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Кіріспе 

 

Берілген әдістемелік нұсқаулық «Дестелік және иілгіш коммутация» пәнін 

оқитын «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының 

4 курс студенттеріне арналған. 

Курстық жұмыстың тақырыбы «NGN желілерінің элементтерін және 

дестелік коммутаторлардың коммутациялық жүйелерін оқып үйрену».  

Курстық жұмыстың мақсаты: NGN  желісінің элементтері мен дестелік 

коммутаторлардың коммутациялық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін 

және функциялануын оқып үйрену. 

Курстық жұмысты орындаудың реті және тапсырмаларға түсініктеме 

курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген. 

Түсініктемелік жазба ақ параққа, әр беттің бір жағына жазылады.  

Курстық жұмыста керекті теориялық материал келтірілген, әдістемеге 

түсініктеме, орындаудың реті, желі мен коммутациялық жүйелердің сұлбасы, 

есептеуге қажетті кестелер берілген. Жұмысқа әдебиеттерде кездесетін 

сипаттамаларды көрсету қажет емес.  

Әр студент курстық жұмысты бір нұсқада орындайды. Нұсқа нөмірі 

студенттік билет нөмірінің  соңғы саны арқылы алынады.  

Қорғауға жіберілген курстық жұмыс каферданың екі оқытушысынан 

тұратын комиссия алдында қорғалады.  

 

1. Курстық жұмыстың түсініктемелік жазбасының мазмұны  

 

Курстық жұмыстың түсініктемелік жазбасына қажет: 

- курстық жұмыстың тақырыбын көрсету; 

- курстық жұмыстың мақсатын көрсету; 

- кіріспесін жазу; 

- барлық тапсырмаларды көрсету; 

- әр тапсырманың тақырыбын және тапсырма мақсатын көрсету; 

- әр тапсырманың бастапқы мәліметтерін көрсету; 

- әр тапсырманың бастапқы мәліметтеріне сәйкес есептеулерді орындау; 

- әр тапсырмаға жүргізілген есептеулердің нәтижелерін және кестелерін 

құру; 

- жасалған жұмысты қорытындылау. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Тапсырма №1. NGN  желісі шлюзініңи параметрлерін есептеу 

 

Тапсырманың мақсаты: NGN желісінде қолданылатын шлюз 

құрылғыларының есептемелерінің әдістемесін оқып үйрену. 

Берілген нұсқалармен  сәйкестік (1.1-кесте) 

1) Шлюз параметрлерін есептеу 

2) Медиаағындарды, сигналды ағындарды жіберу хаттамаларын және 

жолдарды көрсету арқылы NGN желісінің жобаланатын желісін салу. 

 

1.1-кесте. Бастапқы берілгені 
Бастапқы параметрлер Студенттік билеттің соңғы номері 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шлюз параметрлері 

ОҚТЖ абоненттер 

саны 

3000 3500 2000 250

0 

5000 5500 6000 6500 4500 4000 

ISDN-BRA абоненттер 

саны 

500 600 700 800 900 400 500 700 600 800 

LAN саны/әрбір LAN-

дағы SIP/H.323 

дестелік 

терминалдарымен 

абоненттер саны 

2/40 3/60 3/80 4/9

5 

5/45 2/69 3/84 4/93 5/58 3/90 

V5.2 интерфейсімен 

қатынау желісінің 

саны/әрбір V5.2Е1 ағын 

саны 

2/16 3/32 5/16 5/3

2 

3/16 2/32 6/32 4/16 6/16 4/32 

Щлюзге қосылған 

УАТС саны/әрбір 

УАТС-тан шлюзге PRI 

ағын саны 

6/3 7/9 4/5 3/8 5/9 4/7 6/4 5/10 7/11 3/11 

Сөз кодекінің типі G.72

9a 

G.71

1 

G.72

6 

G.7

29a 

G.711 G.726 G.729a G.711 G.726 G.729a 

Компрессіз қызмет 

етілетін қоңырау 

бөліктері,х 

0.15 0.25. 0.35 0.45 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.55 

Транспорттық щлюз параметрлері 

АТС-тің шлюзге 

қосылуы үшін Е1 ағын 

саны 

18 23 20 30 28 37 40 43 33 36 

Компрессіз қызмет 

етілетін қоңырау 

бөліктері,z 

0.11 0.13 0.15 0.17 0.2 0.26 0.29 0.3 0.34 0.27 

Сөз кодек типі G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.7

11 

G.711 G.711 G.711 G.711 G.711 G.711 

    

1 Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 

 

1.1.1 Қатынау желісінің құрылғыларының типі 

Әртүрлі пайдаланушыларды NGN желісіне қосу үшін қатынау желісі 

деңгейінде құрылғылардың 2 типі қолданылады: 

 



- медиашлюздер - дестелік технологиялармен жұмыс істемейтін 

пайдаланушылардың сызықтық және терминалды құрылғыларын қосу үшін; 

медиашлюздердің негізгі мақсаты - пайдаланылатын және сигналды ақпаратты 

TCP/IP хаттамасы стегі базасында түрлендіру. 

-дестелік коммутаторлар/маршрутизаторлар - TCP/IP хаттамасы стегі 

базасында дестелік технологиямен жұмыс істейтін пайдаланушылардың  

сызықтық және ақырғы құрылғыларны қосу.  

Медиашлюздер типі 

- резиденттік қатынау шлюзі RAGW - абоненттік жолды тікелей қосу үшін, 

мысалы ортақ қолданыстағы телекоммуникациялық желі терминалдары 

қосылатын аналогтық телефондық жол, сол сияқты дәстүрлі телефондық 

аппараттар, аналогтық модельдер, факсимильді аппараттар. BRA(2B+D) базалық 

қатынау терминалды құрылғысы қосылатын xDSL модемі және ISDN цифрлық 

телефондық аппараттар, мысплы ISDN цифрлық телефондық аппараттар, 

видеотелефон және т.б. 

- қатынау шлюзі AGW - 2-16 біріншілік Е1 ағыны қосыла латын V5.2 

интеофейсі арқылы AN(Access Gateway) қатынау желісі қосылуға арналған, яғни 

nxE, мұнда n=2÷16 немесе (30B+D) ISDN желісі PRA біріншілік қатынау 

интерфейсі арқылы МАТС. 

- транспорттық (транкингтік) шлюз TG(Trunking Gateway) цифрлық АТС 

қосу үшін ОКС№7 сигнализациясы мен Е1 біріншілік ағыны арқылы NGN 

желісімен қолданыстағы АТС-тен байланыс жолдарын қосу үшін арналған. 

 

 

Коммутатор
Ethernet
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УАТС

LAN

2ab

BRI

V5.2
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Ethernet

SIP, H.323

SIP, H.323

IP-телефон

Сеть 

доступа
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Аналоговый 
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1.1сурет – MSAN мультисервистік желісінің құрылымы 

 

Қазіргі таңда резиденттік шлюз және қатынау шлюзі MSAN (Multi-Service 

Access Node) біріктірілген мультисервистік қатынау түйіні арқылы жүзеге 

асырылады. MSAN құрамына міндетті түрде Ethernet  дестелік коммутаторы 



кіреді, ол жүктеменің барлық көзін қамтиды, келесі дестелік технологиялармен 

жұмыс істейді: LAN локалды есептеуіш желі және SIP, H.323  хаттамал негізінде 

мультимедиялы терминалдар (1.1 сурет) 

MSAN - ды көбіне қатынау шлюзі деп атайды. 

 

1.1.2 Шлюз құрылғыларын есептеудегі негізгі мәліметтер. 

NGN шлюз жобалауындағы негізгі мәліметтер [1,2,3]. 

1) NGN желісін қатынау желісімен қалыптастыру барысында жүзеге 

асыратын жобалауды қосуда әртүрлі типтегі жүктеме көзінің саны. Жүктеме 

көзіне мыналар жатады: 

- резиденттік қатынау желісіне (RAGW) қосылатын және аналогты 

абоненттік жлдарды пайдаланатын абоненттер; 

- SIP дестелік терминалын айдаланатын немесе AGW қатынау желісінің 

Ethernet коммутаторы деңгейінде дестелік желіге қосылатын абоненттер; 

- Н.323 дестелік терминалын пайдаланатын және AGW қатынау желісін 

Ethernet коммутаторы  деңгейінде дестелік желіге қосылатын абоненттер. 

- SIP немесе H.323 терминалдарымен абоненттік қосылын жүзеге асыратын 

және AGW қатынау желісінің Ethernet коммутаторы деңгейінде дестелік желіні 

қосатын длкалды есептеуіш желі. 

- ISDN-PRA сыртқы интерфейсін қолданатын немесе AGW қатынау желісі 

арқылы дестелік желіні қосатын МАТС. 

- AGW қатынау желісі арқылыт дестелік желіні қосатын V5 интерфейсімен 

қатынау желісі құрылғысы. 

- транспорттық шлюзге қосылатын АТС телефон желісі. 

2) Арналар коммутациясымен алдыңғы қарастырылғын желі көздерінің 

меншікті жүктемесі. 

3) Жіберу параметрлеріне келтірілген меншіктік жүктеме немесе дестелік 

желінің терминалды құрылғыларының жіберудегі мнешіктік параметрлері. 

4) Шлюз құрылғыларына енгізуге жоспарланған кодек типі. 

 

1.1.3 MSAN параметрлерін есептеу. 

MSAN саны абоненттік жолдың ұзындығының шектік мәні параметрлерінен 

табылады, жобаланатын жүктеменің есептелінетін мәні, біріншілік желі 

топологиясы(егер ондай болса), құрылғы орнатуға арналған орынның бар болуы,  

қолданысқа жіберілетін құрылғы типтерінің көрсеткіш технологиясы [1,2,3]. 

Aбоненттік жол шектік ұзындығының критерилеріне сүйене отырып, MSAN 

қызмет көрсету зонасының максималды абонент ұзындығы 3-4 км аспау керек. 

Егер MSAN V5, LAN немесе МАТС қатынау желісіне қосылған 

құрылғыларға қосылуды орнатса, онда MSAN қыщмет көрсету зонасы өзіне 

қосуды немесе қосылатын объектілерге қызмет көрсетеді. 



Абоненттің ортық санын және қосылудың әрбір типінің сыйымдылығын 

көрсететін шлюздің сыйымдылық көрсеткіші қызмет көрсету зонсымен 

анықталады.  

Негізгі айнвмалыларды анықтаймыз: 

1) NSH –Ethernet-интерфейсімен Ethernet коммутатор деңгейіне шлюздік 

қатынаумен қосылған SIP/H.323 терминалдары бар абоненттер саны.   

2) NLAN – Ethernet коммутатор деңгейіне шлюздік қатынаумен қосылған 

LAN саны  

3) Mi LAN – і-нші LAN-ға қосылған дауысты қызметтегі абонеттер саны, 

мұндағы і- LAN номері 

4) NV5 – Шлюздік қатынауға V5.2 интерфейстік қатынаумен қосылған 

желілер саны 

5) Mi V5 – j-ші желі қатынауын шлюздік қатынауға қосатын бір V5.2 

интерфейсінің тұтынушы арналар саны, мұндағы j – қатынау желі номері 

6) NУАТС – Шлюздік қатынауға қосылған УАТС саны 

7) Mк УАТС – к-інші УАТС-қа PRI интерфейсі арқылы қосылған тұтынушы 

арналар саны, мұндағы к-УАТС номері. 

 

Шлюздің әрбір түріне келіп түсетін жүктемені есептеу. 

1) ISDN абоненттік базалық қатынауын және ОҚТЖ абоненттерінің 

аналогтық қосылуын қамтамасыз ететін резиденттік қатынау шлюзіне (RAGW) 

келіп түсетін жүктемені есептеу: 

 

,,ЭрлNyNyYYY ISDNISDNСТОПСТОПISDNСТОПRAGW                     (1.1) 

 

мұндағы СТОПY - ОҚТЖ пбоненттерінен қатынау шлюзіне келіп түсетін ортақ 

жүктеме; 

ISDNY  - ISDN  абоненттерінен қатынау шлюзіне келіп түстеін ортақ жүктеме; 

СТОПy  - бір ОҚТЖ абонентіне мнешіктік жүктеме, 0,1 Эрл; 

ISDNy  - бір ISDN абонентіне мнешіктік жүктеме, 0,2 Эрл; 

СТОПN  - ОҚТЖ - ға аналогтық абоненттік жол бойынша қосылуды 

пайдаланатын абонент саны; 

ISDNN  - ISDN базалық қатынауы арқылы қосылуды пайдаоанытн абонент 

саны; 

2. PRI біріншілік қатынау интерфейсі арқылы МАТС-ты және V5.2 интерфейсі 

арқылы қатынау желісін қосуды қамтамасыз ететін AG қатынау шлюзіне 

келіп түсетін жүктемені анықтау. 

 

YAGW = ∑    
 
          ∑      

 
           ,                                (1.2) 

 

мұндағы, yv5 – V 5.2 интерфейсінің бір арнасына нақты жүктемесі, 0,7Эрл; 



Мj_V5 – j-інші қатынау желісіне қосылу үшін V5.2 интерфейстер саны (V5.2 

интерфейсінде берілген Е1 ағынының санын  дауыстық арналар санын = 30 

дауыстық арна * Е1 саны)  есептеу керек ; 

J – қатынау желілерінің жалпы саны; 

уУАТС – УАТС қосу үшін ISDN PRI біріншілік қатынаудың бір арнасына 

келетін нақты жүктеме; 

 Mk_УАТС - к-інші УАТС қосылу үшін PRI интерфейстер саны (PRI 

интерфейсінде берілген Е1 ағынының санын  дауыстық арналар санын = 30 

дауыстық арна * Е1 саны)  есептеу керек ;  

К – УАТС жалпы саны.  

Егер шлюз бір уақытта резидентті қатынау шлюзі мен қатынау шлюзінің 

функциясын қосса, мұндай медиашлюзға келетін жалпы жүктеме: 

 

YGW = YRAGW + YAGW                                                (1.3) 

 

YCOD – дауыстық шақыру қызметіндегі m типті кодекті жіберу жылдамдығы. 

Әр түрлі дауыстық кодек жіберу кезіндегі тарату жылдамдығы 1.2 кестеде 

көрсетілген.  

 

1.2 кесте – Түрлі дауыстық кодектер сипаттамасы 

Кодек YCOD кодегінің өткізу 

жолағы, кБит/с 

YCOD тоқтатуды 

басатынын 

есептегендегі өткізу 

жолағы, кБит/с 

G.711 84,80 42 

G.726 37,69 19 

G.729a 14,13 12,2 

 

Дауыстық трафикті дестелік желіде таратуға бөлінетін транспорттық ресурс 

(шлюзға m типті кодекті қолданғанда ғана келетін шарт): 

 

VGW_COD = k * VCOD * YGW,                                               (1.4) 

 

мұндағы, к – ресурсты қолдану коэффициенті, к=1,25; 

YCOD  - таңдалған жағдайға қарай берілген дауыстық кодектің тоқтатуды 

басатынын есептегенде немесе есептемегендегі өткізу жолағы. 

Транспорттық ресурсты есептегенде, шақырулардың бір бөлігіне тұтынушы 

ақпаратты компрессиялаусыз қызмет көрсетілетінін есепке алу керек.  

 «х» деген мұндай жүктеме бөлігін тауып, компрессиясыз қызмет 

көрсетілетін шақырулар бөлігін есепке алып, шлюздың транспорттық ресурсын 

табатын формуланы (1.4) мына түрге келтіруге болады: 



 

VGW_compr  = k * ((1-x) * VCOD + x*VC.711 ) * YGW ,                         (1.5) 

 

мұндағы, VG.711 – каналдың эмуляциясы үшін қолданылатын тоқтатуды 

басусыз G.711 кодекінен ақпарат тарату үшін керекті ресурс. 

Егер қатынау шлюзінде SIP, H.323 дестелік терминалды қолданатын 

тұтынушыларды қосу немесе LAN локалды есептеу желісін қосатын болсақ, 

қатынау шлюзінің транспроттық ресурсы үлкею керек. Транспорттық ресурстың 

үлкею бөлігі Vpaket осындай тұтынушыларға дестелік телефонияның базалық 

қызметтерін көрсетілуі қолданылған кодектер мен тұтынушылар санына 

байланысты анықталады. Дестелік телефонияның терминалдарына қызмет 

көрсету үшін шлюздің қосымша транспорттық ресурсы тең: 

 

Vpaket = VLAN + VSH = ypaket * VCOD (NLAN * Mi_LAN + NSH),                (1.6) 

 

мұндағы Vpaket – SIP/H.323 термирналдарының нақты жүктемесі, 0,2 Эрл.  

Шлюздің транспорттық ресурсы тұтынушы таратуынан (медиа) басқа шлюз 

иілгіш коммутатормен алмасатын сигналды ақпаратты H.248/Megaco 

хаттамасымен тарататындай есептелуі керек.  

Сигналды ақпарат VH.248 шлюздің жалпы транспорттық ресурсының  

шамамен  өткізу жолағының 10% алады деп есептейік.     

Сонымен, шлюздің жалпы транспорттық ресурсы бар керекті 

құраушылардың сумма ретінде анықтауға болады.  

 

VGW = VGW_COD + VGW_compr + Vpaket + VH.248, 

 

VH.248 = 0,1 * (VGW_COD + VGW_compr + Vpaket)                                  (1.7) 

 

Қосылудың транспорттық ресурсын анықтағаннан кейін сыйымдылық 

көрсеткіштері анықталады, яғни қатынау шлюзінің құрылғылары дестелік желіге 

қосылатын интерфейстер түрі мен саны анықталады. Транспорттық ресурстан 

басқа интерфейстер саны да желі топологиясымен анықталады. Кез келген 

жағдайда интерфестер саны кем болмау керек: 

 

NINT = 
   

    
,                                                               (1.8) 

 

мұндағы, VINT – бір интерфейстің пайдалы транспорттық ресурсы.  

Түрлі типті интерфейс қолданғанда, әр типтің интерфейс санын былай 

анықтауға болады: 

 

Ni_INT = 
        

      
 ,                                                      (1.9) 

 



мұндағы, VGWi INT – i-типті интерфейстің пайдалы транспорттық 

ресурстарының суммасы; 

Vi INT – і-типті бір интерфейстің пайдалы транспорттық ресурсы.  

1.1.4 Транспорттық шлюздің (TG) параметрлерін есептеу [1,2,3] 

Транспорттық (транкингтік) шлюз TG ОҚТЖ – тың бар құрылымын есекере 

отырып, орнатылған желінің объектілеріне орнатылады. Территориялық 

жақындатылған АТС-терді қосуды жүзеге асырады. TG шлюзінің сыйымдылық 

көрсеткіштері осы АТС-терден түсетін жүктемемен табылады. Жүктеме мәні АТС 

пен шлюз арасындағы Е1 ағыны мен 64 кбит/с жылдамдықты бір арнаның нақты 

жүктемесі негізінде табылады. Негізінде АТС-тен дауыстық ақпаратты жіберу 

үшін G.711 стандартты кодек қолданылады.       

АТС ОҚТЖ – тан шлюзге түсетін жалпы жүктеме:         

 

YTG = NE1*30*yкан, Эрл                                                   (1.10) 

 

мұндағы,  NE1 – АТС ОҚТЖ -ты транспорттық шлюзге қосатын Е1 ағын 

саны; 

yкан – Е1 ағынындағы 64кбит/с бір сөйлесу арнасына келетін нақты жүктеме, 

0,8Эрл. 

Сонымен қоса, шақырулардың кей бөлігіне (факсимальді ақпарат, модемдің 

қосылыс, т.б.) G.711 кодекті пайдаланып, тұтынушы ақпаратты компрессиялаусыз 

қызмет көрсетілетінін де ескеру керек. Мұндай жүктеме бөлігін «z» деп белгілеп, 

транспорттық ресурсты анықтайтын формула: 

 

VTG_compr = [(1—z) * VG.711 – p + z * VG.711]*YTG , бит/с                                (1.11) 

 

Мұндағы VG.711-p –  үзілістерді басумен бірге G.711 дыбыстық ақпаратын 

тарататын ресурсы.  

Пайдаланушы ақпаратынан басқа, транспорттық шлюзға H.248/Megaco 

басқарушы медиашлюз хаттамасының хабарлары мен (жалпы сигнал жіберу 

арнасы)ОКС №7 хаттамасының хабарлары келеді. Бұл хаттамалар үшін 

танспорттық шлюздың ресурстары бөлінуі қажет. (жалпы сигнал жіберу 

арнасы)ОКС №7-нің өткізу жолағы оның сөйлесу жүктемесін есептеу арқылы 

орындалады: 

 

                          ,бит/с,                            (1.12) 

 

                Мұндағы  - ОКС №7-ге түскен жүктемеге 

жүргізілген жергілікті телефондық коэффицент; 

          Бит/с - сигнализация бірлігінің өткізу жолағы; 

         Эрл сигнализация бірлгінің жүктемесі; 

              SIGTRAN протоколына ОКС №7 протоколынан 

жүргізілген жүктеме; 

 Жуықтап есептейтін болсақ, Н.248 сигналдық ақпараты транспорттық 

шлюз ресурсының 10% қосымша өткізу жолағын керек етеді.  



 Шарттарды ескерсек транспорттық ресурс мынандай жолмен 

есептелінеді:  

 
                          , бит/с ,                                (1.13 

          (              ) 

 

Пакеттік желіге қосылған транспортық шлюздің саны мен интерфейстерінің 

қосылу түрі транспорттық шлюздің ресурстарымен және пакеттік желінің 

топологиясымен анықталады. Транспорттық шлюздың интерфейстер саны: 

 

     
   

    
  бит/с ,                                                    (1.14) 

 

Бір интерфейстің пайдалы транспорттық ресурсы; 

NGN желілерің транспорттық шлюзі мен қол жеткізу шлюзының негізгі 

параметрлері 1.2 суретте келтірілген.  

 
Сурет 1.2 -   NGN желілерің транспорттық шлюзі мен қол жеткізу 

шлюзының негізгі параметрлері 

 

2 Тапсырма № 2 -тің параметрлерін есептеу 

 

Тапсырманың мақсаты: .  NGN желісіндегі Softswitch иілгіш 

коммутатордың параметрлерін табу әдістерін ққып үйрену.  

2.1 кестеде берілген бастапқы мәндерді қолдана отырып табу керек 

1) Иілгіш коммутатор параметрлерін есептеп үйрену  

2) NGN желісінің ішідегі Softswitch  желі жобасын есептеу  

2.1 кесте – бастапқы мәндер  



Бастапқы параметр Последняя цифра номера студенческого билета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОҚТЖ абоненттерінің саны  3000 3500 2000 2500 5000 5500 6000 6500 4500 4000 

ISDN-BRA абоненттерінің 

саны 

500 600 700 800 900 400 500 700 600 800 

V5.2 дегі E1 ағындар саны 2/16 3/32 5/16 5/32 3/16 2/32 6/32 4/16 6/16 4/32 

ШЛЮЗҒА ҚОСЫЛАТЫН 

УАТС/ӘРБІР УАТС-ТЫҢ PRI 

6/3 7/9 4/5 3/8 5/9 4/7 6/4 5/10 7/11 3/11 

SIP/H.323/MGCP 

терминалдарымен  

абоненттер саны 

1500 1450 1600 1250 1350 1550 1300 1400 1200 1750 

ОҚТЖ үшін түзету 

коэффиценті 

1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 

ISDN үшін түзету 

коэффиценті 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,1 1,2 1,3 1,6 

V.5 үшін түзету 

коэффиценті 

 

1,7 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

УАТС үшін түзету 

коэффиценті 

1,1 1,2 1,6 1,7 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 1,1 

Дестелік желі үшін түзету 

коэффиценті 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1 2,5 

Бір арнамен жүргізілетін 64 

кбит/с қоңыраулар 

интенсивтілігі 

4 5 8 7 5 7 9 8 6 4 

Станцияның транспорттық 

шлюзбен қосу үшін керек E1 

ағындар саны 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 

Иілгіш коммутатор жүзеге 

асыратын транспорттық 

шлюздар саны 

6 3 4 5 2 3 4 5 2 6 

 

2 тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар  

 

2.1.1 NGN желілерінде коммутацияны басқару және қоңырауға қызмет ету 

дәрежесі [1, 2, 3]  

Коммутацияны басқару және тарату дәрежесінің негізгі жұмысы болып 

NGN желісінде байланысты орнатуды басқару болып табылады. Байланысты 

орнату функциясы транспорттық желінің элементтер дәрежесінде сыртқы иілгіш 

коммутаторда жүзеге асады.  

Иілгіш коммутатор орындау қажет: 

өз доменнінде орындалатын барлық сигнализацияны өңдеу 

өз доменіне қосылатын абоненттік ақпаратты сақтау және басқару 

қызметтер көлемі үшін бағдарлама серверлерімен байлныста болу 

қосылуды жүзеге асырғаннан кейін иілгіш коммутаттор 

Softswitchсигналды басқару дәрежесінің функционалды элементтерімен  

алмасуды қамтамасыз етеді. Мұндай элементтерге барлық шлюздар, желінің 

терминалдық элементтері, SIP терминалдары және АТС кіреді. Сигнализацияның 

СТОП ақпаратын жіберу үшін пакеттік желіні арнайы хаттамалар SIGTRAN 

желісінің MUA хаттамасы орындайды. 

 



Қабылданған хабарламаларды сараптау негізінде тиісті хаттамаларды 

қолдана отырып, кейінгі қоңырауларды бағыттаушы Softswitch бағдарламалық 

коммутаторлар үшін, тағайындалған желілік элементіне байланыс орнатуға 

сигнал алмасу орындауға, және басқару элементтері (ATM ауысу үшін) немесе 

BICC (IP ауысу үшін) H.248 протоколы арқылы қосылу белгілеу арқылы  

пайдаланушыға  ақпаратты беру.  Бұл жағдайда, пайдаланушы ақпарат ағындары 

Softswitch бағдарламалық коммутаторлар арқылы өтпейді , және көліктік 

деңгейінде жабылады 

Желіде бірнеше Softswitch қолданған жағдайда олар өзара түйісу 

хаттамалары арқылы өзара әрекеттеседі (әдетте SIP-T отбасы) және байланыс 

орнатудың бірлескен бақылауын қамтамасыз етеді.  

NGN қатынау желілерін басқару қабатының құрылымы 2.1 суретте 

келтірілген 

Гибкий 
коммутатор 

домен 2

Гибкий 
коммутатор 

домен 3

АТС

УАТС

АТС
с MGC

домен 1

GW

GW

IAD

RAGW

AGW V5
AN

Транспортный уровень

Уровень коммутации

Домен 1 Домен 2 Домен 3

SIP-T

SIP-T

ОКС №7
IUA

H.248/MGCP
MxUA

H.248/MGCP

V5UA
H.248/MGCP

POTS/ISDN
TE

POTS TE

ISDN TE

POTS TE

ISDN TE

a/b

U(S/T)

SIP/H.323
H.248

SIP/
H.323

MEGACO IUA

H.248/MGCP

Транспортная сеть

 
2.1-сурет - NGN қатынау желілерін басқару үшін иілгіш коммутаторларды 

қосу сұлбасы 

 

Пакеттік желінің терминалды жабдықтары Softswitch жабдықымен SIP және 

H.323 хаттамалары арқылы өзара әрекеттеседі.  Терминалды жабдықтан 

пайдаланушы ақпараты дестелік  желінің қол жеткізу түйіндеріне келеді және 

одан кейін Softswitch қадағалауымен маршрутизацияланады 

 

2.1.2 Softswitch өнімділігінің есептеу әдісі [1, 2, 3]. 

Softswitch-тің негізгі мақсаты MSAN құру барысында қоңырау шалу мен 

қосылысты басқару туралы сигналды-ақпаратты өңдеу. 



Softswitch абоненттік базасының сыйымдылық параметрлері қосылыстары 

MSAN құру барысында жоспарланатын түрлі типтегі барлық абоненттерге қызмет 

көрсетуге рұқсат беруі міндетті. Сонымен қатар,қоңырауларға қызмет көрсету 

үшін әртүрлі сигнализация хаттамаларын қолданылуы мүмкін. 

 

Келесі айнымалыларды енгіземіз: 

               аналогтық телефондық желісіне қол жеткізуді 

пайдаланатын абоненттердің қоңырауларының меншікті қарқындылығы. 

        -базалық ISDN қол жетімділігін пайдаланатын абоненттердің 

қоңырауларының меншікті қарқындылығы. 

       V5 интерфейсінің қатынау желілері арқылы дестелік желіге 

қосылған абоненттердің қоңырауларының меншікті қарқындылығы (интерфейстің 

бір арнасына келтірілген). 

       дестелік желіге қосылған УАТС қоңырауларының меншікті 

қарқындылығы (интерфейстің бір арнасына келтірілген). 

                      терминалдарын пайдаланатын абоненттердің 

қоңырауларының меншікті қарқындылығы. 

«Қаланың АТС-терге қойылатын жалпы техникалық талаптар» сәйкес 

қоңырауларының қарқындылығы: 

        қоң/чнн ;        PISDN = 10 қоң/чнн;      PPBX = 35 қоң/чнн 

     мәнін       мәніне тең деп қабылдауға болады.     мәнін      мәніне 

тең деп қабылдауға болады. 

Барлық типтегі көздерден Softswitch-ке келіп түсетін қоңыраулардың жалпы 

қарқындылығы келесіге тең болады 
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Мұндағы L- Softswitch-ке қызмет көрсететін қолжетімді шлюздердің саны. 

Ескерте кететін жағдай коммутациялық қондырғының меншікті өнімділігі 

қоңырауға қызмет көрсету типіне байланысты ерекшеленуі мүмкін, қызмет 

көрсетудегі өнімділік әр түрлі болуы мүмкін,мысалы,СТОП және ISDN 

қоңыраулары. 

Құжаттарда коммутациялық қондырғыға ереже бойынша «қарапайым» 

қоңырау типінің өнімділігі көрсетіледі.Соған байланысты Softswitch-тің 

өнімділігін анықтауда «үлгілік типіне қарағанда жүйенің мүмкіндіктерін 

сипаттайтын » түзету коэффициенттерін енгізуге болады,осы қоңырау типіне 

қызмет көрсету. 

Мысалы,егер «үлгілік» STP қоңырауларының жүйе өнімділігі 10 млн 

қоң/чнн-ға тең болса,СТОП қоңырауларына-8 млн қоң/чнн,онда соңғы 

қарқындылық 1,25 коэффициентін алынуы қажет. 



Жоғарыда айтылғанды қорытындылай келе,       қарқындылығы 

қоңыраулардың ағынына қызмет көрсетудің иілгіш коммутаторының төменгі 

шекті өнімділігін анықтауға болады. 
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Мұндағы,      типті абоненттердің түзету коэффициенті. 

L= Softswitch-ке қызмет көрсететін қолжетімді шлюздердің саны 

 

Атап өту керек,өнімділікке қойылатын талаптар Softswitch жабдығының 

жұмысын В және С кластарының жүктемелері үшін Q543 ұсынымында 

анықталмағаннан төмен емес мәндермен жүктеу жағдайында болуын болжайды. 

 

2.1.3. Softswitch интерфейсінің дестелік желіге қосылу параметрлерін 

есептеу [1, 2, 3].. 

Softswitch интерфейсінің дестелік желіге қосылу параметрлері 

қоңырауларға қызмет көрсету үрдісінде сигналды хабарламалармен алмасудың 

қарқындылығынан қорытындылай келе анықталады. 

Егер: 

1)          абоненттік желілер арқылы сигнализация ақпаратын 

жолдауда қолданылатын MEGACO хаттама хабарламасының орташа 

ұзындығы (байтпен) 

2)        -қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі  MEGACO хаттама 

хабарламасының орташа саны. 

3)       V5UA хаттама хабарламасының орташа ұзындығы. 

4)       қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі V5UA хаттама 

хабарламасының орташа саны 

5)      IUA хаттама хабарламасының орташа ұзындығы. 

6)      қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі IUA хаттама 

хабарламасының орташа саны. 

7)      қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі SIP/H.323 хаттама 

хабарламасының орташа ұзындығы. 

8)      қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі SIP/H.323 хаттама 

хабарламасының орташа саны. 

9)       шлюзде коммутацияны басқару барысында 

қолданылатын MGCP хаттама хабарламасының орташа ұзындығы. 

10)        қоңырауға қызмет көрсету кезіндегі MGCP хаттама 

хабарламасының орташа саны. 

 



Онда,қолжетімді желідегі қоңырауларға қызхмет көрсету үшін Softswitch 

дестелік желіге қосылуы тиіс минималды пайдалы көліктік (ресурс) 

қорытындысы жолмен анықталады: 
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Мұндағы,     -сигналды жүктемені жолдау барысындағы көліктік ресурсты 

пайдалану коэффициенті.Үйлестік бойынша ОКСN7 сигналдық желіні 

есептегенде      =5 мәнін қабылдаймыз,яғни бұл мән 0,2 Эрл жүктемеге сәйкес 

болып табылады. 

1/450-өлшемдерді келтіру нәтижесінде «байт сағатқа», «бит секундке» 

(8/3600=1/450) 

Шамамен барлық хабарламалардың орташа ұзындығы 50 байт, ал қоңырауға 

қызмет көрсету үрдісіндегі хабарламалардың орташа саны 10 тең деп қабылдауға 

болады. 

Softswitch қондырғысының дестелік желіге қосылуы интерфейсінің 

сыйымдылық параметрлері келесі өрнекпен анықталады: 
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мұндағы,     -бір интерфейстің пайдалы көліктік ресурсы. 

 

2.1.4.Көліктік шлюздарды басқарудың Softswitch параметрлерін есептеу [1, 

2, 3].. 

NGN желісінде коммутацияның транзиттік деңгейін басқаруда Softswitch-

тің басты тапсырмасы қоңырауға қызмет көрсетуде сигналдық ақпаратты өңдеу 

мен байланысты орнатуды басқару болып табылады. Softswitch өнімділігі қажет 

ететін қоңыраулар қарқындылығымен анықталады. 

Келіп жатқан қоңыраулар қарқындылығы 64 байт/с бір арнаға келетін 

біріншілік Е1 ағынымен анықталады,сонымен қатар көліктік шлюзге станцияны 

қосу үшін қолданылатын Е1 ағын санымен анықталады. 
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2.2 сурет - NGN көліктік деңгейді басқаруға арналған иілгіш 

коммутаторларды қосы сұлбасы. 

 Егер: 

1)       бір арнамен қызмет көрсетілетін 64 кбит/с қоңыраулар 

қарқындылығы 

2)     көліктік шлюзбен қызмет көрсетілетін қоңыраулар 

қарқындылығы. 

Онда l көліктік шлюзіне келіп түсетін қоңыраулар қарқындылығы 

формуламен анықталады: 

 

_ _ 1 30l GW l E CHP N P   , қоң/ЧНН .                                      (2.5) 

 

Демек, Softswitch-ке келіп түсетін қоңыраулар қарқындылығын анықтауға 

болады: 
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 қоң/ЧНН,                         (2.6) 

 

мұндағы,L- Softswitch қызмет көрсететін көліктік шлюздер саны. 

Жүктеменің меншікті қарқындылық мәні қолданыстағы тірек станциясының 

(ТС) жалпы техникалық талаптарымен анықталады. 

Өндіріс бойынша талаптар Softswitch жабдығының  шамадан тыс 

жағдайындағы көрсеткіштерінің,  В және С класстарының жүктемелері үшін 

Q.543 сипаттамасында анықталатын көрсеткіштерден төмен емес,  жұмысын 

көрсетеді.   

Softswitch-тің  дестелік желіге  қосылу интерфейсінің параметрлері 

шақыруларға қызмет көрсету кезінде сигналдық хабарламалармен алмасу 



қарқындылығынан анықталады. Транспорттық шлюзді ұйымдастыру үшін 

Softswitch-ті қолданған кезде ОКС №7 сигнализация хабарламалары Softswitch-ке, 

таратылуына байланысты, M2UA немесе M3UA протоколының хабарламасы 

түрінде келеді.  

Егер: 

1) LMXUA – MXUA протоколы хабарламасының орташа ұзындығы (байт). 

2) NMXUA – шақыруға қызмет көрсету кезінде MXUA протоклы 

хабарламаларының орташа саны. 

3) LMGCP – транспорттық шлюзді басқару үшін қолданылатын, MGCP 

протоколы  хабарламасының орташа ұзындығы (байт).  

4) NMGCP -  шақыруға қызмет көрсету кезінде MGCP протоклы 

хабарламаларының орташа саны. 

Онда MXUA протоколы хабарламаларын тарату үшін қажетті  Softswitch-тің 

транспорттық ресурсы: 

 

VSX_MXUA = kstg*LMXUA*NMXUA*PSX , байт/ҮЖС ,                              (2.7) 

 

мұндағы, kstg – ресурсты қолдану коэффициенті. 

Сәйкесінше, MGCP  протоколы хабарламаларын тарату үшін қажетті  

Softswitch-тің транспорттық ресурсы: 

 

VSX_MGCP = kstg*LMGCP*NMGCP*PSX , байт/ҮЖС ,                                (2.8) 

 

Транспорттық шлюз құрылымында шақыруларға қызмет көрсету үшін 

қажетті жалпы минималды пайдалы Softswitch-тің транспорттық ресурсы: 

VSX = VSX_MXUA + VSX_MGCP 

Яғни: 

 

VSX = kstg* PSX (LMXUA*NMXUA + LMGCP*NMGCP)/450, бит/с.                   (2.9) 

 

Сонымен қатар, барлық  хабарламалардың орташа ұзындығын шамамен 50 

байт, ал шақыруға қызмет көрсету кезінде хабарламаларлың орташа санын  

шамамен 10 деп алуға болады.  

Транспорттық шлюздарды басқару үшін Softswitch-тің  дестелік желіге  

қосылу интерфейсінің  сыйымдылықты  параметрлерін (2.4) формуласы арқылы 

анықтауға болады.  

 



№3 Тапсырма. «Баньян» тәрізді көпкаскадты коммутациялық жүйені 

құру 

Тапсырма мақсаты: «Баньян» тәрізді көпкаскадты коммутациялық жүйені 

(КЖ) құру 

Жеке тапсырмаға сәйкес: 

1)  N кірісі және шығысы бар «баньян» тәрізді көпкаскадты 

коммутациялық жүйені құру, берілгені 3.1 кестеде. 

2) Берілген коммутациялық жүйеде маршрутизация процессінің 

мысалын келтіру. 

 

3.1 кесте -  Кірістер және шығыстар саны 

Параметр Студенттік билеттің нөмірінің соңғы саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 6 8 12 14 16 18 10 20 26 24 

  

3.1 3 тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар 

 

Баньян тәрізді коммутациялық жүйе [4,5]. 

Екілік коммутациялық жүйенің жалпы жіктелуі  3.1 суретте келтірілген. 

 

 
3.1 сурет – Коммутациялық жүйенің жалпы жіктелуі 

 

Көпкаскадты коммутациялық жүйелер. Екілік коммутациялық жүйе үнемі, 

әрқайсысының екі кірісі мен екі шығысы бар, біртипті коммутациялық 

элементтерден (КЭ) құралған тор түрінде көрсетіледі. КЭ екі түрлі жағдайда 

болуы мүмкін:  

-жылдам дестені тарату КЭ-тің жоғарғы (төменгі) кірісінен КЭ-тің жоғарғы 

(төменгі) шығысына – «транзит»; 

-жылдам дестені тарату КЭ-тің жоғарғы (төменгі) кірісінен КЭ-тің  төменгі 

(жоғарғы) шығысына – «кросс». 

Біркаскадты КЖ тек бір КЭ каскадын құрайды. Ол КЖ кірістерін 

шығыстарымен байланыстырады, бұл КЖ толық мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 

жеткіліксіз. Осыған байланысты көпкаскадты КЖ кең қолданысқа ие.  



Кіріс пен шығыс парасының арасындағы мүмкін болатын жолдардың 

санына  байланысты КЖ бір маршрутты және көп маршрутты болып бөлінеді.  

Берілген кіріс және шығыс пара арасында тек қана бір маршрут болатын 

көпкаскадты КЖ бірмаршрутты КЖ деп аталады. Оған Баньян типті КЖ-лер (КЖ-

Б) жатады. 

Бірмаршрутты КЖ-нің артықшылығы – берілген шығыстың бір маршруты 

барымен байланысты маршрутизацияның қарапайымдылығы. Ал кемшілігі – ЖД- 

да блокировка мен конфликтің пайда болу мүмкіндігі.  

Осындай КЖ-нің үрдісі келесідей болады.  

Әр ЖД-нің заголовкасында КЖ-нің каскад санына тең болатын екілік тізбек 

разрядын білдіретін S маршруттік өріс орналасқан. Әр КЖ-нің каскадында 

маршруттік өріс разрядына сәйкес келетін декодалау жүргізіледі,  

егер разряд 1-ге тең болса, онда ЖД-те келіп түскен КЭ «кросс» 

операциасын жүзеге асырады. 

Егер разряд 0-ге тең болса – «транзит» операциясы. 

КЭ-тің шығыстың таңдаудың басқа да принциптері болуы мүмкін, мысалы 

КЭ-тің шығыс номері бойынша: 

ЖД-ні КЭ-тің жоғарғы (төменгі) кірісінен КЭ-тің жоғарғы шығысына 

жіберу - разряд 0-ге тең. 

ЖД-ні КЭ-тің жоғарғы (төменгі) кірісінен КЭ-тің төменгі шығысына жіберу 

- разряд 1-ге тең. 

Екілік КЖ-дегі каскад саны оның кіріс санына байланысты. N кіріс саны 

болғанда толық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін, яғни әр кірістің арасында 

кем дегенде 1 жолдың болуы үшін керекті каскад саны: 

 

Nn 2lg  ,                                                           (3.1) 

 

мұндағы N – КЖ-дегі кіріс саны. 

 

Бір каскадтағы коммутациялық элемент саны:  

 

.
2

N
k                                                                (3.2) 

 

Тапсырма 

 

Кіріс және шығыс саны 22-ге тең «Баньян» типті көпкаскадты 

коммутациялық жүйе құрыңыз. Осы типтегі коммутациялық жүйенің 

маршрутизация үрдісіне мысал келтіріңіз[4,5]. 

Кіріс саны N=22 болғанда n=4 каскад болады.  

Бір каскадтағы коммутациялық элемент саны k = 11.  

Сәйкесінше ЖП-тің(жылдам пакет) S атауында төрт разряд болуы тиіс.  

3.2 суретте көрсетілгендей КЖ-нің(коммутациялық желі) үш кірісіне түскен үш 

ЖП сәйкесінше ЖП-тің S атауы маршруттық өрістерде мәндік разрядтармен КЖ-нің 



шығысына таратылады. Ондай КЖ кірістерінен ЖП шығыстарына таратылатын 

қағиданы өзін-өзі бағдарлау деп аталады. 

Өзін-өзі бағдарлау – бұл басқа пакеттерден тәуелсіз бір пакет ішкі құрылым 

арқылы өтетін жағдай. 

Үш түрлі маршруттармен ЖПе-ның өзін-өзі бағдарлау мысалы 3.2 суретте 

көрсетілген. 

Мысалы, маршруттық өрісте осы каскад разрядына сәйкес нөлдік мәннің болуы 

ЖП-тің басым қызмет етуінің себебі болуы мүмкін.  

Осы ереже бір мезгілде ЖП-тің басым қызмет етуі олар КЖ-нің кірісіне түскені 

не себепті ЖПа КЖ шығысы кезінде ЖПс-дан озық болатынын 

түсіндіреді(маршруттық өрістегі үшінші разрядта ЖПа-да 0 тұр, ал ЖПс - 1). Демек, 

ЖПа үшінші разрядта ЖПс-тің алдында басымды, сол себепті ЖПс ЖПа-ның 

тапсырысының ақырына дейін кідіртілген.  

ЖП-ның КЭ(коммутациялық элемент) і-ші каскадынан бастап КЭ-тің (і+1)-ші 

каскадына дейін берілмес бұрын, оны қабылдануы болатынына көз жеткізу керек. 

Оның келуінен бас тартуы, ҚББ(қорғаныс блогы және басқару) КЭ-тің еркін күту орны 

болмағандықтан туындауы мүмкін.  

Осы мақсаттар үшін КЭ көрші каскадтардың арнайы хаттамалық сигналдарымен 

алмасады. Егер КЭ ЖП-ке беруге дайын болса, ол келесі каскадтың тиісті КЭ-не 

“сұраныс”(REQ) хаттамалық сигнал жібереді. Егер осы ҚББ-дың КЭ-де бос орын 

болса, ол кері «растау»(АСК) хаттама сигналын жібереді. АСК сигналын қабылданған 

кезде КЭ ЖП-ке тапсыруды бастайды. Егер АСК сигналы арнайы уақытта алынбаса, 

онда ЖП кідіріледі және бірнеше уақыттан кейін REQ сигналын жіберу қайталанады 

немесе ЖП жоғалады. 

ЖП-тің КЭ келесі каскадтың қабылдай алмайтын жағдайы ішкі құлып деп 

аталады(мысалы: ЖПа және ЖПс үшінші каскадқа келеді, кездеседі, ішкі құлып 

жағдайы басталады). ҚББ-да бос күту орны болмағанынан басқа ЖП тәсілі КЭ-тің 

келесі каскадының зақымдануынан қамтамасыз бола алмайды. Соңғы жағдайда КЖ-де 

жалғыз маршрутпен ЖП тапсыру сәйкесінше шығысқа осы ВА(виртуал арна) мүмкін 

еместігі сол ВА-ның байланысын үзуіне әкеліп соқтырады, содан кейін КЖ-ке жөндеу 

және жағдайын қалпына келтіру керек. 

Кикілжің жағдайдағы ықтималдықты және көптеген маршруттармен КЖ-ның 

пайдаланылған жолмен құлыпты біраз түсірсе болады. 

 



 
 

 

3.2 сурет – өзіндік маршрутизация мысалымен Баньян сұлбасы  

 

 



№4 Тапсырма. “Бенеш” типті көпкаскадты коммутациялық желіні тұрғызу 

 

Тапсырманың мақсаты: Бенеш сұлбасы бойынша көпкаскадты коммутациялық 

желіні тұрғызу.  

Жеке тапсырмамен сәйкесінше керек: 

1) N-ге тең кіріс және шығыс сандармен Бенеш сұлбасы бойынша көпкаскадты 

коммутациялық желіні тұрғызу, мәліметтер 4.1 кестесінде көрсетілген. 

2) Бенеш коммутациялық жүйесінде бағдарлау үрдісінің мысалдарын көрсету.  

 

4.1 кесте – кіріс және шығыс сандары 

Баптау Студенттік билеттің соңғы цифрасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 24 26 20 22 18 16 14 12 8 6 

 

4.1 Тапсырмаға арналған әдістемелік нұсқаулар 4 

 

Бенеш типті коммутациялық желі [4, 5]. 

Көптеген маршруттармен КЖ кикілжің жағдайындағы ықтималдығын 

айтарлықтай төмендетуі мүмкін және әрбір жұптың кіріс-шығыс арасындағы көптеген 

балама маршруттардың бар болуына байланысты. Сонымен қатар, көптеген 

маршруттармен КЖ-нің өте жоғары қателігіне төзімділік бар.  

Көптеген маршруттармен ТЖ-не жылдам маршруттық пакетті(ЖП) іске 

асырудың екі негізгі нұсқасы бар.  

Бірінші параметр бірдей виртуалды арна(ВА) сілтеме бойынша берілетін барлық 

ЖП толығымен дербес кез келген ықтимал маршруттар(ДК(дестелерді 

коммутациялау) желісіндегі пакеттерді тапсыру дейстаграммды режиміне балама). 

Сонымен қатар, ТТБХКК(телефония және телеграфия бойынша халықаралық 

консультациялық комитет) ұсынымдарына сәйкес, олардың біріншісіне сәйкес келетін 

бір ВА-ға тиесілі жеке ЖП-ны “құрастыру” үшін арнайы механизмді қамтамасыз ету 

керек.  

Екінші нұсқа ВА құру кезеңінде анықталған бағдар бойынша барлық ЖП-ның 

бір ВА-ға тиесілігін білдіреді. Бұл ҚББ-ды “бірінше келген – бірінші қызмет 

көрсетілген” тәртіптемесінде қолдану кезінде қажетті ЖП-ның дәйектілігін сақтауды 

қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, маршрутизацияның бұл нұсқасы КЖ-де бар 

жолдарды оңтайлы пайдалану үшін өте күрделі маршруттау алгоритмін енгізуді талап 

етеді. Сонымен қатар, КЖ-де көптеген баламалы маршруттарға ие болудың 

артықшылықтары ЖП-ны беру кезінде емес, ВА-ды құру сатысында қолданылады.  

Көптеген маршруттарға ие КЖ үлгісінің бір мысалы, Бенеш сұлба деген есімді 

алған каскадтың екі кезеңі бар КЖ болады: маршруттарды іріктеу каскадтары және 

негізгі каскадтар. 

 

 



Бенеш сұлбасының негізгі каскадтары әдеттегі Баньян(яғни КЖ-Б) сұлбасы 

болып табылады, сондықтан КЖ-Б секілді Бенеш сұлбасындағы негізгі каскадтардың 

саны тең: 

n=lg2N                                                              (4.1) 

мұндағы N – КЖ-ге кірістердің саны. 

Маршрут таңдаған каскадтар ұйымға балама маршруттармен қамтамасыз етеді. 

Сонымен, маршрут таңдау кезеңіндегі каскадтар саны керекті k санымен балама 

маршруттарды анықтайды. 

Егер де екі балама маршруттарды ұйымдастыруға тура келсе, онда маршрутты 

таңдау кезеңде бір болсын каскад болу керек, себебі, бұл кезеңде екілік КЭ 

қолданылады. Төрт баламалы маршруттар кезінде екі каскад керек екені белгілі, сегіз 

баламалы маршруттар кезінде – үш каскадтар және т.б. Осылайша, k баламалы 

маршруттар кезінде маршруттарды таңдау кезеңіндегі каскадтар саны анықталады: 

m=lg2k                                                              (4.2) 

мұндағы k – баламалы маршруттар саны. 

 

Тапсырма 

 

Кіріс және шығыс сандарының сегізге тең Бенеш сұлбасы бойынша көпкаскадты 

коммутациялық жүйені тұрғызу. Осы типті коммутациялық жүйеде маршрутизация 

үрдісінің мысалдарын келтіру.  

 

N=8 кіріс саны кезінде n=3 негізгі каскадтар болады. 

Баламалы маршруттар m=4, онда маршрут таңдайтын каскадтар k=2.  

ЖП S маршрутты өріс разрядтарының саны 5-ке тең. 

КЖ-де төрт маршруттың біреуін таңдауға рұқсат беріледі. Сол үшін маршрутты 

таңдау кезеңі екі КЭ каскадынан тұрады. 

Әртүрлі баламалы маршруттарды пайдалануына байланысты, ЖП  негізгі 

каскадтар(әртүрлі КЖ-Б кірістеріне) кезеңінің  бірінші каскадының әртүрлі кірісіне 

түсетіндіктен, белгілі бір КЖ шығысына берілген ЖП S маршрутты өрісінің разрядтар 

мәндері әртүрлі болуы керек. 

Бенеш сұласына үйлестіре жоғарыда атап өткен ЖП жіберудің екі нұсқасының 

қалағанын қолдануға болады. Бірінші жіберу нұсқасы бірдей кіріске кіру кезінде КЖ 

ЖП кез-келген баламалы маршрутқа жіберілуі мүмкін, ұзартылған маршруттық өріс 

мәндерінің разрядтары әрбір ЖП-ге оларды жіберу үрдісінде жатқызылуы керек.  

 



 
4.1 сурет – Бенеш сұлбасы 

 

Бұл ретте маршрутты таңдау маршрутты таңдау кезеңіне кездейсоқ немесе 

анықталған түрде жүзеге асуы мүмкін. Кездейсоқ таңдалған кезде әрбір КЭ-де осы 

кезеңнің екі шығыстың біреуін таңдауы кездейсоқ түрде болады. Бұл жағдайда, 

маршрутты таңдау кезеңінен кейін, негізгі каскадтар кезеңі бойынша ЖП жіберу 

жолын анықтау үшін негізгі маршруттың разряд маңызы табылатындай болуы тиіс. 

Осыған байланысты маршрутты таңдау кезеңін, сонымен қатар, мекенжайды өңдеу 

кезеңі деп аталады. 

Анықталған таңдауда ЖП жіберу маршруты кіріс жағынан шығысқа КЖ 

орнатылған ВА кезінде анықталады. Мына ВА-ның барлық ЖП-і бір маршрутпен 

жіберіледі. Ұлғайтылған маршрутты өрістің разрядтар мәнінің қалыптастыруы 

байланысты орнатқан кезеңде жүзеге асады, яғни ВА-ны таңдаған кезеңде. 

КС-Б секілді Бенеш(КЖ-Бен) сұлбасы бойынша тұрғызылған КЖ-де, мүмкін 

ЖП-тің бәсекелестігіне әкелетін даулылықтардың пайда болуы мүмкін. Жоғарыда 

аталып өткендей, ондай ЖП даулылықтарды ҚББ-ны енгізу арқылы және 

даулылықтардың(дау) орнына ішкі БП бұғаттауымен жұмыс жасауына мүмкіндік 

беретін арнайы REQ және ACK сигналдардың алмасу хаттамаларымен жойылады. 

Алайда, бұл КЖ бойынша ЖП-тің тарату жылдамдығын төмендетеді. Оптикалық КЭ-

ге КЖ-ні пайдаланған кезде ҚББ жасау қиындықпен түйіндескен, КЖ-Б және КЖ-

Бенешті қолдану мүмкін емес. 
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