың әртүрлі үш түрін жүзеге асырады. 

1 IP-телефониясының тарихы мен даму жолдары 

IP телефониясының даму тарихы. 

1925 жылы ірі америкалық AT&T телекоммуникациялық 

компаниясында қызмет көрсету аясын кеңейту технологиясын одан әрі 

жетілдіру мақсатында зертхана ашылды (Bell Laboratories). 

1928 жылы Homer Dudley адам сөзін дыбыстау мүмкіндіктері мен сөз 

дыбысының  анализі негізінде жұмыс істейтін дауыстың бірінші электронды 

синтезаторын жасайды. Бұл жұмыстар кейінірек Екінші дүниежүзілік соғыс 

кезінде құпия хабарламаларды жеткізу үшін пайдаланылды. Жиырма жылдан 

астам теориялық зерттеулерден кейін перспективті зерттеулер (ARPA) 

басқару жөніндегі мемлекеттік мекемесімен дестелік коммутациядан тұратын 

алғашқы желісі құрылды. Бұдан әрі, 1973 ж Боб Маколи және Чарли Радар  

1969 жылы құрылған ARPANET желісі арқылы бірінші дауыстық топтама 

жіберді. Осы бірінші вокодер дауыс жіберу үшін желілік болжамын (LPC) 

пайдаланды, содан кейін 1982 жылы бұл LPC әдісін PSTN (Public Switched 

Telephone Network) телефон желісімен жергілікті желі арқылы дауыс жіберу 

үшін қолданды [1]. 
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1972 ж. Винт Серф және Боб Кан ғалымдары TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/ Internet Protocol) хаттамаларының әзірледі.  

1980 ж. CompuServe қызметі деректерді тарату қызметтері және UseNet 

телеконференция қызметімен қатар чат үшін жеке сервис шығарды. 

1988 ж. МСЭ-Т Lincoln Labs құрылған G. 722 бейнекодекті  бекітеді. 

1989 жылы Тим Бернерс-Ли және CERN ғылыми ұйымның зерттеушілер 

тобы гипермәтінді құжаттарды HTTP (Hypertext Transfer Protocol) тарату 

хаттамасы және желіде Web-парақшаларын құру және қарау үшін гипермәтін 

белгілер тілін HTML (HyperText Markup Language) жасады. Олар сондай-ақ 

Интернетте-URL (Uniform Resource Locator) мекенжайын жазу әдісін ойлап 

тапты. 

1991 жылы бірінші көпшілік қосымша IP-телефоны NetFone атымен 

жарыққа шықты, кейінірек Speak Freely атымен өзгертілді. 

1993 ж. David Allen және Herold Williams алғашқы бейне қатысу жүйесін 

әзірледі, әуел бастан Teleport атпен шықты, содан кейін TeleSuite деп аталды. 

Иллинойс штатының университетінде 1993 жылы Чарли Кляйн ДК-і 

үшін Maven атты бірінші бағдарламасын құрды, ол дестелік желілер (Internet) 

арқылы дауыс таратуды қамтамасыз етті. Сол кезде Корнельск 

Университетінде әзірленген Macintosh CU-SeeMe компьютерлеріне арналған 

бейне-конференциялар үшін мультимедиялық қосымша бағдарламалар 

танымал болатын. 

1994 ж. екі бағдарлама Endeavor NASA кемесінің ұшуы кезінде 

қолданылды. 

Бұл ретте CU-SeeMe бағдарламасының көмегімен Жерге бейне 

жіберілді. ал  Maven көмегімен –астронавт дауысы жіберілді. 

1995 жылының ақпанында VocalTec израил компаниясы  Windows 

операциялық жүйесінде жұмыс жасайтын мультимедиялық  РС иелеріне арнап 

Internet Phone бағдарламасының бірінші нұсқасын шығарды. Бұл Интернет-

телефония дамуының бастамасы.  

1995 жылдың қыркүйегінде Техас штатында алғашқы DigiPhone 

дуплекстік программасы шығарылды. Бұл интерактивтік байланыстың пайда 

болған уақыты деп есептеледі. 

1996 жылы классикалық телефон аппаратының Интернетпен жұмыс 

жасауын ұйымдастыру мақсатында VocalTec және Dialogic екі ірі 

өндірушілері «Internet Telephone Gateway» бірлескен жобасын іске асырды. 

Нәтижесінде VTG (VocalTec Telephone Gateway) арнаулы телефон шлюзі 

жетілдіре түсті, ол интернет желісі мен жалпы пайдаланудың дәстүрлі 

телефон желісін біріктірді. Сонымен бір VTG жүйесінде Dialogic көпарналы 

дауыстық платасы бар, ол тәуелсіз сөйлеудің сегіз арнасын Интернет желісі 

арқылы жалғастырып және телефон нөмірлерін ІР-адреске түрлендіріп 

отырады, ал қабылдау жағында кері түрлендірулер жүзеге асырылады. Бір 

абоненттің сөзін сол өнімде тарату үшін арна жолағының кеңдігі 11 кбит/с 

жеткілікті болған. Халықаралық және қалааралық сөйлесулердің төмен 
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байланыс құны мен арнаны толығымен пайдалануы телекоммуникациялық 

әлемде түпкілікті өзгерістер жасаудың негізгі себебі болды. 

1996 жылы алғашқы РВХ-сервері әзірленді (1.1 сурет). 

 

 
 

1.1 сурет – Серверлік РВХ-жабдығы 

1999 ж. Mark Spencer алғашқы IP-PBX Asterisk әзірледі. 

2002 – 2003 жылдары «пиринговая» орталықтандырылмаған (Р2Р) IP-

телефониясы құрылады. Интернет-телефония. Skype жобасының басталуы. 

2003 ж. Niklas Zennstrom және Janus Friis Skyper негізін қалады, 

кейінірек Skype атауымен қысқартылды. Skype пайдаланушыларға бір-біріне 

тегін қоңырау шалып және кәдімгі (PSTN)  телефон нөмірлеріне ақылы 

қоңырау шалуға мүмкіндік берді. Skype P2P және клиент-серверлік 

бағдарламаның гибриді болып табылады 

2004 ж. АҚШ байланысының федералдық комиссия төрағасы Michael 

Powell VoIP телефондық емес  ақпараттық сервис деп тану туралы қаулы етті. 

Бұл дегеніміз телефондық желілердің пайдаланушыларынан гөрі VoIP-сервис 

клиенттері аз салық  төлеуге тиіс екенін білдіреді. IP-Centrex. Freeware IP-

PBX. 

2005 ж. бастап  IP-шақырулары кең қолдау тапты. 

В 2006 ж. алғашқы мобилді VoIP-қосымшасы  шығарылды. 

2007 жылы VocalTec алғашқы VoIP MagicJack аппараттық құрылғысын 

шығарды, оның көмегімен компьютерге стационарлық телефонды қосуға 

болады. 

Келешекте IP-телефония сапалық өзгерістерге ұшырады және бірте-

бірте қосымша қызметтен  негізгі сервисге айналды. 

Қазіргі даму кезеңі байланыс желілерінің конвергенциясымен және 

NGN көшумен сипатталады. 
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1.2 Негізгі терминдер мен анықтамалар  

IP-телефониясы деп ұйымдастыру құралы ретінде және халықаралық, 

қалааралық жергілікті телефон сөйлесулерін жүргізу және нақты уақыт 

режимінде факстерді жіберетін IP (Internet Protocol) желіаралық қатынас 

хаттамалары негізінде дестелерді коммутациялайтын кез келген желілірді 

ішінара немесе толық қолдануға мүмкіндік беретін технологияны айтады. 

«VoIP» (Voice over IP) термині шетелде қолданылады және IP хаттамасы 

негізінде  дауыс пен факсты жіберу технологиясын сипаттайды.  

«VoIP» – «IP-телефония» терминінің синонимі.  

Интернет-телефония (Интернет-телефония) – бұл, телефон трафигінің 

топтамаларын тарату арналары ретінде Internet желісінің арналары 

пайдаланылған. 

«Компьютерлік телефония» термині CTI (Computer Telephony 

Integration), компьютерлік-телефон интеграция тұжырымдамасына сәйкес 

пайда болды, ол бизнес-үдерістерді автоматтандыру үшін телефон және 

компьютер жүйелерін біріктірді. Бұл ретте телефонияда CTI ашық 

технологияларының барлық артықшылықтары пайдаланыла бастады: 

икемділігі, үйлесімділігі, мәліметтерді өңдеу құралдары, қол жетімді 

интерфейс, ашық стандарттар және т. б. телефон жалғауды басқару 

құралдары. 

CTI Технологиясы – бұл әдеттегі телефон аппараты компьютермен 

қарым-қатынас жасау үшін терминал ретінде ұсыну. CTI технологиясының 

арқасында көптеген қосымшалар жұмысының мүмкіндігі туды: дауысты 

интерактивті өңдеу, дауыстық пошта ұйымдастыру, сөзді айырып тану мен 

сөз мәтінін түрлендіру алгоритмдерін, телефон сөйлесушілерінің көпарналы 

жазбасын, телефон сигнализациясының әр түрлі хаттамаларын түрлендіру 

алгоритімін қолдану және т. б. 

Мультимедиа - бұл мәтін, компьютерлік графика, бейне және дыбыстың 

үйлесімділігі. Мультимедиялық қосымшалардың артықшылығы, олар 

берілетін ақпараттың барлық түрлерімен үйлесімін тапқан: мәтін, графика, 

дыбыс, анимация. Қосымшалардың барлық төрт түрлерімен үйлесімі 

пайдаланушының тауар немесе қызмет туралы ақпаратты қабылдауға 

мүмкіндік береді. 

1.3 IP телефониясының стандарттауы 

Желілер дамуының ерте кезеңінде (1960-1970 жж.) «жабық» байланыс 

жүйесі жұмыс істеді, олардың технологиялық шешімдеріне стандарттау 

жүргізілген жоқ. 

Әртүрлі өндірушілердің жабдықтары желілік жабдықтардың 

сәйкессіздігінен желі ішінде өзара әрекеттесе алмады. Стандарттау IP-

телефониясының маңызды факторы болып табылады [2]. Хаттамалар мен 

техникалық жағынан белгілі бір талаптар стандартталады. IP-телефониясының 

стандарттау мәселелерімен айналысатын негізгі ұйым болып табылатындар: 
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- МСЭ-Т Халықаралық электрбайланыс одағы (International 

Telecommunications Union – Telecommunications, ITU-T) 

телекоммуникациясының  стандарттау секторы. IP-телефониясының алғашқы 

техникасының дамуы ITU-T ұсынымдарына сүйенді; 

- телекоммуникация бойынша Еуропа стандарттау институты (European 

Telecommunication Standard Institute, ETSI) TIPHON (Telecommunications and 

IP Harmonization over Network) атты жоба әзірледі. 

Жобаның мақсаты – IP-телефон желілерін жалпы қолданыстағы (PSTN) 

телекоммуникация желілерімен және ұялы желілермен қатынасын қамтамасыз 

ететін Интернет-телефонияның жаһандық стандарттарын әзірлеу. Бұл ретте 

PSTN абоненттері IP-телефония қызметіне қол жеткізулері үшін  ITU-T Е. 164 

ұсынымдарында сипатталған қалааралық нөмірлеуге байланысты қызметтің 

жаһандық кодын бөлу ұсынылды; 

- Интернет (Internet Engineering Task Force, IETF) инженерлік мәселесі 

бойынша жұмыс тобы Интернеттің мультимедиялық мүмкіндіктерін 

дамытумен айналысады;  

- Америкалық ұлттық стандарттау институты (American National 

Standards Institute, ANSI); 

- Электртехникасы және электроника бойынша инженерлер институты 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE); 

- VoIP форумы. 

Стандарт түрлері: 

- De jure (заңды) – ресми заңдар бойынша қабылданған стандарттау; 

- De facto (нақты) - өздігінен орнатылған стандарттар (кең таралған және 

тәжірибеде қолданылатын). 

1.1 кестеде ІР-телефонияға қатысты стандарттарды әзірлейтін 

халықаралық ұйымдар туралы деректер келтірілген. 

 

1.1 кесте – ІР-телефониясың стандарттайтын ұйымдар  

Стандарттайтын 

ұйымдар 

Стандарттар/ 

хаттамалар 

Стандарттар/хаттамалдардың міндеті 

ITU-T Т.120 Нақты уақытта (аудио графиктің) 

таратылатын мәліметтер конференциясы   

Н.320 ISDN-гі бейнеконференция 

Н.323 Төңіректік желідегі бейне (аудиокөрініс) 

байланысы  

Н.324 Мәліметтерді таратудың төмен 

жылдамдықты арнасы, мысалы, модемдік 

жалғанатын қосылыс арқылы таратудың 

бейне және аудио байланысы  

ETSI/TIPHON OSP XML тілінің негізінде ІР трафигін таратуды 

қамтитын протокол (хаттама)  

IETF SIP Байланыстың бастамашылығын жасайтын 

сеанстар хаттамасы  
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RSVP Пайдаланушылардың дестелік трафигінің 

басымдығын қамтитын ресурстарды 

резервтейтін хаттама (протокол)  

RTP Нақты реалды уақытта аудио және видеоның 

таралуын қамтамасыз ететін реалды уақытты 

жағдайдағы хаттама  

MGCP Медиа шлюзді басқару хаттамасы  

LDAP Каталогтарға қатынауды жеңілдететін 

хаттама, желіде деректер базасын 

универсалды адрестелуін қамтамасыз етеді  

 

Желілер үлгісі: 

- ашық жүйелерді өзара әрекеттестіретін эталондық үлгі (ISO/OSI) - 

заңды стандарт; 

- TCP/IP үлгісі – стандарт De facto. 

1984 жылы ISO (International Organization for Standardization) 

стандарттау бойынша халықаралық ұйымы әртүрлі жүйелердің 

сыйысымдылық мәселесін шешу үшін  ашық жүйелерді өзара әрекеттестіретін 

эталондық үлгісін OSI (Open System Interconnection Reference Model) шығарып 

және дестелі жалғайтын желілерде екі терминал арасындағы алмасу 

ұстанымын анықтайды. Бұл үлгі ашық жүйелерде деректермен алмасу кезінде 

аппараттық және программалық қамтамасыз ету құрылғыларының өзара 

әрекеттесуінің стандарттық процедураларын сипаттайды. Ашық жүйе – тек 

стандарттық процедуралар мен түйіндесетін интерфейстерді пайдаланған 

кезде өзара әрекеттесе алатын программалық және аппараттық құралдардан 

тұратын жүйе.    

Екі компьютер арасындағы алмасу – бұл өте күрделі мәселе. Осы 

күрделі мәселені шешу үшін декомпозиция – күрделі мәселені бірнеше дара 

мәселеге бөлу әдісін пайдаланады.  

ISO үлгісі Интернет желісіндегі компьютерлер арасын өзара 

әрекеттестіретін архитектуралық басты үлгі болып табылады. Бұл үлгі жеті 

деңгейден тұрады, ол 1.2 суретте келтірілген. 
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1.2 сурет – OSI жетідеңгейлік үлгі   

 

OSI моделіндегі деңгейлер: 

- қолданбалы үдерістерге байланысты қолданбалы деңгей, 

пайдаланушыға қажетті қызмет түрін қамтамасыз етеді (желілерге жалпы 

қатынау); 

- қолданбалы үдерістер талап еткен түрінде ақпарат дайындайтын 

мәліметтердің деңгейі (ұсыну және деректер кодтау); 

- қолданбалы үдерістердің өзара қатынастарының сеанстарын 

ұйымдастыру және басқаруға арналған сеанс деңгейі (деректермен алмасу); 

- ақпарат таратуды басқаратын, деректер жеткізу сенімділігіне жауап 

беретін көлік деңгейі (TCP, UDP); 

- желілік деңгей жөнелтуші жүйе мен адресат жүйесі арасына жол 

«салады», маршруттауды қамтамасыз етеді, адрестеуді басқарады, қайта 

жіберу үшін қателерді және  сұраныстарды тексереді; 

- арналық деңгей арна бойынша дерек таратуды басқарады, осы желі 

түрі үшін стандартты фрейм қалыптастыруға жауап береді. Желіге қатынауды 

басқарады, таратудағы қателерді анықтайды және т. б.; 

- физикалық деңгей дегеніміз объектілер арасында деректерді тарату 

үшін физикалық жалғауларды қамтамасыз ету, сондай-ақ сигналдар 

деңгейлеріне берілетін ақпаратты кодтау, таратудың пайдаланылатын 

ортасына қабылдау және кері кодтау. Мұнда жалғауыштарға, айырғыштарға, 

электрлі келісіміге, жерлестіруге, бөгеуілден қорғауға қойылатын талаптар 

айқындалады және т. б. 

Аттас жүйелердің өзара сабақтас деңгейі  интерфейс деп аталады. 

Түрлі жүйелердің аттас деңгейлерінің өзара қатынасы хаттама деп 

аталады. 

Хаттамаларын топталуы - желіде тораптардың қатынасын ұйымдастыру 

үшін хаттамалардың ұйымдастырылған иерархиялық жиынтығы. 



12 
 

Желілік басқару міндеттері қиын. Көптеген құрылғылардан тұратын 

Гетерогенная Интернет желісі функционалдылық стандарттау және осы 

компоненттердің қарым-қатынас әдістерінсіз жұмыс істемейді. Әртүрлі 

хаттамаларды жіктеу үшін, желіаралық технологиялардың жалпы 

құрылымындағы олардың орнын түсіну үшін «көп деңгейлі желілік 

хаттамалар» деп аталатын хаттамаларды қолдану ыңғайлы. 

Ұсынудың осы шеңберінде топталу бойынша неғұрлым жоғары 

деңгейден неғұрлым төмен және керісінше деңгейге дерек таратылады. Бұл 

кезде жоғарғы деңгейдегі хаттамалар төменгі деңгейдегі хаттамалар дестесіне  

инкапсацияланады. 1.3 суретте көрсетілген белгілі бір ARPANET-те (The 

Advanced Research Projects Agency Network) Интернет сәулетінің  OSI 

моделінің тиісті хаттамалармен өзара қарым-қатынастары көрсетілген.  

 

 
 

1.3 сурет – OSI және TCP/IP стек хаттамалары   

 

Классикалық (теориялық) үлгі ITU-T әзірлеген OSI (Open Systems 

Interconnection) ашық жүйелерді өзара әрекеттестіретін жеті деңгейлік үлгі 

болып табылады [3].  

Ғаламдық желіні жүзеге асыратын хаттамаларды әзірлеуге адамзаттың 

асқан ойшылдарының еңбектері кетті, олардың ішінде Винтон Серф (Vinton 

G. Cerf) болды. 1972 жылы Винтон Серф жетекшілігімен жұмыс жасаған 

әзірлеушілер тобы TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) стек 

хаттамасын ойлап тапты. 

Желілік интерфейс деңгейі - бұл TCP/IP моделінің бірінші деңгейі, 

тарату ортасына қол жеткізу әдісін анықтайды, физикалық ортада деректерді 

ұсынады және т. б. яғни OSI екі деңгейлі жеке және мәлімет буындарының 

функцияларын біріктіреді. 

Желіаралық интерфейс деңгейі деректер блоктарын (дейтаграммы) бір 

тораптан басқа торапқа жеткізеді. Дейтаграмма - бұл TCP/IP хаттамалар 

Көрсету деңгейі 

Сеанстық деңгей 

Тасымалдық деңгей 

Қолданбалы деңгей 

Желілік деңгей 

Арналық деңгей 

 Тұлғалық деңгей 

 

Қолданбалы деңгей 

 

Тасымалдық деңгей 

Желіаралық деңгей 

Желілік интерфейс 

деңгейі 

 

HTTP, FTP, telenet, 

POP3, SMTP, SNMP, 

DNS 

 

TCP, UDP 

IP, ICMP, DHCP, 

RIP, OSPF 

 

APR, RARP 
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тобына әрекет ететін деректер блогы. Онда жеткізу пункті мен дерек көзінің 

мекені, осы блоктың тек  желісі арқылы ғана емес, сонымен қатар бір буыннан 

деректерді көшіру үшін қажетті деректер көрсетілген. 

Дейтаграмма бойынша оңтайлы маршруттарын қалыптастыру үшін 

қажетті желінің жай-күйі туралы тораптар арасындағы ақпаратпен алмасуды – 

RIP, EGP, BGP, OSPF маршруттау хаттамалары арқылы қамтамасыз етіледі 

және т. б. Дейтаграмма желі бойынша өткен  кезде ол жоғалуы немесе 

бұзылуы  мүмкін. 

Көлік деңгейіндегі хаттамалары екі қолданбалы үдерістер арасында 

деректер жеткізудің дұрыстығын (end-to-end delivery service) қамтамасыз 

етеді. Көлік деңгейінің көмегімен деректерді қабылдайтын немесе жіберетін 

үдеріс осы деңгейде, порт нөмірі деп аталатын нөмірмен біріздіндіріледі. 

Осылайша, көлік деңгейінде жіберуші мен алушының рөлін порт нөмірін 

орындайды. 

Желі аралық деңгейден алынған дестелік тақырыптарды талдай отырып, 

көлік модулі, алушы портының нөмірі бойынша, қолданбалы үдерістердің 

қайсысына деректердің жіберілгендігін және осы деректерге сәйкес қай 

қолданбалы үдерістерге таратылғандығын анықтайды.  

Бұл деңгейде негізгі екі TCP және UDP хаттамалары жұмыс жасайды. 

TCP хаттамасы, жалпы желіге кіретін компьютерлер мен үдерістердің 

арасындағы логикалық байланыстарын құрып, қателерді табады және түзете 

отырып, деректер алмасу сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді.  

UDP (User Datagram Protocol) пайдаланушы дейтаграммасының 

хаттамасы - олардың жеткізу туралы «қамқорсыз», деректер бар дестелерді 

жібереді. Хаттаманы 1980 жылы Дэвид П Рид әзірледі.TCP хаттамасы 

мультимедиялық ақпарат беру үшін қолайлы емес. Негізгі себебі - кешігуге 

өте сезімтал ақпаратты тарату үшін өте көп уақыт алатын жеткізуді 

бақылаудың болуы. Оның тақырып ұзындығы 20 байт. TCP хаттамасы сенімді 

хаттама болып табылады және құжаттамалық электр байланыстарына 

арналған, ол желі жүктемесін болдырмау үшін кіріктірілген тетіктері негізінде 

дерек таратуды басқаруды жүзеге асырады.  

Дыбыс және бейне деректер тұрақты тарату жылдамдығын (CBR) талап 

етеді. Интернет желісіндегі кез келген TCP-байланысы екі желілік 

мекенжайлар (IP-мекен-жайы) және порттың екі логикалық мекен-жайымен 

(ұялар) идентификацияланады. TCP хаттамасы зақымдалған, жоғалған, 

қайталанған немесе жүру тәртібін бұзған дестелермен жұмыс істейді. Бұған 

әрбір берілетін дестеге реттік нөмір мен қабылданған дестелердің бақылау 

тетігінің болуы арқылы қол жеткізуге болады. 

TCP хаттамасы хаттамалық деректерді таратқан кезде бұл деректердің 

көшірмелерін таратуды қайталау кезегіне орналастырылады және растауды 

күту таймерімен іске қосылады [4, 5]. 

UDP тарату хаттамасы сенімді хаттама емес және бірыңғай 

компьютерлік желі жүйесінде орналасқан компьютерлер процесі арасындағы 

дейтаграмма алмасу бойынша нақты уақыттағы қосымшаларға арналған. Бұл 
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UDP хаттамасының деректері IP хаттамасына инкапсулданады және 

изохронды қолданбалы процестерге көлік қызметтерін ұсынады. UDP 

хаттамасы дәлелдемесіз, ақпарат көзі мен қабылдағыштың арасындағы UDP 

модульдер арасында логикалық байланысын орнатпай-ақ жұмыс жасайды. 

Тақырып ұзындығы 8 байт. 

Қолданбалы деңгей ДК-мен қатынасы бар пайдаланушыларға қызмет 

көрсетеді, ол желілік қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін 

интерфейстердің жиынтығы болып табылады. Мысалы, файлды тасымалдау 

қосымшалары FTP хаттамасын, веб-қосымшасы – HTTP хаттамасын 

пайдаланады. Дауыстық және бейне қоңыраулар ұйымдастыру үшін құрылған 

қосымшалар, кешігуіне сезімтал ақпаратты тарату үшін RTP хаттамасын 

пайдаланады. 

1.4 Сөзді дестелеп тарату үдерісі 

IP хаттамасы бойынша дауыс жіберу, TDM (Time Division Multiplexing), 

уақытын бөле отырып, мультиплекстеуге негізделген телефондық байланыс 

желісінің (СТОП, PSTN, Public Switched Telephone Network) дәстүрлі желі 

инфрақұрылымын пайдаланбайды, ол дестелік IP желісінің инфрақұрылымын 

пайдаланады. 

СТОП әрбір сөйлесуге жеке қосылыстарды бөлінуін талап ететін 

арналардың коммутациялау технологияларына (Circuit Switching) негізделген, 

ал IP желісі – барлық абоненттердің жалпы ресурстарды пайдаланатын 

дестелерді коммутациялау технологиясына (Packet Switching) негізделген.  

Бір телефон байланысы телефон арналарының бір жеке қосылысын 

білдіреді. Бұл жағдайда ені 3,1 кГц аналогтық сигнал жақын АТС-ке беріледі, 

онда ол TDM технологиясы бойынша басқа абоненттермен бірге топтық 

сигналды мультиплекстейді. АТС-ке жетісімен сигнал демультиплекстейді де 

адресатқа жетеді (1.4 сурет). 

Телефон желісі АТС (уақытша коммутатор және кеңістіктік 

жалғауыштары) жалғауыштарының көмегімен құрылады (жалғанады).  

Арналарды коммутациялау технологияларының ерекшеліктері: 

- қарапайымдылығы; 

- тарату жылдамдығының және арнаның жоғары тұрақтылығы; 

-жалғауды орнатқаннан кейінгі қызметтік ақпаратты тарату 

қажеттілігінің керек болмауы; 

- қосылысты орнатқаннан кейінгі ақпарат тарату кідірісінің болмауы; 
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1.4 сурет – Телефон желісінің жалғануы 

 

- цифрлық желілерде ғана болатын дестелік жалғау дестесіне қарағанда, 

арналардың коммутациялық технологиясы аналогты сияқты цифрлы байланыс 

желілерінде пайдаланылуы мүмкін. 

Арналарды коммутацияялау технологияларының кемшіліктері: 

- ақпараттық ағындағы құрылғылар арасындағы уақытша кідірісі 

салдарынан арнаның өткізу қабілетін тиімсіз пайдалану;  

- жалғауларды орналастыру арқылы сұранысқа ие болатын желінің істен 

шығуы. 

Бұрын сол кезде сұраныста болған телефон желісі арқылы деректерді 

тарату мүмкіндіктері қарастырылған болса, ал бүгінгі күні олай емес. 

Аналогты технологияның цифрлық технологияларға көшу және содан 

кейін тірек желінінің дестелік технологиясымен өзара қызметі келесі 

ұрпақтың заманауи желілерінің пайда болуына маңызды қадам болды.  

Дестелі коммутациясы бар желілерде мынандай технологиялар бар: 

- жалғауды орнатпай-ақ дестелерді тарату – дейтаграмма әдісі (бір 

хабарға тиесілі дестелерді еркін маршрут бойынша белгіленген торапқа 

жеткізу); 

- жалғауды орната отырып дестелерді тарату (бір хабарға тиесілі 

дестелерді тасымалдау алдында жалғауды орнату процедурасы іске 

асырылады. Осыдан кейін барлық дестелер торапқа виртуалды арна бойынша 

жеткізіледі). 

IP желісінде кез келген компьютер мен терминалдың өзінің бірегей IP-

мекен-жайы болады және алушыға осы мекен-жай бойынша жіберіледі. IP 

хаттамасының желілік мекен-жайы негізінде дестелердің  жіберілуі жалғаусыз 

механизм тетігі болып табылады. 

Байланыс арналарындағы дестелік коммутациясы бар желілерде бірлік 

ақпараттар беріледі, олар физикалық тасығышқа тәуелді емес. Қалыптасатын 

хаттамаға байланысты мұндай бірліктерге дестелер, фреймдер немесе 

ұяшықтар жатуы мүмкін, бірақ олар физикалық ортаға тәуелді емес бөлінген 

желі бойынша таратылады. 1.5 Суретте IP желісіне қосылуы көрсетілген, онда 
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десте мәліметтерді таратушы өрістен (data) және желі арқылы қозғала алатын 

ақпараты бар тақырыптан (head) тұратынын көруге болады. 

Десте тақырыбы мынандай ақпаратты қамтиды: жөнелтуші және 

алушының мекен-жайы, қателері табылған код және т. б. 

 

 
 

1.5 сурет – Мәліметтерді тарататын желі 

 

Барлық жіберілетін деректердің дестелік желісі – дауыс, бейне, 

компьютерлік бағдарламалар немесе ақпарат ретінде басқа нысанға 

жіберіледі. Мұндай желідегі кез келген шеткі құрылғының (ПК, терминал) 

өзінің бірегей желілік IP-мекен-жайы болады, алушыға жіберілетін дестелер 

атауында көрсетілген мекенжайға сәйкес маршрутталады. Деректер бір 

байланыс желісі арқылы көптеген пайдаланушылар мен процестерге бір 

мезгілде берілуі мүмкін. Дестелік коммутацияның екі әдісі бар: беру 

дейтаграммасын тарату (datagram) және виртуалды арна бойынша  тарату 

(virtual circuit). 

Дейтаграмм режимінде жіберу кезінде әр дестеде SA(Source Address)  

жіберушінің және DA (Destination Address) алушының мекен-жайы, қызметтік 

ақпараттар және хабарламадағы кезекті десте нөмірі көрсетілген. Бір 

хабарламаға тиесілі дейтаграммалар желіде бір-біріне тәуелсіз қозғалады. 

Қабылдаушы құрылғы дестеден хабарламаларды нөмірлерге сәйкес жинайды. 

Дейтаграмма арқылы тарату өте икемді, әкімшілендіруге аз шығындарды 

қажет етеді, бірақ виртуалды арналар бойынша таратуға қарағанда  сенімділігі 

төмен. 

Виртуалды арналар (virtual circuit немесе virtual channel) бойынша 

деректер тарату барысында соңғы түйіндерді қосатын жалғыз 

байланыстыратын маршрут болып табылатын виртуалды арна орнатылуы 

тиіс.  

Виртуалды арнаны конфигурациялау динамикалық немесе тұрақты 

болуы мүмкін. Виртуалды арнаның динамикалық конфигурациясы жалғауды 

орнатуға арнайы десте-сұраныс желісіне тарату арқылы жүзеге асырылады. 

Бұл десте-сұраныс желілік құрылғылар арқылы өтеді және виртуалды арнаға 
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«жол ашады». Бұл желілік құрылғылар осы жалғаулар үшін маршруттарды 

есте сақтайды деген сөз және осы жалғауға келіп түскен келесі дестелерді 

қажетті бағыт бойынша жібереді. Тұрақты виртуалды арналар желілік 

құрылғыларды қолмен жөндеу арқылы желі әкімгерлерімен жазылады. 

Дестелік желі бойынша сөйлеуді жеткізудің негізгі принциптері болып 

табылатындар [6]: 

- аналогтық сөйлеу сигналын цифрлық түрге түрлендіру; 

- деректер көлемін азайту мақсатында талдау және өңдеу (керексіз 

үзілісті және фондық шуды, қысуды басу); 

- дестелерді қалыптастыру (қабылданған  реттік деректер дестелерге 

бөлінеді және оған хаттамалы ақпарат қосылады - алушының мекен-жайы, 

реттік нөмірінің жазылу себебі, егер олар қателерді түзету үшін қосымша 

мәліметтер және ретсіз жеткізілген жағдайда). Бұл кезде желіге тікелей 

жібергенге дейін дестелерді қалыптастыру үшін қажетті деректер санының 

уақытша жинақталуы болады; 

- дестелі желі бойынша дестелерді жіберу; 

- бастапқы реттілік пен синхрондауды қалпына келтіру үшін дестелердің 

уақытша жинақталуы (олардың реттік жүйелігін тексеру, өйткені IP-желісі 

жеткізу уақытына кепілдік бермейді, онда үлкен реттік нөмірлері бар дестелер 

бұрын келе алады, оның үстіне, қабылдау уақытының арақашықтығы ауытқып 

отыруы мүмкін); 

- қабылдау соңында сөйлеу сигналын қалпына келтіруді талдау және 

өңдеу (кейбір дестелер жеткізілу кезінде мүлдем жоғалып кетуі мүмкін, не 

оларды жеткізудегі кідіріс олардың шашылып кетуіне себепкер болады; бұл 

жағдайда не қабылданған дестелердің негізінде жоғалған дестелерді шамамен 

қалпына келтіруге мүмкіндік беретін аппроксимация алгоритімі қосылады, не 

бұл шығындар жай ғана жойылады, ал рұқсатнамалар кездейсоқ деректермен 

толтырылады); 

- декомпрессиясы, САТ (ЦАП) (қабылдаушыға дауыс ақпаратын алып 

келетін аудио сигналына қайта түрлену). 

Осылайша, үлкен ықтималдылықпен, қабылданған ақпарат бастапқыға 

сәйкес келмесе (бұзылса) және кідірсе (таратушы және қабылдаушы 

тараптардағы өңдеу аралық жинақтауды талап етеді). Алайда, кейбір дауыс 

ақпараттының жоғары шегінде осындай шығындармен келісуге мүмкіндік 

береді. Сөйлеуді цифрлық деректер түрінде таратуды 1.6 суретте көрсетілген. 

 

 
 

1.6 сурет – Сөйлеуді дестелік желі бойынша тарату  
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64 кбит/с жолағының ақысын төлеген абонент арнаның орташа алғанда, 

25% ғана қолданады. Демек, оператор қолындағы ресурсты өз желісін артық 

жүктемей-ақ төрт есе артық пайдаланушыларға сата алады. 

Осындай сценарий екі жаққа да – клиентке де, және сатушыға да 

қолайлы, өйткені оператор кідірістерді төмендету арқылы абоненттік 

төлемақысын азайтады және өзінің табысын көтереді.  

1.5 ІР-телефониясы хаттамаларының топталуы  

1.2 кестеде дауыстық деректерді таратқан кездегі ІР-телефониясы 

хаттамаларының топталуы көрсетілген. 

 

1.2 сурет – ІР-телефониясы хаттамаларының топталуы 

Application Софтфондар мен  Call Manager қосымшалары желіде 

қатынасудың барлық түрлерін (тілдесуді жүргізу, әңгімешінің 

түрін көру), кез келген ауызша сөйлесулерді ұйымдастыруға 

болады 

Presentation Кодектер 

Session H.323/SIP(SDP)/MGCP 

Transport RTP/TCP/UDP 

Network IP 

Data-Link Frame Relay, ATM, Ethernet, MLPPP, PPP, HDLC ... 

Physical Таратудың тұлғалық ортасы 

 

IP-телефония технолгиясы деректерді таратуда кез келген тұлғалық 

ортамен (айналмалы қосарлы сөйлеушілер, телефон сымдары, сымсыз 

қосылулар ІЕЕЕ 802.11) және т.б. жұмыс жасай алады. 

Арналық деңгей фреймдерді құру үшін ІР хаттамасы әртүрлі 

форматтарды пайдаланады және көпарналы РРР Multilink PPP), Frame Relay 

(FR), ATM, Ethernet, WiFi, әрі жергілікті желілердің басқа да технологияларын 

іске қосады.   

Үшінші желілік деңгейде кідірістер болмау үшін дауысты таратудың 

тәсілі ретінде ІР хаттамасы пайдаланылады. ІР хаттамасы басымдылықтың 

тәртібін анықтау тәсілін қолданады.  

Көліктік деңгейде дауысты тарату үшін UDP хаттамасына 

қапшықтанатын RTP (Real-Time Transport Protocol) хаттамасы қолданылады. 

Сондай-ақ ІР-желісі бойынша дауысты іздеу жолының бойындағы өткізу 

жолағын резервтеу үшін қор хаттамасын (Resource Reservation Protocol) 

пайдалануы мүмкін.  

Сеанстық деңгейде H.323, SIP (Session Initiation Protocol) 

стандарттарына және MGCP (Media Gateway Control Protocol) хаттамасына 

сәйкес келетін байланыстар сеанстары ұйымдастырылады [7]. 
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Алтыншы деңгейде деректер форматтарының үлгісі талданады және 

түсіндіріледі. Ұсыныс деңгейі дауысты таратуда пайдаланылатын компрессия 

(тығыздау) және кодалаудың әдістерін қамтамасыз етеді.  

Хаттамалар топталуының барлық деңгейлері кідіртуді азайту 

мәселелерін шешу үшін және дестелердің талап етілетін жүру тәртібін 

қамтамасыз ету үшін бірлесіп қолданылады. 

1.6 IPv4 және IPv6 хаттамасы 

TCP/IP жиналу құрамында IP желіаралық хаттама бар, ол және ашық 

жүйелердің өзара әрекеттесу моделінің желілік деңгейдегі дестелердің 

адресациясын және форматын сипаттайды. IP хаттамасы IP-желісінің бір 

торабынан екінші торабына ақпаратты дестелеп жіберуді ұйымдастырады, бұл 

жағдайда терминалдар арасындағы жалғауларды орнату бойынша  

процедураларды қолданбайды. 

IP хаттама сенімді хаттама емес, оның қайта тарату процедурасы жоқ. 

Дестелер жоғалуы мүмкін, олар жіберілген немесе кідірілген тәртіпте 

берілмеуі мүмкін. IP хаттамасы физикалық ортаға деректерді таратуды 

қамтамасыз ететін мәліметтер буынының деңгейіндегі хаттамада негізделеді. 

IP хаттамасын іске асыратын бағдарламалық модуль желісі бойынша 

аралық желілік құрылғының межелі нүктесіне дейін деректерді тасымалдау 

маршрутын анықтайды, онда дейтаграмма жергілікті желінің фреймасынан 

ажыратылып алынады да таңдалған бағытқа сәйкес келетін арнаға қарай 

бағытталады. 

Егер осы желілер әртүрлі ұзындықтағы дестелердің таралуын қолдайтын 

болса, дестелер фрагменттелуі немесе бірнеше десте әртүрлі желілердің 

тоғысында бірнеше дестені біріктіруі мүмкін. 

IP-желісіне қосылған әрбір жұмыс станциясында адрестеудің, 

фрагментацияның және маршруттаудың бір ережесі арқылы IP-

дейтаграммасын өңдеу жүргізіледі. IP-дейтаграмма атауының құрамында 

жөнелтуші және алушының дейтаграммы бойы өзгермейтін екі мекенжайы  

көрсетіледі. 

IPv4 Хаттамасы 1981 ж. әзірленді. IPv4 Хаттамасы TCP/IP хаттамасы 

жиналу желіаралық (желілік) деңгейінде жұмыс жасайды. 

Интернеттегі әртүрлі жергілікті желілер арасында деректермен алмасу 

үшін торап интерфейстеріне IP-мекен-жайларын беру қажет. Мекен-жай тек 

жұмыс станцияларының желілік интерфейсін сәйкестендіреді, яғни желіге 

нүктені қосу үшін. 

IP-мекенжайын тағайындау мына жағдайда: 

- есептеуіш желілерді орнату кезінде жүйелік әкімгер қолмен 

теңестіреді; 

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) хосттарының 

динамикалық орнықтыру хаттамасының көмегімен автоматты түрде іске 

асырылады.  

IP хаттамасының нұсқалары: 
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- 4 нұсқасы (IPv4) – адрестеудің кластық жүйесі және классыз жүйесі; 

- 5 нұсқасы (іске асырылмаған); 

- 6 нұсқасы (IPv6). 

IPv4 мекенжайы екілік өрістің 32-разрядын білдіреді (4 байт).  

Ұсынылу тәртібі: 

- 10010001.11011101.01010101.10010100 екілік; 

- 192.168.0.1нүктелі ондық; 

- 0х9d30d559 он алтылық. 

Деректерді тарату желілерінде дестелерді маршруттау IP-мекен-жайы 

екі логикалық бөліктен құрылу себебінен және содан тұратындығынан болу 

мүмкіндігі: желі идентификаторы (ID Net) – мекен-жайлардың және (ID Host) 

торабы идентификаторының желілік бөлігі болып табылады, ол  желілік 

сегменттегі құрылғыны анықтайтыны сөзсіз. Құрылғыға құрамдас желіге 

деректерді тарату кезінде  қашықтағы желіні көрсету ғана емес осы желідегі 

түйінді де көрсетуге мекен-жайдың екі деңгейлі иерархиясы мүмкіндік береді. 

Ұзындығы 32 бит IPv4 мекен-жайы мөлшері 4,3 млрд құрылғыларды 

жолдауға мүмкіндік береді. Бастапқыда барлық IP-мекен-жайы сыныптарға 

бөлінген (кластық модель). Бұл модельге сәйкес IP-мекен-жайларының 

барлық кеңістігі бірінші төрт бит (A, B, C, D және E) мағынасына қарай 5 

класқа бөлінеді. Алғашқы үш класс (A, B, және C) желілер мен тораптарды 

жеке адрестеу үшін пайдаланылады, D класы топтық тарату үшін, E класы – 

резервке қойылды (1.7 сурет). Интернетте құрылғыларды идентификациялау 

бірегей IP-мекен-жайымен жүзеге асырылады, олар жаһандық желіде 

қайталанбауы тиіс. Мұндай IPv4 мекен-жайы көпшілік мекен-жайы деп 

аталады. Олардың саны шектеулі, сондықтан IP-желілерінің әрбір класы IP 

мекенжайларының жеке кеңістігімен анықталады, олар жергілікті 

компьютерлік желілерді пайдалану үшін арналған және интернетте 

маршрутталмайды.  

Көпшілік мекен-жайлар 1.0.0.1 ден 223.255.255.254 дейінгі шекте IPv4 

жеке мекенжайын қоспағанда орналасқан - ол үш блоктан тұрады [8]: 

- 10.0.0.0 - 223.255.255.254 (A класы); 

- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (B класы); 

- 192.168.0.0 - 192.1685.255.255 (C класы). 
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1.7 сурет – Желілік интерфейсті сыныптарға бөліп адрестеудің мекен-жайлары  

 

IP-адрестерді таратумен қаттар (ICANN) нөмірлері мен тағайындауы 

бойынша Интернет корпорациясымен айналысады. IP-мекен-жайларының 

класы мен компьютерлерінің ықтимал мекен-жайларының саны ұйым 

мөлшеріне байланысты болады. Ұйым арқылы берілген нөмір статикалық 

немесе динамикалық адрестеу негізінде қайта тағайындауы мүмкін. 

Статикалық адрестеу IP-мекен-жайының нақты компьютерге қатаң 

байланысын білдіреді. Динамикалық адрестеу кезінде компьютерге қосқан 

сайын қол жетімді IP-мекен-жайы беріледі. IP-мекен-жайына динамиканың 

тағайындалуы әдетте DHCP (dynamic конфигурация жұмыс станциялары) 

хаттамасы бойынша жұмыс істейтін маршрутизатор арқылы жүзеге 

асырылады. Егер xDSL кіру модемдік технологиясы бойынша жүзеге 

асырылса, жеткізушіге Интернет қызметтерін жеткізушілерге әдетте 

пайдаланушыға бір немесе одан да көп статикалық IP-мекен-жайлары 

тағайындалады. 

1980 жылдардың соңында Интернеттің адрестік кеңістігінде сақтау 

тәсілдерін әзірлеу қажеттігі айқын болды. 

Мекен-жай кеңістігін неғұрлым тиімді пайдалану үшін өзгерістер 

енгізілді – IPv4 мекен-жайының құрылымына иерархияның тағы бір деңгейі 

қосылды– қосымша желі. Бұл ретте мекен-жайы 32-разрядты болып қалды, ал 

мекен-жайдың бір бөлігі, бұрын тораптың идентификаторына бөлінген екі 

бөлікке бөлінген - ішкі желінің идентификаторы және идентификатор торабы. 

1990 ж. оның желі класына және қосалқы маскаға байланысы жоқ 

классыз адрестеу енгізілді. 

Классыз адрестеу айнымалы VLSM (Variable Length Subnet Mask) 

ұзындығы бар ішкі маскаларды және классыз CIDR (Classless Inter Domain 

Routing) доменаралық бағыттау технологиясын пайдаланады. VLSM негізгі 

идеясы  желіні қосымша желілерге бөлуге, содан кейін қосымша желіні тағы 
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ішкі бөлікке бөлуге, яғни желіні түрлі көлемдегі желіге, яғни әртүрлі маска 

бөлуге болатындығы болып табылады. 

CIDR маскасы классыз адрестеу ID Net маскасына жататын биттер. IP 

мекен-жайының жазба сипаттамасында классыз адрестеу 192.0.2.32/27 1.3 

кестесінде келтірілген.  

Мекен-жай кеңістігінің жетіспеушілігі және процедураның жеткіліксіз 

маршруттауы мекенжай форматының өзгеруін талап етті. 

Желінің жылдам өсуі маршрутизаторлардың шамадан тыс жүктелуін 

тудырады, бүгінгі күні олар ондаған және жүздеген мың жазбалар арқылы 

маршруттау кестесін қолдайды, сондай-ақ дестелерді кескіндеу мәселелерін 

шешеді. 

 

1.3 кесте – 192.0.2.32/27  ІР-адресті жазуды сипаттау  

Атауы Мәні  

IP-адрес октеттері 192 0 2 32 

IP-адрес биттері 11000000 00000000 00000010 00100000 

Қосалқы желі 

маскасының биттері  

11111111 11111111 11111111 11100000 

Қосалқы желі 

маскасының октеттері  

255 255 255 224 

 

Осы бағыттың келесі даму бағыттары мынадай негізгі мақсаттарды 

көздейді: 

- адрестеудің кеңейтілген сызбасын әзірлеу; 

- ақпарат қауіпсіздігін ескеру; 

- желілік құрылғылардың кейбір қызметін азайту арқылы желі 

ауқымдылығын қамтамасыз ету. 

IP протоколы 128 биттік мекен-жайларын кеңейту арқылы әлеуетті 

мекен-жай тапшылығы мәселелерін шешеді. Басты мақсаты адрестеу  

жүйесінің құрылымдық өзгеруі және оның функционалдық мүмкіндіктерін 

кеңейту болды. Оның орнына, IPv6 хаттамада мекен-жай иерархия (желі 

нөмірі мен түйін нөмірі) қолданыстағы екі деңгейлі түйіндерді анықтау үшін 

желінің үш деңгейлі бірізділендіруін және тораптарды бірізділендіру үшін бір 

деңгей пайдалану ұсынылады. 

1992 жылы, IPv6 пайда болды. IPv6-де IP-адрестер ұзындығы 128 битке 

(16 байт) дейін ұзартылды және қос нүктемен бөлінетін төрт он алтылық сан 

сегіз топ ретінде жазылған. Ең көп мекен-жай саны 2
128

 = 3,4х10
38

 немесе 

Жердегі әрбір адам үшін 5х10
28 

дейінгі санды құрайды.
  
 

Ұсыну әдісі: 

- FEDC:BA98:7654:3210: FEDC: BA98:7654:3210 ерекше формасы; 

- қысқартылған форма (қос-қос нүкте енгізу арқылы «0» ұзақ тізбегін 

жазу. Қос нүктені мекен-жайдың бір жерінде ғана қолдануға болады 

1080:0:0:0:8:800:200С:417А=1080::8: 800:200С:417А). 
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- аралас формасы - 6 А-ға нөмірлер (96 бит) ерекеше форма түрінде 

жазылады, ал төменгі санының (32 бит) IPv4 0 қабылданған : 0: 0: 0: 0: 0: 

13.1.68.3 = :: 13.1.68.3 ұсынылған түрінде жазылады. 

IPv6 адрестеу жүйесі ретінде, Интернетке қосылмаған, сондай-ақ 

олардың жергілікті мекен-жайдың екі түрлі желілерді жеке пайдалануға 

бөлінген  мекен-жай кеңістіктері бар: 

- (Link-Local) ішкі желіге бөлінбеген «жалпақ» желілер үшін; 

- (Site-Local) ішкі желіге бөлінген, префикс мағынасымен ерекшеленетін 

желілер үшін. 

1.7 Дестелеу алгоритмі 

Дестелерге сөзді есептеп орамның төрт түрі бар [9]: 

- синхронды алгоритм негізінде орам. Дестелердің белгіленген 

ұзындығы бар және тұрақты кезеңде қалыптасады. Дестелеу аралығында 

«сөйлеу» үлгілері алдын ала белгіленген шектік санға жеткен жағдайда 

мұндай десте таратылады. Егер жоқ болса, онда ол қалпына келеді.  

Қабылдау шешімінің шегі дестедегі жалпы есептеу санынан «дауыстың» 

50% тең болған жағдайда қабылданады; 

- асинхронды алгоритм негізінде орау. Бұл синхронды алгоритмді орам 

әдісінен ерекшелігі бірінші десте қалыптасқаннан кейін келесі РП бірден 

қалыптаспай, тек сөйлеу есептеуі пайда болысымен қалыптасатындығында; 

- синхронды деректер қысу алгоритмі негізінде орам. РП бірінші 

алгоритмі құрамында «дауыс» есептеуінің жеткілікті саны таратылады, бірақ 

РП-да тек «сөйлеу» есептеулері жазылады, ал «тыныштық» есептеуі 

ысырылады. Қабылдаушы тарапта сөзді жаңғырту үшін сөз дестелеуші 

ығыстырылған есептеулердің орналасқан жері туралы қызметтік ақпаратты 

дестеге енгізеді. Осы кезде дестенің ұзындығы айнымалы шамада болады; 

- айнымалы кезеңі бар асинхронды алгоритм негізінде дестелеуді орау. 

Екінші алгоритмдегі сияқты десте «сөйлеу» пайда болысымен 

қалыптаса бастайды, сондай-ақ үшінші алгоритм бойынша пайда дестеде тек 

«сөйлеу» есептеуі жазылады, ал «тыныштық» есептеуі ығыстырылады. Бұл 

алгоритмнің басқалардан айырмашылығы «сөйлеу» есептеуінен десте 

қалыптастыру әрекеті жасалады. 

Дестені қалыптастыру «сөйлеу» есептеулерін толық толтырылуынан 

кейін аяқталады немесе РП ақпараттық блогының қалыптасуына бөлінген 

уақыт өткеннен кейін аяқталады. 

1.8 Сөзді кодтау үдерісі 

Кез келген кодтау сұлбасының мақсаты - аз бұрмаланған бастапқы 

сөйлеу сигналын қалпына келтіре алатын декодер және ең төменгі 

жылдамдықты талап ететін цифрлық бірізділікті алу болып табылады. 

Сөздің іс-қимыл қағидасы бойынша былай жіктеуге болады: 

- ИКМ және АДИКМ бар кодектер; 

- сөйлеу сигналының вокодерлі түрленуі бар кодектер; 
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- гибридті кодектер. 

Сөйлеу сигналының цифрлық сигналға және керісінше пайдаланушы 

терминалында (компьютер немесе IP-телефон) орналасқан  АЦП / DAC 

(Аналогты-цифрлық түрлену/Цифрлық-аналогты түрлену) бойынша іске 

асырылады.  

Осы аналогтық сигнал таратылатын сигнал спектрінде орналасқан екі 

реттік максималды жиілігінен асатын реттелген жиіліктен табысты қалпына 

келуі мүмкін. 

Телефон желілерінде сөйлеу сигналының жиілік жолағы 300 Гц-ден 

34.000 Гц диапазонында шектеледі. Дискреттеу жиілігі 8 кГц-ке тең.  

Кванттау кезінде аналог саны көптеген дискретті есептеулерде 

көрсетіледі, бұл ақпараттың жойылуына алып келеді. Осындай сұлбада 

жеткілікті динамикалық диапазонды (бұрмалауды күшті және әлсіз сигнал 

ретінде тарату мүмкіндігі), қамтамасыз ету үшін сигнал амплитудасының 

дискретті есептеулері сызықтық заңы бойынша 12/13-разрядты екілік 

сандармен кодталанады. 

Байланыс жүйесінде  АЦТ үдерісі импульсті-кодалық модуляция (ИКМ) 

деген атауға ие боды. Бит таратудың қажетті жылдамдығын төмендету үшін 

кванттаудың бейсызықты заңы қолданылады (логарифмдік), яғни кванттауға 

сигнал амплитудасы емес логариф түседі деген сөз. Бұл жағдайда сигналдың 

динамикалық диапазонында «қысу» үдерісі жүреді, ал сигналды қайта орнату 

кезінде – кері үдеріс болады [10]. 

ИКМ-нің екі негізгі түрлері бар: µ-заңы бойынша кодтау және А-заңы 

бойынша кодтау. 

Қысу нәтижесінде 12-13 битті амплитудамен кодталатын сигналдар бар 

жоғы сегіз битпен сипатталады. ИКМ-нің бұл түрлері қысу үдерісінің 

тетіктерімен ерекшеленеді (кодтаудың µ-заңын төменгі амплитудалы 

сигналда және сигнал/шудың аз қатынасында қолдану тиімді). 

Еуропада, ITU-T нақты логарифмдік компандтау аппроксимациясы үшін 

қолданылатын А-заңы бойынша компандауды анықтайды. Берілген 

динамикалық диапазонға А түрінің компанттау заңы µ-заңына қарағанда 

ОСШК жақсырақ береді. 

Алайда, А заңын компанттау шағын амплитудасы сигналдардың сапасы 

тұрғысынан µ - заңына жол береді. Сондықтан халықаралық айырбастау 

барысында олардың түрленуі қажет болады. 

Екі жағдайда да әрбір есептеу  дыбыс фрагментінің бір байтымен 

кодталады. Байттардың бірізділігін тарату үшін арнаның ені 64 кбит/с 

құрайды, цифрлық телефонияға негізгі жиілік болып қалады. 

Цифрлық желілерге арналған бұл бүкіл дүние жүзілік стандарт G.711. 

ұсынымында ITU-T-пен стандартталған, технологияның заманауи 

деңгейіндегі ақпарат таратудың шектен тыс жылдамдығы есебінен ИКМ 

жүйесінде жоғары сапалы таратуға қол жеткізілген.  

ИКМ-ға қатысты артықшылықты азайту үшін және өткізу жолағының 

талаптарын төмендету үшін, сөйлеудің аналогтық сигналын цифрлық түрге 
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түрлендіру нәтижесінен алынған сандардың бірізділігі таратудың қажетті 

жылдамдығын азайтатын математикалық өзгерістерге ұшырайды. ИКМ-ді 

ақпаратты өңдеуге арналған аралық форма ретінде қарастыра отырып, осы 

«шикі» цифрлық ағынның төменгі жылдамдықты ағынға түрленуін «қысу» 

деп атайды. 

Сөйлеу ақпаратының компрессиясының көптеген тәсілдері бар, олар үш 

категорияға бөлінген: 

- (waveform coding) сигнал түрінің кодалануы. Бұл кезде қатарынан 

бірнеше есепетеулердің кездейсоқ мәндерінің арасындағы қарым-қатынастың 

бар екендігі ескеріледі. Көршілес есептеулердің бір-бірінен айырмашылығы аз 

ғана. Бұл соның алдындағы бірнеше есептеулердің негізінде кез келген 

есептеу мәнін болжауға мүмкіндік береді. Кодтау алгоритмдерін құру кезінде 

осы заңдылық екі әдіспен пайдаланылады: 

- ол сигналдың сипатына қарай кванттау параметрлерін өзгертуі мүмкін; 

- дифференциалдық кодтау (сызықтық болжау) - кіріс сигналын 

кодтаудың орнына тікелей, алдыңғы бірнеше сигнал мағыналарының (дельта 

модуляциясы, Д.М.) негізінде есептелген кіріс сигналы мен «болжамды» мән 

арасындағы айырмашылықты кодалау; 

- бастапқы ақпаратты (sourse coding) кодалау; 

- гибридті кодалау, олар алдыңғы екі тәсілдердің үйлесуін білдіреді. 

Ең көп қызығушылықты өткізу жолағының талаптарын азайтуға 

мүмкіндік беретін күрделі алгоритмдер білдіреді. 

1.9 Сигналдарды кодалау алгоритмдеріне қойылатын талаптар 

Сигналдарды кодалау алгоритмдеріне қойылатын талаптарға 

жататындар [11]: 

- арна енінің ресурстарын пайдалану. Өткізу жолағы - бит арнасындағы 

арналар арқылы деректерді таратудың максималды жылдамдығы. IP-желісі 

арнасының енін тиімді пайдалану үшін бір сөйлеу арнасының өткізу жолағын 

азайту қажет. Ақпаратты тарату жылдамдығын азайтқан кезде жаңғырту 

сапасы аналогты сигнал түрінде азаяды. 

Бүгінгі күні қолжетімді таржолақты кодектер қарастыратын тарату 

жылдамдығы 1,2-64 кбит / с диапазонында жатыр; 

- үнсіз кезеңді басу. Диалогқа қатысушысы орташа 35% уақыт 

аралығында сөйлейді және егер үнсіз кезеңдерде берілетін ақпараттың 

көлемін азайтатын алгоритмдерді пайдаланса, онда өткізу жолағын тарылтуға 

болады. 

Екі жақты сөйлескенде, мұндай шаралар  берілетін ақпараттың көлемін 

50%-ға дейін қысқартады; 

- жайлылық шу генераторы CNG (Comfort шу генераторы) жайлылық 

шуды генерациялау үшін пайдаланылады және «үнсіздік кезеңдердің жолын 

кесу» функциясының бір бөлігі болып табылады, яғни абонент үнсіз болғанда 

ақпарат осы уақытта берілмейді, ал жайлылық шу генерацияланады; 
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- фрейм мөлшері – бұл ақпарат тарату кідірісін кодтау әдісінің ең 

төменгі теориялық анықтамасы. 

Көптеген таржолақты кодектер дауыстық деректерді блоктар (фрейлер) 

арқылы өңдейді, және оларға дереу есептеулерге алдын ала талдау жасау 

қажет, олар қазіргі уақытта кодалап жатқан тікелей блоктағы есептеулерден 

кейін жүріп отырады. 

Фрейм өлшемі өте маңызды, ақпарат таратудың (алгоритмдік кідірісі) 

минималды теориялық қол жеткізімді кідірісі осы параметр соммасымен және 

алдын ала жүргізілетін талдау буфер ұзындығымен анықталады;  

- фрейм жоғалуына сезімталдық. Десте жоғалуы бұл жүктеме кезіндегі 

IP-желісінде болатын құбылыс. Қатені түзету барысында кодтарды қолдану 

(forward error correction) жоғалған дестелердің саны берілген кезінде жоғалған 

фрейм сандарын азайтуға мүмкіндік береді. Осыған қажетті қызметтік ақпарат 

бірнеше дестелер арасында таратылады, сондықтан фрейманың кейбір десте 

сандары жоғалған кезде олар қайта қалпына келуі мүмкін. G.723.1 түріндегі 

кодерлер 3% фреймге дейін корреляцияланбаған жоғалту жағдайында 

сапасының төмендеуінсіз жұмыс істеуі бойынша әзірленген.  

1.10 IP-желісі арқылы сөйлеу ақпаратын таратудың сапасы 

IP-телефония технологиясында ақпаратты тарату үдерісі нақты уақыт 

режимінде іске асырылады, онда кодтау мен ақпарат таратудың заманауи 

әдістерін қамтамасыз ететін сигнал тарату динамикасы маңызды болып 

табылады. 

IP-телефония сапасына әсер ететін факторлар: 

- IP-желісі жұмысының сапасы; 

- шлюза жұмысының сапасы. 

IP-желісі былай сипатталады: 

- максималды өткізу қабілеттілігімен (таратылатын мәліметтердің 

максималды саны); 

- кідіріспен (желі арқылы дестелерді таратуға қажетті уақыт аралығы); 

- джиттермен (жүйелі екі дестенің арасындағы кідіріс); 

- дестелердің жоғалуымен (желі арқылы таратудағы дестелер мен 

мәліметтер). 

Шлюз жұмысының сапасы былай сипатталады: 

- талап етілген жіберілім жолағымен; 

- кідіріспен (аналогты сигналды кодалау және декодалау кезінде DSP 

процессорымен кетірген уақыты); 

- джиттердің дерек дестелерін  сақтайтын буфер көлемі барлық деректер 

қабылданбайынша сақталынады; содан кейін сөйлеу ақпаратының бір бөлігін 

талап етілген рет бойынша тарата алады және осыған орай джиттерди 

минимизациялай алады;  

- дестелердің жоғалу мүмкіндіктерімен (IP-телефония жабдығына 

жіберу немесе қысудағы дестелердің жоғалуы); 
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- желі арқылы сөзді таратуда туындайтын жаңғырықты басу қызметінің 

болуымен. 

IP желісінде TCP арқылы таратудың басқару хаттамасы бекітілген 

тарату бірізділігін орнатқан деректер дестелерінің жүру тәртібінің бұзылу 

мәселелерін шешеді, бірақ дауыс тарату үшін TCP емес UDP 

пайдалунышыларының дейтограмма хаттамасы қолданылады.  

VoIP технологиясында UDP хаттамасын қолдану хаттама растауынсыз 

жұмыс жасай алумен байланысты.  

Дауыстық дестелер біраз санының жоғалуы қолайлы боп саналады және 

кодтау/декодтау тетігі, сондай-ақ сөйлеу интерполяциясының түрлі 

әдістерінің көмегімен өтелуі мүмкін, яғни дыбыс жоқ жерлерді DSP-

технологиялар көмегімен толтырады, ол дыбыс тербелістерін талдайды және 

жетіспейтін дыбыстарды болжайды. Жоғалған дестелер телефониясында сөзді 

бұзады және тембрді бұрмалайды. Жүктеу шегінде және асыра жүктеме 

кезінде дауыс фреймалары деректер фреймалары сияқты лақтырылып 

тасталады. Дегенмен деректер фреймалары уақытпен байланысты емес, және 

лақырылған дестелер табысты түрде қайталау түрінде беріледі, өз кезегінде 

бұл әдіспен толықтырылуы мүмкін емес, және нәтижесінде ақапарт толық 

таратылмауы мүмкін. Дестелердің 5%–ға дейін жоғалуы білінбейді, ал 10-15% 

-дан жоғыры бола алмайды.  

Бұл дестелердің үлкен тобының жоғалуы сөздің жергілікті қайтымсыз 

бұрмалануына әкеледі, ол кезде бір, екі, үш дестелердің жоғалуын қайта 

өтеуге тырысуға болады. 

Пайдаланушылардың қызмет көрсету сапасын қабылдау аудио және 

бейне ақпарат сапасының бастапқы критериі болып табылады. 

Субъективтік және объективтік бағалау бар. 

ITU-T әзірлеген және бес балдық шкала бойынша негізделген MOS 

орташаланған субъективті бағасын (Mean Opinion Score) қарастырайық: 

- 5- өте жақсы; 

- 4- жақсы; 

- 3- қолайлы; 

- 2- нашар; 

- 1- қолайсыз. 

3,5 балл және одан жоғары баға сөздің жоғары (стандартты) сапасына 

сәйкес, 3,0…3,5 – жеткілікті, 2,5…3,0 – синтезделген дыбысқа. Сапалы дауыс 

үшін бұл 3,5-тен кем емес MOS баллға бейімделу орынды.  

1.11 Кідіріс және оның әсерін азайту шаралары  

ITU-T мекемесі ITU-T G.114 стандартын әзірледі, онда бір бағытта 

дауыс беру кешіктіру 150 миллисекунттан аспауы тиістігі ұсынылады. 

Сондай-ақ, стандарт, егер сөйлеуші мен тыңдаушы кідірістің болуын түсінсе 

және оған көнсе, онда 150-ден 400-ге дейінгі миллисекунттағы кідірісті 

қолайлы деп қарастыруды ұсынады. Егер кідіру 400 миллисекунтқа немесе 

одан да көп уақытқа жеткен жағдайда, онда ол байқала бастайды. Салыстыру 
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мақсатында жерсерік арқылы байланыс жүргізуге болады: жерсерік арқылы 

бір бағытта тарату барысында кешіктіру шамамен 170 миллисекунд; бұл кезде  

жерге орналасқан құрылғыларда болатын кешігу есепке алынбайды. Сондай-

ақ стандарт дауыс тарату кідірісі 400-ден астам миллисекунтта болса, онда ол 

қолайсыз болып табылатындығын көрсетеді. 

IP-желілері арқылы сөзді тарату кезінде STOP желісі тән кешігуімен 

салыстырғанда әлдеқайда көп кідірістер болуы мүмкін. Бұл кезде IP-

желілерінде туындайтын кідірістер кездейсоқ өзгеріп отырады. Бұл фактының 

өзі проблема болып табылады, бірақ сонымен қатар, жаңғырық мәселесін 

қиындатады. Кідіріс (немесе кешігу уақыты) – бұл дауыс сигналының 

сөйлеуші абонент микрафонынан тыңдаушы абонентке дейінгі қашықтықты 

өтетін уақыт аралығы. Сөйлеушіден қабылдағышқа дауыс тарату барысында 

сандық сипаттамасына әсер ететiн себептер мынадай: 

- сөйлеу кодерімен сөйлеу фреймдерді жинақтау қажеттілігімен 

байланысты алгоритмдік кідіріс (жинақтаушы кідірісі), қолданыстағы сөйлеу 

кодеріне байланысты және азғана микросекундтан (0,125) миллисекунд 

бірлігіне дейін ауытқиды. G.729 CS-ACELP (8 кбит/с) түріндегі Стандартты 

дыбыс кодеры және G.723.1-Multi Rate Coder (5,3; 6,3 кбит/с) осыған орай 

олардың 10 мс және 30 мс фрейм ұзақтығы бар; 

- түрлендіру кідірісі – процессордың жұмыс жылдамдығы және өңдеу 

алгоритмінің түріне байланысты IP-желісі арқылы тарату үшін дестелерге  

кодталған үлгілерін жинау мен кодтау үдерісі; 

- қабылдау соңында дестелердің джиттерін алып тастау үшін 

пайдаланылатын буферлер, сондай-ақ дауыс деректерін таратуда  

пайдаланылатын физикалық орта және хаттамаларға байланысты желілік 

кідіріс.  

Абоненттің түсетін сигналдарды түрлендіру үшін өңдеу жүргізетін 

дауыстық шлюз кідірісін енгізетіндігі туралы 1,8 суретте көрсетілген: 

 

 
 

1.8 сурет – Дауыс өңдеу барысында IP-желісіндегі кідіріс  
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- цифрлаудың максималды уақыты (Аналогты дауыс сигналын 

цифрлыққа түрлендіру) 20 мс дейін құрайды; 

- инкапсуляцияның максималды уақыты (дестелерді сығу) 10 мс 

құрайды; 

- арна бойынша десте қызметі (кезекке орналастыру, қажетті мекен-жай 

бойынша таратуға арана іздеу) 10-нан 20-ға мс дейін құрайды. 

Желідегі хабарлама дестелерінің кідірісі ақпарат тарату  жылдамдығына 

байланысты болады. Жылдамдық жоғары болған сайын кідіріс аз болады. 

Мысалы, егер ақпарат Е1 (2048 кбит/с) жылдамдығымен жіберілетін болса, 

онда кідіріс - 0,2 мс болады, ал егер 64 кбит/с жылдамдығымен болса, кідіріс 7 

мс-ті құрайды. 

IP-желісінен дестелер дауыс шлюзіне түскен жағдайда келесі кідірістер 

енгізіледі: 

- десте белгілі ретпен қойылған кезде буферлеу 10 мс уақыттық кідірісті 

талап етеді: 

- инкапсуляция декомпрессиялық процедураларды орындау үшін 10 мс 

уақытты алады; 

- декодтау ЦАП процесінің 10 мс уақытында жүзеге асырылады. 

Дыбыс сигналын тарату барысында кідіріс уақытының деңгейі бойынша 

жіктелуі: 

- до 200 мс дейінгі уақыт (бірінші деңгей) байланыстың тамаша сапасын 

қамтамасыз етеді ( ТСОП-қа 150-200 мс дейінгі  кідірістер рұқсат етілген); 

- 400 мс дейін (екінші деңгей) жақсы байланыс сапасын қамтамасыз 

етеді, бірақ ТСОП желісі арқылы байланыс сапасымен салыстырғанда, 

айтарлықтай айырмашылық болады. Кідірістің екінші деңгейі тұрақты 

сақталған кезде (400 мс-ке) іскерлік келіссөздер үшін коммуникация 

қолдануға ұсыныс берілмейді; 

- 700 мс (үшінші деңгей) дейін іскерлікке жатпайтын келіссөздер 

жүргізуге байланыстың орташа сапасын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, 

байланыстың мұндай сапасы жерсеріктік байланыс арқылы дестелерді 

таратуда болуы мүмкін. 

IP-желілерінде кідірістер сөз тарату сапасына ғана әсер етпей, сонымен 

қатар оның телефон желісімен өзара әрекеттесуі кезінде сигналдардың дұрыс 

жұмыс істеуін бұзуға алып келетін телефония дабылының сигналына да әсер 

етеді. 

1.12 Джиттер және оның пайда болу себептері 

Дауыстық деректер дестелерге бөлінген кезде белгілі бір тұрақты 

жылдамдыққа ие болады, IP-желісі арқылы ілгерілету үдерісінде тиісті 

өңдеуден кейін, дестелер жиі межеленген жерге әртүрлі уақытта, әртүрлі ретте 

келеді. Бұл дестелер-джиттерді жеткізу уақытының шашылуына әкеледі.  

Джитер сөз жеткізуде өзіне тән бұзылуына әкеледі, олар сатыр және шерту 

ретінде қабылданады. Джиттердің түрлі формалары мыналар болып 

табылады: 
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- DDJ (Data Dependent Jitter) мәліметтеріне тәуелді джиттер  

жіберілімнің шектеулі жолағы кезінде немесе желілік құрылғыларда бұзылу 

болған жағдайда пайда болады; 

- байланысты ашық жүйелердің өзара әрекеттесуін төменнен жоғары 

және жоғарыдан-төмен тарату арасындағы кідірістермен келісілген жұмыс 

циклінің бұрмалануы DCD (Duty Cycle Distortion); 

- RJ (Random Jitter) кездейсоқ джиттер  жылу шу әсерінің нәтижесінде 

пайда болады. 

Кешігу салдарынан туындайтын шамалар және олардың ықтималдығы 

өңдеу параметрлерін ұйымдастыруда және өңдеу параметрлерін таңдауда өте 

маңызды. Сөйлеу дестесі ағынының уақытша құрылымын өзгертетіндігі анық. 

Сөйлеу дестесінің конверсиясын сүзгілеу үшін буфердің қажеттілігі бар, 

мүмкіндігінше дестелерді нақты уақыт масштабында үздіксіз табиғи сөйлеу 

сигналына орын ауыстыру керек. 

Буферлік параметрлер дуплексті режимде телефон сигналының кідірісі 

өлшемі және жоғалған дестелерді  пайыздық мөлшері арасындағы ымырамен 

анықталады. Дестелердің шығыны IP-телефониясындағы басқа күрделі 

қолайсыз оқиғалары болып табылады. 

Джиттерлердің пайда болу себептері мыналар болып табылады: 

- желі әсері. IP- желі дестелерінің жол жүру уақыты осы желінің 

жүктемесіне тәуелді. Желі құрылғыларының төменгі жүктемесі кезінде 

дауыстық дестелер бірден өңделеді. Шамадан тыс жүктелген кезде - дестелер 

желілік құрылғыға қызмет көрсетету барысында қызмет көрсету  үшін кезегін 

күтуі мүмкін 

Дестелер өтетін желі құрылғылары мен маршруттағы желілер көп 

болған сайын, оның кешігу уақыты мен осы уақыт вариациясы немесе 

джиттері үлкен болады; 

- операциялық жүйенің әсері (ОЖ).  

IP-телефониясының клиент қосымшалары - бұл Windows немесе Linux 

операциялық жүйелерімен жұмыс істейтін бағдарламалар, олар перифериялық 

құрылғыларға (дауыстық сигналдарын өңдеу тақшалары, дабыл жүйелерінің 

мамандандырылған тақшалары) осы құрылғылардың драйверлерімен 

қатынаста болатын қолданбалы бағдарламалау интерфейсі арқылы жүгінеді, 

ал IP-желілеріне қол жеткізу логикалық порттар (Socket) арқылы іске 

асырылады. 

Бұл операциялық жүйеде бірнеше ондаған миллисекунттан асатын 

дәлдікпен әртүрлі процессорлар арасында орталық процессорлық уақыт 

бөлуді бақылау мүмкін емес және сыртқы құрылғыда тағы осындай уақыт 

аралығында өңделе алмайды. Бұл, желілік интерфейс және сыртқы 

құрылғының арасында деректерді жылжыту барысында болатын кешігу, сөзді 

цифрлау алгоритмінің қолданылуына қарамастан, сол тәртіп шамасын не одан 

да көп шаманы құрайтындығына әкеледі. Желі интерфейсі мен сөйлеу 

шығысының сыртқы құрылғылары арасында мәліметтерді жылжытуды 

кешіктіру, қолданылған сөзді цифрлау алгоритіміне тәуелсіз, осындай тәртіп 
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көлемін немесе одан да көп көлемін құруға алып келеді. Демек, ОЖ таңдау 

маңызды фактор болып табылады, ол кешіктірудің жалпы көлеміне әсер етеді. 

OЖ әсерін азайту үшін шлюздер мен IP-телефондар өндірушілері ОЖ 

нақты уақытын пайдаланады  (VxWorks, pSOS, QNX Neutrino және т.б.), онда 

тоқтатуға әсерін жылдамдату және процессорлар арасында мәліметтер ағынын 

тиімді алмастыру мақсатында процессор уақытын бөлетін өте күрделі тетіктер 

қолданылады. IP-телефония қосымшаларына арналған Dialogic, Audiocodes, 

Natural Microsystems фирма өндірушілердің тақшаларында басқа жолдар 

қолданылған – мамандандырылған тез әрекетті процессерлерінде қатаң уақыт 

аралығында орындалуға қажетті (сөйлеу кодектарлары және желі 

интерфейстері арасында дерек алмасу, RTP қолдау үшін және т.б.) барлық 

функциялар ауыстырылып қойылған.  

Бұл дауысты деректер перифериялық құрылғылардың арнайы желілік 

интерфейсі арқылы жіберіледі, ал жұмыс станциясының операциялық 

жүйелері басқару алгоритмдерін ғана және тығыз уақыт шеңберінде 

процестерді жүзеге асыруын талап етпейтін сигналдық хаттамаларды 

қолдайды; 

- джиттер-буферлердің әсері. Бұл мәселе тек  дестелі желілерде ғана бар. 

Жіберуші арқылы желіге дауыстық дестелерді тарату тіркелген уақыт 

аралығында іске асырылады (мысалы, әрбір 20 мс-тан кейін), бірақ желі 

арқылы өту барысында десте кідірістері бірдей болмай қалады және олар  

тағайындалған пунктке әртүрлі уақыт аралығында келеді (1.9 сурет). Ti желісі 

арқылы дестелердің өту кідірісі тұрақты құрушы Т (тарату уақыты плюс 

кезектегі кідірістің орташа ұзақтығы) және айнымалы мөлшерден j құралады, 

ол  джиттер нәтижесі болып табылады: Ti = T±j. 

 

 
 

1.9 сурет – Джиттердің пайда болуы 
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Джиттер әсерін қайтару үшін құрылғыларда буфер-джиттерді 

қолданады, ол уақыт ішінде өзінің көлемінде белгілейтін жадында келген 

дестелерді сақтайды. Буферді толтырған кезде дестелер өте кеш келсе, олар 

ескерілмейді. Дестелер арасындағы аралығы RTP-дестелерінің уақыттық 

белгісінің шамасында қалпына келеді. Джиттер-буфер жұмысына, егер 

әртүрлі уақытта желі бойынша кідірістер болса, яғни кезекте емес, кездейсоқ 

алға шығып кетсе, шығатын дестелердің реттілігін қалпына келтіретін 

жұмыстар да кіреді. Егер буфер көлемі тым аз болса, дестелер ұзақ кідірісте 

жоғалып кетуі мүмкін, егер буфер көлемі аса ұзақ болса, онда қосымша 

кідірістер болған үшін тағы да кідірістер өсіп кетеді. Желілік құрылғылардың 

іске қосылған байланыс сеансының барлық уақытындағы буфер ұзындығын 

динамикалық қайта таратуға болады;   

- кодектің әсері мен дестеде таратылатын фреймдер саны. Кодектердің 

қазіргі тиімді алгоритмдері ақпаратты есептеулердің жеке ретімен емес, 

фреймдермен таратады. Сондықтан есептеулердің цифрлық көрінісінің 

ретімен фреймдердің жиналуына ұзақ уақыт керек. Фреймге тиісті сөйсесудің 

ақпараттар санын алдын ала талдайтын кодектер де болады. Алдын ала 

талдауға және жинауға кететін бұл уақыт дестенің ұзақ кідірісінің жалпы 

бюджетіне кіреді. RTP/UDP/IP-дестелерде таратылатын бірталай қызметтік 

ақпараттың көлемі үшін қысқа мерзімді фреймдерді тарату тиімсіз, сондықтан 

аз уақытты фреймдері бар кодектерді қолданған кезде оларды бірнеше 

фреймдермен бір дестеге жинап қаптайды. G.114 ITU-T ұсынымында, егер 

сигналды бір жаққа жіберген кезде алмаспайтын кідірісі 150 мс-тен аспайтын 

болса, таратылатын сөйлеудің сапасы жақсы деп белгіленген. Егер екі шлюз 

тікелей қосылса, онда шамалы 60-70 мс кідірістер шығарады. Сонымен бірге 

желілік кідіріске шамасы 90 мс қалады. Спутниктік (жерсеріктік) тарату 

кезінде болатын уақытша кідірістер шамамен алғанда 170 мс құрайды, ол 

сигналдың спутникке дейін жетіп (сигналды өңдеуге уақытты кетірмеуді 

ескермей) және қайта Жерге оралуы үшін керек. Сөйтіп кідірістің толық 

уақыты 250-300 мс асады. G.114 ұсынымына сәйкес мұндай кідіріс сөйлеуді 

таратуға лайықты ауқымның шегін асырады. Бірақ күнделікті көптеген 

сөйлесулер спутниктік байланыс желісі арқылы жүргізіледі. Демек, сөйлеудің 

қажетті сапасы жағдаймен мәжбүрлі келіскен пайдаланушылардың талабымен 

белгіленеді.    

1.13 Жаңғырық, оның әсерін шектейтін құрылғы  

Жаңғырық, тарату жолынан қабылдау жолына кететін дауыстың 

жайылып кетуі. Жаңғырық ерекшелігі сөйлесу кезінде сөйлеушіге де және 

тыңдаушыға да бөгет жасайды. Сөйлеуші біраз кідірістен кейін өз дауысын 

естиді (1.10 сурет), жаңғырық естілетіннің себебі келесі жақ болып табылады.  
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1.10 сурет – Жаңғырық әсері 

 

Сигнал екі рет көрсетілетін болса, онда тыңдаушы екі рет сөйлеушінің 

сөзін еститін болады (екінші рет - әлсіреген және кешіктіріліп). 

Жаңғырықтың электрлік және акустикалық табиғаты бар.  

Жаңғырық түрлері: 

- сөйлеушінің жаңғырығы – телефонмен сөйлесуші және өз дауысын 

еститін пайдаланушы; 

- тыңдаушының жаңғырығы – сөйлесушісінің дауысын екі рет еститін 

пайдаланушы. Екі дәрежеде де жаңғырық әрқашан болады. 

Микрофоннан бастап ағып кету орнына дейін, және керісінше 

шақырылатын абоненттің орны арқылы дауыс өткен кезде болатын дауыс 

сигналдарының кідірісі жаңғырық эффектісінің маңызды құбылысы болып 

табылады. 

Стационарлы телефоннан жергілікті қалалық қоңырауларды жүзеге 

асыруда болатын кешіктірулер сияқты  кідірістер аз болса, онда жаңғырық 

эффектісі болса да оны анықтау мүмкін емес. 

Егер желіде  сигнал тарату кідірісі шағын болса, онда дәстүрлі 

телефония сияқты, мұндай қайтару сигналы шамалы және ыңғайсыздық 

тудыруы мүмкін емес. Егер кідіріс 15-20 мс мәніне жетсе, онда «үлкен бос 

кеңістікте» эффектісі пайда болады. Әрі қарай кідірістерді ұлғайту 

субъективті дауыс сапасын бағалау, диалогты  ұзартуға  толық мүмкін 

болмайтындай, күрт нашарлайды.  

50-ден 300 мс-қа дейін кешігу. Бұл IP-телефониясында, ұялы желіде 

және жерсеріктік желіде де байқалады. Ереже бойынша қарама-қарсы жақтан 

көзбен көру түйіспесі болмаса, онда пайдаланушы кідірісті сезінбейді. Әдетте 

бұл кідірістерге жаңғырық сөндірудің қарапайым жүйесін пайдалану 

жеткілікті болып табылады.  

300-ден 800 мс-қа дейін кешіктіру. Мұндай кідірістер бірнеше 

желілердің тоғысуында және үлкен көлік кешігулерімен орын алады. Мысалы, 

трафик биржасы арқылы дауыс арналарының бірнеше рет сатылуы және көп 

секірмелі жерсеріктік трактарда. Қарама-қарсы тарап сіздің даусыңызды 

үлкен кідіріспен естуіне байланысты осы желілерде байланысу шын мәнінде 

қиын. Ол аз десеңіз, мұндай жүйелердің жаңғырықты жоятын  өте күрделі, 

қымбат жүйесі болуы керек. 

Таратқыш бөліктен қабылдау бөлікке ағып келудің мынандай  жолдары 

бар: акустикалық және электрлік. 
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Мәліметтерді таратуда қандай технология пайдаланылатынына 

қарамастан қатты дауысты байланысты (speakerphones) пайдалану барысында  

акустикалық жаңғырық пайда болады және дыбыс телефон аппаратының 

спикерфонының динамикасынан немесе компьютер колонкасынан 

микрофонға немесе микрафондық гарнитураға тікелей түсуі болып табылады. 

Спикерфоны бар телефон аппараттарында жергілікті емес сұлбалар 

микрафонға динамика дыбысының ауытқуынан сақтау үшін пайдаланылады, 

бұл акустикалық жаңғырық  байқалмайды. 

Акустикалық жаңғырықтың айтарлықтай ұзақтығы бар, әсіресе 

ауыстыру кезінде оның сипаттамалырының өзгеруі жағымсыз болады, 

мысалы, терминал мен сөйлесушінің бірге орналасуы кезінде немесе бөлмеге 

басқа адамдар келген кезде. Бұл жағдайлар тиімді акустикалық жаңғырық 

құрылғысының құрылысын күрделендіреді. 

Электрлік жойылып қалу тек аналогты жолдарда ғана болады. Жойылу 

цифрлық транктердің аналогты екі өткізгіштіге ауысқан жерінде, немесе төрт 

өткішті аналогты транктің екі өткізгіштіге ауысқан кезінде болады. 

Жаңғырық деңгейлерін азайту үшін жаңғырық бөгеушілері және 

жаңғырық компенсатры қолданылады, олар IP- желілері бойынша дауыс 

тарату үшін қажет. 

Жаңғырық бөгеушілері 1970 ж. әзірленді. Бөгеуші қызметі қарапайым 

және қабылдау арнасында дауыс сигналы болған жағдайда өшірілген тарату 

арнасында тұрады. Бұл функция арзан, байланыс дауысы қатты телефон 

аппараттарында қолданылады, бұл қарапайым функция сапалы байланыспен 

қамтамасыз етпейді, өйткені сөйлеушінің сөзін бөлуге болмайды. 

Жаңғырық компенсатор жаңғырық бөгеушіге қарағанда күрделі 

құрылғы, ол алдағы уақытта қабылданатын сигналдан оны айырып алу үшін 

жаңғырық сигналын моделдейді (1.11 сурет). 

 

 
 

1.11 сурет – Жаңғырық компенсатордың жеңілдетілген блок-сұлбасы 
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Жаңғырық әсерінің моделі кіріс сигналының кешіктірілген 

көшірмелерінің өлшенген сомасынан тұрады, немесе басқаша айтқанда, кіріс 

сигналын арнаның импульстік сипаттамасының бағалауымен байланыстыру 

процедурасы, ол тек қашықтан сөйлесуші  сөйлеген кезде болады, және ол 

үшін бір мезеттегі сөйлеу активінің детекторы қолданылады. Жаңғырық 

сигналының синтезделген көшірмесін кері сигналдан бөліп алғаннан кейін 

қабылданған сигнал жаңғырық әсерінің басылған деңгейін көбейту үшін 

сызықсыз өңделуге түседі (өте нашар сигналдардың басылуы). 

Жаңғырық сызықты үдеріс ретінде моделденгендіктен кез келген 

сызықсыз үдерістер оның пайда болу жолында жаңғырық компенсаторының 

нашарлауына алып келеді. Өте күрделі алгоритмдерді пайдалану, кідірілген 

ғана емес сонымен қатар жиілік бойынша қозғалған сигнал болып келетін 

жаңғырықты басуға жол береді, ол жиі ТСОП-та таратудың көнерген жиілікті 

жүйесінің болуынан болады. Жаңғырық компенсаторы  жаңғырық-сигнал 

ұзақтығын нөлден ең ұзын уақытқа дейін кешіктірген жаңғырық-сигналының 

амплитудасын сақтауы керек. Бұл дегеніміз, өте ұзақ жаңғырық- 

сигналдарының жолын кесуге арналған жаңғырық конденсаторлары өздерін 

жүзеге асыру үшін үлкен көлемді жадыны және процессордың үлкен 

өнімділігін талап етеді. Осылайша, жаңғырық көзіне, жаңғырық 

компенсаторларын «мүмкіндігінше жақын» орналастыру өте тиімді. 

Жаңғырық-компенсаторларының алгоритмдері, әдетте сол цифрлық сигналдар 

процессорларының негізінде, сөйлеу кодектері сияқты 32-64 мс 

ұзақтығындағы жаңғырық-сигналдардың басуын жүзеге асырады. 

1.14 IP-телефониясының кодектері 

Сөз өңдеудің математикалық әдістерінің (сөз талдауы және синтез, 

вокодерлер) және микроэлектрониканың дамуына байланысты (DSP), сапаның 

қолайлы деңгейін сақтай отырып, дауыс тарату жылдамдығы тез төмендейді. 

Нәтижесінде, дәстүрлі телефон желілері арна коммутациясымен бірге  өткізу 

қабілеттілігі (негізгі өткізу қабілеті және оның икемді өзгеруі мүмкін еместігі) 

бойынша, қазіргі заманғы аудиокодектерінің талаптарын орындауға жауап 

беруін тоқтатты. Сондықтан, қазіргі заманғы аудио кодектер десте 

желілерінде қолданыс тапқан, оларды аудиокодек талап ететін жылдамдыққа 

өзгерте отырып, өткізу қабілеттілігін икемді өзгертуге мүмкіндігі бар. 

Желіде рұқсат етілген дауысты ақпарат беру кідірісін анықтауға 

арналған ITU-T G.114 ұсыныстар: 

- ең көп пайдаланушыларға 150 мс дейінгі кідірістер елеулі болып 

табылмайды; 

- 150…400 мс – коммерциялық пайдалануға рұқсат етілген; 

- 400 мс астам – коммерциялық пайдалануға рұқсат етілмеген. 

Дәстүрлі телефон желісінде сөз шығындар мен биттік қателерге өте 

сезімтал емес (2 ден 5%-ке дейін жоғалған бит сөйлеу сапасын білінбей 

төмендетеді), артық жоғары сөйлеу және «көздер» және «қабылдаушылар» 

сөзінде (Адам) жоғары сөйлеу интеллектке байланысты. Алайда, дауыс қысу 
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кодектеріне байланысты және оның резервтеутен жойылуы салдарынан  

сығылған сөз шығындарға сезімтал болады. Дестелік желілер арқылы дауыс 

тарату барысында IPLR = 10-3 деңгейінде залал/қателіктер болуы мүмкін. 

IPLR (IP packet loss ratio) дестесінің жоғалу коэффициенті қабылданған 

дестелердің жалпы санына жоғалған дестелердің жалпы санының қатынасы 

болып табылады. Сигнал формалары туралы нақты қосымшаларға негізделген 

кодтаудың барлық әдістері амплитудасы күрт секіріп тұратын сигналдарды 

таратуға сәйкес келмейді (модемдер мен факсимильді аппараттармен 

генерацияланады), сондықтан қысуды қолдайтын аппараттар факс және 

модемнен және дауыстық трафикті қарағанда оларды басқаша өңдеуге тиіс.  

Аудиокодектердің жіктелуі: 

- ИКМ-і (Импульсті-кодалық модуляция) және АДИКМ-і (Адаптивті 

дифференциалды импульсті-кодалық модуляция) бар кодектер. Көп жағдайда  

АЦП/ЦАП үйелсуін білдіреді. Бұл кодектер 1950ж. әзірленді және көп 

жағдайда АЦП/ЦАП технологиясы негізінде жасалған дәстүрлі телефония 

жүйесінде қолданылады (G.711, G.726); 

- сөздің вокодерлік түрленуі бар кодектер оның вокалдық– фонемалық 

элементтері туралы ақпарат негізінде сигналдың гармоникалық синтезінің 

қағидасын пайдаланады (G.728, G.729); 

- аралас (гибридті) кодектер (G.723.1, G.728), өзінде технология вокодер 

конверсия/сөйлеу синтезін үйлестіре отырып, бірақ мамандандырылған 

сигналдық процессорлар DSP (Digital Signal Processor) цифрлық сигналымен 

бірге жұмыс істейді. 

Сондай-ақ, аудио кодектер қысуы бар АЦП және АЦП пайдалану 

негізінде жіктеледі (1.4 кесте). 

Кодекті таңдаудың шарттары: 

- сөйлеудің сапасы; 

- арнаның өткізу жолағын пайдалану; 

- фрейм көлемі; 

- фреймдердің жоғалуына сезімділігі. 

 

1.4 кесте – Тығыздайтын АЦП және АЦП негізіндегі аудиокодектер  

Кодек 

тер  

АЦП АЦП с компрессией 

Стан-

дарт-

тар 

G.711 

(сөйлесуд

ің 

жиіліктер 

спектріні

ң ИКМ-

сы). 

G.722 

(жиілік 

спектрін 

64 кбит/с 

жылдамд

ықта 7 

кГц дейін 

кодалау). 

G.723  

(5,3 және 

6,3 кбит/с 

жылдамдық

та тараты-

латын 

сөйлеу 

ағымын 

тығыздау). 

G.728  

(16 кбит/с және 

одан аз 

жылдамдықта 

уақытша 

кідірістері аз 

таратылатын 

сөйлеу 

ағындарын 

тығыздау).  

G.729  

(8 кбит/с 

жылдамдықта 

таратылатын 

сөйлеу 

ағымын 

тығыздау). 
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Бүгінгі күні пайдаланушылар мен соңғы қондырғыларды қолдау санына 

қарай ең танымал кодектер мыналар болып табылады: 

- 1972 жылы ITU-T стандартталған G711 кодегі 8 кГц жиілігі аналогтық 

сигналдың a-law түрленуі кезінде немесе 8 бит пайдаланып, дискретті 

амплитудасы кодтау μ-құқықтық заңдарымен ИКМ-ді пайдаланады. Ағын 

жылдамдығы - с 64 кбит-ті құрайды. Дәстүрлі телефон желісімен өзара 

қатынасын қамтамасыз ететін IP-телефония желісінің шлюздерінде 

пайдаланылады; 

- 1990 жылы ITU-T стандартталған G.726 кодек  АДИКМ (адаптивті 

дифференциалды ИКМ) сөздің қысу алгоритмін пайдаланады. Сөйлеу сапасы 

ИКМ сияқты, бірақ ақапарат тарату үшін 40, 32, 24 и 16 кбит/с тарату 

жылдамдығын қолданады. Идеясы, сөз таратушы аналогтық сигналдардың 

қарқындылығы күрт өзгермейді. Сондықтан, сигнал амплитудасының лездік 

мағынасын кодтамайды, керісінше алдыңғы мәнімен салыстырғандағы оның 

өзгеруін кодтайды. Түрлендіру үдерісі айтарлықтай кідіріс енгізбейді және 

DSP 5,5-6,4 секундына миллион операцияны талап етеді (Million Instructions 

Per Second, MIPS). G.726 кодегі мен G.711 кодегі соңғы кодалау 

жылдамдығын төмендету үшін қолданылуы мүмкін. G.726 кодегі бейне 

конференцияларында қолдануға арналған; 

- G723.1 кодегі – 1995 ж. ITU-T-мен стандартталған. MP MLQ дауыс 

ақпаратын (MultyPulse Multy Level Quantization - көптеген импульсті, көп 

деңгейлі кванттау), кодалау технологиясын пайдаланатын, АЦП/ЦАП және 

вокодер комбинациясын сияқты, гибридті кодектерді сипаттайды. Гибридті 

кодектер, өздерінің пайда болуы, ұялы байланыс жүйелеріне міндетті. 

Вокодерді қолдану, IP-желілерінде радио трактілері мен арнаны тиімді 

пайдалану маңызды болып табылатын, арнада деректерді тарату 

жылдамдығын азайтуға мүмкіндік береді. Вокодер жұмысының негізгі 

қағидалары - жиілікті фонема және дәйекті шу коэффициенттерінің тиісті 

жиынтығының гармоникалық компоненттерін бейімді ауыстыру арқылы 

бастапқы сөйлеу сигналының синтезі. G.723.1 кодек 64 кбит/с (РСМ) кезінде 

деректер толқынында аналогтық сигналға түрлендіреді, содан кейін көп 

жолақты сандық сүзгіні пайдаланып / фонема вокодер жиілігін бөледі, және IP 

арнада оларды талдайды сөйлеу сигнал ретінде фонеманың ағымдағы жай-

күйі туралы ақпаратты ғана тасымалдайды. Бұл алгоритм пайдаланушыға 

сөйлеу сапасын елеулі нашарлауын білдіртпей 5,3-6,3 кбит/с-ке дейін 

кодталған ақпараттың жылдамдығын азайтады. Кодектің екі жылдамдығы 

және кодалаудың екі нұсқасы бар: MP-MLQ алгоритмді 6,3 кбит/с және 5.3 

Кбит/с- CELP (Code Excited Linear Prediction) кодалы сызықтық болжау 

алгоритмі. 

Бірінші нұсқасы дауыс тарату дестесі бар желілер үшін құрастырылған 

және CELP салыстырғанда кодалаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді, 

бірақ трафик түлерімен аралас желілерде пайдалануға аз бейімделген 

(дауыс/деректер). Сызықтық болжауы бар сөйлеу кодерлері және кодалы-

қоздыру (CELP) сигнал түріндегі кодерлер және параметрлік вокодерлер 
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арасындағы аралық орын алады. Сөйлеу сигналының параметрлеріне талдау, 

4-тен 16-кбит/с дейінгі тарату жылдамдығында CELP мүмкіндіктерін өте 

тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін, 10-30 мс аралығында жүзеге 

асырылады. Түрлендіру үдерісі DSP 16,4-16,7 MIPS-ден талап етеді және 37 

мс кідірісін енгізеді. G.723.1 кодегі дауыс шлюздерінде және IP-

телефонияның басқа да құрылғыларында кеңінен қолданылады. Кодек сапасы 

бойынша G.729 кодалауға жол береді, бірақ процессор ресурстары мен 

арнаның өткізу қабілеттілігіне аз талап қояды, IP-телефония қосымшасының 

негізі болып табылады; 

- G.728 – гибридті кодек, 1992 жылы әзірленді LDCELP (Lowe Delay 

Code Excited Linear Prediction) сызықты болжау мен аз кідіретін кодек 

категориясына жатады. G.728 кодек кіріс сигналы ретінде 64 кбит/с 

жылдамдықты ИКМ сигналын пайдаланады, 16 кбит/с тарату жылдамдығын 

қамтамасыз етеді, 3-тен 5 миллисекунд кодтау кезінде кідірісті енгізеді. Оны 

іске асыру үшін 40 MIPS астам тез әрекетті процессор қажет. Кодек бейне 

конференция жүйелерінде пайдалануға арналған. IP-телефония 

құрылғыларында бұл кодек өте сирек қоланылады; 

- G729 кодек ITU-T-пен стандартталған, оның тобына G.729, G.729 

Annex A, G.729 Annex (VAD (Voice Activity Detector дауыс сигналының актив 

көздерінің детекторлары бар) кодектері және жайлы шу генераторы енгізілген. 

Сөйлеу сигналының актив көздерінің детекторы сөзі жоқ шу немесе сигнал 

көзі қызметі аралығын анықтау және табу үшін арналған. Детекторда шешім 

қабылдау шегі тым төмен болмауы тиіс. Сонымен қатар қабылдау шегі тым 

жоғары болмауы тиіс, өйткені бұл сөз тіркестерінің бас жағының алынуына 

және түсініксіздікке алып келеді. 

G.729 кодектерін қысқыртып CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic 

Code Excited Linear Prediction - сызықтық болжаудың алгебралық кодпен 

бақыланатын құрылымы) деп атайды. Түрлендіру үдерісі DSP 21,5 MIPS 

қолданады және 15 мс кідіріс енгізеді. Тарату жылдамдығы 8 кбит/с-ты 

құрайды. VoIP құрылғыларында бұл кодек алдыңғы орында келеді, жоғары 

компрессияда сөйлеу ақпаратын кодалаудың өте жоғары сапасын қамтамасыз 

етеді; 

- GSM (RPE-LTP) – ұялы байланыс жүйесінде  GSM стандартын 

пайдалану үшін әзірленген дауыс кодегі. Фреймді кодалау барысында 

алдыңғы фрейм ақпарты қолданылады, кодалау 13 кбит/с жылдамдығымен 20 

мс блогі бойынша жүзеге асырылады. Жабдық өндірушілерімен, көбінесе 

ұялы және VoIP-желілері арасындағы шлюздерде қолдау табылған; 

- iLBC (Internet low bitrate codec), RFC стандартында сипатталған – 

ашық бағдарламалық дауыс кодегі. Ол 13,33 кбит/к (фрейм өлшемі 30 мс 

болғанда) және 15,20 кбит/с (фрейм өлшемі 20 мс болғанда) аудио сигнал 

тарату жылдамдығы бойынша тар жолақты интернетке арналған. 

Сарапшылардың субъективті бағалауы бойынша бұл кодектің дауыс сапасы 

G.729A-дан асады. Одан басқа, фрейм жоғалуына өте төзімді (g729-мен 

салыстырғанда), Интернет желісі арқылы сеанс ұйымдастыру барысында оны 
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тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Оның нақты мысалы ретінде әйгілі IP-

телефония желісі – Skype болып табылады. Кодек iLBC кодегі дестелердің 

жоғалуы немесе кідірісі салдарынан бұзылу болған жағдайда да сөз таратудың  

жақсы сапасын алуға мүмкіндік береді. 

1.15 IP-телефония желісіне жалғану түрлері 

Қазіргі уақытта ІР-телефония желісін ұйымдастыру IP-желілері арқылы 

дауыс дестелерін таратудың екі негізгі әдістері негізінде жүзеге асырылады 

жаһандық Интернет желісі (Интернет - телефония) арқылы, бөлінген арналар 

негізінде деректерді тарату желісі арқылы (IP-телефония). Бірінші жағдайда, 

өткізу жолағының деректері, дауыс, графика және т.б. бар. Интернет 

дестелермен жүктелуіне тікелей байланысты, сондықтан  дестелердің өтуі 

кезінде кідірістер әртүрлі болуы мүмкін. Дауыс дестелері үшін ғана бөлінген 

арналарды пайдаланған кезде тіркелген тарату жылдамдығына (немесе толық 

тіркелген) кепілдік беруге болады. Интернеттің кең таралуына байланысты 

Интернет-телефония жүйесін жүзеге асыруға ерекше қызығушылық 

танытады, дегенмен оператормен телефон сапасына кепілдік берілмейді.  

Телефон қызметі арқылы қалааралық (халықаралық) байланысты жүзеге 

асыру үшін мекеме немесе оператор қызметтері сервер арқылы қайдан қайда 

келетін жоспарланған қоңырауларды қабылдауы керек. Мұндай байланыс 

құны тұрақты телефон желісі бойынша телефон құнынан әлдеқайда аз. 

Әсіресе мұндай елеулі айырмашылық халықаралық байланыстар арасында 

байқалады. IP-телефония желісі төрт негізгі түріне қоңырау шалу үшін 

мынандай мүмкіндіктер береді: 

- «телефоннан телефонға». Әдеттегі тефон аппаратынан АТС-ке шақыру 

жасалады, IP-телефония шлюзіне қосылған шығысына, және IP-желісі арқылы 

басқа шлюзге жетеді, ол кері түрлендіруді қамтамасыз етеді. Бұл кезде ТА-

ның орнына факсимилді аппараттар мен IP-телефония қосылуы мүмкін және 

ол факсимильді хабарламаны жеткізуі тиіс. Оны пайдалану мақсаты 

қарапайым, PSTN абоненттеріне балама қалааралық және халықаралық 

телефон қызметтерін көрсету, өйткені бұл сценарий IP-телефониясының басқа 

сценарийлерден оның әлеуметтік маңыздылығы бойынша ерекшеленетіндігі 

(1.12 сурет); 

 

 
 

1.12 сурет – «Телефон-телефон» байланысының сұлбасы 
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- «компьютерден телефонға». IP-телефониясының бағдарламалық 

қамтуы (ПҚ), дыбыс картасы (адаптер), микрофон және акустикалық жүйелері 

бар. Мультимедиалық компьютер IP- желісі немесе Интернетке қосылады, 

және басқа жағынан IP-телефония шлюзі кәдімгі телефон аппараттарына АТС 

арқылы байланысқан. Соңғы пайдаланушыға ешқандай қосымша құралғының 

қажеті болмайды. Қол астында ыңғайлы телефонның болуы жеткілікті (1.13 

сурет); 

 

 
 

1.13 сурет – «Компьютер-телефон» байланысының сұлбасы 

 

- «компьютер-компьютер». Бұл жағдайда аппараттық және 

программалық құралдарымен жабдықталған ІР- телефониясымен жұмыс 

жасау үшін  екі компютердің арасында ІР-желісі арқылы қосылыс орнайды 

(1.14 сурет); 

 

 
 

1.14 сурет – «Компьютер-компьютер» байланыс сұлбасы 
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- «WEB браузерден телефонға». Интернет желісі пайда болғаннан 

бастап сөйлесу қызметіне қолжетімді бола бастады. Мысалы, кейбір 

компаниялардың WEB-парақшасында «Түйіспелер» бөлімінде «шақыру» 

батырмасы орнатылған, сонымен телефон нөмірін термей-ақ сол батырманы 

басып сөйлесуге болады.   

Шақырушы пайдаланушының осындай қоңырауының төлемақысы 

Интернет желісі жұмысының құнына кіреді (1.15 сурет). 

 

 
 

1.15 сурет – «WEB-браузер – телефон» байланысының сұлбасы 

1.16 IP-телефония шлюздері 

Шлюз – түрлі желілік объектілер арасында деректермен алмасуға 

мүмкіндік беретін құрылғы, ол деректермен алмасудың әртүрлі хаттамаларын 

пайдаланады.   

Аналогты екісымды PSTN телефон арнасын іске қосқан кезде шлюздегі 

сигналдарды өңдеудің сұлбасы 1.6 суретте көрсетілген, мұнда шартты 

белгілер келтірілген: 

 

 
 

1.16 сурет – Шлюздегі сигналдарды өңдеудің сұлбасы  
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- ADC/DAC – бұл АЦП/ЦАП; 

- MF детекторы – екі жолақты телефон сигналдауының сигналдарын 

тауып және анықтайтын детектор; 

- DTMF (Dual-tone multi-frequency signaling) – DTMF сигналдарын 

табатын детектор; 

- VAD (Voice Activity Detector) – дауыстық белсенділік детекторы. 

(MF сигналдары) үшін, немесе импульстік жиынтықтары (теру) үшін 

сәйкесті детекторлар қолданылады. 

Екі сымды абоненттік желі бойынша телефон аппаратынан аналогтық 

сигнал дифференциалдық жүйесіне жеткізіледі, ол төрт сымды арна арқылы 

таратылатын сигнал және қабылданған сигналдарды бөледі. 

Дифференциалдық жүйе таратылатын сигналдардан басқа қабылдағыш 

арнадан таратылатын бөлігіне ішінара «ағып» келген қабылдау сигналдарды 

таратады. Бұл сигналдар, стандартты 12-разрядтық сигналға немесе 8-

разрядтық сигналға түрлендіреді АЦП-ға жіберіледі. Жаңғырық-жою 

құрылғысы қабылданған сигналдан «ағып келген» қабылдану сигналын 

жояды. Ішкі жолақты MF детекторы көп жиілікті телефон сигналын табады 

және анықтайды, ал DTMF детекторы - жиілікті немесе импульсті теру 

сигналдар болып табылады. 

Кіріс сигналының одан кейінгі өңделуі дауыс кодектерінде болады. 

Дауыс кодерінің талдаушысы сигналды белгілі ұзақтықтағы жеке 

бөлікке бөледі (кодтау әдісіне байланысты) және қысу процесі мен IP-дестесін 

қалыптастырады. 

Дауыс кодерінің талдауышында есептелген параметрлер дауыс қызметін 

анықтау блогында қолданылады, ол ағымдағы үзіндінің дауыс немесе кідірту 

сигналының болу мүмкіндігін шешеді. Егер осы үзінді кідіріспен болса, онда 

ол таратылмайды, тек осындай бір үзінді ғана беріледі. Бұл кезде өте қысқа 

ақпараттық фреймдер пайдаланылады, олар дауыс сигналын алып жүрмейді. 

Арнаның қабылдау бөліміне не ұзындығы 137 бит ақпараттық фрейм, не  

ұзындығы 27 бит кідіріс фреймі, немесе кідіріс барын көрсететін жалауша 

келіп түседі. Кідіріс фреймдері дауыс синтезаторына емес жайлы шудың 

генераторының модуліне түседі, ол кідіріс сигналының спектралді құрамын 

қайта орнына қалыптастырумен айналысады. Ақпараттық фрейм дауыс 

декодеріне түседі, және ол IP-дестелерін цифрлық сигналға түрлендіреді және 

оның декомпрессиясын жасайды.  

Дифференциалды жүйенің тепе-теңдігінің болмауынан қабылдау 

жолындағы сигналдың бір бөлігі тарату жолына түседі, бұл электрлік 

жаңғырықтың пайда болуына әкеледі. Тарату жолындағы жаңғырықпен 

күресу үшін жаңғырық жою орнатылған. Ол жаңғырық көлемін талдайды 

және таратылатын сигналдан жаңғырық сигналының синтезделген көшірмесін 

бөліп шығарады. ITU-T G.165 ұсыныс талаптарына сәйкес бейімдеу 

тетіктерінің көмегімен жаңғырық компенсаторлары әзірленеді, олар 

рекурсивті емес бейімдеу  фильтрі болып табылады.   

ІР-шлюздердің негізгі жұмысы ол: 
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- физикалық (тұлғалық) интерфейстің коммуникациялық желімен іске 

қосу; 

- абоненттік сигналдаудың сигналдарын детектірлеу және генерациясы; 

- абоненттік сигналдаудың сигналдарын деректер кестесіне және кері 

ғарай түрлендіру; 

- сөйлеу сигналын деректер кестесіне және кері ғарай түрлендіру; 

- абоненттерді қосу; 

- абоненттік сигналдаудың сигналдарын желі бойынша тарату; 

- байланысты ағыту. 

1.17 RTP, RTCP хаттамалары 

RTP хаттамасы сөйлеу және бейнеақпаратын дестелік жалғау желісі 

бойынша нақты уақытта ауыстыру үшін қолданылады. UDP, RTP 

хаттамасымен бірігіп көліктік деңгейдегі жұмыстарды жасайды (1.17 сурет). 

 

 
 

1.17 сурет – RTP/UDP/IP хаттамасының деңгейлері  

 

UDP хаттамасы қосылысты орнатпай-ақ дестелерді жеткізу жұмысын 

жасайды және RTP хаттамасына бақылау қорытындысының негізінде 

мультиплексорлық және қателерді табу жұмыстарын ұсынады. Қателер 

табылған кезде бұзылған дейтограммаларды ысырып тастайды, ал дестелерді 

реттеу жұмысын RTP хаттамасына жүктеледі, ол ағымдағы дестелерді 

нөмірлейді. Сондай-ақ RTP хаттамасы тиімді жүктеме түрін де қарастырады, 

ал дестелердің уақытша белгілерін джиттердің келеңсіз әсері қалпына 

келтіреді. 

RTP хаттамалық деректер блоктары  дестелер деп аталады және 

мультимедиялық деректерді тарату үшін жұмыс жасайды, әрі ақпараттық 

дестелер немесе деректер дестелері деп атайды. Бұл десте тиімді жүктемеден 

(тығыздалған сөйлеулер, бейнелер) және десте тақырыбынан тұрады. RTP 

хаттамасында дестелерді уақытында жеткізуге кепілдік беретін механизмі 

немесе қызмет сапасының басқа параметрлері жоқ, оны уақытымен жеткізуді 

басқа төмендегі хаттамалар жасайды. RTP қателерді түземейді және 

ағымдарды бақыламайды. 

Сеанс екі нақты көліктік адрестердің бағытын, яғни бір желілік адрес 

және RTP, RTCP екі портты белгілейді. Сөйтіп, бейнеконференция үшін аудио 
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және бейнені түрлі бағыттағы порттармен әртүрлі сеанста жіберу керек. 

Байланыстың аудио және бейне сеанстарының арасында RTСP каноникалық 

аталымдағы байланыстан басқа, ешқандай қосылыс RTP деңгейде жоқ. RTP 

дестесіне бекітілген атауы (12 байт), айнымалы ұзақ атауы және деректер өрісі 

кіреді (1.18 сурет). 

 

 
 

1.18 сурет – RTP дестесінің пішіні 

 

Бас тақырыптың шетінің мынандай мағынасы бар: 

- (V) нұсқасы, 2 биттің, хаттама нұсқасын сәйкестендіреді, ағымдағы 

нұсқа 2; 

- (P) қосымша, 1 бит, егер бит 1-ге тең болса, онда десте соңында бір 

немесе бірнеше қосымша дестелер болады, олар кейбір шифрлау 

алгоритмдерімен қолданылуы мүмкін; 

- (X) кеңейту, 1 бит, егер 1-ге тең болса, онда жазылған бас 

тақырыптардан соң қосымша тақырыптар кетеді; 

- CSRC (CC) есептеуіш, 4 биттің, CSRC қосылатын көздердің 

идентификаторы болады, олар жазылғын тақырыптан кейін келеді. CSRC 

(Contributing Source) – жіберушілердің тізімі, олардың деректері осы 

дестелерде таратылады;  

- (M) маркер, 1 бит, дерек ағынының шегін көрсету үшін 

пайдаланылады, мәні пайдалы жүктеме түріне байланысты (бейне 

ақпараттарды тарату кезінде ол фрейм соңын анықтайды, ал дауыс ақпаратын 

тарату кезінде үнсіздіктен кейінгі белсенді кезеңнің басын анықтайды); 

- (PT) трафигінің түрі, 7 бит, пайдалы жүктеме түрін, қосымшаға қажетті 

қысу мен шифрлауды сәйкестендіреді; 

- (Sequrnce Number) реттік нөмірі, 16 бит. Реттік нөмір мәні әрбір 

жіберілген RTP ақпараттық дестемен 1 с көбейіп отырады және оны 

пайдаланушылар дестелердің жоғалғандығын білулері үшін немесе оларды 

орнына келтіру үшін қолданады. Реттік нөмірдің бастпақы көлемі кездейсоқ 

таңдалады; 
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- (Timestamp) уақытша белгілеу, 32 битті, пайдалы жүктеме деректерінің 

алғашқы октетін құру үшін арналған уақыт кезеңін көрсетеді. Түрлі 

дестелерді қабылдау барысында кідірістерді анықтау үшін пайдаланылады, 

қабылдаушыларға бірдей кідіріспен дестелерді жіберу барысында  

джиттерлерді анықтауға және оның әсерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мәні 

жіберушінің жергілікті сағатымен анықталады; 

- SSRC (Synchronization Source Identifier) идентификаторы, 32 биттің, 

SSRC синхрондау көзін – RTP дестесінің ақпарат көздерін анықтайды. 

Алғашқы сигнал көздері (микрофондар немесе бейнекамералар), сонымен 

қатар конференция кезінде ақпараттарды араластыру құрылғылары 

синхрондау көздері болуы мүмкін (смеситель). SSRC идентификаторы 

кездейсоқ санды білдіреді, мультимедиялық сеанстың RTP-сессиясы үшін 

оның орны айрықша болып келеді. Егер қатысушы бір ғана RTP-сессия 

шеңберінде  бірнеше ағын қалыптастырса (мысалы, бірнеше бейне камера 

арқылы), онда әрбір ағын айрықша SSRC идентификаторымен жабдықталуы 

тиіс. Алғашқы 12 октет RTP әрбір дестеде бар, бұл кезде қатынастырғышқа 

орнатылған кезде ғана CSRC көздерін қосатын идентификатордың өрісі пайда 

болады; 

- CSRC (Contributing Source Identifier) идентификаторы 0-ден 15-ке дейін 

өрістерді, әрбіреуі 32 битті енгізеді. (Contributing Source) қайнар көздердің 

тізімінде идентификатор көздерінің SSRC тізімі орналасқан (ең көбінде 15), 

олар осы дестелерді қалыптастыруға қатынасқан. Идентификаторлардың саны 

СС өрісімен беріледі. Мысал ретінде дауыс конференциясын алуға болады, 

олар өз SSRC идентификаторымен барлық қатысушылардың сөздері бар RTP-

дестесін таратады. CSRC идентификаторлардың тізімін жасаушылар осылар 

болып табылады, ал барлық конференцияда SSRC жалпы идентификаторы 

бар. 

Ақпаратты таратудың бақылау хаттамасы нақты уақыт аралығында  

RTCP (Real Time Transport Control Protocol) RTP байланысының сеансы 

туралы есептеу жүргізеді. RTCP хаттамасы (қабылдаушыдан қалай болса 

жіберушіден де солай) дестелерді алмасу арқылы қабылдаушы мен 

жіберушінің арасында байланысты қолдай отырып, жіберілген және жоғалған 

дестелердің саны, джиттер мәні туралы мәліметтерді таратады. Сессияға 

қатысушылар туралы  ақпараттарды тарату үшін және сапасын бақылауы үшін 

үнемі TCP мен қатар RTP қолданылады. 

RTCP хаттамасының негізгі функциялары: 

- дерек тарату сапасын бағалау үшін кері байланысты қамтамасыз ету; 

- жіберушінің идентификациясы; 

- масштабтау; 

- сеансты басқару. 

1.18 IP-телефониясының жетістіктері мен кемшіліктері 

IP-телефония жетістіктері: 
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- конвергенция талаптарын қанағаттандыра отырып дауыс пен 

деректерді қолдау; 

- ұтқырлық; 

- құны төмен және алғашқы қондырғының қарапайымдылығы; 

- іске асыру үдерісінде қызмет көрсетудің қол жетімділігі, икемділігі 

және  функционалдылығы; 

- жер шары мен әлем бойынша сөйлесудің төменгі бағасы; 

- телефон ретінде компьютерді пайдалану мүмкіндігі; 

- телефонның компьютерге қосылу мүмкіндігі; 

- Skype, SIP және VoIP басқа да түрлерімен шоғырлануы; 

- дәстүрлі телефондық желілермен шоғырлануы; 

- ұялы желілер мен байланыс операторларының шоғырлануы; 

- дауыс байланысы мен бизнес-қосымшаларының қызметтерінің 

шоғырлану мүмкіндіктері (дауыстық сәлемдесу, интерактивті дауыстық мәзір 

жүйесі, дауыстық пошта жүйесі, конференц-байланыс, Call-орталықтар, 

диспетчерлік қосымшалар, CRM-жүйелері және т.б.); 

- Интернет жілісі немесе ЖВЖ ортақ нөмірлік жоспарының көмегімен  

мекеме филиалдарын бірыңғай телефон желісіне қосу, нәтижесінде  

бөлімшелер арасында байланыс ақысыз болады; 

- жаңа ғимаратқа ешқандай шығынсыз көшу барысында корпоративті 

телефон нөмірінің  сақталуы; 

- бірнеше арнасы бар көп арналы тікелей нөмір алу мүмкіндігі; 

- IP-желісі арқылы қоңырауларды басқа мекенжайға жіберу мүмкіндігі; 

- шақыруларды өңдеу орталықтарын құру мүмкіндіктері; 

- секундты тарификация, ұзақтығы 15 секунд шақырулардың 

тарифтенбеуі; 

- бос емес желілердің болмауы (басқа мекенжайға жіберу телефон 

серверіне түседі және ДК түседі); 

- факспен жіберу өте жақсы орындалады. Бұл кезде 64 кбит/с-тан 9,6 

кбит/с-қа дейін сығу есебінен өткізу жолағы төмендейді, ол арнадағы 

жүктемені төмендетеді; 

- Интернетпен байланыс, бұл тек дауыс не басқа хабарламаларды тарату 

ғана емес, сонымен қатар басқа ресурстарға қол жеткізу деген сөз; 

- ШӨО (ЦОВ) құру мүмкіндігі; 

- VPN қолдану; 

- click2Dial жаңа мүмкіндіктері –  компания Web-сайтынан тікелей 

қоңырау шалу мүмкіндігі; 

-  IVR негізіндегі дауыс автоинформаторлар (Interactive Voice Response); 

- желіде абоненттің болуын анықтау; 

- IP-телефония сұрау салуға қосылуын қамтамасыз етеді. 

IP-телефониясының кемшіліктері: 

- IP-желі арқылы дауыс ақпараты бар дестелер өткен кезде, көптеген 

факторларға байланысты, желілік құрылғылармен өңдеу салдарынан кідіріс 
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пайда болады. Әсері  қоғамдық Интернет арналарын пайдаланған кезде, өзінің 

жергілікті желілерінен тыс бұл факторларға әсер ету іс жүзінде мүмкін емес; 

- стандартты телефон желісіне қарағанда электр қуаты істен шыққан 

кезде байланыс үзіледі; 

- сіз қоңырау шалған оператордың ауылдық немесе тіпті қалалық 

телефон желісіне шыға алмайды; 

- IP-желісі арқылы вирустар енуі мүмкін; 

- бағдарламалық IP-телефонын пайдалану барысында компьютерді қосу 

қажет, тиісті бағдарламалық қамтуды жүктеу және микрофон мен 

құлақаптарды жалғау керек; 

- аппараттық IP-телефондар қымбат болып табылады және белгілі бір 

интернет провайдерлерге қарай түзетуді талап етеді; 

- қызмет көрсетудің кепілді сапасының тетіктерінің болмауы. 

1.19 IP-телефония желісінің іске асырылу әдістерін салыстыру 

Үш әдіс негізінде IP-телефония желісінің іске асырылу (1.19 сурет): 
 

 
 

1.19 сурет – IP-телефония желісін іске асыру тәсілдері 

 

- H.323 ITU-T ұсынымдары негізінде. Қызмет көрсетудің кепілдік 

сапасын қамтамасыз етпейтін, дестелік желі технологиясында 

мультимедиялық байланыс жүйелеріне арналған қолшатыр тәрізді құрылымы. 

H.323 ұсынысы бойынша екі пайдаланушылар арасындағы байланыс 

сценариінде күрделі хаттамалар жиынтығы бар және ол көптеген сұрау салу 

мен жауап қайтарудан тұрады. H.323 хаттаманың негізінде салынған желілер 

телефония желілермен шоғырлануға бағытталған және оларды деректер 

желісіне жүктелген ISDN желісі ретінде қарастыруға болады. Атап айтқанда, 

мұндай IP-телефония желілеріндегі қосылу рәсімі ITU-T Q.931 негізделген 

және ISDN желілерінде сол рәсіммен бірдей дерлік болып табылады. Бұл 

операция қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерін ұсыну үшін IP 
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дестелерін маршруттау арқылы желіні пайдаланғысы келетін жергілікті 

телефон байланысының операторларына бағытталған; 

- 1999 жылы IETF комитетінің MMUSIC (Көппартиялық Мультимедиа 

Session Control Жұмыс тобы) жұмыс тобы ұсынған ІР-телефония желісін құру 

SIP хаттамасының жұмысымен негізделген. SIP дегеніміз мәтінге негізделген 

хаттама, IETF комитетінің әзірлеген жаһандық мультимедиялық сәулет бөлігі 

болып табылады. SIP хаттамасы H.323 хаттамасынан әлдеқайда қарапайым, 

бірақ ол мемлекеттік телефон желісінің өзара қатынасы үшін әлдеқайда аз 

жарамды. HTTP хаттамасына негізделген SIP хаттамасы PSTN 

пайдаланылатын сигналдық жүйелермен келісуі қиын, бірақ интернет 

қызметін жеткізушілер үшін жақсы, өйткені бұл жағдайда IP-телефония 

компания ұсынатын қызметтердің бір бөлігі және Интернетке жүктеме ретінде 

болуы мүмкін; 

- Ол IETF, MEGACO жұмыс тобы ұсынған MGCP хаттаманың (Control 

Protocol көліктік шлюзін басқару хаттамасы) негізінде жүзеге асырылады. 

Бұл әдіс дәстүрлі телефония желілерін алмастыратын IP-телефония, 

жаһандық желілерін тармақтау үшін жақсы келеді. Бұл шешім шлюз 

контроллер арқылы желілік көлемділік және желілік басқару жеңілдігін 

қамтамасыз етеді. Бұл хаттама H.323 сияқты ТСОП үйлесімді желілерін 

орнату үшін қолайлы.  

Осы хаттаманың негізгі кемшіліктеріне аяқталмаған стандарттардың 

аяқталмауын жатқызуға болады. Телекоммуникациялық жабдықтардың түрлі 

өндірушілері әзірлеген таратылатын шлюздерінің функционалдық 

компоненттері толық сәйкес келмейді. Сіз түрлі өндірушілердің 

жабдықтарында желі құра алмайсыз.  

Сондай-ақ, ортақ нөмірлік кеңістікті құруда қажетті болатын тегі бөлек 

желілерді біріктіруге болмайды. 

Сонымен қатар IP-телефония қызметінің иегері SIP хаттамасы негізінде 

SIP-телефон интернет қызметінің провайдерінен (тегін программалық 

телефондарды пайдалануға болады) сатып алуы тиіс және IP-телефония, H.323 

және MGCP өту, артық қол жеткізу құрылғысынсыз, көрінбейтін болады (1.5 

кесте). 

 

1.5 кесте – ІР-телефония желісін іске асырудың тәсілдерін салыстыру  

Атауы Н.323 SIP MGCP 

Архитектурасы 

(құрылымы)  

Клиент-сервер 

Шек-шегі 

Клиент-сервер 

Точка-точка 

(Шек-шегі) 

Клиент-сервер 

 

Күрделігі  Жоғары  Төмен  Жоғары 

Мүмкіндігі Толық Қарапайым  Ішінара  

Ауқымдығы  Нашар   Жақсы  Орташа  

Құны  Жоғары Төмен  Орташа 
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2 H.323 желісі негізіндегі ІР-телефония желілері   

2.1 Мультимедиялық байланыс стандарттары 

1990 жылы ITU-T алғашқы Н.320 ұсынымдары әзірленді, олар сол кезде 

цифрлық ISDN желілеріне таралған бейне телефония желілеріне жататын. 

Келесі ITU-T ұсынымдары әртүрлі желілік ортада жұмыс істейтін 

мультимедиялық байланыс жүйелеріне арналған. 

Н.320 стандарты N-ISDN В-арналары бойынша бейнеақпараттық 

байланысты ұйымдастыру үшін жасалған. Бейнеақпаратты кодалау үшін 

Н.261 ұсынымы ITU-T құрылған, ол бейнелердің екі форматын – 30 фрейм/с 

жиілікті фреймдерің 352 х 288 пикселмен шешілген ерікті CIF форматы мен 

176 х 144  пикселмен шешілген еріксіз QCIF форматын байланыстырады. 

G.711, G.722 мен G.728 кодектерімен сөзді кодалайды. Ал қосылыстардың 

орнатылғанын және бүлінгенін, деректер фреймдерінің құрылғанын, 

мультиплексерлеу, пайдалану және әкімшілік қызметтері Н.221, Н.230 және 

Н.242 сипатталған. Содан кейін ITU бейнеконференция байланысына қатысты 

бірқатар ұсынымдарын қабылдады. Бұл стандарттар тобын H.32x  деп атайды, 

өйткені Н.320 стнадартынан басқа, әртүрлі желілерге арналған H.321-H.324 

стнадарттары да кіреді.  ІР-желісі мен Интернеттің қарқынды дамуы деректер 

желісі бойынша жаппай таратылатын болды. Дәстүрлі телефон желілеріне 

қарағанда, ІР-желілері аудио және бейнеағындарын тарату үшін нашар 

бейімделген. 1996 жылы Н.323 (Visual Telephone Systems and Terminal 

Equipment for Local Area Networks which Provide a Non-Guaranteed Quality of 

Service стандарты, ІР-желісінде жасақталған сапасы төмен локальдік желілері 

үшін бейнетелефондары мен терминалдық жабдықтары  әзірленген. H.323v.2 

(Packet-based multimedia communication systems, дестелерді жалғайтын 

желілерге арналған мультимедиялық жүйелер) 1998 ж., H.323v.3 – 1999 ж., 

H.323v.4 – 2001 ж. қарастырылып бекітілген. 

Н.323 стандарттар тобы шлюздермен жүзеге асырылатын әртүрлі 

желілердегі мультимедиа-байланысын сипаттайды, олар сигналдаудың және 

деректер форматының: 

- таржолақты цифрлық жалғанатын H.320 байлынсы желілерінде N-

ISDN (Narrowband Integrated Services Digital Network); 

- H.321 кеңжолақты байланыс B-ISDN (Broadband Integrated Services 

Digital Network) и ATM (Asynchronous Transfer Mode); 

- H.322 ерікті өткізу жолағы бар дестелі желілерде – локальдік 

желілерде LAN (Local Area Network); 

- H.324 жалпы пайдалану телефон желілерінде GSTN (General Switched 

Telephony Network), басқаша алғанда, соның ішінде мобильдік (жедел 

байланысты) желілерде, жалпы қатынайтын телефон желілерінде PSTN 

(Public Switched Telephone Network) сигналдарын таратады (2.1 сурет). 
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2.1 сурет – Желілік ортадағы Н.323  

2.2 H.323 желісінің сәулеті (архитектурасы) 

Н.323 стандарттарының негізіндегі желілер цифрлық телефон желілерін 

біріктіруге бағытталған және деректерді тарататын желілерге салынған ISDN 

желісі ретінде қарастырылады. Сондықтан ІР-телефонясының осындай 

желілерінде қосылыстарды орнату жұмысы ISDN желілерінде қолданылатын 

процедураларға ұқсас Q.931 ұсынымына негізделеді [12].  

Н.323 негізіндегі ІР-телефония желісін іске асырудың осы нұсқасын 

халықаралық және қалааралық байланыс қызметтерін ұсыну үшін дестелік 

жалғанатын ІР-желілерін пайдалануға қызығушылық танытқан, жергілікті 

телефон  желілерінің операторлары қолданады.    

Желінің негізгі құрауыштарына келесі құрылғылар жатады (2.2 сурет): 

- терминал (Terminal); 

- шлюза (Gateway); 

- привратник (қақпақшы) (Gatekeeper); 

- конференцияларды бақылайтын құрылғы MCU (Multipoint Control 

Unit).  

Терминал Н. 323 – басқа Н.323 терминалымен, MCU немесе шлюзамен 

екіжақты сөз (мультимедиалық) байланысын қамтамасыз ететін ІР-телефония 

желісі пайдаланушысының соңғы құрылғысы болып табылады. 

Терминалға: 

– аудио элементтері (микрофон, акустикалық жүйе, акустикалық 

жаңғырық басу жүйесі); 

– бейне элементтері (монитор, бейнекамера); 
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– желілік интерфейс элементтері; 

– пайдаланушы интерфейсі кіреді. 

 

 
 

2.2 сурет – H.323 желісінің архитектурасы 

 

IP-телефония шлюзасы Н.323 хаттамасы бойынша ІР дестелерін 

маршруттау желісінің сөз трафигін таратады. Шлюзаның негізгі міндеті 

(жұмысы) – PSTN желісінен дестелерді маршруттауды тарататын ІР-желісіне 

келіп түсетін сөзді түрлендіреді, сондай-ақ DSS1 және ОКС7 сигналдау 

жүйесінің сигналдық хабарын Н.323 сигналдық хабарына өзгертіп, ITU H.246 

стандартына сәйкес кері түрлендіреді (2.3 сурет).  

 

 
 

2.3 сурет – IP-телефония шлюзасы 

 

Шлюз орындайтын негізгі жұмыстары келесілер: 



52 
 

– физикалық (тұлғалық) интерфейсті телефонмен және ІР-желісімен 

қосып іске асыру; 

– абоненттік сигналдау сигналдарын детектрлеу және генерациялау; 

– абоненттік сигналдау сигналдарын дестелерге және кері өзгерту; 

– абоненттерді қосу; 

– сигналдық және сөйлесу дестелерін желі бойынша тарату; 

– байланысты ажырату болып табылады. 

Шлюза жұмысының негізгі бөлігі қолданбалы деңгейде жасалады. 2.4 

суретте ІР-телефония шлюзінің платформасы мен жұмыс міндеті көрсетілген. 

 

 
 

2.4 сурет – ІР-телефония шлюзасының платформасы мен жұмыс міндеті 

 

Қақпақшы (привратник) сол жерде тіркелген конференцияларды 

бақылайтын құрылғылар, терминалдар мен шлюздер кіретін ІР-желісі 

аймағын бақылайды (2.5 сурет). 

 

 
 

2.5 сурет – Н.323 желісінің аймақтары 

 

Қақпашының (привратник) негізгі жұмысына келесілер: 

- alias адресін (абонент аты, телефон нөмірі, элекрондық поштасы және 

т.б.) ІР дестелерінің (ІР-адресі мен ТСР портының нөмірін) маршруттайтын 

транспорттық (көліктік) желі адресіне өзгерту; 

- RAS сигналдауы арқылы ІР-телефония қызметтеріне жүйе 

пайдаланушысының қатынауын бақылау; 

- желінің өткізу қабілетін бақылау, басқару және резервке алу; 
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- бір аумақта орнатылған терминалдар арасындағы сигналдар хабарын 

маршруттау; 

- қақпақшы (привратник) – желі әкімдігі кіреді. 

MCU төмендегілерден: состоит из: 

- МС (Multipoint Controller) көпнүктелі қосылуларды бақылауышынан 

(контроллерден) – міндетті элемент; 

- MP (Multipoint Processor) көпнүктелі қосылулар кезіндегі 

пайдаланушылар ақпараттарын өңдейтін процессордан тұрады – бірнеше 

болуы мүмкін. 

MP (Multipoint Processor) көпнүктелі қосылулар кезіндегі 

пайдаланушылар ақпараттарын өңдейтін процессор:  

-  әртүрлі конференцияларды ұйымдастыру үшін қолданылады; 

- конференция қатысушыларының арасында олардың терминалдарының 

функционалдық (қызметтік) мүмкіндіктері туралы мсәліметтер жинайды, 

конференция қатысушылары ақпаратты қандай режімде жіберетінін көрсетеді, 

бұдан басқа бұл режім конференция барысында өзгертіліп, сондай-ақ барлық 

қатысушыларға ортақ немесе әрқайсысына жеке болуы мүмкін; 

- желіде бірнеше МС болады, демек, жаңадан құрылған әр 

конференцияға, конференцияны қандай МС жүргізетінін анықтау үшін 

бастайтын/жүргізетін жабдықты белгілеу процедурасы өткізіледі. 

Н.323 ұсынымы үш түрлі конференцияны ескереді (2.5 сурет); 

 

 
 

2.5 сурет – Н.323 желісіндегі конференция түрлері  

 

- орталықтандырылған конференция, мұнда соңғы жабдық 

конференцияны құру және аяқталу барысын бақылайтын, сондай-ақ 

пайдаланушылық ақпарат ағымдарын өңдейтін MCU құрылғысымен нүкте-

нүкте режімінде жалғанады; 
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- орталықсыздандырылған конференция, мұнда әр қатысушы нүкте-

нүктелер тобы режімінде басқа қатысушылармен жалғанып және соңғы 

құрылғылар конференцияның басқа қатысушыларынан келетін ақпарат 

ағымын өздері өңдейді (ауыстырып қосады немесе араластырады); 

- аралас конференция, яғни алдыңғы екі түрін қиыстыру. 

Орталықтандырылған конференцияның басымдығы – терминалдық 

жабдыққа қойылатын қарапайым талаптар, кемшіліктері – конференцияны 

бақылайтын құрылғының қымбат құны. 

Орталықсыздандырылған конференция үшін неғұрлым күрделі 

терминалдық жабдық қажет, сондай-ақ көпадрестік жіберу режімінде (IP 

multicasting) ІР дестелерін желіде таратуды пайдалану керек. Егер желіде бұл 

режімді қолданбаса, терминал ақпаратты конференция қатысушыларының 

кез-келген терминалына нүкте-нүкте режімінде тарата бастайды, бірақ бұл 

төрттен асатын қатысушылар болса, тиімсіз болып қалады. 

Бақылауыш (Контроллер) қақпақшымен (привратник), шлюзамен 

немесе MCU құрылғысымен физикалық қиыстырылуы мүмкін, ал MCU 

құрылғысы, өз алдында, шлюзамен немесе қақпақшымен қиыстырылуы 

мүмкін.  

2.3 Н.323 хаттамаларының топталуы 

H.323 хаттамаларының топталуы жеті топтан тұрады (2.6 сурет): 

- басқару және сигналдау; 

- дыбыстық сигналдарды өңдеу; 

- бейнесигналдарды өңдеу; 

- конференц-байланысы; 

- мультимедиалық ақпаратты тарату; 

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

- қосымша қызметтер. 

 

 
 

2.6 сурет – H.323 хаттамаларының топталуы 
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Н.323 стандартының негізгі хаттамалары төмендегілер болып табылады:  

- соңғы жабдықтың RAS – қақпақшасымен өзара әрекеттесу хаттамасы 

UDP хаттамасы бойынша жұмыс жасайды. RAS хаттамасы желілік 

ресурстарды пайдалануды қадағалайды, пайдаланушыларды сәйкестендіреді 

және қызмет ақысын төлеуді есептейді; 

- Н.225 – қосылуларын бақылау хаттамасы ТСР хаттамасы бойынша 

жұмыс істейді;  

- Н.245 – логикалық арналарды бақылау хаттамасы ТСР хаттамасы 

бойынша жұмыс жасайды.  

Сөз және бейнеақпаратты ауыстыру RTP хаттамасымен жүзеге 

асырылады. RTCP хаттамасы пайдаланушы ақпаратының ауыстырылуын 

қадағалайды. 

2.4 Н.323 желісінің өзара әрекеттесу тәртібі  

Соңғы жабдықтың қақпақшымен өзара әрекеттесуі үшін қақпақшыға 

қатысты желілік мекен-жай, құрылғыға белгілі болу керек. Осы мекен-жайды 

анықту жұмысын қақпақшыны көрсету (табу) деп аталады, ол екі тәсілмен 

іске асырылады [13]: 

- қолмен; 

- автоматты. 

Қақпақшы мекен-жайын (адресін) қолмен іздеп тапқан кезде ол алдын 

ала белгілі болады. 2.7 суретте қақпақшыны іздеп табудың автоматты тәсілі 

көрсетілген. Сонымен құрылғы көпадрестік жіберу (multicasting) режімінде 

GRQ (Gatekeeper Request) сұрау салады. Сонымен бірге 224.0.1.41 (Gatekeeper 

UDP Discovery Multicast Address) ІР-адресі және UDP порт 1718 (Gatekeeper 

UDP Discovery Port) пайдаланылады. Белгіленген GRQ сұранысына өздерінің 

қызметтерін ұсынып және RAS арнасының транспорттық (тасымалдау) 

адресін көрсетіп GCF (Gatekeeper Confirmation) хабарламасымен бір немесе 

бірнеше қақпақшыдан (привратниктен) жауап келуі мүмкін. Егер қақпақшыда 

соңғы құрылғыны тіркеу мүмкіндігі болмаса, онда ол GRJ (Gatekeeper Reject) 

хабарламамен жауап жібереді. Егер GRQ жауабы бірнеше қақпақшыдан келіп 

түссе, онда құрылғы бірнеше қақпақшының арасынан өзінің қалауы бойынша 

кез келгенін таңдайды да тіркеу барысын өзгертеді. Егер 5 секунд ішінде 

жауап алмаса, онда құрылғы қайтадан сауал салады. Егер тағы да жауап 

алмаса, онда қақпақшыны қолмен іздеу әдісін қолданады. 

 

 
 

2.7 сурет – Қақпақшыны автоматты іздеп табу 
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2.8 суретте құрылғыларды тіркеу көрсетілген. Құрылғы қақпақшының 

желілік адресіне RRQ (Registration Request) тіркеуге сауал салады. Қақпақшы 

RCF (Registration Confirmation) растайтын немесе RRJ (Registration Reject) 

тіркеуге бас тартатын жауап жібереді. Құрылғыны тек бір қақпақшыға тіркеу 

керек. 

 

 
 

2.8 сурет – Тіркейтін құрылғылардың істен шығуын/тіркеу  

 

H.323 терминалдары арасында қосылысты орнату (Т1 және Т2) 2.9 

суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.9 сурет – Н.323 терминалдары арасында қосылысты орнату 
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Сонымен бірге келесі жұмыстар жүргізіледі: 

- Т1 тікелей сигналдаудың Т2 арнасын пайдалануға қақпақшыдан рұқсат 

етуге RAS-арнасы бойынша ARQ (Admission Request) сұрау салады; 

- қақпақшы оң жауабын ACF (Admission Confirmation) жібереді; 

- Т2 терминалына Q.931-хабарын «setup» Т1 жібереді;   

- Q.931-хабарымен «call proceeding» T2 жауап қайтарады; 
- T2 қақпақшыдан тіркеледі де RAS-арнасы бойынша ARQ 

хабарламасын жібереді; 

- қақпақшы RAS-хабарламасымен ACF тіркеуді растайды; 

- T2 өзінің Q.931-хабарламасымен «alerting» тіркеуге және қосылыс 

орнатуға рұқсат ету туралы T1-ге сұрау салады; 
- T2 қосылыс орнатылғаннан кейін Q.931-хабарламасымен «connect» 

процедурасын аяқтау туралы Т1-ге хабарлайды.    

2.10 суретте байланыс сеансын ажырату көрсетілген. 

 

 
 

2.10 сурет – Байланыс сеансын ажырату 

 

Сонымен келесі жұмыстар жасалады: 

- T2 ажырату туралы H.245-хабарын «End Session Command» жіберіп 

инициалдайды (атап шығады); 

- T1 деректер алмасуын аяқтап және «End Session Command» 

хабарламасымен ажыратылғанын растайды; 

- T2 Q931-хабарын «release complete» жібергеннен кейін қосылыстан 

шығады; 

- T1 және T2 өздерін бақылауыш аумағынан шыққанын RAS-хабарымен 

DRQ (Disengage Request) инициалдайды (атап шығады); 
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- қақпақшы T1 және T2 DCF (Disengage Confirmation) хабарлап, оларды 

қосылыстан ажыратады.  

3 Байланыс сеанстарын инициалдаудың SIP хаттамасы   

3.1 SIP хаттамасының қағидалары 

Сеанстарды инициалдау хаттамасы (SIP, Session Initiation Protocol) – 

қосымшалар деңгейінің хаттамасы болып табылады және байланыс 

сеанстарын (мультимедиялық конференция, телефон қосылысы мен 

мультимедиялық ақпаратты тарату) ұйымдастыру, түрлендіру және аяқтауға 

арналған. Оның негізіне келесі қағидалар кіреді: 

- пайдаланушылардың дербес тұтастығы. Пайдаланушылар желі ішінде 

шектеусіз орындарын ауыстыра алады, сондықтан байланыс қызметтері осы 

желінің кез келген орнында ұсынылу керек. Пайдаланушыға бірегей 

сәйкестендіргіш беріледі, ал желі пайдаланушы қай жерде болса да, оған 

қарамастан байланыс қызметтерін ұсынып тұру керек. Сондықтан 

пайдаланушы өзінің тұрған жерін анықтайтын сервер туралы арнайы – 

REGISTER – хабарламасы арқылы ақпарат жіберу керек; 

- байланыс сеансына қатысуға пайдаланушының дайындығын анықтау, 

ол үшін пайдаланушының ағымдағы байланысқа дайындығы туралы 

жауаптардың арнаулы кодтары енгізілген; 

- желінің ауқымдығы (масштабтылығы), біріншіден, желі қызметін 

кеңейткен кезде көбейтілген желі элементтерімен сипатталады. SIP 

хаттамасының негізінде құрылған желінің серверлік құрылысы келесі 

талаптарға сай болу керек; 

- хаттаманың кеңеюшілігі жаңа қызметтерді енгізгенде және түрлі 

қосымшалармен жұмыс жасауға бейімделген кезде хаттаманы жаңа 

функциялармен толықтыру мүмкіндігімен сипатталынады; 

- қолданыстағы Ғаламтор (Интернет) хаттамаларын стекке біріктіру.  

SIP хаттамасы Internet Engineering Task Force (IETF) комитеті әзірлеген 

жаһандық мультимедиа архитектурасының бөлігі болып табылады; 

- басқа сигналдау хаттамаларымен өзара әрекеттесу. SIP хаттамасы 

Н.323 хаттамасымен бірге қолданылады, сондай-ақ SIP хаттамасы СТОП - 

DSS1 және ОКС7 сигналдау жүйелерімен өзара әрекеттесуі мүмкін. 

SIP ранспорттық технологиядан тәуелсіз болады. Тасымалдау 

(транспорт) ретінде Х.25, Frame Relay, AAL5, IPX және т.б. хаттамалар 

қолданылады. SIP хабарламасының құрылымы алынған тасымалдау 

технологиясынан тәуелсіз. Бірақ ІР дестелерін маршруттау технологиясын 

және UDP хаттамасын жоғары бағалайды.  

Сигналдық хабарламаларды тек UDP хаттамасымен ғана емес, ТСР 

хаттамасымен де тасымалдайды. ІР дестелерін маршруттаумен бірге желі 

бойынша пайдаланушының кез келген ақпараты: сөзі, бейне және мәліметтер, 

сондай-ақ олардың әртүрлі жиынтығы (мультимедиялық ақпарат) жіберілуі 

мүмкін. Пайдаланушылар терминалдары арасында байланысты 
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ұйымдастырған кезде қандай ақпарат жіберіледі (таратылады), оның кодалау 

алгоритмі және жіберілетін адресі туралы ақпаратты алдынан шығатын жақты 

ескерту керек. Сөйтіп, SIP хаттамасы арқылы байланысты ұйымдастырудың 

негізгі шарты қатысушылардың арасында байланыс деректері, олардың 

функционалдық мүмкіндіктері туралы ақпарат алмасу болып табылады. 

Сондықтан SDP (Session Description Protocol) байланыс сеанстарын сипаттау 

хаттамасы жиі қолданылады. Байланыс сеансы уақытында ол өзгеруі мүмкін, 

сол үшін SDP құралдарымен жаңа сеансты сипаттайтын SIP хабарламасын 

жіберу қарастырылған.  

Сөйлесу (сөз) ақпаратын тарату үшін IETF комитеті RTP хаттамасын 

пайдалануды ұсынады, бірақ SIP хаттамасының өзі бұл жұмыс үшін басқа да 

хаттамаларды қолдануды көздейді. 

3.2 Адрестеу 

SIP-желісінде керек адамды есімі немесе оның мекен-жайы бойынша 

шақыруға болады. Интернет желісінде хостты табу үшін URL (Universal 

resource locators) қолданады, ал  SIP-желісі үшін ол SIP URL ретінде 

белгіленеді. SIP-желісінің мекен-жайы ретінде электрондық пошта сияқты 

мекен-жайды пайдалануға болады. Мекен-жайдың (адрестің) төрт негізгі түрі 

болады [14]: 

- аты@домен; 

- аты@хост; 

- аты@IP-адрес; 

- № телефона-@шлюз.  

Мекен-жай (Адрес) екі бөліктен тұрады. Біріншісі – домен, хост немесе 

шлюзаның мекен-жайы көрсетіледі. Оны alias-адреспен көрсетуге болады 

және ІP-адресті іздеп табу үшін DNS сервис жүйесіне сүйену керек. Егер осы 

ІP-адресте болса, онда ештеңені өзгертпеуге де болады, яғни бұл жағдайда 

адресатқа тікелей байланысуға болады.   

Мекен-жайдың екінші бөлігі – домендегі немесе хосттағы 

пайдаланушының есімі. Егер бірінші бөлікте шлюзаның мекен-жайы 

көрсетілсе, онда екінші бөлігінде нөмірлеудің жаҺандық немесе жеке 

жүйсінде абоненттің телефон нөмірі берілген.   

Мекен-жайдың бастамасында sip сөзі көрсетіледі, ол тек SIP-адресті 

білдіреді, өйткені басқалары да (мысалы, mailto) бар.   

SIP-адрес тәулік уақытына, жұмыс алгоритміне және т.б. байланысты 

әртүрлі тұлғалық мекен-жайларға тиісті болады. Ол бір нақты пайдаланушыға, 

топтардың ішіндегі ең бос бірінші пайдаланушыға немесе барлық топқа  

шақыру бағыттала береді. Осының нәтижесінде түнгі шақыру, қайта адрестеу, 

конференция және басқа қызметтер ұйымдастырылған.   

Жарияланған SIP-адресі ретінде электрондық пошта мекн-жайын да 

пайдалануға болады. URL қолдану, мысалы, Web-парақшаларында өзінің 

мекен-жайын орналастыруға мүмкіндік береді:  

sip: user1@rts.loniis.ru 
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sip: user1@ 195.201.37.104 

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

3.3 SIP-желісінің архитектурасы 

SIP-желісінің архитектурасы клиент-серверлік үлгісіне негізделген (3.1 

сурет). 

 

 
 

3.1 сурет – «Клиент-сервер» үлгісі 

 

Клиент серверге сұрау салып жібереді, сервер сұранымды өңдеп жауап 

жібереді, бұл жауапта сұранымды ойдағыдай орындағаны туралы, қателер 

туралы немесе клиент сұраған ақпарат туралы хабарландыру болуы мүмкін.    

SIP-желісінде шақыруларға қызмет көрсету барысын бақылау әртүрлі 

компоненттер арасында орындалады. Қосылысты бақылайтын негізгі міндетті 

компонент терминал болып табылады. Желідегі қалған компоненттер 

шақыруларды маршруттауға жауап береді, ал кейбір жағдайда қосымша 

қызметтерді жасайды. SIP хаттамасының негізінде желі архитектурасы 

(сәулеті) терминалдар мен серверлерден тұрады, олардың айырмашылығы 

орындалатын прокси-сервер, қайта адрестеу сервері, тіркеу сервері және 

объектінің орналасқан орнын анықтау серверінің жұмыстары бойынша 

ажыратылады (3. 2 сурет). 

 

 
 

3.2 сурет – SIP-желісінің архитектурасы (сәулеті) 

mailto:273-44-55@gateway.ru
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Бұл элементтер физикалық жағынан локальдік (жергілікті) желідегі 

серверлер негізінде іске асырылады, олар өзінің негізгі жұмыстарын 

орындағаннан басқа, SIP-хабарламаларын өңдеу жұмыстарын да жасайды.  

Оның үстіне бірнеше функционалдық SIP-серверлері бір физикалық элементте 

орындалуы мүмкін. 

Терминалдар екі түрлі болады: 

- қажетті аппараттық құралдармен және программалық SIP (UA) 

модульмен қамтылған дербес компьютер (ДК); 

- жергілікті-есептеуіш желісіне (ЖЕЖ-ге қосылған SIP-телефоны).  

Шақыруларға қызмет көрсетуді бақылау желідегі әртүрлі SIP 

элементтері арасында үлестірілген.  

Терминал немесе басқаша айтқанда UA (User Agent немесе SIP client) 

пайдаланушысының агенті терминалдық жабдықтың қосымшасы және өзіне 

екі құрауыш кіреді: 

- пайдаланушы агентінің клиенті (User Agent Client – UAC); 

- пайдаланушы агентінің сервері  (User Agent Server – UAS). 

UAC клиенті SIP-сұранымдарын өзгертеді, яғни шақырушы ретінде 

шығады. UAS сервері сұранымды қабылдап, оларға жауап жібереді, яғни 

шақырылушы болып шығады. 

Прокси-сервер (proxy server) сұранымды қабылдап, оларды өңдеп келесі 

серверге жібереді, ол қалай прокси-сервер болса, солай соңғы UAS болуы да 

мүмкін. Сөйтіп прокси-сервер клиенттің де, сервердің де сұранымдарын 

қабылдап және жіберіп отырады. UAC-тан сұранымды қабылдаса, осы  UAC 

атынан жұмыс жасай береді.    

Прокси-сервердің екі түрі болады: 

- жай-күйді сақтайтын (stateful); 

- жай-күйді сақтамайтын (stateless).  

Бірінші түрдегі сервер кіріс сұранымды жадында сақтайды, ол бір 

немесе бірнеше шығатын сұранымдарды біріктірудің себебі болды. Бұл 

шығатын сұранымдарды да сервер жадында сақтап қалады. Сервер бұл 

сұранымдарды транзакция аяқталғанша дейін, яғни сұранымға жауап алғанша 

жадында сақтайды.  

Жай-күйді сақтамайтын сервер қабылдайтын сұранымдар мен 

жауаптарды жай таратады. Ол 1-ші серверге қарағанда тез жұмыс істейді, 

себебі процессордың қоры сақтауға уақытын кетірмейді, сондықтан бұл 

сервер көптеген пайдаланушыларға қызмет көрсете алады. Прокси-сервер өзі 

әрі қарай өткізіп жіберетін сұранымдарды түрлендіре алады. Жай айтқанда, 

пайдаланушы прокси-серверге қосылысты орнату туралы сұраным жіберсе, 

бұл сервер сол қосылыс орнатылғанын өзі жасайды. Прокси-сервер бұл 

сұранымды көбейтіп және әртүрлі бағытқа тарата алады, пайдаланушы 

қажетті бағытта болатынына сеніп сұранымды бірнеше жерлерге жіберіп 

тұрады. 

Қайта бағыттайтын сервер (Redirect Servers) шақырылушы абоненттің 

терминалын ағымдағы ІР-адресінің сұранымын таратуға арналған. Қайта 
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бағыттайтын (немесе қайта адрестеу) сервері клиентке келесі сервердің 

немесе клиенттің адресін (мекен-жайын) жіберіп, содан кейін ол шықырушы 

клиентпен тікелей байланыса алады. Қайта бағыттайтын сервер өз 

жұмыстарын жасау үшін орналасқан орнын анықтайтын сервермен өзара 

әрекеттесу керек. 

Пайдаланушының орналасқан орнын анықтайтын сервер (Registrars или 

Location Servers) агенттерге өзінің орналасқан орнын тіркеуге мүмкіндік 

береді. Орналасқан орнын анықтайтын сервер – шақырылушы абоненттің 

орнадасқан жерін анықтау үшін осы сервермен қолданатын SIP-серверлерге 

қатынай алатын адрестер базасы. Сұранымды қабылдағаннан кейін SIP-сервер 

пайдаланушы тауып, оның мекен-жайын білу үшін орналасқан жерді 

анықтайтын серверге хабарласады. Ықтималды адрестер тізімін немесе 

оларды табу мүмкіндігі жоқ деген жауап жіберіледі.  

Пайдаланушы бір соңғы жүйеден басқа жүйеге ауысып жүреді, 

сондықтан оның орналасқан жерін анықтайтын бір әдіс керек (3.3 сурет).  

 

 

 
 

3.3 сурет – SIP-желісі 

 

Жоғарыда аталған жұмыстарды жасау үшін SIP-серверінде орналасқан 

жерді анықтайтын сервер  (location server) қолданылады – бұл шақырылушы 

абоненттің орналасқан жерін анықтау үшін осы сервермен қолданатын SIP-

серверлерге қатынай алатын адрестер базасы. Екінші жағынан пайдаланушы 

SIP-серверге өзінің орналасқан жері туралы REGISTER хабарламасымен 

мағлұмат жібереді. SIP-серверінде де орналасқан жерді анықтайтын серверде 

де адрестер базасының кейбір элементтері және жеке-жеке болуы мүмкін.  
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3.4 SIP хаттамасының хабарламалары 

SIP-желісінің барлық хабарламалары клиенттің серверге жіберетін 

сұранымдарынан және сервердің клиентке деген жауаптарына қарай бөлінеді. 

Мысалы, орнатылған қосылысты өзгерту үшін шақырушы абонент бірқатар 

параметрлерді серверге жіберу керек, жеке айтқанда шақырылушы абоненттің 

мекен-жайын, ақпараттық арналардың параметрлерін және т.б., бұл 

параметрлер арнаулы SIP-сұранымына жіберіледі. Шақырылушы абоненттен 

шақырушы абонентке бірқатар параметрлері бар хабарлама келіп түседі  [15]. 

SIP хаттамасының барлық хабарламалары (сұранымдар мен жауаптар), 

ретімен мәтіндік жолдар болып табылады.  SIP хабарламаларының құрылымы 

мен синтаксисі НТТР хаттамасында қолданылатын хабарламаға ұқсас болады. 

3.4 суретте SIP хаттамасы хабарламасының құрылымы көрсетілген.  

 

 
 

3.4 сурет – SIP хаттамасы хабарламасының құрылымы 

 

Бастапқы жолдары кез келген SIP-хабарламасының алғашқы жолдарын 

білдіреді. Егер хабарлама сұраным ретінде болса, бұл жолда сұраным түрі, 

хаттама нұсқасының нөмірі мен адресаты көрсетіледі. Егер хабарлама 

сұранымға жауап болса, бастапқы жолда хаттама нұсқасының нөмірі, жауап 

түрі және тек пайдаланушыға арналған жауаптың қысқаша мағынасы 

көрсетіледі.     

Хабарламаның бас тақырыбында жіберушінің, адресаттың мекен-жайы, 

жүру жолы және т.б. туралы мәлімет, жалпы айтқанда, осы хабарламаны 

жіберетін қажетті ақпарат болу керек. Бас тақырыбы туралы оның атынан 

білуге болады. Ол тіркеушіге байланысты емес (яғни бас әріптен немесе кіші 

әріптермен болуы мүмкін), бірақ атауын бас әріппен жазылады, содан кейін 

кіші әріптермен жазуға болады.  

SIP хаттамасының хабарламаларында оның негізі болу керек. АСК, 

INVITE және OPTIONS сұранымдарында хабарлама негізі байланыс 

сеанстарының сипаты, мысалы SDP хаттамасының форматы болады. BYE 
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сұранымында хабарлама негізі болмайды. Кез келген жауаптың негізі бар, 

бірақ олар әртүрлі болуы мүмкін.  

SIP хаттамасында төрт түрлі тақырыптар бар: 

- сұранымдар мен жауаптары болатын жалпы тақырыптар; 

- мағынасының тақырыптары негізгі хабарламаның мөлшері немесе 

сұраныс көзі (қай сөзден басталатыны) туралы ақппарат жібереді;  

- сұраным туралы қосымша ақпаратты тарататын сұраным 

тақырыптары; 

- жауабы туралы қосымша ақпаратты тарататын жауаптардың 

тақырыптары.  

Қос нүктемен белгіленген тақырып соның мағынасын білдіреді. 

Мағынасында таратылатын деректер болады. Егер сервер өзіне  тақырыптары 

белгісіз хабарламаларды қабылдаса, онда олар ескерілмей қалатынын атап 

кету керек. 

Сұранымдар арқылы клиент ағымдағы орналасқан жері туралы 

хабарлайды, байланыс сеанстарына қатысуға пайдаланушыларды шақырады, 

орнатылған сеанстарды өзгертеді, оларды аяқтайды және т.б. Сервер 

қабылданған сұраным түрін бастапқы жолда көрсетілген атауы бойынша 

анықтайды.  

2.0 нұсқасының SIP хаттамасында сұранымдардың 6 түрі бар, олар 

терминалдармен және серверлермен алмасып тұрады: 

- INVITE – пайдаланушыны сеансқа қатысуға шақырады. Әдетте, 

байланыс сеансының сипаты болады, мұнда ақпаратты қабылдауға қажетті 

параметрлер (параметрлер нұсқаларының тізімі) және қабылданатын ақпарат 

түрі, сондай-ақ шақырылатын абонент жібергісі келетін ақпарат түрі 

көрсетіледі. INVITE сұранымына жіберілетін жауапта шақырылатын 

абоненттің ақпараты және, одан басқа, шақырылатын абонент жібергісі 

келетін ақпарат түрі (таратылатын ақпараттың параметрлері) көрсетіледі. Бұл 

хабарламада абонентті сәйкестендіруге және клиенттердің SIP-серверіне 

қатынауға қажетті деректері болады. Ұйымдастырылған арналардың да 

сипаттамаларын өзегрту қажет болған кезде байланыс сеанстарын жаңадан 

сипаттап INVITE сұранымы жіберіледі. Сондай-ақ орнатылған қосылысқа 

жаңа қатысушыны шақыру үшін INVITE хабарламасы қолданылады; 

- INVITE сұранымына жауапты қабалдығанын ACK растайды. АСК 

сұранымы тек  INVITE сұранымымен бірлесіп қолданылатынын атап кетуге 

болады, яғни осы хабарламамен шақырушы абоненттік жабдығы INVITE 

сұранымына өз жауабын алғанын көрсетеді. АСК хабарламасында шақырушы 

абонент жіберетін байланыс сеансының соңғы сипаттамасы болады; 

- CANCEL сұранымы алдында жіберілген сұранымдарды өңдеуді 

болдырмайды (егер олардың қажеттілігі болмаса). Мысалы, егер прокси-

сервер пайдаланушыны іздеу үшін сұранымды бірнеше бағытқа көбейткен 

кезде және оны олардың біреуінен тауып алса, CANCEL сұранымы 

пайдаланылады. Қалған басқа бағыттарға жіберілген сұранымдарды өңдеуді 

CANCEL арқылы тоқтатады; 
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- BYE сұранымы қосылысты аяқтайды; 

- REGISTER сұранымына пайдаланушы өзінің орналасқан жері 

хабарлайды; 

- OPTIONS сұранымымен шақырылатын абонент (пайдаланушы) 

шақырылатын абоненттің терминалдық жабдығының функционалдық 

мүмкіндіктері туралы ақпаратты сұрайды. Бұл сұранымға шақырылатын 

абоненттің жабдығы қажетті деректердің жауабын жібереді. OPTIONS 

сұранымын қосылысты орнатқанға дейін жабдықтың функционалдық 

мүмкіндіктерін білуге ғана пайдаланумен шектелген. Қосылысты орнату үшін 

мұндай түрдегі сұраным қолданылмайды.   

Сұранымды қабылдап және түсіндіргеннен кейін адресат (прокси-

сервер) бұл сұранымға жауап жібереді. Жауаптың мазмұны әртүлі болады: 

- қосылыстың орнатылғанын растау; 

- сұратылған ақпаратты тарату; 

- ақаулықтары туралы мәліметтер және т.б.  

Жауаптардың құрылымы мен түрлерін SIP хаттамасы НТТР 

хаттамасынан шығарып алды. Әртүрлі функционалдық жүктелген 

жауаптардың 6 түрі анықталды. Жауаптың типі үш мәнді санмен кодталады. 

Бірінші саны жауаптың класын білдіреді, ал қалған екеуі біріншісін 

толықтырады. Кейбір жағдайларда жабдық жауаптардың барлық кодтарын 

білмеуі де мүмкін, бірақ ол жауаптың бірінші санын міндетті түрде түсіну 

керек. Жауаптың екі түрі – ақпараттық және финалдық (соңғы). Ақпараттық 

жауаптар сұраным өңдеу стадиясында екенін білдіреді. Олар бірден – 1 хх-тен 

басталатын үш мәнді санмен кодаланады. Кейбір ақпараттық жауаптар, 

мысалы, 100 Trying, сұранымды жіберген жабдыққа қойылатын таймерді 

нөлге орнатуға арналған. Егер таймер жұмысы басталғанша сұранымға жауап 

келмесе, онда бұл сұраным жоғалды деуге болады және қайта жіберуі мүмкін. 

кең таралған жауаптардың бірі – 180 Ringing; тағайыны бойынша СТОП-қа 

«шақырудың жіберілуін бақылау» сигналына ұқсас келеді және шақырылатын 

абонент кіріс сигналын алады.    

Финалдық (соңғы) жауаптар үш мәнді санмен кодталады, олар 2, 3, 4, 5 

және 6 санымен басталады. Сұранымды өңдеудің аяқталуын, қажет болғанда 

сұраным нәтижесін: 

- «1» – ақпараттық жауаптарды; 

- «2» – сұранымды ойдағыдай аяқтауы; 

- «3» – шақырылатын аобненттің орналасқан жерінің өзгергені туралы 

ақпаратты; 

- «4» – сервер қатесі туралы ақпаратты; 

- «6» – абоненттің шақырылмайтыны (пайдаланушының мұндай адресі 

жоқ немесе шақыруды қабылдамайтыны) туралы ақпаратты көрсетеді. 

Ақапараттық жауаптар сұранымның орындалғаны туралы хабарлайды, 

сұранымның аяқталуын көрсетпейді. Жауаптардың басқа кластары 

сұранымды аяқтайды. SIP хаттамасында қосылысты орнатудың негізгі 3 

сценарий: прокси-сервердің қатысуымен, қайта адрестеу серверімен және 
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пайдаланушылар арасында тікелей қосылысты орнататын сервердің 

қатысуымен қарастырылған. Аталған сценарийлердің айырмашылығы 

шақырылатын абонентті іздеуі және шақыруы әртүрлі жолмен іске 

асырылады.   Қайта адрестеу сервері арқылы қосылысты орнататын 

сценарийді қарастырайық. Желі әкімдігі пайдаланушыларға қайта адрестеу 

серверінің мекен-жайын хабарлайды. Шақырушы абонент қайта адрестеу 

серверінің өзіне белгілі мекен-жайын INVITE сұранымын жібереді. 

Шақырушы абонент сұранымында шақырылатын абоненттің мекен-жайы 

көрсетіледі. Қайта адрестеу сервері қажеті пайдаланушының мекен-жайын 

орналасқан жерін анықтайтын серверден сұрап сауал жібереді, ол мекен-

жайды хабарлайды. Қайта адрестеу сервері 302 жауабында шақырылатын 

абоненттің ағымдағы мекен-жайын шақырушыға жібереді, немесе ол 

шақырылатын абоненттің тіркелген мекен-жайлар тізімін хабарлап және 

шақырушы соның ішінен біреуін таңдауды ұсынады. Шақырушы 302 жауабын 

қабылдағаны туралы АСК хабарламасын жібереді (3.5 сурет). 

 

 
 

3.5 сурет – Қайта адрестеу сервері арқылы орнатылатын қосылыс  

 

4 MGCP және MEGACO/H.248 шлюзаларын бақылау хаттамасы 

4.1 MGCP шлюзаларын бақылау хаттамасы 

IETF комитетінің MEGACO жұмыстық тобы Media Gateway Control 

Protocol (MGCP) – шлюзаларын бақылау хаттамасын ойлап тапты. Сонымен 
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ол "декмпозиция" қағидасына сүйенді, шлюзалар жеке функционалдық 

блоктарға бөлінеді (4.1 сурет): 

- транспорттық (тасымалдау) шлюз – Media Gateway, ол тұрақты 

жылдамдықтағы ЖПТЖ түсетін, ІР дестелерін маршруттау желілері бойынша 

таратуға лайықты сөз ақпаратын түрлендіретін жұмыстарды: сөз ақпаратын 

RTP/UDP/IR дестелеріне қаптап және кодалау, сондай-ақ кері түрлендірулерді  

жасайды; 

- сигналдау шлюзасы – Signaling Gateway, ол ЖПТЖ түсетін сигналдық 

ақпаратты шлюзаны бақылайтын құрылғыға жіберуді және сигналдық 

ақпаратты кері бағытқа алмастыруды қамтамасыз етеді. 

 

 
 

4.1 сурет – MGCP хаттамасына негізделген желінің архитектурасы (сәулеті)   

 

Сонымен функционалдық таратылатын шлюзаның бар интеллектісі 

(зердесі) бақылау құрылғысына салынған, оның міндеті бірнеше 

компьютерлік платформа арасында жұмыс жасау. Сигналдау шлюзасы ОКС7 

– жалпы арнаның сигналдау жүйесінің таратушы пунктында STP жұмыстарын 

атқарады. Тасымалдау шлюзалары сөз ақпаратын түрлендіру жұмыстарын 

жасайды. Бір бақылау құрылғысы бірнеше шлюзаларға бір уақытта қызмет 

көрсете алады.    

MGCP хаттамасының хабарламасын ауыстыруды  UDP – кепіл 

бермейтін қатынау хаттамасы іске асырады [16].  

Егер таратылған шлюза БСА сигналдауы арқылы ЖПТЖ-ға қосылса, 

онда сигналдық ақпарат пайдаланушы ақпаратымен бірге тасымалдау 

шлюзасына келіп түседі, содан кейін сигналдау шлюзасыз бақылау 

құрылғысына жіберіледі. 

MGCP хаттамасына қойылатын негізгі талаптардың бірі, осы хаттаманы 

жүзеге асыратын құрылғы бақылау құрылғысы мен транспорттық шлюзасы 

арасында ретімен жіберілетін жол туралы ақпаратты сақтамайтын режімде 

жұмыс істеу керек.   
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Бұл тәсілдің кемшілігі – стандарттардың аяқталмауы. 

Телекоммуникациялық жабдықтарды шығаратын әртүрлі өндіруші-фирмалар 

әзірлеген таратушы шлюзалардың функционалдық блоктары тәжірибеде 

үйлеспейді. Шлюзаларды бақылау құрылғысының функциялары нақты 

анықталмаған. Сигналдау шлюзасынан (Signalling Gateway) бақылау 

құрылғысына сигналдық ақпаратты ауыстыру механизмдері, сондай-ақ 

бақылау құрылғылары арасындағы өзара әрекеттесу хаттамасы да 

стандартталмаған. Сондықтан MGCP желісінің негізінде терминалдарды 

бақылау үшін привратник (қақпақшы) немесе SIP сервері болу керек (4.2 

сурет). 

 

 
 

4.2 сурет – MGCP желісіндегі терминалдарды бақылау   

 

Бұдан әрі MEGACO тобы MEGACO хаттамасын ойлап тапты. Сонымен 

транспорттық шлюзаларды бақылау – Media Gateway (MG) желінің Н.323 

айналасында MEGACO хаттамасы арқылы транспорттық шлюзалардың – 

Media Gateway Controller (MGC) бақылауыштарымен жүзеге асырылады. 

MGC шақырулар агенті немесе программалық жалғауыш (Softswitch) деп 

аталады, ол трафикті өңдеу логикасын анықтайды. Демек, MEGACO 

қосылуларды орнататын құрылғыларды бақылауға, VoIP шлюзаларының, 

қашықтан қатынау серверлерінің, цифрлық абоненттік DSLAM (Digital 

Subscriber Line Access Multiplexer) желісінің мультиплексорлары, MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) таңбаларын қолданатын көпхаттамалы 

жалғауды орындайтын маршрутизаторлардың, оптикалық кросс-

коннекторлардың, РРР сеанстарын біріктіретін модульдің байланыс 

сеанстарынын жүргізуге арналып жасалған. 

MEGACO/H.248 сигналдық хабарламаларын ауыстыру үшін UDP, TCP, 

SCTP хаттамалары немесе АТМ технологиясы пайдаланылады. Осы 
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нысаналар үшін UDP хаттамасын пайдалану – шлюзалар бақылауыштарына 

қойылатын міндетті талаптарының бірі болып табылады. ТСР хаттамасы 

бақылауышпен де, транспорттық шлюзамен де жүргізілу керек, ал SCTP 

хаттамасын қолдау, АТМ технологиясы сияқты міндетті емес болып 

табылады. 

MEGACO/H.248 хаттамасының тағы бір ерекшелігі, осы хаттаманың 

хабарламаларын екі тәсілмен кодаланады. IETF комитеті сигналдық 

ақпаратты мәтіндік тәсілмен кодалауды, ал байланыс сеансын сипаттау үшін 

SDP хаттамасын пайдалануды ұсынды. ITU-T сигналдық ақпаратты ұсынудың 

бинарлық тәсілін – ASN.1 қарастырды, ал байланыс сеанстарын сипаттау үшін 

арнаулы аспапты – Tag-length-value (TLV) пайдалануды ұсынды. Шлюза 

бақылауышы кодалаудың екі тәсілін де қолдану керек, бірақ қазіргі уақытта 

шлюза – осы тәсілдердің біреуін ғана пайдаланады.  

4.2 Шлюзалар сыныптамасы (классификациясы) 

MEGACO жұмыстық тобы транспорттық шлюзалардың келесі 

сыныптамаларын (Media Gateways) ұсынды: 

- Trunking Gateway – ОКС-7 сигналдау жүйесін пайдаланатын, көптеген 

санды цифрлық жолдары (10-нан бірнеше мыңға дейін) арқылы телефон 

желісіне қосылуға бағытталған, ЖПТЖ және ІР дестелерін маршруттайтын 

желі арасындағы шлюза; 

- Voice over ATM Gateway – ТСОП және АТМ-желісі арасындағы 

шлюза, сондай-ақ ол көптеген санды цифрлық жолдар арқылы (10-нан 

бірнеше мыңға дейін) телефон желісіне қосылады; 

- Residential Gateway – аналогтық, кәбілдік модемдерді, xDSL  желісі 

мен сымсыз қатынаудың кеңжолақты құрылғысын ІР-желісіне қосатын 

шлюза; 

- Access Gateway – кішігірім мекемелік АТС-ты аналогтық немесе 

цифрлық интерфейс арқылы ІР-телефония желісіне қосу үшін арналған 

шлюза; 

- Business Gateway - мекемелік АТС-ты, мысалы, DSS1 сигналдау 

жүйесін пайдаланған кезде ІР-дестелерін маршруттайтын желіге қосатын 

цифрлық интерфейсті шлюза;  

- Network Access Server – деректерді тарату үшін ІР-желісіне 

қатынайтын сервер; 

- Circuit switch или packet switch – сыртқы құрылғыны бақылайтын 

интерфейсі бар коммутациялық құрылғы. 

4.3 Байланысты ұйымдастыру үлгісі 

MGCP хаттамасын пайдалана отырып, шақыруларға қызмет көрсету 

барысын сипаттау үшін MEGACO жұмыстық тобы байланысты 

ұйымдастырудың – Connection model үлгісін әзірледі. Үлгінің негізі 

құрауыштың екі негізгі түрі бар: порттар (Endpoints) және қосылыстар 

(Connections). 
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Endpoints – ақпарат көздері мен қабылдауыштары болып табылатын 

жабдықтар порттары. Екі түрлі порт бар: физикалық және виртуалдық. 

Физикалық порт – әрқайсысы бір телефон қосылысын, немесе цифрлық 

арналарын, сондай-ақ бір телефон қосылысы мен Е1 жолына (трактіне) 

арналарды уақытымен бөлу қағидасы бойынша мультиплексорлық аналогтық 

интерфейстер болып табылады. Виртуалдық порттың мысалы ретінде 

сөйлеудің интерактивтік серверіндегі сөйлеу ақпаратының көзі, яғни кей 

программалық құрал болып табылады.   

Connection – екі қосылыстың бір жағына порттың қосылғанын білдіреді, 

яғни соның және басқа порт арасында жасалады. Осындай қосылыс басқа порт 

оның екінші жағына қосылғаннан кейін мұндай қосылыс орнатылады. 

Қосылыс ІР дестелерін маршруттайтын желі немесе бір шлюзаның ішіндегі 

порт арқылы әртүрлі шлюзаның порттарын байланыстырады.  

4.3 суретте осы екі құрауыштарды пайдаланудың мысалдары 

келтірілген. Сонымен кейбір порттар бір уақытта бірнеше қосылыстарға 

қатыса алады. 

 

 
 

4.3 сурет – Үлгілер компоненттерін пайдаланудың мысалы 

 

Қосылысқа қатысқан әр порт үшін Call Agent  бақылау құрылғысының 

қосылуы жасалады. 
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Қосылыстар орнатылған кезде Call Agent осы қосылысқа қатысатын 

шлюзалардың порттарына бір бірі туралы байланыс сеанстарын сипаттайтын 

ақпаратты жібереді. Байланыс сеанстарының сипатына MGCP хаттамасының 

кейбір командалары мен жауаптары енгізіледі және өзіне ІР-адресі, UDP/RTP 

порты, ақпарат түрі, ақпаратты кодалау алгоритмі, сөздік дестелердің мөлшері 

және т.б. кіреді. MGCP хаттамасында байланыс сеансын сипаттау синтаксисі 

жоғарыда аталған нысаналарды пайдалануға IETF комитеті ұсынған SDP 

(Session description protocol) байланыс сеанстарын сипаттау хаттамасының 

синтаксисіне сәйкес келеді. SDP хаттамасы мультимедиялық 

конференцияларды сипаттауға қолданылады, бірақ MGCP хаттамасының 

ағымдағы нұсқасы тек сөз бен деректерді таратудың параметрлерін 

сипаттайтын SDP хаттамасын пайдаланады. 

4.4 MGCP және MEGACO хаттамаларын салыстырмалы талдау  

Осы екі MGCP және MEGACO хаттамалары сәулеттері бір желілерде 

қолданылады, мұнда транспорттық шлюзаларды жоғары интеллектуалды 

бақылауыштар қадағалайды. Екі хаттама да сол бір түрлі шлюзалармен жұмыс 

жасайды. Шлюзалар порттары сол бір жағдайларды детектрлеп және сол бір 

сигналдарды генерациялайды (іздестіреді). ОКС7, DSS1, ВСК сигналдау 

жүйелерінің хабарламаларын жеткізу үшін бірдей транспорттық механизмдер 

қолданылады.  

Осы хаттамалар жүзеге асыратын қосылыстарды орнату және істен 

шығару процедуралары ұқсас келеді. Желіні қорғайтын бірдей механизмдер 

пайдаланылады.  

MEGACO/H.248 хаттамасының MGCP хаттамасынан елеулі 

айырмашылығы байланысты ұйымдастыратын ерекше үлгіні пайдалану болып 

табылады. MEGACO/H.248 хаттамасы тек телефон порттарымен ғана емес, 

UDP-порттарымен де жұмыс жасайды. Бір контекстке қатысты байланыс 

порттарының топологиясын MEGACO хаттамасы арқылы өзгерте отырып, 

бақылауыш MGCP хаттамасында жоқ конференцияларды икемді бақылай 

алады. MEGACO/H.248 кодалаудың екі тәсілін қарастырады, MGCP 

хаттамасының хаттамалары мәтіндік форматта болса, кодалаудың бинарлық 

әдісі қолданылмайды. Хаттамаларда командалардың әртүрлі параметрлері мен 

қателердің кодтары қолданылады. Сондай-ақ MEGACO/H.248 хаттамасы, 

MGCP хаттамасы сияқты командалар мен жауаптардың корреляциясын 

қарастырады. Бірақ, егер MGCP хаттамасында транзакция командалар мен 

оған берілетін жауаптардан тұрса, онда MEGACO/H.248 хаттамасындағы 

транзакция акциялар мен сұранымға берілетін жауаптардың жиынтығы – 

сұранымынан құралады. Әр акция, біріншіден, бір контекстен және оларға 

берілетін жауаптарға қатысты бір немесе бірнеше командалардан құрылады.  

Осындай аспапты пайдалану таратылатын сигналдық ақпарат көлемін 

елеулі азайтуға және түрлі қосылыстарға қатысты сигналдық ақпаратты қатар 

өңдейтін бақылауыш арқылы қосылыстарды орнатудың жылдамдығын 

көбейтуге мүмкіндік береді  [17]. 
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4.5 Программалық коммутатор 

Программалық коммутатор (Softswitch) – 100 мың абонентке дейін 

қызмет көрсететін жалғау жұмысынан қосылыстарды бақылауға арналған 

жүйе, ашық стандарттарды қолданады, қосымшалар серверімен өзара 

әрекеттеседі. Программалық коммутатор ЖПТЖ-ны да және дестелерді 

жалғау желісін де бақылайтын құрылғы болу керек. Бірақ осы желілердің 

әрқайсысы Программалық коммутаторды өз бетінше қабылдайды. ЖПТЖ 

үшін ОКС7 (SP немесе STP) сигналдау пунктісі де және басқа ЖПТЖ (E-

DSS1, 2ВСК, R2), сигналдау жүйесін қолдайтын транзиттік коммутатор да 

болады. Дестелерді жалғайтын желі үшін ол транспорттық шлюзаларды 

бақылайтын құрылғы (Media Gateway Controller) және/немесе сигналдау 

бақылауышы болып табылады. Ақпаратты түрлендіру жұмыстары MG 

транспорттық шлюзаға толығымен беріледі, ал шақыруларды өңдеу логикасы 

осы MGC шлюзаларына жүктеледі. Осындай құрылым әтүрлі физикалық 

тасымалдау және сөйлеу дестелерінің түрлі пішіндері бар әртүрлі желілердің 

шақыруларын өңдейтін бірегей программалық интеллект (зияткер) қолдануға 

мүмкіндік береді. Бұл біріншіден стандарттық компьютерлік 

платформаларды, операциялық жүйелерді және өңдеуді пайдалануға 

мүмкіндік береді  (4.4 сурет). 
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4.4 сурет – Программалық жалғауыштың (коммутатордың) желілік айналасы 
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5 Программалық PBX 

5.1 IP-PBX 

IP-PBX (IP-АТС) қысқартылғанда PBX (УАТС) – құрылғылар арасында 

байланыс орнату, демеу, және ажырату яғни коммутация қызметтерін 

атқаратын желіаралық IP хаттамасына негізделген мекемелік АТС. 

PBX шектеулі қорларды ішкі шексіз қолданушылар санынан, ішкі 

нөмерлік жоспар, ұстап тұруға қою, және тағы басқа телефондық қызметтер 

арқылы, бөлуге мүмкіндік берді. 

Дәстүрлі УАТС (PBX, Private Branch Exhange) жүйесі, электр тогы 

тізбектерін ауыстыра отырып, арналарды (байланыс сымдарын) 

коммутацилайды. Жаңа PBX жүйелер TCP/IP желісіндегі дестелерді 

коммутациялайды, және IP-PBX деп атайды. Дәстүрлі байланыс сымдарын 

қамтамасыз ететін IP- PBX- ті гибридті деп атайды. Дәстүрлі телефондық 

арналарды IP пакеттерге конверттеу қызметтерін жеке құрылғылар да, IP 

телефония хаттамасы арқылы IP-PBX жалғанатын, VoIP адаптері немесе VoIP 

шлюзі орындай алады  

Қарапайым УАТС сияқты, IP-PBX осы және басқа да қызметтерді 

орындау үшін жасалған. Сондай - ақ, бүкіл қызметтері программалық 

қамсыздандыру арқылы жасалған, IP-PBX қызметтерін көбейтуге, 

модернизациялауға, және қателерін түзеу, оңай болып табылады. 

Қазіргі таңда IP-PBX екі түрін кездестіруге болады: 

 құрылғылық IP-PBX – ПО қондырылған арнайы жасалған құрылғы. 

Осындай шешімдерде, құрылғылық бөлігі CPU, DDR, HDD, PRI дамытуға 

келмейді, және ауқымдылығы соншалықты тиімді өтпейді. Негізгі 

ұсынушылар AddPac, Alcatrl, Avaya, Cisco, Digium, Nortel, Panasonic, Zultys, 

Samsung, Parabel, Eltex, OpenVox, ATCOM, Grandstream, Yealink, +100500 

Other (5.1 сурет); 

 

 
 

5.1 сурет – Байланысты орнату сұлбасы 
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 программалық IP-PBX – дайын түрде Linyx-дистрибутиві немесе 

Windows: 3cx, AsteriskNow, Elastix операциялық жүйеде, орындайтын файлдар 

түрінде таралады. Осы кластың артықшылықтары – Vmware, XEN, KVM, 

VirtualBox сияқы виртуалды ортада жұмыс істеу мүмкіндігі және құрылғылық 

сипаттаманы таңдап алу мүмкіндігін береді. PCI-платасы Digium, OpenVox, 

Sangoma көмегімен PRI, ISDN BRI сандық порттары және FXO, FXS 

аналогтық порттары арқылы IP-PBX – ті жасалынып қойылған 

инфраструктураға оңай қосуға болады.  

Қазіргі таңда ең танымалы ашық кодты IP-PBX келесілер болып 

табылады (5.2 сурет): 

 Asterisk; 

 FreeSWITCH; 

 SipXecs;  

 Yate. 

 

 
 

5.2 сурет – Программалық АТС қосылу сұлбасы 

5.2 Asterisk архитектурасы 

Asterisk 1999 жылы GPL лицензиясы жағдайында көрсетілген, Digium, 

компаниясынан, Марк Спенсор жасап шығарған ашық шығыс кодымен (Open 

Source) жұмыс істейді, және компьютерлік телефониияның оңай шешімі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sangoma
https://ru.wikipedia.org/wiki/PRI
https://ru.wikipedia.org/wiki/BRI
https://ru.wikipedia.org/wiki/FXO
https://ru.wikipedia.org/wiki/FXS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Digium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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болып табылады. Бұл қосымша Linux, FreeBSD, OpenBSD және Solaris және 

тағы басқа операциялық жүйелерде жұмыс істейді. 

Asterisk жасап жатқан кезде, Private Branch Exchange (PBX) локальді 

желісі болды, және статикалық конфигурация файылдары арқылы бапталады. 

Осылар негізгі тапсырмаларды іске асыруға жеткілікті болды, бірақ 

Asterisk шақырулары мен сыртқы қосымшалар арасндағы шақыруларды 

басқаратын механизм керек болды. Осы себебтен, түрлі тапсырмаларды 

орындалып екі API қосылды: 

1) AGI (Asterisk Gateway Interface) – Asterisk диапланынан сыртқы 

қосымшаларды (скрипт) шақыра алады, және оған арнаны басқарылуын бере 

алады. Интерфейс синхронды болып табылады – AGI арқылы жасалған 

әрекеттер, орындалмайынша, қайтарылмайды.  

2) AMI (Asterisk Manager Interface) – бұл интерфейс сыртқы қосымшаға 

Asterisk командаларын жіберуге мүмкіндік береді немесе оқиғаларды TCP/IP 

протоколы арқылы оқиды. AGI, AMI салыстырғанда, оқиғаларды басқаратын 

асинхронды интерфейс болып табылады. Көбінесе, AMI арнаның күйі туралы 

ақпаратты алу және шақыруларды инициализауиялау кездерінде қолданады.  

Осы API негізделген Asterisk қолданатын көптеген күрделі қосымшалар 

жасалынып шығарылды.  

Asterisk`а 12 нұсқасынан бастай отырып, осы нұсқада AMI және AGI 

байланыстыратын толықтыру, Asterisk REST Interface (ARI) жасап 

шығарылды (5.3 сурет). 

 

 
 

5.3 сурет – Application program interface 

 

Интерфейстің деректері, сыртқы қосымшаларға, шақыруларды 

басқаруға мүмкіндік береді, сонымен қатар, орнатылған Websocket сервері 

бар. AGI арналардың жиналу жспарын басқаруды қамтамасыз етеді. AMI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solaris
https://wiki.asterisk.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=29395573
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket
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шақыруларды жоғары деңгейлі басқару. ARI сіздің жекеменшік 

қосымшаңыздың орнына DialPlan Asterisk алмастыруға мүмкіндік береді.  

 ARI негізгілері: 

 орнатылған Websocket сервері; 

 қосымша Stasis атты dialplan`а арналған; 

 шақыруларды API арқылы басқару; 

 Websocket сервері болып жатқан оқиға жөнінде Stasis қосымшасына 

жібереді; 

REST – Representational state transfer REST – бөлінген жүйелер үшін, 

программалық қамсыздандыру архитектурасы. REST  интерфейсі өте 

қарапайым болып табылады және ақпаратты қолданған кезде қосымша 

деңгейлерді талап етпейді. Әрбір ақпарат URL сияқты, ғаламдық 

идентификаторлармен анықталады. Әр URL тағайындалған қатал форматқа 

ие.  

ARI ойлап шығарғыштарға, қуатты телекоммуникациялық 

қосымшаларды кезкелген тілде программалауға мүмкіндік береді. ARI 

Asterisk қорларына қолжетімділікті береді, әдетте негізгі модульдермен 

жұмыс істеу үшін - channels, bridges, endpoints, media және т.с.с. – REST: 

Asterisk, Bridges, Channels, Endpoints, Events, Recordings, Sounds, Applications, 

Playbacks, Devicestates, Mailboxes интерфейстері арқылы.  

Асинхронды итерфейс бола тұра, ARI обьектердің күйін жібереді, және 

қолданушы JSON арқылы басқарады, ал оқиғаларды WebSocket арқылы.  

Asterisk, қажетті құрылғылар кешенінде, классикалық АТС бүкіл 

мүмкіндіктеріне ие. Программалық АТС негізгі құрамдас бөлшегі VoIP-

телефонияның сервері болып табылады. IP-телефония хаттамаларын, және 

аналогты және цифрлық сымдарды қолдайды. Модульдік архитектурасы, 

бағдарламалаудың көптеге тілдерінде жазылған, сондай-ақ dialplan-ның өзінің 

Asterisk тілінде жазылған бизнес-шешімдерді интегралдауға мүмкіндік береді 

(5.4 сурет). 

 

 
 

5.4 сурет – Asterisk архитектурасы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket
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Asterisk жүйесінің ядросы келесі қызметтерді қамтамасыз етеді: 

 коммутацияны – қарапайым АТС немесе коммутатордың жұмыс істеуі 

сияқты, арналардың коммутациясын орындауға мүмкіндік береді (шақырулар, 

қолданбалы тапсырмалар). Осы деңгейдің міндеті – көптеген программалық 

және құрылғылық интерфейстердің ерекшеліктерін есепке алмай, екі немесе 

бірнеше басқаруларды байланысын құру;  

 қолданбалы тапсырмаларды орындау – бұл деңгей тапсырмалардың 

орындалуын, абонент үшін берілген сервистік қызмет көрсетулерді құру, үшін 

қамтамасыз етеді (орнатылған және қолданушының тапсымамаларын да), 

мысалға, дауыстық пошта, конференц-байланыс, дауыстық файылдарды 

тыңдау, сонымен қатар деректер қорымен жұмыс; 

 кодталуды түрлендіру – бұл деңгей, кодталу сөзі немесе видеосурет 

типтері бойынша, коммутацияланатын арналардың үйлесімділігін қамтамасыз 

етеді; 

 тапсырмаларды жоспарлау және кіріс/шығыс арналарының менеджері 

– осы деңгейдің программалық блоктары, арналарда әртүрлі деңгейде 

жіберілген ақпараттарды өңдеу,операциондық жүйе ортасындағы жұмысты 

басқару, және осылардың орындалуын оңтайландырады; 

API (Application program interface) ядросы 4 интерфейсті қолданады: 

 құрылғылық интерфейс – сигналдық ақпаратты және қолданушының 

ақпаратын өңдейді, арнаның физикалық және логикалық деңгей сияқты, 

қолдану кезінде кіріс немесе шығыс шақырулар құрылады. Осы деңгейдегі 

библиотекалар мынандай VoIP (H.323, SIP, MGCP, SCCP, T.38), TDM/TDMoE 

(FXS, FXO, MF/MFC-R2, ISDN-BRI, ISDN-PRI, SS7) сияқты байланыс 

түрлерін қамтамасыз етеді; 

 телефония қосымшаларындағы модульдік интерфейс жазбалары – 

сәйкес библиотекаларға қолданушыларға сервистік қызмет көрсету үшін 

жазбалар жасайды немесе керекті қызметтерді ұсыну (дауыстық пошта, 

конференц-байланыс); 

 кодектерді өңдейтін интерфейс – бұл деңгей жүйедегі сөздердің 

немесе видеолардың сәйкес айналуларына байланысты жүктеулер, мысалға, 

G.711A/Mu, GSM, LPC, G.723, G.726, G.729, MP3, H.261/263/p сияқты кодтау 

түрі жүктелетін библиотекалардан тұрад; 

 файлардағы форматтарды өңдеу интерфейсі – жүйедегі қатты дисктегі 

(компакт-дискте де) дыбыстық, графикалық, немесе видео ақпартаттарды 

сәйкес форматтарға қайта қалпына келтіреді және сақтайды. RAW, MP3, 

WAV, WAV49 (GSM), VOX (ADPCM), JPG, PNG сияқты форматтарды 

ұстайды; 

Осындай архитектураның көмегімен Asterisk программалық 

қамсыздануы, абстракцияның белгілі бір деңгейінде, платформа мен 

ядросының қызметтілігінің арасында және көптеген, сондпай-ақ қазіргі және 

жасалынып жатқан кезеңдегі технологиялармен жұмыс жасайды 

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://iptop.net/tech/h323_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/MGCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/T.38
http://asteriskpbx.ru/wiki/TDMoE
http://omoled.ru/publications/view/FXS
http://ru.wikipedia.org/wiki/FXO
http://www.syrus.ru/index.cgi?Template=docs&DeptId=1&TreeId=19998&DocId=68
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
http://www.osp.ru/lan/2002/09/136531/
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.711
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM-FR
http://ru.wikipedia.org/wiki/Low_Pin_Count
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.723
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.726
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.729
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.261
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.263
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Asterisk VoIP, IAX, H.323, SIP және осы сияқты хаттамалармен жұмыс 

жасайды. IAX – IP-АТС Asterisk пен VoIP арасындағы ақпарат алмастыратын 

протокол болып табылады. Бұл хаттама, дауыстық ағындарды қиыстырады 

және IP дестелермен тасымалдаусен байланысты үстеме шығындарды азайта 

отырып бір транкта бірыңғайластырып жібереді. 

H.323 – PSTN желілеріне қосыла алатын және дауысты, бейнені, 

ақпараттарды және факстарды IP-желіде жіберу құралы ретінде жасалған. IP 

протоколы негізінде жұмыс жасайтын, бейнеконфереция байланысын 

қаматамасыз ететін құрал үшін, стандартқа айналды.  

SIP – қосымшалық деңгейдің дабылдық хаттамасы болып табылады. 

SIP, интернет-телефония сияқты мультимедиялық ақпарат алмасудың сеансын 

аяқтайды және түзетуді орнату үшін қолданылады. SIP ақырғы құрылғылар 

арасында дыбыстық ақпараттарды тасымалдамайды. Ақырғы құрылғылар 

арасындағы дыбыстық ақпарат (яғни дауыс) тасымалын RTP қаматамасыз 

етеді: 

IP-PBX Asterisk қызметтерінің стандартты қызметтеріне кіреді: 

 ішкі абоненттер санының шексіздігі; 

 шақыруларды өңдеудегі ережелердің түрлілігі; 

 инетерактивті дауыстық мәзір; 

 дауыстық пошта; 

 телефондағы сөйлесулердің жазылуы; 

 ip-телефонияның қосмша қызметтері; 

Asterisk келесі кодек түрлерін G.711, G.726, G.729A, GSM, iLBC, Speex, 

MP3 және т.б қаматмасыз етеді. 

5.3 FreeSwitch архитектурасы 

FreeSwitch – 2006 жылдағы Asterisk бағдарламасын ойлап 

табушылардың бірі болған Энтони Минессейлом (Anthony Minessale) 

бастамашылық еткен, бағдармламалық коммутатор болып табылады. Asterisk 

жоғарғы жүктемелерде қолдануда көптеген әрекеттерден кейін Asterisk 

базалық архитектурасының жүйесіне Энтони біренеше ескертулер айтты және 

оны айрбастауын ұсынды. Алайда, Asterisk  авторы - Марк Спенсер, ядросын 

айырбастауға келіскен жоқ. Сол себебтен Asterisk ойлап табушылар 

қатарынан шығып, өзі «жаңадан» өнім жасап шығарды және оның атын 

FreeSwitch деп қойды. FreeSwitch архитектурасын жасау барысында IP –

телефония үшін барлық ашық бағдарламалық өнімдерге байланысты 

қиындықтар жоба авторларымен есекрілді. Сол себебті жаңа өнімнің ең негзгі 

артықшылықтарының бірі ретінде, жұмысының тұрақтылығы, масштабталуы, 

сонымен қатар, кросс-платформалану – FreeSwitch Linux, және Windows 

арқылы басқарылып жұмыс істейді. Шығыс кодекте ең көп таралған SIP 

протоколының ең ашық жүзеге асырылған, Nokia шығарған SIP стегі sofia-sip 

қолданылуы FreeSwitch ең негізгі артықшылықтарының бірі болып табылады. 

Asterisk chan_sip стандарттардың жеткіліксіз орындалған. SIP FreeSwitch 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IAX
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IAX
http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/H.323
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.711
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.726
http://ru.wikipedia.org/wiki/G.729
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM-FR
http://ru.wikipedia.org/wiki/ILBC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Speex
http://ru.wikipedia.org/wiki/MP3
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жұмысының негізгі хаттамасының бірі, сонымен қатар PCI платасының 

драйверлері, дәстүрлі телефонияға интеграциялау үшін қолданылады, сондай-

ақ IP телефонияның басқа да хаттамаларын қолданады. FreeSwitch SIP прокси 

және SIP регистратор ретінде қодануға болады, Back-to-back User Agent 

(B2BUA) транскодтайтын Session Border Controller (SBC) сияқты, сервер 

конференференциясын немесе дауыстық поштаны сияқты. Сондай-ақ 

FreeSwitch IP PBX көптеген қызметтерін, шақыруларды аудару, қағып әкету, 

шақырулардың тұрағы, сөйлесулерді жазу, тыңдау және тағы басқаларын 

қамтамасыз етеді. FreeSwitch конфигурациясының негізгі интерфейсі, мәтіндік 

файлдар XML форматында осы жүйені әкімшіліктендіреді. FreeSwitch үшін 

дайын графикалық интерфейстері жоқ, сол себебті қолданылуын қиындатады. 

Ал келе жатқан GUI, FreeSwitch (WikiPBX, FusionPBX, blue.box) үшін, 

Asterisk үшін FreePBX қызметтерінен алыс болып табылады. Әйткенмен 

FreeSwitch белсенді дамып жатыр. Конфигурациялық файлдар Asterisk 

кәдімгідей айырмашылығы бар, және XML тілін пайдаланады, бұл бірден 

жүйелік әкімшілерді және жаңадан бастаған телекоммуникацилық 

инженерлерді шошытады, бірақ шеттегі қосымшалардың файлдарды 

генерациялауды кәдімгідей жеңілдетеді, мысалға, графикалық веб 

интерфейстер (5.5 сурет). 

 

 
 

5.5 сурет –FreeSwitch архитектурасы 

 



80 
 

FreeSwitch платформасының негізгі ерекшеліктері: 

 жүйе API арқылы жүйенің ядросын қолданатын, модульдерден 

тұрады; 

 архитектура толығымен көп ағымды және жоғарғы өнімділікке ие; 

 дайын библиотекаларды қолданады, Nokia компаниясы жазған, 

mod_sofia үлгі бола алады, және Asterisk chan_sip қарағанда, қазіргі таңда 

этолон болып табылады, және SIP хаттамасының толық жапсары болып 

табылады; 

 XML файлы бірнешеге бөлінеді және бір жұмыс конфигіне бірігеді; 

 көптеген HD аудио-видео кодектердің (silk, isac, opus, celt, g.722.1c, 

amr-wb, g.729, vp8, mpeg4, h264, H263, H263+, H263++ и др.) транскодталуын 

қолдайды; 

 FreeSwitch әр байланысқа SIP бірнеше профильдерін құруға мүмкіндік 

береді (Asterisk профильдері біреу ғана), Multitenant сяқты жүйе жұмыс 

істейді, мысалы, IP-АТС виртуалды хостинг ретінде жұмыс істейді; 

 модульдік ядро неше түрлі интеграцияларды түрлі тілдермен (C, C++, 

Spidermonkey(ECMAScript), Lua, Python, Perl, Java, платформу .Net); жазып, 

жасауға мүмкіндік береді; 

 жүйе өте өнімділігі жоғары және өте сенімді, қарапайым серверде 

3000 дейін абоненттерге қызмет көрсете алады; 

 Flite және PocketSphinx көмегімен сөздерді анықтайды; 

VoIP өндірушілермен FreeSwitch табысты қолданылады, SipXecs, 

BigBluebutton, ITPStec, CudaTel үлгі бола алады. FreeSwitch дыбысымен 

жұмыс тәжірибиесі, бәрінен жақсы жұмыс істейді, тіптен g711 кодекінің өзі 

таза және жақсы дыбысталады. WebRTC орындалған VP8 видеокодегінің де 

басымдылығы аз маңызды емес. 

FreeSwitch жүйесі, API көмегімен FreeSwitch (FS) ядроларымен 

логикалық түрде байланысқан, көптеген модульдерге ие: 

 Endpoints (SIP/Н323 және PSTN арқылы телефондардың байланысы); 

 Dial Plans (шақырулар туралы ақпараттарды талдап, қайда жіберетінін 

анықтайды); 

 ASR/TTS дауыстың тануын және мәтіндік ақпараттардан дауыс/синтез 

синтезін қамтамасыз етеді; 

 (CDRs), RADIUS, CURL, LDAP) және басқада шақырулар үшін XML 

interface XML; 

 Loggers жүйелік журналға консольдағы журналды басқаруын немесе 

журналдың ережелерін  енгізеді; 

 Codecs аудионың екілік форматқа түрленуін жүзеге асырады. 

FreeSwitch бұл HD кодектерін қолдайтын,  ашық шығыстары бар, 

телефонияның бірінші платформасы болып табылады. Дискретизация жиілігі 

48 кГц, 44,1 кГц Audio CD көбірек. FreeSwitch артықшылықтары: 

 өнеркәсіптік сападағы SIP-стек (Asterisk қарағанда дамыған); 

http://voiplab.by/wiki/new-voip-technology/45-mesto-servisa-webrtc-v-seti-operatora-ims
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 кеңжолақты (HD) дыбысымен үйлесімділігі, соның ішінде 

конференциямен де; 

 (Lua, JavaScript) бағдарламалау тілдерімен интеграциялау мүмкінлігі; 

 бұлтты немесе қарапайым қиын нығайтуларды салатын (multitenancy) 

«виртуалдануды» демейді; 

 Windows демейді; 

 өнімділігінің жоғарылығы, және сенімділігі жоғары және тұрақтылық; 

FreeSwitch бағдарламалық құралдары, SIP; Н.323; IAX2 и Google Talk 

протоколдарын қолданады. Осының арқасында sipX, OpenPBX, Bayonne, 

YATE немесе Asterisk өзара әрекеттеседі. FreeSwitch 32- және 64-биттік 

платформаларда, Windows, Mac OS X, BSD, Solaris и Linux жұмыс жасайды. 

FreeSwitch  PSTN. байланысы 5.5 суретте көрсетілген  

 

FreeTDM/LIBPRI

Sofia

FreeswitchFreeswitch

PSTN

SIP Network

SIP – “SIP  Side”

E1, T1, PRI, RJ45

 
 

5.5 сурет –FreeSwitch жүйесінің байланыс тәсілі 

 

Сұлбадағы шартты белгілері келесілер: FreeTDM – телефонияның 

платасымен жұмысы үшін FreeSwitch модулі; libPRI – бұл TDM-

интерфейстерінің ағымдарының, ISDN PRI (Primary Rate Interface) және BRI 

(Basic Rate Interface), сонымен қатар FreeSwitch DAHDI (Digium 

платаларының өнімі үшін драйверлер) libPRI арқылы әрекеттесетін 

библиотека болып табылады; Sofia – SIP (Nokia компниясының sofia-sip) стегі 

қолданылып жатқанын көрсетеді. Профильдері бірден-бір ip-port жұптары 

қанша, сонша болады. Әдетте FS конфигурациясына 2 профиль ұсынылған: 

 internal – ішкі қолданушыларды тіркеу үшін (users), 5060 порты 

қолданылады; 



82 
 

 external – сыртқы сымдардың қосылуы (gateways), 5080 порты 

қолданылады. 
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Қысқартулар тізімі 

АТС – автоматты телефон стансасы 

БДИКМ – бейімделген дифференциалдық ИКМ 

АЦП – аналогтық-цифрлық түрлендіргіш 

БСА (ВСК) – белгіленген сигнал арнасы  

ҚҚТ (ДВО) – қызмет көрсетудің қосымша түрлері 

ДМ – дельта-модуляция 

ИКМ – импульстік-кодалық модуляция 

ДЖ (КП) – дестелерді жалғау 

ЖЕЖ (ЛВС) – жергілікті-есептеуіш желісі 

ХЭБО (МСЭ) – халықаралық электр байланысы одағы  

ОС – операциялық жүйе 

ЖАС (ОКС) – жалпы арналы сигналдау 

ПК – дербес компьютер 

ПҚ (ПО) – программалық қамтамасыз ету 

СД (РП) – сөйлесулер дестелері 

СЗҚ (РПУ) – сөзтүрлендіруші құрылғы 

ЖПТЖ (СТОП) – жалпы пайдаланудың телекоммуникация желісі  

ЦАТ – цифрлық-аналогтық түрлендіргіш 

ТАТ (АТМ) – таратудың асинхрондық тәсілі 

ARPA  – жетекші зерттеу жобалары агенттігі  

ARPANET – келешекте зерттеулерді бақылау желісі  

ANSI – Америка ұлттық стандарттар институты   

BGP – сыртқы шлюза хаттамасы 

CELP – кодтық кітаппен сызықтық-болжау алгоритмі  

CNG – жайлы шу генераторы    

CTI – компьютерлік-телефондық бірігу 

CIDR – классыз доменаралық маршруттау технологиясы  

CSMA/CD – коллизияларды (қақтығыстарды) табатын 

тасымалдауыштарды бақылайтын қатынас  

CS-ACELP – түйіндес-құрылымдық алгебралық коды  

DA – белгілеу пунктінің мекен-жайы 

DCD – жұмыс уақытының өтуі 

DDJ – деректерге байланысты джиттер 

DHCP – хост динамикалық пішімдеу хаттамасы  

DSLAM – цифрлық абоненттік желі мультиплексоры 

DSP – сигналдық процессор 

DSS1 – цифрлық абоненттік  сигналдау жүйесі 

DTMF – көпжиілікті қабылдау 

EGP – сыртқы шлюз хаттамасы 

ETSI – Еуропа телекоммуникация стандарттары институты  

FTP – файлдарды тарату хаттамасы 

GCF – растау қақпақшысы (привратнигі) 
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GRJ – шлюза бақылауышының ауытқуы 

GRQ – шлюза бақылауышының сұранымы  

HTML – гипермәтінді белгілеу тілі 

HTTP – гипермәтінді жіберу хаттамасы 

IEEE – Электротехника және электроника инжерлерінің институты   

ID – идентификатор  

IETF – интернет мәселелерін шешу бойынша жұмыстық топ  

ISDN – қызметтерді біріктіретін цифрлық желі  

ISO – стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым  

IP – желіаралық хаттама 

IPLR – дестелердің жоғалу коэффициенті 

ITU-T – байланыстың стандарттау секторы 

LDAP – каталогтарға қатынаудың жеңілдетілген хаттамасы  

LDCELP – аз кідірісті және сызықтық болжауы бар кодты бақылайтын 

кодек  

LPC – сызықтық коданы болжау 

MEGACO/H.248 – шлюзаны бақылайтын хаттама 

МС – конференция бақылауышы 

MCU – конференцияларды бақылайтын құрылғы 

MGC – деректерді тарататын ортаның арасындағы шлюзалар 

бақылауышы  

MGCP – медиашлюзаларды бақылайтын хаттама 

MIPS – секундасына миллион операциялар 

MOS – орташа субъективті баға 

МР – көпнүктелі процессор  

MPLS – белгілері бойынша көпхаттамалы жалғау 

MLQ – көптеген импульстік, көпдеңгейлі квантизация 

OSI – ашық жүйелерді байланыстыру үлгісі 

OSPF – ең қысқа жолды іздеу алгоритміне негізделетін маршруттау 

хаттамасы  

QoS – қызмет көрсету сапасы 

PBX – жекеменшік телефон стансасы 

PSTN – жалпы пайдаланудың жалғанатын телефон желісі 

RAS – соңғы жабдықтың қақпақшымен өзара әрекеттесу хаттамасы  

RCF – тіркеуді растау 

RIP – маршруттық ақпарат хаттамасы 

RRJ – тіркеуден бас тарту 

RRQ – тіркеуге сұрау салу 

RJ – кездейсоқ джиттер 

RSVP – ресурстар қорының хаттамасы 

RTP – нақты уақытта тарату хаттамасы  

RTCP – нақты уақыт режімінде таратуды бақылайтын хаттама 

SA – шығу көзінің мекен-жайы 

SDP – сеанстарды сипаттау хаттамасы 
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SIP – сеансқа атау қоятын хаттама 

TCP – жіберуді бақылайтын хаттама 

TDM – арналарды уақытша бөлу 

UA – пайдаланушы агенті 

UAC – пайдаланушы агентінің клиенті 

UDP – дейтаграмма пайдаланушылар хаттамасы 

UAS – пайдаланушы агентінің сервері 

URL – ресурсты (ақпараттық) әмбепап көрсеткіші 

VAD – сөйлеу сигналы көздерінің белсенділігін анықтайтын детектор  

VoIP – ІР үстіндегі дауыс 

VLSM – айнымалы ұзақтықтағы қосалқы желі маскасы 

VPN – виртуалдық жекеменшік желісі 

XML – белгілеудің кеңейтілген тілі 

xDSL – цифрлық абоненттік желі 
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