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Кіріспе
Қазіргі кезең телекоммуникацияның барлық салаларында (ақпараттық,
ойын-сауық және тұтыну электроникасы) TCP / IP стекасын қарқынды
пайдалану арқылы көптеген технологиялармен сипатталады. IP кеңжолақты
қатынауды қолдану, сымды және сымсыз, соның ішінде ұялы телефон кез
келген желілік ресурстарға кез келген уақытта, кез келген жерде кез келген
құрылғыларды пайдалана отырып, кедергісіз қатынауды қамтамасыз ететін
база дайындады. Мұндай жағдайларда конвергенция шындыққа айналады.
Технологиялық конвергенция ортақ проблемаларды шешуде әртүрлі
технологиялардың, телекоммуникациялық жүйелердің және әртүрлі
пайдаланушы терминалдарының даму үрдісінің ортақ динамикасын береді.
Бұрын жеке байланыс желілері қазіргі уақытта ресурстарды бөлісіп, бірбірімен өзара іс-қимыл жасай алады. Бұл жағдайда инфокоммуникациядағы
конвергенция, қызметтерді жақындату, желілердің конвергенциясы,
терминалдық құрылғылардың конвергенциясы туралы айту орынды.
Инфокоммуникациядағы конвергенция сервистік провайдердің бизнесмоделінен бастап қызмет көрсету үлгісіне қосылуды қамтамасыз ететін
модельге көшуді көздейді, нәтижесінде екі тараптың шығындарын
оңтайландырып олардың кірістерін арттырады. Ортақ стандартты буындар
мен бірыңғай терминалдарға негізделген ақпараттық ортаны интеграциялауға
негізделген қызметтер (электронды БАҚ, телекоммуникация желісі,
радиохабарлау, цифрлық теледидар, телефония және Интернет) кеңінен
тарайды.
Желілердің конвергенциясы пайдаланушыларға қызметтер мен
қосымшаларға үздік қолжетімділікпен желілік операторларды таңдауға
мүмкіндік береді.
Қызметтердің конвергенциясы - пайдаланушыны жаңа озық
қызметтермен қамтамасыз ету.
Терминалдардың жинақталуы кез-келген терминалдан кез-келген
қосымшаларды пайдалануға мүмкіндік береді.
Бұл технологияларды пайдалану нәтижесінде стационарлық және
мобильді желілерді сандық камералар, MP3 ойнатқыштар, бейне камералар,
дыбыстық жазба және ойнату құрылғылары және FMC (Fixed-Mobile
Convergence) деп аталатын басқа құрылғыларды біріктіру нәтижесінде
дыбыс, деректер және бейнелер үйлесімді болатын орта жасалады және IP
желісі арқылы бағытталады. Теледидар ұялы телефон өнеркәсібімен тығыз
біріктіріледі. Бүгін телефон қоңыраулары дербес компьютерлер арқылы
жасалады. Дауыстық хабарларды қоспағанда ұялы телефондар, жоғары
жылдамдықты мәтінді және сурет алмасуды, бейнежазбаны, музыканы
жүзеге асырады, теледидарды қабылдайды. АЖ желісінің жоғары
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жылдамдықты ресурстарын ұтқырлықты арттыру арқылы жаңа қызметтерді
бағыттау, яғни ақпараттық технологиялардың барлық жерде және
инфокоммуникациялық қызметтер бізді әрдайым қоршайтынын білдіреді.
1 Инфокоммуникациядағы жинақталуға кіріспе
1.1 Компьютерлік желілердің эволюциясы
1960-шы жылдардың соңында компьютерлік желілер пайда болды,
нәтижесінде
олардың
конвергенциясы
процесі
телекоммуникация
желілерінің басқа түрлерінің ықпалы болды [1]. Жақын жаққа қатысты
алғышарттар телефон желілері дауысты цифрлық түрде беруді бастаған кезде
басталды. Өз кезегінде, компьютерлік желілер жаңа қызметтерді - IPтелефония қызметін дамытуға кірісті.
1.1-кестеде компьютерлік желілерді дамыту эволюциясының негізгі
кезеңдері көрсетілген.
Кесте 1.1 - Компьютерлік желілерді дамыту эволюциясының негізгі
кезеңдері
Кезең
Компьютерлердегі алғашқы жаһандық
коммуникация,
пакеттік
желілермен
алғашқы эксперименттер
Сандық формадағы дауыстық телефон
желілерін берудің басталуы
BIS-тің пайда болуы, бірінші миникомпьютерлер, алғашқы стандартты емес
жергілікті желілер
IBM SNA желі архитектурасын жасау
X.25 технологиясын стандарттау
Компьютердің пайда болуы, Интернетті
заманауи түрде жасау, TCP / IP стекінің
барлық түйіндерінде орнату
Жергілікті желілер үшін стандартты
технологиялардың пайда болуы (Ethernet 1980, Token Ring, FDDI - 1985)
Интернетті коммерциялық пайдалануды
бастауы
Web – өнертабысы

Уақыты
1960 жылдың соңы
1960 жылдың соңы
1970 жылдың соңы
1974 жыл
1974 жыл
1980 жылдың басы
1980 жылдың ортасы
80-жылдың соңы
1991 жыл

1980-шы жылдардың соңында жаһандық және жергілікті желілер
әртүрлі болды, бірақ уақыт өте келе, бұл айырмашылықтар тегіс болды және
бүгінгі күні бұл конверген желі көптеген пайдаланушыларға көптеген түрлі
қызметтерді ұсынады.
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Қазіргі уақытта телекоммуникация желісінің дамуын анықтаған негізгі
қозғаушы күштер:
- микроэлектроника саласында прогресс;
- цифрландыру;
- технологияларды дамыту (Интернет, сымды, сымсыз және мобильді
технологиялар, сандық теледидар және т.б.).
IBBT талдаушыларының зерттеу материалдары бүгінгі күні
төмендегілерді атап өтеді:
- көлік қозғалысының өсуі;
- пайдаланушылар саны;
- берілген ақпараттың әдістері;
- енгізілген мазмұн;
- әртүрлі пайдаланушы құрылғылары;
- Пайдаланушыларға әр түрлі қосымшалар;
- баламалы қуат көздері
Құрылыстағы NGN (Next Generation Networks) желісінің негізгі
мақсаты конвергенцияға қатысты көптеген сипаттамаларға ие:
- негізгі пакеттік желі ақпарат береді;
- қызметтердің кең ауқымын қолдайды (нақты және нақты емес уақыт,
ағын және мультимедиа);
- пайдаланушылар әртүрлі қызметтерді жеткізушілерге шектеусіз қол
жеткізе алады;
- әртүрлі сәйкестендіру рәсімдерінің болуы
- тіркелген және жылжымалы қызметтерді интеграциялау;
- әртүрлі қолжетімді технологияларды қолдау;
-NGN тұжырымдамасы мен IMS архитектурасы (IP мультимедиалық
жүйе) негізінде конвергентті қызметтерді ұсыну.
Телекоммуникацияның дамуының негізгі үрдістері мен үрдістері 1.1суретте келтірілген, бұл үш бағытта бөлінуі мүмкін:
- байланыс желілерінің эволюциясы;
- жаһандану және қызметтер көрсетуді дербестендіру;
- терминалдық жабдықтарды әмбебаптау.
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Сурет 1.1 - Телекоммуникацияның дамуының негізгі бағыттары
Желілерді цифрландыру жаңа инфокоммуникациялық қызметтерді,
атап айтқанда телематикалық қызметтерді (электрондық пошта,
бейнеконференция, дерекқорға қол жеткізу және т.б.) ұсыну үшін кең
мүмкіндіктер ашады.
Ақылды желілердің пайда болуы, сондай-ақ, қызметтердің жаңа
түрлерін ұсынумен байланысты.
Жинақталу қажеттілігі қолданыстағы желілерді біріктіруге ұмтылудан
туындаған.
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың үйлесімділігі
ақпараттық ағындарды біріктіруге мүмкіндік береді, бұл телекоммуникация
желілерінің санаттары арасындағы айырмашылықты азайтуға алып келеді.
Жаңа бұлт құрылымдары ақпараттық технологияларды пайдаланудың
әдеттегі тәсілдерін өзгертеді және ескі операциялық үлгілерді бұзады.
ақпараттық
коммуникация
саласындағы
жақындастыру
мақсаты
шығындарды оңтайландыру, ал барлық нарық қатысушыларының
табыстарын артады қызмет көрсету моделін қарау моделі қосылыстардан
қызмет провайдері бизнес моделін түрлендіру болып табылады. Ақпараттық
коммуникацияның ең қызметтер «қосымшалар» болып табылады, яғни,
олардың
функционалдық
функциялары,
сондай-ақ
ақпараттықкоммуникациялық қызметтерді құрамы тиесілі, көрсетілетін қызметті
берушінің жабдықтар мен соңғы пайдаланушы жабдықтың арасындағы
таратылады отыр. Ақпараттық-коммуникациялық қызметтер жоғары
жылдамдықты беру және кіріс және шығыс деректер ағындарын асимметрия
сипатталады
мультимедиялық
ақпаратты,
тасымалдануы.
Инфокоммуникация қызметтері пайдаланушы тарапынан түрлі қолданбалы
хаттамалармен және қызметтерді басқару мүмкіндіктерімен сипатталады [2].
NGN желісі FMC желісіне дамып келеді, ол бекітілген және мобильді
желілердің конвергенциясын, одан кейін IMS желісіне қосады. Содан кейін
бұл желі негізгі компоненттердің бірі болып табылады, ол Thibgs
ғаламторының барлық кең таралған USN (Ubiquitous Stnsor Networks)
сенсорлық желілерін MOC (Machine-Oriented Communications) арасындағы
машинааралық байланыс қолдау деңгейіне дейін жетілдіру нәтижесінде
пайда болады. USN желілері кіреді [3].
- әр түрлі автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ);
- логистика;
- көлік, әуе, теңіз және теміржол желілері;
- экологиялық деректерді бақылау;
- әр адамның мәртебесі мен орналасқан жері туралы мәліметтер;
- жануарлардың популяциясын бақылау;
- табиғатта және ауыл шаруашылығында өсімдіктерді бақылау;
- түрлі механизмдерді басқару және басқару және т.б.
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АТ саласының мобильді бұлттық дәуірінің қарсаңында деректердің
деректеріне қолжетімділік және деректер орталықтарында терең талдау,
инфрақұрылымды виртуалдандыру, жұмыс орындары мен қосымшалар,
сондай-ақ «адам-адам» схемаларына байланысты құрылғылардың жарылыс
өсімі, «Адам-машина» және «машина-машина».
1.2 Конвергенцияның
конвергенциясы

жалпы

түсініктері.

Қызметтердің

Латын тіліндегі «конвергенция» сөзі «біріктіру» дегенді білдіреді.
Телекоммуникацияда конвергенция жабдықтарды біріктіру және
функционалдық мүмкіндіктерді кеңейту мақсатында әртүрлі болып келетін
телекоммуникациялық технологиялар мен қызметтерді жақындастыру
үдерісіне жатады.
Телекоммуникация және информатиканың үйлесімділігі жағдайында
бұл инфокоммуникация туралы жаңа индустрия. Конвергенция үдерісі, бір
жағынан, технологиялық прогрестің нәтижесінде, ал екінші жағынан,
қызметтерді тұтынушылармен қойылған жаңа талаптарға байланысты болды
[ 4,5 ].
Конвергенция - әртүрлі желілік платформалардың қабылдау-қабылдау
құрылғысының түріне қарамастан қызметтердің бірдей жиынтығын беру
мүмкіндігі.
Инфокоммуникациялық технологиялардағы конвергенция аспектілері:
- қызметтердің конвергенциясы пайдаланушыларға жаңа жетілдірілген
функционалдылықты қамтамасыз етеді;
- желілік конвергенция - қызметтердің үйлесімділігін қамтамасыз
ететін технологиялар мен жүйелердің жинақталуы;
- құрылғының конвергенциясы операторлар мен провайдерлерге
әртүрлі өндірушілердің құрылғыларымен жұмыс істеуге және түрлі
технологиялармен жұмыс істеуге және жаңа тиімді қызметтерді ұсынуға
мүмкіндік береді.
Демек, қызмет көрсетудің жинақтылығы - бірыңғай пайдаланушы
профиліне негізделген мобильді және тіркелген байланыс мүмкіндіктерін
біріктіретін кешенді қызметтер мен қызметтердің жиынтығы. Сонымен
қатар,
қызметтердің
конвергенциясының
басты
мақсаты
медиа
тасымалдаушылардың барлық түрлерін - дыбыс, деректер және бейнені
мобильділікке ие қарапайым графикалық пайдаланушы интерфейсіне
параллель беру болып табылады. Яғни, әртүрлі желілер арқылы осы қызмет
түрлерінің әрқайсысы (адамнан адамға, адамнан қосымшаға дейін,
қолданбадан адамға және т.б.) бір пайдаланушыға берілуі мүмкін. Мысалы,
мобильді және тіркелген хабарламаларды біріктіретін жалғыз нөмір болып
табылатын конвергентті «жалғыз нөмір» шешім.
Соңғы пайдаланушы мінез-құлық, тез жаһандану және осындай жеке,
әлеуметтік желілер мен қауымдардың жаңа құрылымы мен «көшпенді» өмір
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салтын ретінде ұғымдардың байқалатын мәні өсуіне арқасында өзгереді.
Пайдаланушы қызметтер, қауіпсіздік және қауіпсіздік қызметтерін пайдалану
перспективалық жеңілдігі күтеді. Сондықтан, жақын арада қызмет
конвергенттік бекітілген шешімдер және мобильді желілер ақпараттық
қоғамда мынадай факторларды талдау дәлел ретінде, мультимедиялық
қосымшалардың белсенді дамыту айқындалатын болады:
-тұтыну электроникасын кеңінен пайдалану - теледидар,
бейнемагнитофон, бейне ойындар, CD-ойнатқыштар, дербес компьютерлер
және т.б.;
- ақпараттық, коммерциялық және ойын-сауық қызметтерін дамыту;
- Интернеттің жылдам таралуы.
Нәтижесінде, конвергенттік қызметтер:
- әрқашан қол жетімді;
- Дауыс, деректер, мультимедия бар кез-келген құрылғыда;
- интуитивті;
- қарапайым және дербестендірілген;
- сенімді және қауіпсіз.
1.3 Терминалдардың конвергенциясы
Терминал конвергенциясы ақпараттық және коммуникациялық
қызметтердің барлық түрлерін қабілетті болуы тиіс әмбебап ақпарат
абоненттік терминал, құруды көздейді. Ал сондай-ақ алыс жаңа
технологиялардың пайда болуы мен дамуы сияқты әмбебап терминал
қызметтер көзделген тізімін кеңейтеді. Әмбебап (конвергенция) терминалдар
нақты хабарламаларды тарату және қабылдау үшін абоненттік бірлік
трансформация жүзеге асырылады: телефон (дауыс), стационарлық және
жылжымалы, факс, деректер және басқа да бір терминал АКТ (сурет 1.2)
ішіне [6].
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Сурет 1.2 - Бірыңғай инфокоммуникациялық терминал
Мурдың заңымен анықталған тұтынушылық электроникадағы
жетістіктер, күрделі микро-процессорларды жасауға әкеледі, функциялардың
көбеюі бір құрылғыда біріктіріледі. Әлбетте, конвергенттік терминал жеке
қызмет көрсететін, жеке деректерді, жеке профильді және жеке интерфейсті
қамтамасыз ететін құрылғы болады. терминалдағы конвергентті қызметтерді
жасауға мүмкіндік беретін жады құрылғыларының сипаттамалары мен
батареяның қызмет ету мерзімінің айтарлықтай жақсаруы күтілуде.
Негізгі идея - жеке коммуникаторды пайдалану - түрлі қызметтерді
(телефония, теледидар, дербес компьютер) қолдайтын бірыңғай әмбебап
құрылғы, сондай-ақ мобильді құрылғыларға көшу.
1.4 Желінің үйлесімділігі
Арналарды ауыстырып қосатын желілердің уақыты - пакеттік
коммутацияланған желілермен ауыстырылған. Мұндай желілердің бірінші
буыны IP-желілер, екінші - NGN желілері, үшінші IMS желілері болды.
Келесі қадам - бұл IP желісі бойынша барлық телекоммуникациялық
қызметтерді ұсыну арқылы
FMC
(Fixed
Mobile
Convergence)
телекоммуникация желілерінің толық жинақтылығы.
Желі конвергенциясы түрлі қызметтерді пайдаланушыларға ұсыну
үшін мүмкіндіктер жасау үшін әр түрлі желілік технологиялар
конвергенциясы немесе біріктіру болып табылады. Нәтижесінде, телефон
желілері мен деректер желілері арасында немесе қоғамдық желілер мен
корпоративтік желілер арасында айырмашылық жоқ. Қазіргі уақытта,
Қазақстан дауыс, деректер және мультимедиялық беру бойынша қызмет
көрсетеді мультисервистік желісі, орналастырылды. Мультимедия - мәтін,
суреттер, графика, анимация және тағы басқалар сияқты бірнеше ақпараттық
түрлерді біріктіру. мультимедиялық құру соңғы онжылдықтың ақпараттық
технологияларды дамыту басты тренд айналды және жаңа технологиялар
пайда, сонымен қатар, жаңа қызметтерді пайда болуына ғана емес, алып
келді.
Ағымдағы
саты
желілердің
конвергенциясындағы
мынадай
үрдістермен сипатталады [7, 8]:
- компьютерлік желілермен телекоммуникация желілерін қосу;
- магистральдық және қол жеткізу желілерінде талшықты-оптикалық
бағыттаушы жүйелер орнатылды;
- деректер тасымалының көлемі үнемі өсіп келеді;
- Жергілікті желі (LAN) және Wide Area Network (WAN)
технологиясының шекаралары бұлыңғыр.
1.3-суретте үш желінің эволюциясы көрсетілген: жалпы қолданыстағы
телефон желілері (PSTN), ұялы желілер (SPS) және құжаттық
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телекоммуникация желілері (IDEs), бүгінгі күні бір NGN желісінде жұмыс
істейді.

Сурет 1.3 - Желінің эволюция кезеңдері
Ең қарапайым түрде желі конвергенциясы тұтынушының қызмет
көрсетудің сапасы мен экономикалық тиімділігіне кепілдік берудің бірнеше
түрлері арқылы түрлі қызметтермен қамтамасыз ету үшін желілерді
біріктіруді қамтиды. Желілік конвергенция процесінде, магистральдық
желілер, қатынау желілері және қызмет көрсету платформалары тартылады.
Жедел өсіп келе жатқан тұтынушылардың қажеттіліктеріне жауап
ретінде, желілік конвергенция кез-келген цифрлық Интернет-қызметтің негізі
болды. Веб-серфинг, сапаны талдау, тестілеу, VoIP (Интернеттің дауысы),
IPTV (Интернет протоколы теледидары), бейне және дыбыстық
конференциялар мен электрондық коммерция - бұл желіге жақындасуды
қоғамдық және бизнес топтармен өзара әрекеттесу үшін қолданатын
қызметтер. Демек, желілердің конвергенциясы сөзсіз және теориялық
тұрғыда да, іс жүзінде де трафикті таратудың және таратудың жаңа
модельдері туралы мәселені сөзсіз тудырады.
VoIP, IPTV, 3-ші және 4-ші буындағы мобильді жүйелер, IMS (IP
мультимедиа жүйелері) сияқты технологиялар қазір желі конвергенциясы
үшін қозғаушы күштер ретінде қарастырылады.
NGN желісінің үлгісі үш деңгейді қамтиды - көлік, сессия деңгейі және
қолданба деңгейі.
IP технологиясына негізделген көлік деңгейінде сигнализация туралы
ақпаратты беру және беру функциялары қарастырылған. Көлік қабатының
негізгі элементтері - абоненттер қосылған байланыс шлюздерін қоса алғанда,
әртүрлі шлюздер, сондай-ақ жеке желілермен (телефон, деректерді беру және
т.б.) бірыңғай желіні қосатын магистральдық шлюздер.
Сеанс деңгейінде сигнал ағыны Softswitch деп аталатын сигнализация
шлюзі арқылы бақыланады.
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Қолданба қабаты көптеген қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік береді
және желіні басқаруға қатысты бірқатар қызмет көрсету функцияларын
қолдайды.
1.5 Инфокоммуникациялық саланың түрлі салаларының
конвергенциясы
Конвергенттік қызметтер бірнеше домендерде жекелендірілген
қызметтерді жеткізеді. Қызмет провайдерлері қызметтердің дәстүрлі шегiнен
тыс жерлерде жылжыту үшін және абоненттің қызмет көрсету
қажеттіліктерін барлық аспектілері риза екеніне көз жеткізу үшін қалай
түсіну керек. Сонымен қатар, соңғы пайдаланушылар үйде, жұмыста немесе
жолда, барлық салаларда қызметтер бірдей деңгейін талап етеді. Қызмет
көрсету деңгейі сенімділігі мен сапасын жоғары деңгейімен дауыс, деректер
және бейне жеткізу маңызды болады. БАҚ деңгейі мазмұнды қамтамасыз
етеді; қызмет провайдерлері қолданбалы әзірлеушілермен және желілік
операторлармен өзара әрекеттесуі керек. қызмет көрсетушілер мен
операторлар тез операциялық шығындарды бақылау, нарықтық талаптарға
жауап қабілеті үшін, қызметтердің табыстылығын үшін аса маңызды болып
табылады. Ақпараттық коммуникациямен өнеркәсіптің барлық салаларында
көптеген стандарттарды дамытуға аванстар - қызметтер, желілер мен
терминалдар барлық қолданыстағы түрлерін айырғысыз болады Соңғы
бірнеше жыл ішінде телекоммуникация, ақпараттық технологиялар және
бұқаралық ақпарат құралдары, ойын-сауық және тұрмыстық электроника
анықталған инфрақұрылым.
1.6 Жинақталу кезеңдері
1.4-график конвергенция кезеңдерін көрсетеді. Үш кезең көрсетіледі:
- дәстүрлі TDM желілері;
- біріктірілген желілер;
- біріктірілген NGN желілері.
Дәстүрлі TDM желілері төмендегілермен сипатталады:
- барлық TDM телефония;
- уақыт өте келе, IP-PBX-мен ауыстырылатын TDM-PBX қартаюы;
- қалааралық байланыс үшін VoIP қосымшасы
Біріктірілген желілер төмендегілермен сипатталады:
- бірінші софт ауыстырғышы AMTS (автоматты қалааралық телефон
станциясы) ауыстырылды;
- мультисервистік абоненттік қатынауды тарату;
- телефония - TDM және VoIP қоспасы.
Біріктірілген NGN желілері төмендегілермен сипатталады:
- қол жеткізу желісіндегі мыс жіп пен радионы ауыстырады;
- дауыс трафигінің көп бөлігі жергілікті PBX-ден Softswitch-ге түседі;
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- Softswitch негізінде жаңа
жиынтығы;
- барлық VoIP телефония.

инфокоммуникациялық

қызметтер

1- TDM дәстүрлі желілері
2- біріктірілген желілер
3 – NGN біріктірілген желілері
Сурет 1.4 - Конвергенция қадамдары
1.7 Инфокоммуникациядағы конвергенцияның мысалдары
Жинақталудың бірінші мысалы көлік желісінің құрылымына қатысты.
Ауылдық телефон желісінің (СТС) және қалалық телефон желісінің (GTS)
көлік желілері «әрқайсысы барлығына» негіздегі түйіндер арасындағы өзара
байланысты қамтамасыз етеді. Қалааралық және ауылдық көлік желілерінің
топологиясы «ағаш» және «жұлдыз» сияқты құрылымдарға ие. Синхронды
иерархияның цифрлық тарату жүйелеріне (DSP) негізделген көлік желілері
сақиналық топология негізінде құрылады, ал сақиналардың жинағы ұялы
топология ретінде қарастырылуы мүмкін. Яғни, тіркелген және жылжымалы
көлік желілерінің құрылымдары олардың эволюциясы барысында
максималды ұқсастыққа ие болды.
Конвергенецияның екінші мысал - TCU STS үшін әзірленген АТС
айырмашылығы бұрын АТС (PBX), қолданылатын. коммутациялық
жабдықтарды жетекші өндірушілер ұялы байланыс трафигінің қызмет
көрсету үшін қолайлы белгілі бір бейімделу кейін халықаралық өндіруге
аппараттық және бағдарламалық құралдардың жиынтығы, қалааралық,
қалалық және ауылдық елді мекендерін, онда құрдық.
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Конвергенция үшінші мысал - тіркелген телефония желілерін соңғы
жылдары абоненттер жылжытуға болады, оның шеңберінде аумақтың
шекарасын кеңейтуге сымсыз терминалдар арқылы пайдаланылды. Сонымен
қатар, SMS-пен алмасуды қолдайтын телефондар болды. технологиялар
GPRS, EDGE және т.б. пайда айтарлықтай тіркелген және ұтқыр желілер
функционалдық бірге алып көмектесті.
Деректерді беру әдістеріне жақындату талшықты-оптикалық байланыс
желілеріне сандық деректерді беру платформасында орын алады. Бұл электр
жеткізу орта жаһандық компьютерлік желі жабдықтарын қосылуға оның
Сандық арналарды қамтамасыз ету, ол бастапқы желілері SDH және DWDM
желісі деректер заманауи желілері салынған, 100-ден астам метр қашықтықта
ақпараттың жоғары жылдамдықтағы алмасу үшін жергілікті желілердің
барлық дерлік технологиялар пайдаланылады.
Жергілікті және ғаламдық желілердің конвергенциясына қосқан зор
үлесі IP протоколының үстемдігіне әкелді. Бұл протокол, қазір (Ethernet
Token Ring, ATM, Frame Relay) жергілікті және ғаламдық желілермен кез
келген технологиялар астам жұмыс, бір композициялық желіге түрлі желі
үйлестіре отыр.
Келесі мысалда - бір 1969 жылы 3 станциялары болды Интернет желісі,
және бүгінгі күні астам екі миллиард пайдаланушылармен жаһандық желі
болып табылады. Бастапқыда ол компьютерлер мен жоғары оқу орындары
мен басқа да оқу орындарының туралы ақпаратқа жылдам қол жеткізу
арасындағы байланыс үшін пайдаланылатын болды, және бүгін
пайдаланушылар IP-негізделген желілерінде сөйлесіп видео фильмдер,
телебағдарламалар, музыка тыңдауға, файлдарды, көріп отыр. Интернет
технологиясы - конвергенттік қызметтер мен конвергенттік желілердің
құрылуының негізі.
Соңғы жылдары, ұтқырлық мерзімге бірге дербес компьютерлерді
пайдаланушылар үшін ұтқырлықпен шектеулі байланыс қызметтерін, яғни
термин Nomadity ойлап тапты. Мұнда тіркелген және ұтқыр желілердің
конвергенциясын, сондай-ақ телекоммуникация және информатика
желілерінің конвергенциясын қадағалай аласыз.
Телекоммуникациядағы конвергенция процесі интеграцияланған
биллинг жүйесін құруды талап етті.
телекоммуникация конвергенциясы телекоммуникация желісін басқару
технологиясын әзірлеу бойынша айтарлықтай әсер етеді, және, атап
айтқанда, біріктірілген менеджмент жүйесін құру әкеледі. Интеграцияланған
менеджмент кез-келген инфокоммуникациялық қызметтерді ұсыну үшін
конвергентті желілердің барлық ықтимал ресурстарын қамтамасыз етуге тиіс.
Телекоммуникация, ақпарат және медиа қызметтердің конвергенциясы
бірыңғай ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (IST) пайда болуына
алып келеді.
әрі қарай конвергенция инфокоммуникациялық ғаламдық ақпараттық
инфрақұрылымның (ГТИ) құру байланысты көптеген зерттеушілер тереңдету
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келешегі. Телекоммуникациялық стандарттау секторы (МӘС) ұсынымдар Y
сериясы, пайдалы ақпаратқа қол жеткізу үшін пайдалануға болады желілерін
жинау, соңғы пайдаланушы жабдықтар, ақпарат және адам ресурстарын, бірбірімен телефон пайдаланушылар, жұмыс, ойын-сауық кез келген уақытта
шығара «ретінде GII анықтайды қол жетімді бағамен кез келген жерден «.
Осылайша, пайдаланушы GII, шын мәнінде, ақпараттық қызметтердің
барлық ықтимал түрлерін жақындасуын жүзеге асырылады әмбебап желі, бір
түрі болып табылады. ҒТИ құру қазіргі заманғы технологияларды,
қолданыстағы және жаңа технологияларды үнемі жақындастыру арқылы
эволюциялық жолмен жүзеге асырылатын болады.
Конвергенциядан келесі күтілетін қадам, кейбір сарапшылардың
пікірінше, нано, био және ақпараттық технологияларды конвергенциясы
болады. Бұл бағытта алғашқы қадамдар жасалды. Мысалы, кіріктірілген
саусақ іздері датчиктерімен немесе қан шекарасы бар ұялы телефондар
болды.
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2 NGN құрылысы бағытындағы телекоммуникация желілерінің
эволюциясы
2.1. Телекоммуникация саласын дамытуды қамтамасыз ету
Бүгінгі күні әлемдік телекоммуникация саласының дамуын анықтайтын
қозғаушы күштер әлемдегі телекоммуникациялар қарқынды дамып келе
жатқан кезеңде және экономиканың осы секторында макро және микро
деңгейлерде елеулі өзгерістер орын алуда.
Макро деңгейдегі жаһандық өзгерістер: жаңа заңнамалық және
нормативтік ортаны қалыптастыру; бір жағынан, негізгі технологиялардың
прогрессімен,
ал
екінші
жағынан,
жаңа
талаптарды
және
пайдаланушылардың
күткен
үміттерін
анықтайтын
конвергенция
бағытындағы желілерді, қызметтерді және терминалды жабдықтарды
эволюциялау.
Макро деңгейдегі жаһандық өзгерістер: жаңа заңнамалық және
нормативтік ортаны қалыптастыру; бір жағынан, негізгі технологиялардың
прогрессімен,
ал
екінші
жағынан,
жаңа
талаптарды
және
пайдаланушылардың
күткен
үміттерін
анықтайтын
конвергенция
бағытындағы желілерді, қызметтерді және терминалды жабдықтарды
эволюциялау.
өз елінде, сонымен қатар оның үшін ғана емес, әрбір пайдаланушы
үшін операторлар арасында бәсекелестікке, тарату операторы қызметін, яғни
ол, ырықтандыру және жекешелендіру - телекоммуникация секторында
монополия бастап бәсекелестік ортаға көшу жаңа нормативтік және
заңнамалық орта қалыптастырудың процестерімен 90-шы жылдары басталды
сыртында. Бұл жаһандық телекоммуникация нарығындағы өзгерістерге
әкелді.
2.1-суретте ол үш жолмен сектордың реформасын жүзеге асыруға
мүмкіндігі бар екенін көрсетеді:

Сурет 2.1 - Телекоммуникация секторын реформалаудың кезеңдері
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- жекешелендіру арқылы;
- ырықтандыру арқылы;
- секторды толық реформалауға әкелетін жоғарыда аталған әдістердің
үйлесуі [9].
Екінші жағынан, технологиялық прогресті дамытудағы негізгі
факторлар:
- микропроцессорлардың өнімділігінің артуы;
- талшықты-оптикалық байланыс жүйелері саласындағы прогресс;
- қуатты цифрлық сигналдық процессорлардың пайда болуы;
- қысу және ақпараттық тасымалдаудың жоғары тиімді әдістерін құру;
- өте жоғары өткізу қабілеті бар желілердің пайда болуы;
- телекоммуникация желілерінің пайдаланушыларының динамикасы;
- байланыс қызметтерінің санын көбейту және төмендету.
Мәселелерді шешуде табысқа жету мынадай негізгі факторларға
байланысты болды:
- қызметтерге қол жеткізу;
- бағалардың бәсекеге қабілеттілігінің деңгейі;
- қызметтерді таңдау;
- интернетке қосылу және деректерді беру ережелері;
- тіркелген және жылжымалы байланыс желілерінің пайыздық
қатынасы, оларды Интернет желісіне қол жеткізу үшін пайдалануға
мүмкіндік береді.
Осы немесе осы саладағы өндірістегі еңбекпен қамту - бұл адамзат
қоғамының дамуындағы жаңа кезеңге өтудің дәлелі. 2.2-сурет ауыл
шаруашылығының,
индустрияның,
қызметтердің
және
инфокоммуникацияның дамуын есепке ала отырып, еңбектің жұмыспен
қамтылу үлесіне байланысты, аграрлық, өндірістік және ақпараттық деп
аталады.

Сурет 2.2 - Әр түрлі секторларда жұмыс күшінің жұмыспен қамтылу
тенденциялары
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Кондратьевтің әлемдік үлгісінде жалпыға бірдей қабылданған сәйкес,
экономикалық процестердің динамикасы, 18 ғасырдың аяғынан бастап өсудің
үлкен толқындарымен және экономикалық көрсеткіштердің құлдырауымен
анықталады. Әрбір толқынды өсіп келе жатқан майдан әрбір жаңа
толқынның өсіп келе жатқан кезеңінің басында индустриалды инновациялық
циклдармен (екі-үш онжылдық) қысқарады. Бұл қысқа инновациялық
циклдар көптеген жаңа техникалық жаңалықтармен және қолданыстағы
өндірістік қатынастарды қайта құруға әкелетін өнертабыстармен
сипатталады. Бірақ Кондратьевтің әрбір үлкен толқыны кез-келген ірі
толқынның бейінін айқындайтын маңызды өнертабыспен немесе түбегейлі
жаңа технологияның дамуынан басталады (2.3-сурет).
Бүгінде инновациялық циклдың басталуы, ол ақпаратты өңдеу және
тарату саласында ашылған жаңалықтармен байланысты.

Сурет 2.3 - Кондратьевтің инновациялық циклдары
Жаңа дәуірдің профилін қалыптастырады инновациялық циклі, негізгі
компоненттері IP технологиясына негізделген географиялық бөлінген /
жаһандық коммуникациялық желіні (World Wide Web, World Wide Web),
ұялы желілер мен құрылғылардың байланысты өтініштер, және
коммерциялық салаларда қол жетімді қызметтердің үлкен саны, ғаламторға
қосылу денсаулық, білім және ойын-сауық. Адам дамуының жаңа дәуірінің
негізгі басымдықтарына денсаулығы мен қауіпсіздігі және жеке әл-ауқатын
проблемалары болып табылады.
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2.2 Ақпараттық коммуникациядағы эволюциялық үдерістерді
құрайтын негізгі технологиялар
Қазіргі кезең ақпараттық қоғамның дамуымен
сипатталады,
микроэлектроника саласындағы жетістіктерге негізделген (2.4 сурет) және
фотонды технологиялар (2.5 сурет).

Сурет 2.4 - Жылына бір чипті транзисторлардың санынның өзгерісі

С

Cурет 2.5 - Фотонды жүйелер саласындағы прогресс
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Микроэлектроника инфокоммуникациялық жүйелерді дамытудың
негізі болып табылады. Бүгінгі күні микропроцессорлар мен жад
микросхемалары телекоммуникация нарығында бар, әрбір өнімде дерлік
қолданылады. Мәселен, мультимедиялық картамен жабдықталған заманауи
ұялы телефон бірнеше сағат бойы жоғары сапалы бейнені сақтауға және
ойнатуға мүмкіндік береді.
Бір чипке транзисторлар санының үздіксіз өсуін ескере отырып, жақын
арада терминалдық құрылғылардың (жеке компьютерлердің, ұялы
телефондардың және т.б.) пайда болуы бір чип түрінде болады.
Сонымен қатар, бүгінгі күні кеңінен қолданылатын жартылай өткізгіш
негіздегі транзисторлар 2015 жылға дейін немесе 2020 жылға дейін кішігірім
болуы мүмкін. Яғни кремний қондырғыларын әзірлеушілер белгілі бір
физикалық шегіне жетті және микропроцессорлық құрылғылардың іске
асырылуы үшін жаңа физикалық құралдарды іздеу қажет.
Сарапшылар болжағандай, физикалық және технологиялық себептерге
байланысты уақыт жаңа құрылғыларды қажет етеді. Қазіргі уақытта дәстүрлі
транзисторларды алмастыратын құрылғылардың кейбір түрлері белгілі.
Схемотехниканың
жаңа
элементтерінің
арасында
келесі
жаңа
құрылғылардың дамуын атап өтеді:
- көміртекті нанотүтікшелер;
- органикалық транзисторлар;
- молекулалық құрылғылар;
- кванттық процессорлар.
Болашақта желілік технологиялардағы прогресс жартылай өткізгіштер
саласындағы жетістіктерге ғана емес, инфокоммуникациялық дамуды
дамытудың екінші негізгі қозғаушы күші болып табылатын талшықтыоптикалық технологиялар саласындағы жетістіктерге де байланысты.
Байланыс желілерінде талшықты-оптикалық жүйелерді пайдалану 1970-ші
жылдардың ортасында басталды.Талшықты-оптикалық беру жүйелерін
дамытудың негізгі бағыттары:
Талшықты-оптикалық беру жүйелерін дамытудың негізгі бағыттары:
- мультимодтық талшықтан бір реттік талшыққа өту;
мкм-ге дейін өзгерту;
- талшықта бірнеше ондаған дБ / километрден 0,2 дБ / километрге дейін
азаюы;
- тарату құнын ұлғайту, жүйенің өзіндік құнын төмендетумен бірге.
Прогресс ақпаратты беру және өңдеу, барлық процестер тек оптикалық
сигналдарды негізінде жүзеге асырылатын фотонды желісін салу жақын
арада мүмкіндік береді. Бұл жағдайда электр сигналдарының оптикалық
сигналдарға айналуы және керісінше сигнал көзінде және оптикалық
қабылдағышта жүзеге асырылады.
Фотонды
желілердің
өткізу
қабілеті
жартылай
өткізгішті
технологияларға негізделген жүйелерге қарағанда тезірек өседі. Талшықты21

оптикалық беру жүйелерінің сыйымдылығы 20-шы ғасырдың соңғы отыз
жылының аралығында әр 10-12 айда екі есе артты.
Қазіргі уақытта, DWDM жүйесі ақпараттың талшықтың үстінен онбет
жылдамдықпен Tbit / с жылдамдығымен беруіне мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні халықаралық және қала ішіндегі трафиктің бүкіл сомасын
аудару үшін талап етілетін өткізу қабілеті 1 Тбит / с-ден аспайды, яғни бұл
жалпы трафикті бір талшықтан өткізуге болады.
10 Тбит / с сыйымдылығы бар жүйе Атлант мұхиты маңындағы
адамның миында сақталған ақпаратты 1-ден 10-ға дейінгі уақыт интервалына
жіберуі мүмкін (қажетті өткізу қабілеті 10-ден 100 Тбит / с-қа дейін).
2.3 Ақпараттық коммуникацияның даму тенденциялары
Болашақта инфокоммуникацияны анықтайтын әлемдік үрдістердің
саны:
- барлық кең таралған цифрландыру;
- ұялы байланыс желілерінің өсуі;
- интернет желілерінің шкаласының өсуі;
- коммуникациялық желілердің, терминалдардың, қызметтердің және
ақпараттық-коммуникациялық
саланың
өндіріс
орындарының
конвергенциясы.
60-шы жылдары барлық түрдегі ақпараттардың аналогтық формасынан
цифрлық форматқа көшу басталды, бұл ақпаратты өңдеу, сақтау және
тасымалдауды жеңілдетеді.
Байланыс желілері толығымен цифрланады, онда кең таралған есептеу
кеңінен қолданылады.
Сарапшылар 2020 жылға қарай ұялы байланыс желілерін одан әрі
дамытудың негізгі факторларын болжайды:
- мобильді телекоммуникация қызметтерінің жылдам өсуі;
- интеллектуалдық қызметтерге қойылатын талаптарды күшейту;
- қауіпсіздікке қойылатын талаптарды күшейту;
- мобильді төлемдердің үлесін арттыру;
- мобильді және тіркелген интернет-трафиктің өсуі.
Интернетке келер болсақ, тұтынушылар санының өсуіне және
өтініштердің саны мен түрлерінің көбеюіне байланысты бүгінгі күні трафик
көлемінің ұлғаюы анықталады.
Интернетке шығатын трафик көлемі мынадай негізгі қосымшалармен
байланысты:
- WWW, электрондық пошта, файлдарды аудару;
- қосымшалары P2P (Peer to Peer);
- файлдар (Freenet, Gnutella, Morpheus, Kazaa және т.б.);
- видео-телефония, YouTube, IPTV қоса бейне-қосымшалар;
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- сұраныс бойынша бейне;
2.4 Қозғалыс үлгілерінің өсуі және өзгеруі
Көптеген жылдар бойы телекоммуникация желісі тіркелген (тіркелген)
телефон желілерінде бірінші және екінші ұрпақтың мобильді желілерінде
қалыптасқан тар жолақты дауыс трафигіне қызмет етті. 90-шы жылдары.
дауыс трафигінің көлемі жылына 5-7% -ға артты. 1970-1980 жж трафиктің
деректері электрондық пошта жүйесі мен жергілікті желілерді
қалыптастырған жалпы дауыс трафигінің пайыздық үлесін ғана құрады. 90жылдардың ортасынан бастап трафик деректерінің өсуі болды.
Cisco-ның талдаушыларына сәйкес деректердің трафигінің өсуі 2.6суретте көрсетілген [10]. Сонымен қатар, деректер трафигінің 18 есе артуы
сан алуан фитнес трекерлер желісіне, ақылды сағаттар мен көзілдіріктерге,
спорттық керек-жарақтарға және медициналық бақылау құрылғыларына
байланысты болуына байланысты.

Сурет 2.6 - Cisco талдаушыларының деректері бойынша трафиктің өсуі

[11] есебіне сәйкес Cisco VNI 2017 негізгі ережелерін сипаттайды.
Cisco сарапшылары болжамы бойынша, IP-трафиктің жаһандық көлемін 2021
жылы үш есе көбейтеді. және (2016 жылы салыстырмалы көрсеткіш 96
exabytes болды) айына 278 exabytes жетеді. IP-трафиктің жыл сайынғы көлемі
2021 жылға қарай 3,3 мың дет. Интернет-трафик 4,6 есе (орташа 35% -ға)
және 2021 4.3 г жету үшін. Pbit / с. 2021 жылға қарай, Wi-Fi желілері мен
ұялы байланыс желісіне қосылған құрылғылар ғана интернет-трафик 73%
жасайды. 2016-2021 жылдар аралығында жалпыға қол жетімді Wi-Fi кіру
нүктелерінің саны. 94-ден 541.6 млн, алты есе өседі. Осы кезеңде әлемде үйге
қол жеткізу пункттері Wi-Fi саны 526.2 млн 85 дейін өседі.
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2021 жылға қарай, жалпақ панелді теледидардың 56% -ы 4K
ажыратымдылығын қолдайды (2016 жылы - 15%).
Дәстүрлі телевизиялық қызметтерді қабылдамау (сымды кесу) дәстүрлі
әуе және жазылымдық теледидарды тіркелген және мобильді интернеттегі
пайдаланушыларға қолжетімді болатын мобильді және онлайн бейне сияқты
басқа қызметтерден көруге мүмкіндік береді.
Бағдарламалық қамтамасыз етілген ғаламдық желілердің (SD-WAN)
трафиктің орташа жылдық өсуі 44%, дәстүрлі WAN желілері - 5% құрайды.
2.5 Желілік технологиялар эволюциясы
XXI ғасырдың басында трансмиссия және коммутациялық
технологиялар өзгерді. Қазіргі заманғы телекоммуникациялық жүйелер мен
желілер әртүрлі техникалық құралдардың кешенді жиынтығы болып
табылады, бұл әртүрлі хабарларды берілген сапа параметрлерімен кез келген
қашықтыққа беруді қамтамасыз етеді.
Енді телекоммуникацияда тұтынушылар байланыс қызметтерін алуды
қаламайтын жағдайлар пайда болды, ал операторлар өздерінің дамуының
эволюциясын қолдана отырып, қолданыстағы желілерге негізделген жаңа
қызметтермен қамтамасыз ете алмайды (2.7 және 2.8-сурет).

Cурет 2.7 - Байланыс желілері мен технологиялардың эволюциясы
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Сурет 2.8 - телекоммуникациялық технологиялардың эволюциясы
Дәстүрлі желілерде, қызмет көрсету сапасы толығымен технологиясы
(PSTN, FR, 2G, т.б.) ерекшеліктері анықталады.
мультисервистік желілер бірдей желілік бірнеше трафик түрлерін
(ISDN, ATM, 3G, TCP / IP) бойынша беріледі.
NGN желісінде әртүрлі мультисервистік қызметтер технологиядан
(IMS, SIP) тәуелсіз басқарылады.
Желі кейінгі NGN, ортақ ақпараттық кеңістікті құру ұйымдастырады,
идеялар мен автоматтандыру және телекоммуникациялық технологияларды
өзара тiршiлiк ету ортасы басқару жатыр.
NGN ерекшеліктері мыналар болып табылады:
- тәуелсіз даму деңгейлері NGN моделі (көлік қызмет деңгейдегі
филиалы) сәйкес;
- пайдаланушы ұтқырлық;
- Multi-сервер;
- телекоммуникация және компьютерлік технологияларды біріктіру:
- виртуалдандыру технологияларды дамыту.
NGN-ге көшудің алғышарттары:
- пайдаланушылардың саны мен қызметтер ауқымы бойынша
телекоммуникация нарығының қанығуы;
- барлық IP ауысуға телекоммуникация технологиясы бойынша
тоқырау;
- ұялы пайдаланушылар санының артуы;
- елді мекендердің және өмір (ақылды үй, ақылды қала және басқалар.)
Инфрақұрылымын веб технологияларды белсенді ену;
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көлік
құралдарын,
медицина,
мониторинг
құралдарын
автоматтандыру және компьютерлендіруді дамыту.
NGN кейінгі желілерге көшу [12]:
- Интернетте қашықтағы сайттарды басқарудың философиясы,
интерактивтілікті арттыру;
- тұтынушы қоршаған орта қасиеттерінің тұтынушысы ретінде әрекет
ететін инфокоммуникациялық ортаны құру (қозғалыссыз орта);
- желіні, қызмет көрсетуді, ресурстарды, инфокоммуникациялық
ортаны басқару тәсілдерін өзгерту;
- телекоммуникация құралдарын одан әрі белсенді компьютерлендіру;
- адрестеуді өзгерту - IPv6-ға көшу.
Post-NGN желілерінің қозғалысы құрылымының өзгеруі төмендегілерге
негізделеді:
- тіркелген телефония пайдаланушыларының саны азаяды, мобильді
пайдаланушылардың күрт өсуі;
- трафиктің жаңа түрлері пайда болады, оның 70% -ы бейнеден, 10-11%
-ы телефонияға, 11-12% - веб-трафикке, 6% - M2M трафигіне дейін;
- Инфокоммуникациялық ортаны құруға бағытталған қозғалыс көлемі
артып келеді;
- Тұтыну қосымшалары виртуалдандыру технологияларын, соның
ішінде - бұлтты пайдалануды барынша шоғырландырады.
NGN кейінгі желінің белгілері келесідей:
- жаңа білім салаларын: медицина, биотехнология, табиғатты
пайдалану, автоматтандыру және мониторинг жүргізу арқылы қызметтер
спектрін кеңейту;
- сымсыз қатынауды басымдықпен пайдалану (Wi-Fi, ZigBee, LTE);
- жаңа типті қол жетімді желілердің пайда болуы - ad hoc / mesh
архитектурасына
негізделген,
кластерлік
ұйыммен,
жылжымалы
құрылымдармен;
- жаңа сапа кепілдігі механизмдері - көптеген қосымшалар үшін
кешіктіруге қойылатын талаптар (50 мс дейін) және ысыраптар күшейтіледі;
- өзін-өзі ұйымдастыру тетіктерін енгізу.
Заманауи желі көптеген айнымалы параметрлер мен еркіндік
дәрежелері бар күрделі жүйе болып табылады. Мұндай жүйелер өздігінен
ұйымдастыруға бейім.
NGN кейінгі желілердің міндеті - желіні құру және / немесе дамыту
кезінде өзін-өзі ұйымдастыру принциптерін жасанды түрде қолдану.
Өзін-өзі ұйымдастырудың қолжетімділік салалары - қатынау
деңгейлерінің желілері мен агрегация, тең-теңімен және тор желілерімен,
қосылатын желілермен.
NGN кейінгі желісінің проблемалары келесідей:
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- өзін-өзі ұстайтын ұзақ мерзімді қуат көздерін дамыту;
- энергияны үнемдеуді және сәтсіздікке төзімділікті ескере отырып,
өзін-өзі ұйымдастыру және бағыттау алгоритмдерін әзірлеу;
- Сапаға қойылатын талаптарды ескере отырып, трафикті
коммутациялау және түсіру рәсімдерін әзірлеу;
- қызметтердің қажетті сапасын қамтамасыз ету және оларды
бақылаудың жаңа механизмдерін әзірлеу;
- NGN базалық қызметтері үшін стандарттар мен стандартты
шешімдерді әзірлеу;
- жаңа сымсыз байланыс технологияларын, оның ішінде басқа
орталарда дамыту.
Болашақта трафик көлемінің артуы және құрылғылардың көбею
желісіне қосылуын қамтамасыз ету қажет. Өркениеттің пайда болу сәтінен
бастап, 2003 жылға дейін адамзат 5 экзабайты ақпарат құрды. 2016 жылы
ғаламдық трафиктің көлемі 1,4 гетабайтпен, яғни аптасына 30 экзабайтымен
бағаланады [13].
Қызмет саны мен сапасының өсуімен телекоммуникациялар (ТК) және
ақпараттық (ИК) кешендерін бірыңғай инфокоммуникациялық кешенге
жақындату жүргізіледі.
Инфокоммуникация желісі - ақпаратқа қол жеткізуді компьютерлік
құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын байланыс желілері
арқылы беру үшін арналған технологиялық жүйе.
МСЭ ғаламдық ақпараттық инфрақұрылымды (ГИИ) ақпаратты
пайдалы ақпаратқа қол жеткізу, пайдаланушыларды бір-бірімен, жұмыс,
ойын-сауықтарды қол жетімді бағамен кез келген уақытта және кез келген
жерден қосуға болатын желілер, соңғы пайдаланушы жабдықтары, ақпарат
пен адам ресурстары жиынтығы ретінде сипаттайды.
Пайдаланушылар тұрғысынан ГИИ инфрақұрылымы пайдаланушыға
өзінің ақпараттық және коммуникациялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға
қабілетті пайдаланушы терминалы (ПТ) арқылы кіретін өзара байланысты
желілердің жалпы ортасы болып табылады (2.9-сурет) [14].
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Сурет 2.9 - Жаһандық ақпараттық инфрақұрылым
Ғаламдық
ақпараттық
инфрақұрылымды
дамытудың
жалпы
тұжырымдамасы эволюциялық көзқарас, қазіргі және келешектегі
телекоммуникацияны қолдау, ақпараттандыру, ойын-сауық, тұтыну
электроникасы және оларды жалпы инфрақұрылымға интеграциялау болып
табылады (2.10-сурет).

Сурет 2.10 – ГИИ эволюциясы
Болашақта жаһандық ақпараттық инфрақұрылымның ерекшелігі
көптеген қосымшалардың қолдауы болады, мысалы: қашықтықтан білім беру
технологиялары мен электронды кітапханаларды, телемедицинаны, үйде
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жұмыс істеуді, электрондық коммерцияны, ойындарды және т.б. жүзеге
асыру.
Ақпараттық коммуникацияның даму бағыттары келесі болып
табылады:
- жүйелік (жаһандану, даралау, барлау, ұтқырлық, байланыс және
информатика конвергенциясы, электрондық бизнес);
- технологиялық (кең жолақты, мультимедиялық, динамикалық
телефон трафигін, терминалдар интеграциялық, қызмет көрсету сапасы);
- құрылымдық (нарықта, альянстардың, бірігу және сіңіру операторлар,
құрылымдау және қайта құрылымдау монополиясыздандыру);
- экономикалық (абоненттері және жаңа қызметтерді саны, икемді
тарифтік және фискалдық саясат өсуі, жабдықтар мен қызмет құнын
төмендетуге).
Сурет 2.11 ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
құрылымын көрсетеді.
Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды негізгі
компоненттері болып табылады:
- барлық желі жабдық немесе жүйелер кіреді, аппараттық HW
(Жабдық);
- микроэлектроника ME (Микроэлектроника) - жартылай өткізгіш
құрылғылар, BISs, VLSIs және т.б ;
- жабдықтың жұмыс істеу алгоритмдерін және бағдарламаларын
анықтайтын SW (бағдарламалық қамтамасыз ету) бағдарламалық қамтамасыз
ету;
- компьютерлік техника элементтерін интеграциялайтын компьютерлер
мен процессорлар CP (Computers & Processors);
- ақпарат беру үшін радио толқындарын пайдалануды қамтамасыз
ететін радиотехнологиялар RT (радиотехнологиялар);
- Оптикалық сәулеленуге негізделген ақпаратты беру үшін оптикалық
талшықтарды қолданатын FO (Fiber Optics) талшықты-оптикалық байланыс
желілері;
АБ
(аккумуляторлар
мен
батареялар)
тамақтану
инфокоммуникациялық технологиялардың маңызды элементі, әсіресе
мобильді өнімділік;
- компьютерлік техниканы және деректер қорын (БД) пайдалану
негізінде PD (жобалар мен дизайн) желілерін және инфокоммуникациялық
жүйелерді жобалау.
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Сурет 2.11 - Ақпараттық коммуникацияның негізгі компоненттері
2.6 VoIP жүйелер
Шығындарды азайту қосымша табыс әкелетін жаңа қызметтерді жасау
және жаңа бизнес модельдерді іске асыру үшін - телекоммуникация саласы
іргелі қажеттігіне байланысты барлық IP жүйелеріне, көшу процесінде болып
табылады.
Ұялы байланыс қосымша қызметтер табыс GSM операторларының
көпшілігі - IP хаттамасында негізделген қызметтер: GPRS арқылы WAPқатынас, MMS, жүктеп Әуендерді / суреттерді / ойындар, т.б.
Барлық IP желілерінің артықшылықтары - бұл жаңа қызметтерді
жасаудың, технологиялар мен қызметтерді біріктірудің және шығыстарды
азайтудың әмбебаптығы мен икемділігі.
VoIP немесе IP телефония - бұл интернетте немесе басқа IP желілерінде
дауыс беруді қамтамасыз ететін байланыс жүйесі. Байланыстағы арнадағы
сигнал цифрлық нысанда беріліп, трансмиссия трансформацияланудан
(сығылғаннан) бұрын артық болуын болдырмайды.
Қазіргі уақытта IP-PBX-нің корпоративтік кластары әдеттегі АТС-ін
(PBX) ауыстыруға арналған.
IP-PBX IP-телефония жүйесі болуы мүмкін:
- контурлық коммутация технологиясына негізделген пакеттік
шешімдер мен шешімдерді қолдайтын жинақталған жүйелер. Осылайша, бұл
классикалық TDM қосқыштарынан «таза» IP-PBX-ға дейінгі аралық,
конвергентті шешімдер. (Желілік шығындарды қысқарту: оңай басқару мен
жабдықтардың
жалпы
санын
қысқарту)
өтініш
жақындастыру
артықшылықтары бөлісті ақпараттық ресурстарға қол жеткізу арқылы шешім
қабылдау және өте байланыс (IP-трафик үшін төмен тарифтер, әрбір
қызметкердің өсті өнімділігі (тиімділігі мен сапасы тыс ортақ деректер
базасы ақпаратпен нақты уақытта бірлесіп жұмыс істеу (бүкіл ұжымның
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еңбек өнімділігінің өсуі; жері (кеңсе, үй, қонақ үй, қоғамдық кіру нүктесі))
байланысты Қызметкерлердің әрбір орналасқан жері тәуелділігі); қызмет
клиенттік базаның (жылдамдығы мен сапасы сұрауына жауап) және нақты
қорғау және инвестициялар төмен қайтару (сурет 2.12) [15] тиімділігін
арттыру;

Сурет 2.12 - Конвергенттелген IP телефония жүйесі
- Жергілікті желіге (LAN) негізделген IP-телефония шешімдері, онда арна
ауыстырылмаған (2.13-сурет) [16].

Сурет 2.13 - жергілікті желіге негізделген IP-телефония
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Жергілікті телефон байланысы - бұл жергілікті телефон желісімен,
немесе компьютерлік желіде (мысалы, Ethernet) немесе телефонмен
ғимаратта жалғыз сигналдық сым (электр қуатына қосымша) қалдыратын
осындай телефон байланысы ұйымы. Бұл жағдайда екі компьютер мен
телефон да бірдей розеткаларға қосылады.
Осындай жағдайларда телефон байланысын ұйымдастыру үшін балама
PBX-ді (сондай-ақ, жалған PBX немесе un-PBX деп аталады) қолданыңыз жеке компьютерлерге (ДК) негізделген АТС. Телефон сигналдарын және
деректерді беру үшін бірдей сигналдық сымды қолданатын Un-PBX-лер LAN
телефония үшін PBX ретінде жіктелуі мүмкін.
Осы сыныптың жүйелері келесі үш негізгі санатқа бөлінеді:
- таратылған LAN-PBX. Бұл жүйелер бірнеше элементтерден тұрады:
телефондық серверлер, шлюздер және телефон қосқыштары;
- интеграцияланған байланыс жүйелері (барлығы-біреуі қораптар) кіріктірілген ОС және қолданбалы бағдарламалық жасақтамасы бар
мамандандырылған құрылғылар;
- IP шлюзі бар PBX - дәстүрлі АТС, IP шлюз тақталары IP-байланыс
үшін орнатылған.
Тасымалдаушы класындағы IP-PBX дауыс беру арналарын, қоңыраулар
транзитін, H.323, SIP және MGCP стандарттарына негізделген шотты жүзеге
асырады
2.7 H.323 желілік архитектурасы
H.323 стандарттарына негізделген желілер цифрлық телефон
желілерімен біріктіруге бағытталған және деректер желісіне қосылған ISDN
желілері деп саналады. Осылайша, осындай желілерде қосылыстар орнату
рәсімдері Q.931 ұсынысына негізделген, бұл ISDN желілерінде
қолданылатын рәсімдерге ұқсас. Бұл опция қашықтағы және халықаралық
телекоммуникациялық қызметтерді ұсыну үшін пакеттік коммутацияланған
желіні (IP-желі) пайдалануды қалайтын жергілікті телефон желілерінің
операторларымен қолданылады. Желінің негізгі компоненттері келесі
құрылғылар болып табылады (2.14-сурет) [17]:
- терминал ;
- шлюз;
- привратник;
- MCU конференц-бақылау бөлімі (Multipoint Control Unit).
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Cурет 2.14 - H.323 негізіндегі желі архитектурасы
H. 323 терминалы - басқа H.323 терминалымен, шлюзмен немесе MCU
арқылы екі жақты (мультимедиялық) байланыспен қамтамасыз ететін IP
телефония желісі пайдаланушысы.
IP-телефония шлюзі H.323 протоколы бойынша IP пакеттік
маршрутизациясы бар желілерде дауыстық трафикті беру және сигналдық
хабарларды жүзеге асырады, шлюз функцияларының басым бөлігі
қолданбалы қабаттағы процестерде орындалады.
Қондырғышы
IP-желісінің
аймағын
басқарады,
онда
осы
привратникпен тіркелген терминалдар, шлюздер және конференциялық
басқару құрылғылары орналасқан. Привратник қызметінің негізгі
функциялары:
- IP-пакеттік маршруттау (IP-адрес және TCP порт нөмірі) желілерінің
көлік мекен-жайына бүркеншік мекен-жайын (абоненттің аты, телефон
нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы және т.б.) түрлендіру;
- RAS сигнализациясын пайдалана отырып, IP-телефония қызметтеріне
жүйелік пайдаланушылардың кіруін бақылау;
- желінің өткізу қабілеттілігін бақылау, басқару және резервтеу;
- бір аймақта орналасқан терминалдар арасындағы сигнал беру
хабарламаларын бағыттау;
- привратник желі әкімшісі болып табылады.
MCU көп нүктелі МС контроллерінен және бірнеше мультимедиялық
МП қосылыстарында пайдаланушы ақпаратын өңдеуге арналған
процессордан тұрады (бірден көп болуы мүмкін).
H.323 ұсынысы конференциялардың үш түрін қарастырады:
- MCU құрылғысымен нүкте-нүкте режимінде соңғы нүктелерді қосу
арқылы орталықтандырылған конференция;
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- нүктелі-нүктелі режимде терминалдық құрылғыларды қосумен
орталықсыздандырылған конференция. Бұл жағдайда конференцияның басқа
қатысушыларынан келетін ақпараттық ағындар терминал құрылғыларының
процесі (коммутация немесе араластыру);
- аралас конференция, яғни. алдыңғы екі түрді біріктіру.
H.323 стекі жеті топтық хаттамалардан тұрады (2.15-сурет):
- бақылау және сигнализация (H.225.0, H.245);
- аудио сигналдарды өңдеу (аудио кодектер);
- бейне сигналдарды өңдеу (бейне кодектер);
- конференц-қоңырау;
- мультимедиалық ақпаратты беру (RTP);
- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (H.235);
- Қосымша қызметтер (H.450).

Сурет 2.15 - H.323 стак протоколы
2.8 SIP желісінің архитектурасы
SIP-желісінің сәулеті клиент-сервер моделіне негізделген. Клиент
сұрауды өңдегеннен кейін сұранысты жіберген серверге жібереді, онда
сұраудың сәтті орындалуы туралы хабарлама, қате туралы хабарлама немесе
клиент сұраған ақпарат болуы мүмкін.
SIP желісінің архитектурасы прокси-серверлер, қайта бағыттау
серверлері, тіркеу серверлері және орналасу серверлері атқаратын
қызметтерден ерекшеленетін терминалдар мен серверлерден тұрады (2.16сурет).
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Сурет 2.16 - SIP желісінің архитектурасы
Бағдарламалық жасақтама телефоны немесе жабдықпен жабдықталған
VoIP телефоны бар терминал / компьютер. Дауыс берудің қос бағытты өзара
әрекеттесуін талап ететіндіктен, терминалда клиент пен сервер агенттері іске
асырылады. Олар пайдаланушы агенті клиенті және пайдаланушы агенті
сервері деп аталады.
Прокси-сервер хабар алмасу сессиясын басқарудың негізгі жұмысын
орындайды (тікелей SIP дауыс беруді жүзеге асырмайды, бұл оны
ұйымдастыруға көмектесетін протокол болып табылады). Клиенттердің
сұрауларын қабылдайды, оларды өңдейді және пайдаланушыға жауап береді.
Прокси пайдаланушыны табу, байланыс орнату және қоңырауларды бағыттау
сияқты тапсырмаларды орындайды. Егер сеанс үшінші тараптың проксисерверінің қатысуын қажет етсе, ол өзі де қоңырау шала алады. Әдетте
қызмет провайдері өз абонентіне прокси-сервердің мекен-жайын хабарлайды.
Болашақта пайдаланушы жабдық оған кез-келген телефонмен қосылу туралы
өтініш жібереді. Сервердің өзі немесе орналасу серверін пайдалану арқылы
адресатқа жіберілген пайдаланушыны табады және оған қосылу сұрауын
жібереді. Оған жауапты қабылдайды және бірінші терминалға жіберілген
немесе қабылданбаған байланыс туралы сигнал жібереді [18].
Орналасқан сервер немесе тіркеу сервері желідегі пайдаланушының
орналасқан жерін анықтайды, яғни оған ықтимал маршруттарды анықтау
арқылы жүзеге асырылады. Бұл ақпарат терминалды тіркегеннен кейін
(REGISTER командасы) алынады. Тіркеуді бір реттік (стационарлық) немесе
мерзімді (ұялы) жүзеге асыруға болады.
Қайта бағыттаушы сервер белгілі бір мекенжайдан нақты қоңырауға
қоңырауды аударады.
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2.9 MGCP негіздегі желі архитектурасы
Терминалды басқару үшін IETF MEGACO тобы әзірлеген MGCP
шлюзін басқару протоколына негізделген желі архитектурасы привратник
(басқару құрылғысы) немесе SIP сервері бар. Бұдан әрі, MEGACO тобы MGC
қоңырау шалу агентін (софтсвич) пайдаланып, MG көлік шлюздерін
басқаратын MEGACO хаттамасын жасады, ол трафикті өңдеу логикасын
анықтайды (2.17-сурет).

Сурет 2.17 - MGCP желісіндегі терминалды басқару
Бұл жағдайда шлюз жекелеген функционалдық блоктарға бөлінеді [19]:
- көлік шлюз - маршруттау пакеттері IP отырып желі арқылы беру үшін
қолайлы нысанда тұрақты жылдамдықпен тоқтату, түсетін сөйлеу ақпарат
конверсиялық функциясын орындайды Media Gateway, - сөйлеу кодтау және
RTP / UDP / IR пакеттер ақпаратты орау, сондай-ақ кері трансформация;
- Белгі Gateway, бақылау аппаратының және қарама-қарсы бағытта
шлюз аудару сигнал ақпаратқа STOP алынған сигналдық ақпаратты жеткізеді
- шлюзді сигнал.
Осылайша, басқару блогы орналасқан барлық барлау функционалды
үлестірілген шлюз, функциялары, өз кезегінде, бірнеше компьютерлік
платформалар арасында бөлінуі мүмкін. ҒТБ ретінде шлюз функцияларын
сигнал - SS7 - ортақ арнада транзиттік нүктесі дабыл. Көлік шлюздері тек
дауыстық ақпаратты түрлендіру функцияларын орындайды. Бір басқару
құрылғысы бір уақытта бірнеше шлюзге қызмет көрсетеді.
MGCP хабарларының берілуі кепілдік берілмеген жеткізудің хаттамасы
- UDP.
Егер таратылған шлюз арнайы сигнал арналары (VCS) арқылы сигнал
беру арқылы STOP-ге қосылса, пайдаланушы туралы ақпаратпен бірге сигнал
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туралы ақпарат алдымен көлік шлюзіне жіберіледі, содан кейін сигнал
шлюзінің делдалдығы жоқ басқару құрылғысына жіберіледі.
MGCP протоколы үшін басты талаптарының бірі осы Хаттаманы
жүзеге асыру құрылғылар бақылау және көлік шлюз арасындағы мәміле
бірізділігі туралы ақпаратты сақтамай режимінде жұмыс керек. Бұл тәсілдің
басты кемшілігі - аяқталмаған стандарттар. Әр түрлі телекоммуникациялық
жабдықтар өндірушілері әзірлеген таратылған шлюздердің функционалдық
блоктарын дерлік үйлеспейді. Шлюздерді басқару құрылғысының
функциялары дәл анықталмаған. Сигнал шлюзінен басқару құрылғысына
және керісінше сигнал туралы ақпаратты беру тетіктері стандартталмаған.
Қиындықтар басқару құрылғыларының өзара әрекеттесуінің стандартталған
хаттамасының жоқтығын қамтиды. Бұл терминал басқару үшін MGCP
негізіндегі желіде привратник немесе SIP сервері болуы керек дегенді
білдіреді.
Басқару хаттама шлюздер арттыруға бағытталған зерттеулер жалғасуда
Жұмыс тобы MEGACO IETF комитеті, бір жағынан пакетін үшін
kommutattsiey округіні дауыстық желі сигналын түрлендіреді түрлі деректер
орталар MG (Media Gateway), арасындағы шлюзді өзара іс-қимылды
анықтайды неғұрлым функционалдық хаттама MEGACO құрды жол
қозғалысын ұйымдастыру және басқа да - логикалық астық анықтайды кейде
қоңырау агент немесе бағдарламалық (Softswitch) деп аталатын деректер беру
медиа МГК (БАҚ Gateway реттегіш), арасындағы шлюз контроллер трафик.
Басқаша айтқанда, MEGACO осындай VoIP шлюздер, қашықтан
қатынау серверлер, мультиплексорлар Digital Subscriber Line DSLAM (Digital
Subscriber Line Access Multiplexer), көп-хаттама пайдалана ауысу үшін
қолдауымен маршрутизаторлар сияқты қосылымды немесе сеансты-біледі
құру үшін жауапты, Домен ішіндегі қашықтан құрылғыны басқару үшін
арналған MPLS (Multiprotocol Label Switching), оптикалық кроссбайланыстар, PPP сеансын агрегирлеу модульдері және басқалар.
H.323 v.4-тармағында МӘС-Т шлюздерді ыдырату принципін енгізді.
ITU-T инновациялар маңызды ерекшелігі бақылау, H.323 желі ортасы үшін
бейімделген MEGACO протоколын пайдаланып шлюз MG көлік құралдары
шлюз контроллері MGC асырылады фактісі болды. Осы хаттаманың
ерекшеліктері МӘС-Т.248-ұсынымында берілген. MEGACO / H.248
сигналдық хабарларды беру үшін UDP, TCP, SCTP немесе ATM
технологиясын пайдалануға болады. UDP протоколының осы мақсаттарына
қолдау көрсету шлюз контроллеріне қойылатын міндетті талаптардың бірі
болып табылады. TCP протоколы контроллер мен көліктік шлюз арқылы
қолдау керек.
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2.10 NGN желісі
NGN желісінің сыртқы келбетіне арналған алғышарттар:
- қазіргі заманғы технологиялар мен байланыс жүйелерін жаппай
енгізу, сипаттамасы - мультисервистік және көпқұжат;;
- желілік архитектура елеулі өзгеріс: байланыс, беру және ақпаратты
өңдеу принциптері жаңа құралдарын енгізу әсерінен жалпы пайдалану
классикалық телефон желілері үшін тән қатаң иерархия бас тарту;
- NGN көлік функционалдық бөлу желісі деңгейін және ақылды
желілер (IN) іске асыру нәтижесінде алынған қызметтердің қалыптастыру
деңгейін ауысу және тіркелген (интернетке арқасында, оператор өзінің
тасымалдау желісі мен қызметтердің ауқымы дәстүрлі байланыс қызметтерін
шеңберінен шықты болуы қажет емес; бұлдыр тұжырымдамасын дәлелдеді «телематикалық қызметтер» ұғымы);
- ұялы байланыс, интернет, корпоративтік пайдаланушыларға қызмет
көрсету сияқты динамикалық нарық секторларындағы бәсекелестікті
күшейту;
- екі бөлікке жаңа қызметтерді оператордың бизнес моделін бөлімшесі:
инфрақұрылым (желісін құру және техникалық қызмет көрсету) және қызмет
(маркетинг байланысты);
- делдалдардың қатысуы - жүйелік интегратор мұны ретінде,
қалыптастыру және қосылған құны жоғары қызмет бумаларын іске асыру
виртуалды операторлары;
- ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді мәртебесін өзгерту: нақты
желілік өз құндылығын жоғалтады, ол қызмет сатып;
ролін азайту/ заманауи пакеттерде дауыстық қызметтердің үлесі Triple
Play (TP) және Quadruple Play (QP);
- интернетті пайдалану негізінде шартты түрде тегін қызметтерді
пайдалану ( мысалы, Skype арқылы ұсынылатын қызмет);
- инвестициялық тартымдылықты төмендету, бәсекеге қабілеттілік,
табыстылық байланыс жүйесі.
NGN тұжырымдамасына сәйкес құрылған байланыс желілері
инфокоммуникациялық қызметтердің шексіз жиынтығын қамтамасыз етеді:
- дауыстық қызметтер VoIP;
- бейне қоңыраулар;
- бейнеконференция;
- интернет;
- корпоративтік желілер, VPN;
- теледидар қызметтері, IPTV, VoD;
- коммуналдық қызметтерге, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа,
қоғамдық тәртіпті бақылауға және көлік трафигіне арналған деректерді
беруді ұйымдастырады.
Дәстүрлі желілердегі келесі буын желілерінің негізгі айырмашылығы
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желідегі барлық ақпарат екі компонентке бөлінген. Бұл жазылушы
абоненттік коммутация және қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін
сигнализация туралы ақпарат және абонент үшін (дауыс, бейне, деректер)
арналған пайдалы жүктеме бар тікелей пайдаланушы деректер. Сигналдық
хабарлардың жолдары мен пайдаланушы жүктемесі сәйкес келмеуі мүмкін.
Бүгінгі таңда NGN желілеріндегі дауыстық қызметтердің негізгі құрылғысы
Softswitch - VoIP сессияларын басқаратын бағдарламалық қосқыш деп
аталады. Бағдарламалық коммутатордың тағы бір маңызды функциясы келесі
буын NGN желілерін дәстүрлі ҚТЖ желілерімен сигнал және медиа шлюздер
арқылы қосу, бұл бір құрылғыда орындалуы мүмкін [20].
Дәстүрлі коммутацияланған желілерден пакеттік коммутацияланған
желілерге (NGN) ауысу мәселесі телекоммуникациялық операторлар үшін ең
өзекті болып табылады. IP-коммуникациялар саласындағы перспективалық
әзірлемелер жаңа буын желілерін қолданыстағы қосылыстарды қолдауға
және кез-келген желілердегі үзіліссіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін кешенді шешімдерді жасауға байланысты:
- мыс жұптарының инфрақұрылымы бойынша;
- оптикалық арналар арқылы;
- сымсыз (WiMAX, WiFi);
- сымды (ETTH, PLC, т.б.) желісі.
NGN-желілер мен ескі буын желілерінің арасындағы негізгі
айырмашылық көлік деңгейі мен қызмет көрсету деңгейі арасындағы бөліну
физикалық емес, логикалық болып табылады. Себебі NGN желісі жаңа
қызметтерді оңай және тез іске қосуды білдіреді. Байланыс операторлары әр
жаңа қызмет үшін құрылыс көліктеріне емес, қазіргі заманғы платформаларға
негізделген жылдам қызмет көрсетуге қызығушылық танытады.
NGN желісін енгізу келесі әрекеттерді қамтиды:
- деректерді берудің бірыңғай ақпараттық ортасын құру;
- таратылған мөлдір және икемді мультисервистік деректерді беру
желілерін қалыптастыру;
- IТ-инфрақұрылымын басқаруды оңтайландыру;
- заманауи қоңырауларды басқару қызметтерін пайдалану;
- мультисервистік қызметтер көрсету;
- нақты уақыт режимінде қызметтерді басқару;
- мобильді пайдаланушыларға қолдау көрсету;
- көрсетілетін қызметтердің сапасын және желілік жабдықты
пайдалануды бақылау.
Нәтижесінде барлық ақпараттық ағымдар бірыңғай желіге
біріктірілген.
NGN желісінің компоненттері:
- желінің IP-базасын және әртүрлі технологияларды қолдана алатын
қатынау желілерін қамтитын әмбебап көлік желісі;
- қызмет көрсету жүйесі;
- абоненттік есеп жүйесі, биллинг жүйесі;
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- желіні басқару жүйесі.
NGN негізгі қасиеттері:
- Көліктік технологиялардан қызмет көрсету технологиясының
тәуелсіздігі деп түсінетін көп сервис;
- кең ауқымды, яғни, қолданушының ағымдағы қажеттіліктеріне
байланысты кең ауқымда ақпаратты беру жылдамдығын икемді және
динамикалық өзгерту мүмкіндігі;
- мультимедиа - желінің осы компоненттерді нақты уақыт режимінде
синхрондауымен көп компоненттік ақпаратты (дауыс, деректер, бейне,
аудио) беру мүмкіндігі;
- интеллектуалдық, яғни пайдаланушыға немесе қызмет провайдеріне
қызметті басқару, қоңырау шалу және қосылу мүмкіндігі;
- мульти оператор - қызметті ұсыну және олардың қызмет саласына
байланысты өз міндеттерін бөлісу барысында бірнеше операторлардың
қатысуы.
ХЭО ұсынысы Y.2001 NGN желісінде QoS қосылған бірнеше
кеңжолақты байланыс технологияларын қолданып, телекоммуникация
желілерінде қызметтерді ұсыну үшін қолайлы пакеттік коммутация бар
екенін сипаттайды, мұнда қызметпен байланысты функциялар негізгі
технологияға тәуелді емес, тасымалдау. Бұл пайдаланушыларға желілерге
және бәсекелес қызмет көрсетушілерге және / немесе таңдалған қызметтерге
кедергісіз кіруге мүмкіндік береді және пайдаланушыларды үздіксіз және
барлық жерде қызмет көрсететін әмбебап мобильдікті қолдайды (сурет 2.18)
[21].

Cурет 2.18 - NGN желісінің анықтамалық сәулеті
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NGN желісінің архитектурасы мен алдыңғы технологиялар
арасындағы айырмашылық кіші жүйелердің логикалық өзара әрекеттесуінің
әртүрлі моделіне негізделген. Байланыс желісінің дәстүрлі құрылысы қол
жеткізу түйіндері онымен жұмыс істеген кезде иерархияның түрлі
деңгейлерінде коммутациялаудың түйіндеріне негізделген. Сонымен қатар,
бірдей жабдықтар (байланыс түйіні) бір мезгілде бірнеше функцияларды
орындайды: қолданушы туралы ақпаратты (деректерді) тарату, қашықтан
қосылуды орнату барысында қоңырау шалу қызметі, сондай-ақ қызметтер
мен қосымша қызметтерді ұсыну. NGN желісінің анықтамалық сәулеті келесі
деңгейлермен сипатталады:
- көлік деңгейі;
- қызметтер деңгейі;
- қосымшалы деңгей.
NGN өз міндеттерін шешу үшін NGN үшін жасалған барлық
міндеттерге (роуминг, шот-фактуралар және абоненттерді тіркеу) 3GPP
шеңберінде стандартталған IMS архитектуралық шешіміне сәйкес жүзеге
асырылатын болады.
2.11 SoftSwitch технологиясы
NGN желісінің құрылымы 2.19 суретте көрсетілген.

Сурет 2.19 - NGN желісінің архитектурасы
Егер NGN архитектурасын жазықтық жиынтығы ретінде елестетсек,
төменде үш таратушы медиа негізіндегі абоненттік қатынау жазықтығы:
металды кабель, талшық және радиоарналар, содан кейін коммутациялық
жазықтық - арналарды ауыстырып қосу және / немесе пакеттік коммутация
және олардың үстінде (Softswitch), бұл ресурстарды басқару жазықтығы [22].
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Тіпті жоғары сервис басқару жазықтығы NGN желілері басқару
платформасын қолдайды және мобильді және стационарлы байланыс үшін
жалпы негізге ие. Нәтижесінде абоненттер ҚТЖ үшін, IP-телефония және
ұялы желі үшін бірыңғай қызметтер жиынтығын алады.
NGN-тың басты ерекшелігі: SoftSwitch негізінде телефон қызметтерін
ұсыну.
Softswitch телефон желісіндегі негізгі құрылғы болып табылады, ол
әртүрлі телефон желілерінен қоңырауларды, тек бағдарламалық жасақтама
арқылы қосады.
Softswitch басқарады:
- қоңыраулар;
- (Media Gateways MG) медиашлюзі;
- магистральдық желінің ресурстарын бөлу;
- дабыл туралы хабарларды өңдеу;
- түпнұсқаландыру;
- қызметтер құны;
- абоненттерге дауыстық байланыс, ұялы байланыс және
мультимедиялық байланыс қызметтерін ұсыну.
2.20 суретте Softswitch-тің іске асыру үлгісі көрсетілген.

Сурет 2.20 - Softswitch енгізу үлгісі
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Softswitch кластары:
- class4 - транзит Softswitch, жоғарыдағы желілер арқылы трафикті
соңына дейін тасымалдау үшін. Ең аз функциялар, жоғары өнімділік және
икемді маршруттау бар;
- class4 - жергілікті Softswitch, дәстүрлі жергілікті АТС барлық
қызметтерін, сондай-ақ пайдаланушыларға қосымша қызметтерді қолдауы
керек.
Softswitch, IP-АТС ретінде IP-желінің соңғы және түйін
құрылғыларын тіркеуге, басқаруға арналған бағдарламалық-аппараттық
кешен болып табылады. Softswitch сондай-ақ қоңырауларды бағыттауды
және әр түрлі қызметтерді (бағыттау, өткізу, қоңырауларды жіберу,
конференциялар және т.б.) басқарады, сондай-ақ байланыс ұзақтығын
қадағалайды және т.б. Осы бағдарламалық жасақтамадан және аппараттық
кешеннен алынған деректер негізінде, арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету
(биллинг жүйесі) қоңырау шалу құны мен оператор ұсынатын қызметтерді
пайдалануды анықтайды.
Жүйелер көптеген миллион клиенттік құрылғыларға (IP телефондары,
IP шлюздері және т.б.) қосылуға және басқаруға мүмкіндік береді. Екінші
жағынан, Softswitch - серверде орнатылған арнайы БҚЕ көрсетеді. Медиа
шлюздер NGN және дәстүрлі ҚТЖ шекарасында орнатылған және VoIP
ортасын және ИКМ желілерін немесе аналогтық телефон желілерін қосады.
Медиа шлюздер қысу мен дауысты пакеттеуге, сығылған дауыстық
пакеттерді IP желісіне ауыстыруды жүзеге асырады және IP желісінен
телефон желісін пайдаланушыларды шақыру үшін кері байланыспен жұмыс
жасайды және барлық телефон сигналдарын («қоңырау», үнді теру, бос емес)
пакеттік трафикке түрлендіреді. Бір коммутатор бірнеше географиялық
таралуы бар медиа шлюздерді басқара алады. Бұл екі құрылғы арасындағы
қашықтық, негізінен, мыңдаған километрге жетуі мүмкін, бірақ олар өзара
орналасуын оңтайландыруға тырысады, ал бағдарлама қосқыштарының
жұмысы қайталанады. Бағдарламалық қамтамасыздандыру қосқышы
басқаратын Медиа шлюздер, ағындарды кіру желісіне жібереді, оларды тиісті
пішімге түрлендіреді.
Дабыл шлюзі ҚТЖ мен IP желісі арасындағы шекарада орналасқан.
Сигнал шлюзі ҚТЖ-нен пакеттік желі арқылы коммутаторға немесе басқа
сигналдық шлюздерге хабар таратады.
Коммутациялық
тірек
деңгейінде
пакеттік
коммутация
маршрутизаторлар немесе пакеттердің өңдеуі аппараттық құралда
орындалатын 3 деңгейлі IP қосқыштары арқылы орындалады. Үлкен
сыйымдылығы бар пакеттік деректерді беру желісі, әдетте, икемді, тез және
тиімді тасымалдау ортасын қамтамасыз ететін MPLS технологиясы арқылы
жасалады. Кез келген типтегі деректер (дауыстық, бейне, қауіпсіздік және
өрт дабылнамасы туралы ақпарат және т.б.) абоненттерге жылдам және
жоғары сапалы жеткізіледі.
43

NGN желісіндегі қатынау деңгейінде, әдетте, көп қызметті қол
жеткізу түйіндері (Multi Service Access Node, MSAN бірнеше қызметтерге
қол жеткізу торабы) орнатылады. MSAN әрдайым дерлік оптикалық
кабельмен және өте сирек мыс кабелімен IP байланысына қосылады. IP
желісін MSAN-ға қосу үшін көптеген жағдайларда GE технологиясы
пайдаланылады және бұл үшін өте сирек SDH немесе E1 жолдары
қолданылады. MSAN- дар оптикалық кабель арқылы біріктіріліп,
магистральдық IP желісіне ағаш топологиясы, сызықты схема арқылы
қосылуға болады, бірақ жиі қатаң сақина топологиясы қолданылады.
Осындай желінің түйіндері арасындағы оптикалық кабельдің ұзындығы
бірден 100 км-ге дейін болуы мүмкін, бұл әсіресе ауылдық байланыс желілері
үшін өте маңызды. MSAN-ларды көшедегі жөндеу шкафтарында немесе
тұрғын үйлердің кіреберісінде немесе IP-шлюз түрінде абоненттің пәтерінде
орнатуға болады.
Абоненттердің қажеттіліктеріне байланысты, MSAN корпусында
қажетті интерфейстерді қамтамасыз ететін белгілі бір блоктар орнатылады,
мысалы:
- POTS интерфейстері (дәстүрлі аналогтық телефонды қосу үшін);
- DSL-модемдерді қосу үшін ADSL, VDSL, SHDSL интерфейстері;
- Ethernet интерфейстері (жергілікті компьютерлік желілерді қосу
үшін);
- WiMAX, LTE интерфейстері (мобильді пайдаланушылар үшін
сымсыз қатынауды қосу үшін);
- FTTH интерфейстерінің көмегімен MSAN-дан талшықты абоненттің
пәтеріне тікелей алуға болады.
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3 IMS желісінің сәулеттік шешімі
3.1 IMS архитектурасының негізгі сипаттмалары
IMS - бұл SIP-телефония қосымшаларын қолдайтын барлық ұрпақ IP
желілерінің негізгі компоненті болып табылатын және барлық өзара
байланысты желілерде мультимедиялық қызметтерді стандарттауды
қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешен.
Әмбебап архитектура арқасында, IMS платформасы барлық (2G, 3G,
4G) мобильді желілерінде, сондай-ақ тіркелген желілерде қолдануға және
қызмет көрсетуге арналған.
IMS архитектурасының негізгі қасиеттері:
- көп деңгейлі - көлік деңгейлері, басқару және қолдану
ерекшеліктері;
- қол жеткізу шарттарынан тәуелсіздік - операторларға және
қызметтерді жеткізушілерге бекітілген және ұялы желілерді біріктіруге
мүмкіндік береді;
- нақты уақыт режимінде мультимедиялық дербес ақпарат алмасуды
қолдау (дауыстық және бейне телефония) және адамдар мен компьютерлер
арасында (ойын) ұқсас ақпарат алмасу;
- нақты уақыттағы және нақты емес мультимедиалық қосымшаларды
интеграциялау (ағынды бағдарламалар мен сөйлесу бөлмелері);
- түрлі қызметтердің өзара әрекеттесу мүмкіндігі;
- бір сеанстағы бірнеше бірліктерді немесе бір мезгілде
синхрондалған
сеанстарды
ұйымдастыруды
қолдау
мүмкіндігі.
IMS не істейді?
- Қажетті QoS - IMS қосымшасын қамтамасыз ету сессияны құру
кезінде QoS класын орнатуы мүмкін;
- оператордың қалауы бойынша қызметті тарифтеу мүмкіндігін
(жалпақ тариф, уақыттық зарядтау, оқиғаларға негізделген, QoS негізіндегі)
онлайн
және
желіден
тыс
зарядтауды
қолдайды;
- аралас қызметтер;
- басқа желілермен өзара әрекет (схеманы ауыстырып қосумен
стационарлық және ұялы (2G) желілер);
- қолжетімділік инварианты - пайдаланушы жабдықтары мен IMS
объектілері арасындағы IP трафигін тасымалдауды қамтамасыз ететін кезкелген қолжетімді технологияны пайдалануды болжау;
- роуминг;
- қауіпсіздік.
Үш бөліктен тұратын IMS желісінің сәулеті 3.1 суретте көрсетілген:
- қосымшалар серверлерінің деңгейі (IMS элементтері болмауы
мүмкін қосымшалар серверлерінің жиынтығы бар және SIP-телефония
хаттамасына негізделген мультимедиалық IP қосымшаларын және виртуалды
үй орта негізінде ұялы желілерде іске қосылған қосымшаларды қамтиды) ;
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- сеансты басқару деңгейі (байланыс сеанстарын басқарады);
- көліктік қабат және абоненттік бірліктер (сеансты бастау
хаттамасына сигнал беру арқылы сессияны ұйымдастырады және аналогтық
немесе сандық сигналдан дауыс берудің RTP протоколымен IP пакеттеріне
жақындаған кезде көлік қызметтерін ұсынады).

Сурет 3.1 - IMS желісінің архитектурасы
IMS технологиясына негізделген желі дәстүрлі телефон қызметтері
мен жаңа қызметтерді (лездік хабар алмасу, жылдам хабар беру, бейне
ағыны, мультимедиалық хабарлар және т.б.) қамтамасыз ететін әр түрлі
қолданбалы серверлерді қолдайды.
Бағдарлама сервері қабаты келесі функцияларды орындайды:
- қосымшалар сервері (AS);
- телефондық қосымшалар сервері (TAS);
- қызмет көрсету функциялары (IM-SSF);
- Parlay API (OSA-GW) шлюзі.
Сеансты басқару деңгейі келесі функцияларды орындайды:
- сессия және қоңырауды басқару функциялары (CSCF);
- абоненттік деректер сервері (HSS);
- медиа серверді басқару функциялары (MRFC);
- шлюзді басқару функциялары (MGFC).
Көлік және абоненттік құрылғылардың деңгейі келесі функцияларды
орындайды:
- медиа-сервер (MRFP);
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- медиа-шлюз (MGFP);
- абоненттің қолы.
Желілік қауіпсіздік үш деңгейде жүзеге асырылады:
- басқару деңгейі - конфигурация өзгеру қаупі, рұқсатсыз кіру,
желісіндегі рұқсат етілмеген әрекеттер, шоттарға қолжетімділік;
- қызмет көрсету деңгейі - желілік топологияны ашу қаупі туындаған
жағдайда, SIP хабарламаларын ұстау, SIP қосымшаларының DoS
шабуылдары;
- деректердің деңгейі - ұстап қалу немесе трафикті жоғалту қаупі
болса.
Деректерді қорғау қабатында қосымшалар, желілік жабдықтар және
пайдаланушы деректері қорғалған.
3.2 IMS желісінің артықшылықтары
IMS желісінің негізгі артықшылықтары:
- түрлі желілердің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету;
- жаңа қызметтерді, соның ішінде VoLTE-ті дамыту және тез енгізу
мүмкіндігі;
қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету (QoS);
- нақты есептеу;
- пайдалану шығындарын азайту; шешімдердің ауқымдылығы.
3.3 Softswitch пен IMS салыстыру
Softswitch және IMS архитектуралары әртүрлі бөлімдерге ие, ал сол
деңгейдегі деңгей шекаралары жұмыс істейді. Softswitch архитектурасы үшін
желілік құрылғылар ең алдымен бейнеленген және IMS архитектурасы
функционалдық деңгейде анықталған. IP-негізіндегі барлық қызметтерді
ұсыну және қоңырауды басқару және коммутация функцияларын бөлу
идеясы бірдей. OSA шлюзінің және абоненттік деректер серверінің
функциялары белгілі Softswitch функцияларына қосылады.
Жүйелер
арасындағы
айырмашылық.
Архитектуралардағы
функциялардың тізімдерін бағалай отырып, функциялардың құрамы іс
жүзінде бірдей екенін көре аласыз. Екі архитектураның бірдей екендігі
туралы қорытынды жасауға болады. Бұл шындық, бірақ ішінара ғана: олар
сәулет мағынасында бірдей. Егер функциялардың әрқайсысының мазмұнын
талдайтын болсақ, онда Softswitch және IMS жүйелерінде елеулі
айырмашылықтар болады. Мысалы, CSCF функциясы: оның сипаттамасынан
Softswitch-та ұқсас функциялардан айырмашылығы бар. Бұдан басқа, егер
Softswitch-дің архитектурасында жеткілікті шартты бөлу және сипаттамасы
бар болса, онда IMS құжаттары өзара әрекеттесудің функциялары мен
процедураларын қатаң сипаттайды, сондай-ақ жүйелік функциялардың
арасында анықталған және стандартталған интерфейстерді береді.
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Жүйенің айырмашылығы негізгі тұжырымдамадан басталады.
Softswitch - ең алдымен желідегі конвергенттік жабдық. Шлюзді
басқару функциясы (және тиісінше MGCP / MEGACO хаттамалары) оған
басымдық береді (екі Softswitch / MGC өзара әрекеттесу үшін SIP хаттамасы).
IMS 3G желісіне, IP-ге негізделген. Оның негізгі хаттамасы - SIP, бұл
абоненттер арасындағы теңдесі жоқ сессияларды орнатуға және IMS
қызметін қауіпсіздік, авторизациялау, қызметтерге қол жеткізу және т.б.
қызметтерді қамтамасыз ететін жүйе ретінде ғана пайдалануға мүмкіндік
береді. Шлюзді басқару функциясы және бұқаралық ақпарат шлюзі 3G
абоненттерін тіркелген желілік абоненттерімен жалғау үшін құрал болып
табылады.
IMS сондай-ақ IPv6 мақсатына бағыттайды: көптеген сарапшылар
IMS танымалдығы IP протоколының алтыншы нұсқасының созылмалы іске
асырылуына серпін беретініне сенеді. Бірақ қазір бұл проблема туындайды:
UMTS желілері IPv4 және IPv6-ді қолдайды, ал IMS - әдетте тек IPv6.
Сондықтан, IMS-желісіне кіру кезінде, тақырыптың пішімін және мекен-жай
туралы ақпаратты түрлендіретін шлюз болуы керек. Бұл мәселе IMS-де ғана
емес, барлық IPv6 желілерінде де тән.
SIP хаттамасын IETF комитеті әзірледі және көрсетті, бірақ IMS-де
қолдану үшін ішінара модифицирленген және өзгертілді. Нәтижесінде, SIP
сұрауларын алу немесе оларды сыртқы желілерге жіберу кезінде S-CSCF субфункциясы сәйкес SIP кеңейтілімдеріне қолдау болмауы және / немесе
байланыс орнатудан бас тартуы, сонымен қатар оны дұрыс өңдемеуі мүмкін.
IPCC әдістерінің біреуі бүгінгі күні оның таралуы болып табылады:
әлемде осы даму жолымен жүрген көптеген желілер бар және SoftSwitchсәулет жобаларын іске асыру бойынша ауқымды тәжірибе жинақталған.
Көптеген қолдау көрсетілетін технологиялар операторға оның талаптарын
барынша қанағаттандыратын жабдықты таңдауға мүмкіндік береді және
қолданыстағы желілік ресурстармен оңтайлы түрде өзара әрекеттесуге
мүмкіндік береді. SoftSwitch шешімдері корпоративтік секторға қызмет
көрсететін қарапайым архитектурадан бастап, аймақаралық оператордың кең
ауқымды жобаларымен аяқталатын салыстырмалы оңай. Осылайша, оператор
БКЖ желісіне бастапқы инвестицияларды азайта алады. Осындай функция
операторға кең ауқымды жобаны құрып, жаңа желілік ресурстарды (және,
демек, пайда табу үшін) оларды орнатқаннан кейін дереу пайдалануға
мүмкіндік береді. Дегенмен, IPCC шешімінің басқа жағы бар. Нарықтық
сегментте ұсынылған жабдықтардың әртүрлілігі оның үйлесімділігі
мәселесін тудырады. Көптеген орталықтар сынақтар жиі бағдарламалық
қамтамасыз жаңарту нұсқасына арналған уақыт жоқ және операторлардың
желілерінде жұмыс істейтін құрылғылардың әрбір ықтимал комбинациясы
қамту мүмкін емес, өйткені, тек ішінара оны шешуге көмектесетін жүйе
өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін. Бұл сондай-ақ операторлардың өзара
әрекеттесуінің кең проблемасын тудырады және пайдаланушылардың және
қызметтердің ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін көптеген технологиялардың
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мүмкіндіктерін жоққа шығарады. Кейбір жабдықты өндірушілер оператор
желісіне біріктіру кезінде әрдайым үшінші тарап жабдықтарымен дұрыс және
толық жұмыс істемейтін меншік желісін басқару жүйелерін қамтамасыз
етеді, себебі іске асыру барысында ғана емес, көптеген жүйелердің
функционалдығы да бар.
IMS жабдықтар үйлесімділік мәселелерін жұмсартылған, өйткені
ішінара функционалдық модульдер өзара іс-қимыл стандарттарына реттеледі.
Қызметтерді көрсетуге жаңа көзқарас өте табысты болды және операторға
көп табыс әкелуі керек роуминг қызметтерін, қамтамасыз етеді. Сымды
желілер БКЖ және 3G ұялы желілерін пайдалану, бірыңғай IMS жүйесі
болашақта тіркелген жақындастыру және ұялы желілердің мүмкіндігін
көруге мүмкіндік береді - идея қатысушылардың FMCA (Fixed-Mobile
Convergence Alliance) тұрақты өсуі куә ретінде, бүкіл әлемде танымалдығы
артып келеді - ірі операторларының халықаралық қауымдастықты қосылу.
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4 FMC желілері
4.1 Кеңжолақты сымсыз байланыстың даму тенденциялары
Телекоммуникациялық технологиялар соңғы уақытта екі бағытта:
- дауыс беру қызметтерінен, жоғары жылдамдықтағы арналар
бойынша үлкен ақпараттық ағындарды беру қызметтеріне;
- стационарлық абоненттен ұялы байланысқа дейін, тек сымсыз
байланыс арқылы ғана қол жеткізуге болады.
Кең жолақты сымсыз қатынау желілері телекоммуникациялық
технологияларды дамытудың осы екі бағытын біріктіреді.
4.1 сурет кеңжолақты сымсыз байланыс дамуының үрдістерін
көрсетеді

Сурет 4.1 - Кеңжолақты сымсыз байланыстың даму бағыттары
4.2 FMC технологиясы туралы
FMC (Fixed Mobile Convergence) технологиясы байланыс
желілерінің екі түрін қосуға мүмкіндік береді:
- тіркелген;
- қысқа нөмірлеуге арналған жалпы жоспармен ұтқыр байланыс, бұл
компанияның қызметкерлеріне осы желілердің кез келгенінің кіру аймағында
корпоративтік қысқа нөмірлер арқылы бір-бірімен байланысуға мүмкіндік
береді.
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FMC идеясы қызметкерлердің тіркелген кеңсесі мен ұялы
телефондарын бірыңғай нөмірлеу жоспары бар бірыңғай корпоративтік
желіге біріктіру болып табылады. Қызметкер кеңсе телефонынан қысқа
нөмірді басқа адамның ұялы телефонына қоңырау шала алады, сондай-ақ
қысқа нөмірі бар және FMC-ге қосылған ұялы телефоны бар қызметкер қысқа
нөмірін пайдалана отырып, кеңсе телефонына қоңырау шала алады. Бір
жағынан, федералды ұялы нөмірлерді теру және жалпы тарифтер бойынша
қоңырау шалу қажет болмаса, төрт немесе бес таңбалы сандарды теру кезінде
хатшыларды немесе дауыстық мәзірлерді айналып өтетін компанияның
қызметкеріне тікелей қоңырау шалуға болады.
Корпоративтік нөмірлеудің бірыңғай жоспарында ұялы телефондары
бар қысқа нөмірлер туралы офистік телефондар «біледі» және бұл телефон
нөмірлерінің «білуі» қысқа нөмірлерге қол жетімді. Сонымен қатар,
роумингте болса да, FMC пайдаланатын ұялы байланыс абоненті кез-келген
ішкі нөмірге, сондай-ақ, үй аймағына қоңырау шала алады - жай ғана қысқа
нөмірді теру арқылы.
Операторлар абоненттерге FMC қызметін басқара алатын жеке вебкабинетпен қамтамасыз етеді. Мысалы, қандай құрылғылардың уақытқа,
қандай нөмірлерге және қандай ретпен қоңырау шалуына байланысты
жіберілетінін конфигурациялауға болады (4.2 сурет).

Сурет 4.2 - FMC желісін енгізу мысалы
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4.3 FMC желісінің архитектурасы
FMC тіркелген және мобильді желілердің конвергенциясын
қамтамасыз
етеді.
Сондықтан
NGN
тұжырымдамасы
FMC
тұжырымдамасына қатысты тұжырымдама ретінде жіктеледі, өйткені FMC
IMS-ге негізделген.
Конвергенция және FMC ұғымдары 2005-2008 жылдардағы ITU -Т Телекоммуникация стандарттау секторында қарастырылған. NGN GSI
Rapporteur Group Meeting: Geneva, 2008 жылдың 12-22 мамыры, олар негізгі
немесе қосымша қызметтерді ұсыну кезінде роуминг пайдаланушыларын
жүзеге асыруға, сондай-ақ IMS негізінде FMC-тің іске асырылуына арналған
желілік архитектураға жауап берді.
Конвергенция - қызметтер мен қосымшаларды қамтамасыз етуде
бірлікте ресми түрде жеке желілердің келісілген эволюциясы.
FMC - сымды немесе сымсыз қолжетімді технологияларды IMS
негізіндегі магистральдық желіге байланысты пайдалану.
IMS платформасы FMC-ті қамтамасыз етеді:
- әртүрлі терминалдық идентификаторлармен IMS негізгі
қызметтеріне қол жеткізу;
- тіркелген байланыс жабдығы мен ұялы байланыс желісі құрған
аймақ арасындағы қозғалыс кезіндегі қызметтің үздіксіздігі.
FMC-тің мақсаты - пайдаланушыларға бірдей қызметтерді - тіркелген
және ұялы байланыспен қамтамасыз ету.
4.3 сурет FMC желісінің сәулеті көрсетілген.

Cурет 4.3 - FMC желісінің архитектурасы
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FMC желісінің сәулеті үш негізгі деңгейден тұрады:
- желілік конвергенция;
- қызметтерді жақындату;
- қолданбалы конвергенция.
Дәстүрлі телефон, DSL, арналған арналар, Metro Ethernet, сымсыз
LAN (WLAN) және радио желісіне: желілік жақындасу деңгейі қол әдістерін
кең ауқымды қолдайтын бір магистральдық IP / MPLS желісі түрлі тіркелген
және ұялы байланыс желілерінің конвергенциясына байланысты
операциялық шығындарды төмендету арқылы қамтамасыз етіледі.
Конвергенция магистральдық және қатынау желілерін ең айқын болып
табылатын және тіркелген және ұтқыр платформаларды біріктіру қадам
процесі әзірленеді. IP желісіне транзиттік трафик деп аталатын аударма - Бұл
тұжырымдама кеңжолақты деректер, GPRS және UMTS қызметтерді
жеткізілетін онда сол IP магистральдық бойынша дауыстық трафикті үлкен
көлемін беру үшін, соның ішінде, автожолдар және тіркелген және
жылжымалы желілер жақындасуына қамтиды. ұялы байланыс операторлары
конвергенттік желілердің әдетте IP желісіне дәстүрлі платформалар және
дабыл желісінен SMS беруді және MMS трафикті басталады - бұл IP дабыл
хаттамаларының жинақтылығы жылдамдатады. желілік трафик 2.5 G және
3G радио қол берген кезде арқылы оңтайландырылған IP қатынау желілік
желі қол қызмет провайдері жақын желілік конвергенция ену тереңдігін
қамтамасыз етеді.
Қызметтердің конвергенция деңгейінде сеанс басқару функциялары
орындалады. Бұл мобильді деректерге қолжетімділік, аудио және
бейнеконференцбайланыс, дауыстық және лездік хабар алмасу сияқты
жоғары пайда әкелетін, келесі ұрпақ IP-негізіндегі қызметтерді
орналастыруға мүмкіндік беретін деңгей. Әрбір сессия туралы хабардар болу
және бақылау кез келген абоненттік терминалда және қолжетімділік
сеанстарына жағымсыз әсер етпестен әртүрлі қатынас түрлеріне ауысуға
мүмкіндік беретін кез келген қол жеткізу әдісі арқылы қызметтің
қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Бұдан басқа, кез-келген IP-қызметіне
тиісті желілік ресурстар бөлінгенін және кез-келген қызметтің тиісті түрде
зарядталуын қамтамасыз ететін қызметтердің жинақталу деңгейі.
Конвергентті желі қызметтерін негізгі көрсеткіштерінің бірі тіркелген
шекарасын және ұялы желілерді кесіп өткен жағдайда қызмет сабақтастықты
қамтамасыз ету болып табылады. дауыс, деректер және мультимедиалық
трафик беру - қызмет тұжырымдамасын сабақтастығы бағыттардың
әрқайсысы бойынша өте ерекше болып табылады. конвергенттік дауыс
құрылғылар (телефондар, смартфондар, КПК, ноутбук және т.б.)
Конвергенция Сәулет дауыстық сессиялар (мысалы, UMA немесе IMS) және
конвергенция хаттама деректер сессиялар (атап айтқанда, Mobile IP),
байланыстырушы буын ретіндегі, алайда, мұндай технология тіркелген және
жылжымалы платформалар арасында. Қызметтердің конвергенциясы - бұл
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түпкілікті тұтынушыларға жерүсті және сымсыз кеңжолақты домендер
арасында абоненттер үшін байқалмаған деректерді және дауыстық деректерді
өткізуді жүзеге асыратын қызметтерді пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз
ететін іргелі деңгей. Сонымен қатар, терминалдың мобильділік фактісін және
қазіргі кездегі терминалды ескере отырып, ресурстарды бөлу және қызмет
көрсету сапасын қамтамасыз ету үшін саясатын динамикалық түрде
бейімдейді.
Өтінімдердің конвергенциясы деңгейі нарыққа кіретін және соңғы
өнім ретінде жарнамалауға болатын операторлармен қамтылады. Атап
айтқанда, екі жақты режимдегі терминалдармен (мысалы, Wi-Fi / GSM) және
т.б. қол жетімді желілер арқылы ұсынылатын үздіксіз деректерді беру
қызметтері. Қолданбалы конвергенция - бұл көптеген форматтағы
қосымшаларды көптеген форматтарда жеткізу процесі. Мұндай орталар
қамтамасыз ететін қатынау жылдамдығындағы айырмашылықты ескереді.
Конвергентті қосымшалардың домені негізінен абоненттердің ұтқырлығын
және тиісті серверлердегі олардың жай-күйін (тіркеу) ескеретін SIP
протоколының функционалдығы арқылы қамтамасыз етіледі. Конвергентті
қосымшалардың бір мысалы ретінде, бейне ағындарын 3G терминалына бір
мезгілде жеткізу және сол сервис орталығынан мазмұнды тарату желісі
арқылы дербес компьютерді шақыруға болады. Тұтастай алғанда,
қолданбалы конвергенция инновациялық әдістерді (WiFi, WiMax, WiBro,
HSDPA / HSUPA) қолданатын барлық қол жетімді желілер арқылы
тұтынушыларға дауыстық, деректер және бейне қызметтерін ұсыну болып
табылады. Қарастырылған деңгейлердің әрқайсысын жүзеге асыру
айтарлықтай артықшылықтарды қамтамасыз етеді. Желілік конвергенция
операциялық шығындар мен капиталдық шығындарды үнемдеуге мүмкіндік
береді, қолданбалы конвергенция - жаңа қызметтер пакеттерін ұсыну және
маркетингті жақсартады.
4.4 SoftSwitch сілтеме архитектурасы
Әзірлеген анықтамалық сәулетке сәйкес International Packet
Communication Consortium (IPCC), SoftSwitch - төрт функционалды
жазықтықтағы иерархиялық әр түрлі функциялардың иерархиялық
орындалуын қамтамасыз ететін технологиялық шешім:
- көлік;
- қоңырау мен дабыл қызметтерін басқару;
- қызметтер мен өтініштер;
- жедел басқару (4.4 сурет).

54

Сурет 4.4 - SoftSwitch сілтеме архитектурасы
«FMC бизнес-моделін іске асыру SoftSwitch технологиясын
пайдалана
отырып,
IMS
технологиялық
платформасында
NGN
тұжырымдамасы арқылы жүзеге асады». Бұл модель желілердің өзара
әрекеттесуіне (роуминг) бағытталған, провайдерлердің әртүрлі желілері
арасындағы өзара есеп айырысуды жүргізу (есеп-шот), сондай-ақ үйде және
қонақ үй желісінде абоненттерді тіркеу орны туралы есеп. Бұдан басқа,
қызметтердің құнын есептеу функцияларымен қатар, кез-келген оператордың
бизнес-үлгісі ұсынылатын қызметтердің сапасын бағалау функциясын
міндетті түрде қамтиды.
NGN тұжырымдамасы шеңберінде ұсынылатын қызметтер өз
ерекшеліктеріне ие:
- мультимедиялық, қызмет түрлерінің кең ауқымы;
- бірнеше кеңжолақты тасымалдау технологиясын қолдану;
- желілер әртүрлі технологияларға негізделген, сервис пайдаланушысының
әмбебап мобилділігі (қолжетімділік желілерін беру).
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5 IP желілерінде қызмет көрсету сапасы
5.1 Үшінші тарап желілік құрылғылар
Пакеттік коммутация айнымалы жылдамдықты, шамадан тыс
трафикті беру үшін қолданылады және кідірістерге сезімтал емес (мәтіндік
құжаттарды жіберу, веб-беттерді шолу). Сонымен қатар, өткізу қабілетінің
кепілдігі жоқ, ауыспалы кідірістердің пайда болуына байланысты нақты
уақыттағы ағындық трафикті (сөз, бейне) беру қиын. Пакеттік
коммутацияланған желілер деректерді режимде немесе виртуалды арна
режимінде жұмыс істей алады. Деректерді берудің датаграм әдісі барлық
берілетін пакеттердің бір-біріне тәуелсіз өңделуіне негізделеді.
Виртуалды арналардың механизмі желідегі деректер ағындарының
болуын ескереді және ағынның барлық пакеттері үшін бірыңғай жолды
құрайды.
Коммутатор (swinch) желі интерфейсінен екіншісіне деректерді
ауыстыру операцияларын орындауға қабілетті желінің үлгісінің екінші
деңгейінің желілік құрылғысы (мамандандырылған, әмбебап компьютерге
орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді ауыстыру механизмі) (5.1сурет).
Коммутатор желі трафигін бақылайды және оның трафигін
басқарады, әр кадрдың тағайындалған мекен-жайларын талдайды [23].

Сурет 5.1 - Ауыстырғыш
Маршрутизатор желі топологиясы мен белгілі бір ережелер туралы
ақпаратқа негізделген желі үлгісінің үшінші қабатының желілік құрылғысы
болып табылады, желілік қабат пакеттерін әртүрлі желілік сегменттер
арасында ауыстыру туралы шешім қабылдайды. Бағыттарды есептеу және
пакеттерді өңдеу процедурасы OSI моделінің желілік деңгейдегі
бағдарламалары бойынша толығымен жүзеге асырылады (5.2-сурет).
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Сурет 5.2 – маршрутизатор
Маршрутизатор
арнайы
(аппараттық)
құрылғы
немесе
маршрутизатордың функцияларын орындайтын компьютер болуы мүмкін.
5.2 Желілерде қызмет көрсету сапасын қамтамасыз етудің негізгі
модельдері мен механизмдері
QoS сапасын қамтамасыз ету әдістері пакеттік коммутация
желілерінің технологиясында маңызды орын алады. Қазіргі заманғы
мультимедиялық қосымшалардың, IP телефонияның, интерактивті
қашықтықтан оқытудың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету. QoS әдістері
өнімділікті және желінің сенімділігін арттыруға, кідірістерді азайтуға,
кідірістер мен пакеттердің шығындарын азайтуға бағытталған. Пакеттік
коммутацияланған желілердің атрибуттары:
- кезектер;
- пакеттерді буферлеу;
- кешіктіру және пакеттің жоғалуы.
Қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету тетіктері:
- артық өткізу қабілеті бар желі;
- тапсырысты басқару әдісі;
- қозғалыс конденсациясының әдістері;
- кері байланыс әдісі;
- желілік ресурстарды резервтеу;
- жол қозғалысын жобалау әдістері;
- желіге тұрақты жүктемені азайту.
Трафикті жіктеудің негізгі критерийлері:
- деректерді беру жылдамдығының салыстырмалы болжамдылығы;
- пакеттік кідірістерге трафиктің сезімталдығы;
- пакеттердің жоғалуына және бұрмалануына трафиктің
сезімталдығы.
Деректерді беру жылдамдығының болжамдылығы (5.3-сурет):
ағындық трафиктегі қосымшалар тұрақты бит жылдамдығы (CBR) бар желіге
жеткізілетін бірыңғай деректер ағынын жасайды;
- пульсирленген трафикті қолдану өте күтілмейді, трафик айнымалы
бит жылдамдығы (VBR) арқылы сипатталады.
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5.3-сурет - CBR және VBR
Іс жүзінде кез-келген трафикте нөлдік емес пульсация коэффициенті
бар. Ағынмен және пульсирленген қозғалыс үшін пульсация
коэффициенттерінің мәндері айтарлықтай ерекшеленеді. Трафиктің түрі
бойынша өтінімдерді жіктеу:
- асинхронды қосымшалар;
- интерактивті қосымшалар;
- изохронды қосымшалар;
- кешіктірілуге өте сезімтал қосымшалар.
Пакеттердің жоғалуына және бұрмалануына қосымшаларды жіктеу:
- деректер жоғалуына сезімтал қосымшалар;
- деректер жоғалуына төзімді қосымшалар.
Кесте 5.1 бағдарлама сыныптарын көрсетеді.
Кесте 5.1 - Қолданбалы сыныптар
сипаттамалары
А

B

тұрақты бит жылдамдығы, кідірістерге сезімталдық, байланыс
орнатумен беру (дауыстық трафик). QoS параметрлері: шыңы
деректер жылдамдығы, кідіріс.
айнымалы бит жылдамдығы, кідірістерге сезімталдық,
байланыс орнату арқылы беру (қысылған бейне). QoS
параметрлері: шыңы деректер жылдамдығы, жарқырау, орташа
жылдамдық, кешігу, шуыл.

C

Өзгермелі бит жылдамдығы, икемділік, байланыс орнату
арқылы беру (компьютерлік желінің трафигі). QoS
параметрлері: шыңы деректердің жылдамдығы, жарқырау,
орташа деректер жылдамдығы.

D

Айнымалы бит жылдамдығы, икемділік, байланыссыз трансфер
(компьютерлік желілердің қозғалысы). QoS параметрлері:
анықталмаған.

X

Трафиктің түрі
анықтайды.

мен

оның
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параметрлерін

пайдаланушы

Пайдаланушы QoS сипаттамаларының белгілі бір шектеу мәндері
түрінде қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптарды қалыптастырады,
олардан асып кетпеу керек.
Әр ресурстың жалпы өнімділігі әртүрлі трафик сыныптары арасында
біркелкі бөлінуі керек. Егер артық жүктеудің себебі желілік құрылғының
өңдеу блогының жеткіліксіздігі болып табылса, өңделмеген пакеттер тиісті
кіріс интерфейсінің кіріс кезегінде уақытша жинақталады. Жұмыс барысында
бірнеше кезек болуы мүмкін. Егер артық жүктеудің себебі шығыс
интерфейсінің шектеулі өткізу қабілеттілігі болса, пакеттер интерфейстің
кезек кезегіне сақталады. FIFO кезегінде, шамадан тыс жүктеу жағдайында,
барлық пакеттер бір жалпы кезекке орналастырылады және олардан алынған
тәртіппен таңдалады. Ол әр түрлі ағымдардың пакеттерін дифференциалды
өңдеудің мүмкін еместігінен айырмашылығы оның қарапайымдылығымен
ерекшеленеді. Басымдық қызмет мынадай:
- басым кезектер;
- трафиктің жіктелуі жүргізіледі.
Қозғалыс конденсациясының механизмдері ағымның ағымдық
параметрлерін, оның орташа жылдамдығы мен өршуі сияқты трафиктерді
бақылайды.
Пакеттік коммутацияланған желілерде маршруттау хаттамаларының негізгі
қағидасы желінің топологиясына негізделген маршруттың ағымдағы жүктеу
туралы ақпаратты ескерместен таңдауы болып табылады.
Трафикті анықтау әдістемесі:
- трансмиссиялық желі сипаттамалары - топология;
- Ұсынылатын желі жүктемесі туралы ақпарат.
Өзгертілген маршруттау хаттамалары желілік ақпараттар туралы еркін
ақпараттардың екі параметрі туралы - әрбір трафик сынып үшін жеке-жеке
таратуға тиіс. Егер мәселе желінің бірнеше трафигін өткізу үшін
жалпыланған болса, желідегі трафиктің сыныптары болғандықтан, әрбір
ресурспен байланысты көптеген есепшілер болуы керек. Хаттамалар
маршруттау бос жолақшаның векторын тарату керек
тиісті өлшемнің мүмкіндіктері.
Төмен жүктеме режимінде желінің жұмысы үнемі қол жетімді болуды
талап етеді. Артық өткізу жолағы (5.4-сурет).
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Сурет 5.4 - Орташа трафик
Негізгі QoS модельдері:
- Ең жақсы күш - мәліметтерді мүмкіндігінше жылдам өңдеу, бірақ
қосымша күш-жігерсіз (FIFO, drop tail). Трафиктің кенет артуы жағдайында
жүктемелердің пайда болуына жол береді;
- Soft QoS - басым қызмет көрсетумен қызмет көрсету, QoS
параметрлерінің мәндері трафиктің сипаттамаларына байланысты. Қызмет
көрсетудің салыстырмалы түрде аз саны;
- Қатты QoS - кепілдендірілген қызмет. Ол әрбір ағын үшін
ресурстарды алдын ала резервтеуге негізделген.
5.3 VoIP желілерінде қызметтің сапасын бағалау
IP-телефония технологиясында ақпарат беру процесі нақты уақыт
режимінде жүзеге асырылады, онда сигнал берудің динамикасы маңызды
болып табылады, ол ақпаратты кодтау және беру әдістерімен қамтамасыз
етіледі. IP-телефония сапасына әсер ететін негізгі факторлар - IP желісінің
сапасы (максималды өткізу қабілеті, кідіріс, шуыл және пакеттік шығындар)
және шлюздің сапасы (талап етілетін өткізу қабілеттілігі, кідіріс, үнсіздік
буферінің көлемі, пакетті жоғалту және жаңғыртуды жою функциясы).
Дауыс беру үшін IP желілерінде UDP протоколы пайдаланылады.
Дауыстық пакеттердің кішкене санының жоғалуы қолайлы болып саналады
және кодтау / декодтау механизмі мен сөйлеу интерполяциясының әр түрлі
әдістерімен өтелуі мүмкін, яғни дыбыс толқынының пішінін талдайтын және
дыбыссыз дыбысты болжайтын DSP технологиясының көмегімен жоғалған
дыбыстарды толтыру арқылы өтелуі мүмкін. IP-телефониядағы жоғалған
пакеттер сөйлеуді бұзады және тембрдің бұрмалануын тудырады.
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Пакеттердің 5% -ына дейін жоғалтуға рұқсат етіледі, ал 10-15% -дан астамы
қолайсыз.
Аудио және бейне ақпаратының сапасы үшін негізгі критерий - бұл
пайдаланушыға қызмет сапасын қабылдау. Субъективті және объективті
бағалау бар. MOS-дің орташа бағалауы (Орташа пікір бағасы) ITU-T-мен
әзірленді және 5 ұпай шкаласына негізделген: жақсы (5), жақсы (4), қолайлы
(3), кедей (2) және қолайсыз (1).
3,5 және жоғары баллдар жоғары (стандартты) сөйлеу сапасына
сәйкес келеді, 3.0 ... 3.5 - қолайлы, 2.5 ... 3.0 - синтезделген дыбыс. Сапалы
сөзді жақсы сапалы беру үшін, MOS баллына кемінде 3,5 балл жинауға кеңес
беріледі.
5.4 Кешігу мен жұмсарту шаралары
ITU-T G.114 стандарты дауыс беруді бір бағытта кешіктіруді
ұсынады, бұл 150 мс-тан аспауы керек. Динамик пен тыңдаушы кідірісті
түсінетін және оны қабылдауға дайын болған жағдайда, 150-ден 400 мс
дейінгі кідірістерге жол беріледі. Егер кідіріс 400 мс немесе одан жоғары
болса, ол байқалмайды және қабылданбайды деп саналады. Бір бағытта
спутниктің көмегімен кідірту шамамен 170 мс жердегі құрылғылардағы
кешігуді есепке алмағанда. IP желісіндегі кейінгі кешіктірулер кездейсоқ
өзгереді. Бұл факт өздігінен проблема болып табылады, бірақ ол сондай-ақ
жаңғырық проблемасын күшейтеді. Кешігудің жіктелуі:
- алгоритмдік кідіріс (сөйлену үлгілерін кадрлармен жинау) кодек түріне
байланысты және 0.125 мкм-ден МС-ге дейін өзгереді;
- кешіктіріп өңдеу (пакеттерде кодталған үлгілерді кодтау және жинау)
процессордың жылдамдығына және өңдеу алгоритмінің түріне байланысты;
- дауыстық деректерді беру кезінде қолданылатын физикалық орта мен
хаттамаларға байланысты, сондай-ақ қабылдау соңында пакеттік тітіркенуді
жою үшін пайдаланылатын буферге байланысты желілік кідіріс.
Дауыс шлюзі абоненттен келетін сигнал түрлендірулерін өңдеген
кезде кешіктіріледі (5.5-сурет):
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5.5-сурет - сөйлеуді өңдеуде IP желісінің кешігуі
- цифрлаудың максималды уақыты - 20 мс дейін;
- инкапсуляцияның максималды уақыты - 10 мс;
- арна бойынша пакеттік қызмет көрсету 10-нан 20 мс дейін.
Желідегі хабарламалар пакеттерінің кешігуі ақпарат тасымалының
жылдамдығына байланысты. Пакеттер келіп түскенде, дауыс беруді
кешіктіру шлюзі буферлеуге, инкапсуляциялауға және декодтауға арналған
10 мс үшін 30 мс құрайды.
Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, кідіріс Сөз берудегі кешігулердің
уақыт деңгейлері бойынша жіктелуі:
- 200 мс дейін - байланыс сапасы жақсы;
- 400 мс дейін - байланыс сапасы жақсы;
- 700 мс дейін - коммерциялық емес келіссөздер жүргізу кезінде
байланыс сапасы (спутниктік байланыс арқылы пакеттерді беру). IP
желілеріндегі кідірістер телефон дабылына әсер етеді, бұл телефон желісімен
өзара байланысқан кезде дабыл жүйесінің жұмысында бұзылуларға әкелуі
мүмкін.
5.5 Джиттер және оның пайда болу себептері
Дыбыстық деректер пакеттерге бөлінгенде, IP желісінің жоғарылауы
кезінде тиісті өңдеуден өткеннен кейін белгілі бір тұрақты жылдамдықта
пакеттер жиі әр түрлі уақытта және әртүрлі ретпен тағайындалған жерге
барады. Бұл пакеттік жеткізілім уақытында таралуды тудырады, бұл белгілі
бір сөйлеу бұзылыстарына әкеледі (крекинг пен басу ретінде қабылданады).
Бақытты түрлері:
- DDJ деректеріне тәуелділік шектеулі өткізу қабілеттілігі
жағдайында немесе желілік құрылғыларда бұзушылықтар болған жағдайда
пайда болады;
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- Ашық жүйелердің өзара әрекеттесуінің жоғары және төмен өтуі
арасындағы таратудың кешігуіне байланысты DCD жұмыс циклі
бұрмалануы;
- RJ кездейсоқ джиттер термалды шудың нәтижесі болып табылады.
Жігердің пайда болу себептері келесідей:
желінің әсері. Осы желі жүктемесіне байланысты. Кішкентай жүктеме
кезінде, SS біртіндеп сөйлеу пакеттерін өңдейді. Шамадан тыс жүктелген
кезде, пакеттер қызмет үшін кезекке қойылады. Пакет өтетін бағдардағы
көбірек SS және сызықтар уақыттың ұзағырақ болуына және осы уақыттың
өзгеруіне неғұрлым ұзағырақ болса, яғни жылжу;
- Операциялық жүйенің (ОЖ) әсері. IP-телефониядағы клиенттік
қосымшалар Windows немесе Linux жүйесінде жұмыс істейтін бағдарламалар
болып табылады, олар UE-ге (сөйлеуші тақталар, арнайы сигналдық
карталар) осы құрылғылардың жүргізушілерімен өзара әрекеттесу үшін
қолданба интерфейстері арқылы қол жеткізеді және IP желісіне
қолжетімділік арқылы жүзеге асырылады. логикалық порттар. Бұл жағдайда
операциялық жүйе процессордың уақытын әртүрлі процестердің арасындағы
дәлдікпен бірнеше ондаған мс-нан асатын бөлуді басқара алмайды және бір
уақытта сыртқы құрылғылардан бірнеше үзіліс жасай алмайды. Бұл желілік
интерфейс пен сыртқы дауыс беру құрылғысы арасындағы деректердің
орындалуында артта қалу, пайдаланылған сөйлеу өңдеу алгоритміне, сол
тәртіпті немесе одан да көп мәнге қарамастан, етеді. Демек, ОС таңдау - бұл
маңызды фактор. Осы мақсатта шлюз мен IP телефон өндірушілері
үзілістерге жедел жауап беруді және процестер арасында деректер
ағындарын неғұрлым тиімді алмасуды қамтамасыз ету үшін заманауи
процессордың уақытты бөлісу механизмдерімен нақты уақыт режиміндегі OS
(VxWorks, pSOS, QNX Neutrino және т.б.) пайдаланады. VoIP
бағдарламалары үшін Dialogic, Audiocodes, Natural Microsystems жүйесінде
әртүрлі тәсіл қолданылады: барлық функциялар, қатаң уақыт ауқымында
қажетті функциялар (дауыстық кодектер мен желі интерфейсі арасындағы
деректерді алмасу, RTP қолдау және т.б.) мамандандырылған процессорға
беріледі;
- дыбыс буферінің әсері. Бұл проблема пакеттік желілерде ғана бар.
Дауыстық пакеттерді желіге беру белгілі бір уақыт аралығымен жүзеге
асырылады, бірақ желі арқылы жүрген кезде пакеттік кідірістер бірдей емес.
Джиттердің әсерін өтеу үшін құрылғы құрылғылардың кіріс пакеттерін оның
көлемімен анықталған уақытқа дейін жадында сақтайтын оңтайландырылған
дыры буферін пайдаланады; - кодектің әсері мен пакетте берілген кадрлар
санын. Кодеклер ақпараттық кадрларды жібереді - сондықтан белгілі бір
жақтаудың ұзындығын есепке алу арқылы уақытты талап етеді. Пакеттік
кешіктіру ұзақтығының жалпы бюджетіне енгізілген кадрға қарағанда, дауыс
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мәліметін алдын-ала талдауды жүзеге асыратын кодектер бар. RTP / UDP / IP
пакеттерінде берілетін айтарлықтай шығындардың арқасында қысқа
ұзындықты кадрларды беру тиімсіз, сондықтан қысқа рамалық ұзындыққа ие
кодектерді пайдаланған кезде бірнеше пакет бір пакетке оралады.
5.6 Жаңғырық, оның әсерін шектейтін құрылғылар
Жаңғырық - бұл қабылдау жолынан қабылдау жолынан дыбыс ағуы.
Жаңғырық құбылысы сөйлеуші мен тыңдаушы арасындағы әңгімеде
қиындықтар туғызады. Динамик тыңдаған дыбыстың эпизодты төмендететіні
туралы өз дауысын кешіктіріп тыңдайды. Егер сигнал екі рет көрсетілсе,
тыңдаушы сөйлеушінің сөзін екі рет тыңдайды (екінші рет - әлсіреуі және
кешіктірілуі). Жаңғырық электрлік және акустикалық болуы мүмкін.
Динамиктің жаңғырығы бар (телефонда сөйлейтін және өз дауысын еститін
пайдаланушы)
және
тыңдаушының
жаңғырығы
(пайдаланушы
сұхбаттасушының дауысын екі рет естиді). Белгілі бір дәрежеде жаңғырық
әрдайым қатысады. Егер кідіріс төмен болса, онда тіркелген телефоннан
қалааралық қоңыраулар жасағанда орын алса, Жаңғырық-эффект болса да
танылмайды. Егер желідегі сигналдың таралуының кідірісі дәстүрлі
телефониядағыдай кішкентай болса, онда мұндай көрінетін сигнал
көрінбейді және жағымсыз сезім тудырмайды. Егер кешігу 15-20 мс болса «үлкен бос орын». Кідірістің одан әрі артуымен МОС-тің бағасы күрт
нашарлайды, диалогты кеңейту мүмкін емес. Ұялы желінің IPтелефониясында және спутниктік желіде 50-ден 300-ке дейінгі кідіріс
байқалады. Кідірістің одан әрі артуымен МОС-тің бағасы күрт нашарлайды,
диалогты кеңейту мүмкін емес. Ұялы желінің IP-телефониясында және
спутниктік желіде 50-ден 300-ке дейінгі кідіріс байқалады. Бұл жағдайда
қарама-қарсы тараппен визуалды байланыс болмаса, пайдаланушы кідіріссіз
сезінеді. Бұл кешіктірулер үшін, әдетте, қарапайым жаңғырық супрессия
жүйесін пайдалану жеткілікті. 300-ден 800 мс-ке дейін кідіріс бірнеше көлік
желілеріне орнатылса, үлкен көлік кешігуі (көптеген спутниктік жолдар).
Сонымен қатар, қарым-қатынас қиын, өйткені кері жағы сұхбаттасушының
дауысын ұзақ уақытқа созады. Мұндай жүйелерде күрделі және қымбат
жаңғырық-сөндіру жүйелерін қолдану қажет. Қабылдау бөлмесіне жіберетін
бөліктен ағып кету акустикалық және электрлік. Акустикалық үндеткіштер
үндеткіштерді пайдаланғанда пайда болады. Электрлік саңылаудан цифрлық
сандықтардан аналогтық шрифттерге ауысқанда және дифференциалды
жүйелерді пайдалану кезінде мүмкін.
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6 Телекоммуникациялық жүйелердегі нейрондық желілерді
қолдану
6.1 Нейрондық желілерді қолданудың негізгі бағыттары
Нейрондық желілерді қолданудың негізгі бағыттары:
- жіктеу процесін автоматтандыру;
- автоматтандыруды болжау;
- тану үрдісін автоматтандыру;
- шешім қабылдау үдерісін автоматтандыру;
- ақпаратты басқару, кодтау және декодтау;
- тәуелділіктерді жақындату және т.б.
Нейрондық желілердің көмегімен телекоммуникация саласында
маңызды міндет шешілді - байланыс желілерін жобалау және оңтайландыру
(тораптар арасындағы трафиктің оңтайлы жолын табу). Ақылды бағыттауды
басқарумен қатар, жаңа телекоммуникация желілерін жобалауда тиімді
шешімдер алу үшін нейрондық желілер қолданылады.
Сөйлеуді тану - нейрондық желілердің ең танымал қосымшаларының
бірі.
Параметрлерді
орнату
Процессор

фон Нейман машинасы
Күрделі
Жоғары жылдамдық
Бір немесе бірнеше
Процессордан бөлінген

Биологиялық
жүйесі

жүйке

Қарапайым
Төмен жылдамдықпен
Үлкен сан
Жады
Процессорға
біріктірілген
Жергіліктендірілген
Бөлінген
Мазмұнды емес
Мазмұн бойынша өтініш
жасау
Есептеу
Орталықтандырылған
Бөлінген
Тиісті
Параллельді
Сақталған бағдармалар
Өзін-өзін зерттеу
Мамандандыру
Сандық және таңбалық Қабылдау мәселелері
операциялар
Маңызды
Қатаң анықталған
Нашар анықталған
функционалдылық
Қатаң шектеулі
Шектеусіз
Кесте 6.1- бионеврологиялық жүйемен салыстырғанда фон Нейман
машинасы
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6.2 Телекоммуникациядағы нейрондық желілер
Заманауи цифрлы компьютерлер адамдарға сандық және символдық
есептеулерді жасау қабілетінен жоғары. Дегенмен, адам сыртқы деректерді
қабылдаудың күрделі мәселелерін оңай шеше алады (мысалы, досының
қаптайында тек қана оның жыпылықтаған беті арқылы), осындай жылдамдық
пен дәлдікпен әлемдегі ең қуатты компьютер онымен салыстырғанда үмітсіз
болады. Олардың өнімділігіндегі маңызды айырмашылықтың себебі
биологиялық жүйке жүйесінің архитектурасы фон Нейман архитектурасынан
толығымен ерекшеленеді (6.1-кесте), бұл әр модельде тиімдірек атқарылатын
функциялардың түрлеріне айтарлықтай әсер етеді.
Нейрондық желілік тәсілдің артықшылықтары келесі [24]:
- ақпаратты өңдеу параллелизмі;
- оқытудың бірыңғай және тиімді қағидасы;
- жұмыс сенімділігі;
- формалды емес міндеттерді шешу қабілеті.
Жасанды нейрондық желілер (ANNs), биологиялық сияқты, көптеген
қосылыстары бар көптеген параллель, қарапайым процессорлар бар
компьютерлік жүйе. Осындай желілерді құру кезінде оларды биологиялық
аналогтардан ажырата алатын жорамалдар мен жеңілдетулер жасалса да,
ANN миға тән қасиеттердің ғажайып санын көрсетіп отырады: тәжірибе,
жалпылама ақпарат алу, маңызды деректерден артық ақпаратты алу.
Нейрондық желілер өздерінің қоршаған ортасы жағдайына
байланысты өз мінез-құлқын өзгерте алады. Кіріс сигналдарын талдағаннан
кейін (мүмкін, қажетті сигналдармен бірге) олар өздігінен реттеледі және
дұрыс жауап беру үшін үйретеді. Оқытылған желі әр түрлі кедергі мен
бұрмаланулар бар кескінді дұрыс көруге мүмкіндік беретін кіріс
деректеріндегі кейбір ауытқуларға төзімді болуы мүмкін.
Бүгінде жұмыс істеудің әртүрлі қағидалары бар нейрондық
желілердің көптеген конфигурациясы бар. Мысал ретінде суреттерді іздеу
және суреттерді жіктеу үшін кеңінен қолданылатын көп қабатты, толығымен
байланысқан нейрондық тікелей тарату жүйесін қарастырыңыз (6.1-сурет).
Толық қосылған нейрондық желі - көп қабатты құрылым, онда кез келген
қабаттың нейроны алдыңғы қабаттың барлық нейрондарымен, ал бірінші
қабатында нейрондық желінің барлық кірістері бар. Сигналды тікелей тарату
дегеніміз, мұндай жүйке торында циклдар жоқ. Үйрену қабілеті мидың басты
қасиеті. АНН үшін жаттығу тапсырманы тиімді шешу үшін желі
архитектурасын (нейрондық арасындағы байланыс құрылымы) және
синаптические қосылыстардың салмағын (коэффициент сигналдарына әсер
ету) реттеу процесі ретінде түсініледі.
66

Сурет 6.1 - Тікелей сигналды таратудың көп қабатты толығымен
байланыстырылған нейрондық желісінің мысалы
Әдетте, нейрондық желіні оқыту белгілі бір үлгіде жүргізіледі. Кейбір
алгоритм бойынша жүргізілетін оқу үрдісі желіні енгізу сигналдарына жақсы
және жақсы (дұрысырақ) жауап беруі керек.
Оқудың үш тәсілі бар: мұғалім, өзін-өзі зерттеу және араласу. Бірінші
әдіске әрбір кіріс мысалына дұрыс жауаптар белгілі және салмақтар қатені
азайту үшін түзетіледі. Мұғалімсіз оқыту, ішкі құрылымды және деректер.
.сипатын анықтау арқылы үлгілерді санаттарға үлестіруге мүмкіндік береді.
Біріктірілген оқыту жоғарыда аталған екі тәсілді біріктіреді.
Әртүрлі мәселелерді шешуге бағытталған көптеген оқыту
алгоритмдері бар. Олардың арасында қателердің кері таралуына арналған
алгоритм бар, ол ең заманауи қазіргі алгоритмдердің бірі болып табылады.
Оның басты идеясы - синапстардың салмағының өзгеруі қателік
функциясының жергілікті градиентін ескереді. Нейрондық желінің шығыс
қабатында анықталған нақты және дұрыс жауаптарының арасындағы
айырмашылық кері бағытта таралады (6.2-сурет) - сигналдар ағынына қарай.
Нәтижесінде әрбір нейрон әр салмағының жалпы желілік қателігіне үлесін
анықтай алады. Ең қарапайым білім беру ережесі ең шеткі түсу әдісіне сәйкес
келеді, яғни синаптические салмақтардың өзгеруі жалпы қателіктерге қосқан
үлестеріне сәйкес келеді.

67

Сурет 6.2 - көп қабатты, толығымен байланысқан нейрондық желі үшін артқа
таралу әдісі
6.3 ТСЖ жасанды нейрондық желілерді пайдалану
Нейрондық желілерді қолдану аясы әртүрлі: мәтін және сөйлеуді
тану, семантикалық іздеу, сараптамалық жүйелер мен шешімдерді қолдау
жүйелері, акциялардың бағаларын болжау, қауіпсіздік жүйелері, мәтінді
талдау. Телекоммуникация желілеріне қатысты ИСС қолданудың төрт
бағыттары бар:
- басқаруды басқару;
- маршруттау;
- трафикті басқару;
- жылжымалы радиобайланыс жүйелерінде арналарды бөлу.
Маршрутизация қазіргі заманғы желілер үшін маңызды міндеттердің
бірі болып табылады. Бағытты таңдауға, байланыс жабдығының жұмысын
жоспарлауға байланысты міндеттер кешенді комбинаторлық-оңтайландыру
мәселелерінің класына жатады, әдетте қарапайым аналитикалық шешімдерге
ие емес. Сонымен қатар, қажетті есептеулердің күрделілігі желідегі
түйіндердің көбеюімен бірге экспоненталық түрде артады. Сондықтан,
қазіргі уақытта шығармашылық іздестіру, зерттеушінің түйсігі мен
тәжірибесі арқылы алынған түрлі эвристикалық алгоритмдер мен рәсімдер
кеңінен қолданылады. Маршруттау міндеттерін шешудің қолданыстағы
әдістеріне балама - нейрондық желілік модельдерді қолдану, бұл уақыттың
елеулі түрде азаюымен жақсы субоптималды шешімдерді қамтамасыз етеді.
Осылайша, Коммунааторлық оңтайландыру проблемаларын шешу үшін
Хопфилд NS негізіндегі модель кеңінен қолданылады, бұл бірінші кезекте
саяхатшы мәселесін шешу үшін қолданылады. Бұл модельдер кешенді
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оңтайландыру мәселелерін шешуге арналған нейрондық әдістерді дамытудың
басы болды. Сатушы мәселесін шешкенде, олардың арасындағы қашықтықты
анықтайтын қалалардың белгілі бір тобы бастапқы нүктеге оралып, әрбір
қалаға бір рет келудің ең қысқа жолын табу керек. Қалалар A, B, C ...
әріптерімен белгіленеді, ал қашықтықтар dAB, dAC ..., dBC ... ерітінді қалалардың реттелген жиынтығы. Қалаларды айналып өтетін жүйелілігі,
ыңғайлы түрде, қалалар мен қалалардың бағандарына сәйкес келетін матрица
nxn арқылы ұсынылған. Осылайша, қала C бірінші болып, қала A - екінші
және т.б. маршруттың ұзындығы dCA + dAE + ... + dDC. Әрбір бағанда және
осы матрицаның әр жолында бір бірлік болуы мүмкін, себебі әр сәтте бір ғана
қала келіп, әрбір қала тек бір рет келеді.
1 2 3 4 5
A 0 1 0 0 0
B 0 0 0 1 0
C

1 0 0 0 0

D 0 0 0 0 1
E

0 0 1 0 0

(6.1)

Форманың матрицасы (8.1) N = n2 нейрондарының нейрондық
желісінің күйі ретінде қарастырылуы мүмкін. Мәселе n! / 2n бағыттарынан ең
қысқа ұзындықты таңдау. Әрбір нейронды күйі қалаға сәйкес келетін екі
бағыт бойынша сипатталады және маршруттағы сапарлардың реттік саны.
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Қысқартулар тізімі
ACS - автоматтандырылған басқару жүйесі
АТА - автоматты алмасу
VSK - арнайы сигнал арнасы
GII - жаһандық ақпараттық инфрақұрылым
GTS - қалалық телефон желісі
IKS - инфокоммуникациялық жүйелер
АКТ - инфокоммуникациялық технологиялар
INS - жасанды нейрондық желілер
МӘС - телекоммуникация стандарттау секторы
OS - операциялық жүйе
PC - дербес компьютер
VLSI - супер ірі интегралды схемалар
IDE - құжаттамалық телекоммуникация желілері
БАҚ - БАҚ
STOP - жалпы телефон желісі
ATP - ұялы желілер
STS - ауылдық телефон желісі
TV - теледидар
TKS - телекоммуникация
PSTN - жалпы пайдаланылатын телефон желісі
PBX - жеке бөлімше
DSP - цифрлық тарату жүйесі
CBR - тұрақты бит жылдамдығы
FMC (Fixed-Mobile Convergence) - телекоммуникация желілерінің
толық жинақтылығы
HW - жабдық
IMS (IP мультимедиалық жүйе) - IP протоколына негізделген
мультимедиалық шағын жүйе
IP - интернет протоколы
ISDN - Интеграцияланған қызметтердің цифрлық желісі
ISO (Халықаралық стандарт ұйымы) - ISO
ITU-T (Халықаралық электробайланыс одағы) - МӘС
LAN (жергілікті желі) - жергілікті желі
MCU - конференция басқару құрылғысы
ME - микроэлектроника
NGN - жаңа буын желілері
PBX - PBX
QoS - қызмет көрсету сапасы
SDH - синхронды цифрлық иерархия
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SW - Бағдарламалық қамтамасыз ету
TCP / IP - хаттама стек
USN (Ubiquitous Stnsor Networks) - толассыз сенсорлық желілер
VBR - айнымалы бит жылдамдығы
VoIP - IP протоколын дауысқа салу
WAN (Wide Area Network) - жаһандық компьютерлік желілер
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