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ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Чежимбаева К.С., Гармашова Ю. М., Кожабаева 

И. Б. Телекоммуникация желілері. «6В06201 – Радиотехника, электроника және 

телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасының барлық оқу бөлімінің 

студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар - Алматы: АЭжБУ, , 2022.- 57 б. 

 

 

Әдістемелік нұсқауларда Netcracker Professional 4.1 бағдарламалық 

ортасы негізінде зертханалық жұмыстарды дайындау және орындау бойынша 

материалдар бар. Әдістемелік нұсқауларда Netcracker Professional 4.1 

бағдарламалық ортасының сипаттамасы, 8 зертханалық жұмыстарды жүргізу 

әдістемесі, сондай-ақ әрбір зертханалық жұмысқа бақылау сұрақтары және 

ұсынылатын әдебиеттер тізімі келтірілген. 

 

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар «6В06201 – 

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру 

бағдарламасының барлық оқу бөлімінің студенттеріне арналған. 

Без. 49, кесте 19, әдеб. көрсеткіші.- 7 атау. 
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Кіріспе 

 

«Телекоммуникация» термині екі сөзден тұрады: «теле» (грек тілінен 

аударғанда – «алыс» дегенді білдіреді) және «байланыс» (латын тілінен 

аударғанда – «хабар, байланыс») және «алыс байланыс» немесе «байланыс, 

алыстағы хабар»  дегенді білдіреді. 

Қазіргі заманғы көріністе телекоммуникациялық желілерге мыналарды 

жатқызуға болады: 

- телефон желілері; 

- компьютерлік желілер; 

- теледидар желілері; 

- және т. б. 

Соңғы 10 жылда телекоммуникациялық желілердің әртүрлі түрлері келесі 

буын байланыс желісіне, яғни Next Generation Network (NGN) желісіне немесе 

мультисервистік желіге интеграцияланды. 

Next Generation Network нақты бөліктерден тұрады: 

- қатынау желілері (access networks) – абоненттердің жабдықтарын NGN-

ге қосатын және пайдаланушылардың жабдықтарынан транспорттық желісінің 

тораптарына түсетін ақпараттық ағындарды шоғырландыруға арналған; 

- транспорт желісі (backhaul немесе transport network) – кіру желілерін 

біріктіреді және олардың арасындағы трафиктің жоғары жылдамдықты арналар 

арқылы транзитін қамтамасыз етеді; 

- икемді қосқыш – Softswitch-NGN желісін басқару; 

- қосымшалар серверлері-пайдаланушыларға әртүрлі кең жолақты 

қызметтерді ұсынуды қамтамасыз етеді. 

"Телекоммуникация желілері" пәні бойынша зертханалық жұмыстарға 

әдістемелік нұсқау 8 зертханалық жұмысты қамтиды. Әрбір зертханалық 

жұмыс Netcracker Professional 4.1 бағдарламалық ортасы негізінде орындалады. 

Студенттер әртүрлі технологиялармен жүзеге асырылатын телекоммуникация 

желілерінің жобаларын құруды үйренеді. Телекоммуникация желісінің 

жобасын құру кезінде әртүрлі топологияларды, тарату орталарын, жабдықтың 

желілік компоненттерін қолдануға болады. NetCracker бағдарламалық ортасы 

әртүрлі өндірушілердің желілік құрылғыларының кең дерекқорынан тұрады 

және әртүрлі телекоммуникация желілерін құруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 

құрылған телекоммуникация желісінің жобасында сіз трафиктің әртүрлі 

түрлерін орнатып, желінің нақты уақыттағы жұмысын бақылай аласыз. Drag-

and-Drop графикалық интерфейсін (тінтуірдің көмегімен элементтерді 

жылжыту) қолдана отырып, желі жобасын жүзеге асырады және анимация 

арқылы телекоммуникация желісінің визуалды имитациясын бақылайды. 
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1 Зертханалық жұмыс №1. NetCracker Professional кіріспе. Жергілікті 

телефон желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

1.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: NetCracker Professional 4.1 

бағдарламалық ортасының сипаттамалары мен мүмкіндіктерін зерттеу және 

жергілікті телефон желісінің жобалық моделін құру және зерттеу. 

 

1.2 Алдын ала дайындық 

 

1.2.1 NetCracker Professional 4.1 нұсқасының бағдарламалық ортасының 

графикалық интерфейсін меңгеру, сондай-ақ оның негізгі аспаптық 

мүмкіндіктерін зерттеу. 

1.2.2 Жергілікті телефон желісін құру принципін, оның негізгі 

элементтерін, элементтер арасындағы интерфейстерді, жұмыс істеу 

принциптерін зерттеу. 

 

1.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

1.3.1 Коммутациялық станция мен телефон аппараттарын таңдау. 

1.3.2 Қолданылатын жабдықтар мен интерфейстердің түрлерін ескере 

отырып, жергілікті телефон желісінің жобасын конфигурациялауды орындау. 

1.3.3 Телефон аппараттары арасында сөйлеу трафигін жазыңыз. 

1.3.4 Жергілікті телефон желісінде статистиканы тіркеңіз. 

1.3.5 Желіде шамадан тыс жүктеме болған жағдайда, желі жабдығының 

сипаттамаларын немесе желі түрін өзгертіңіз. 

1.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

1.4 NetCracker Professional бағдарламасына кіріспе 

 

NetCracker Professional 4.1 нұсқасы-NetCracker Technology компаниясы 

әзірлеген бағдарламалық орта, ол желінің имитациялық модельдеу 

технологиясына негізделген. Қоршаған орта графикалық дизайн 

құралдарымен, желілік инфрақұрылым элементтерінің кітапханасымен, 

модельдеу нәтижелерін талдаудың ішкі жүйесімен және т. б. жабдықталған. 

NetCracker Professional 4.1 іске қосу үшін "Пуск - бағдарламалар" 

мәзірінде-Net Cracker Professional 4.1 төте жолды тауып, оны тінтуірмен екі рет 

басу керек. NetCracker Professional 4.1 нұсқасын іске қосқаннан кейін экранда 

netcracker professional 4.1 ортасының негізгі терезесі пайда болады (1.1 сурет): 

1 – Негізгі мәзір (Main Menu); 

2 – «Құралдар тақталары» (Toolbars); 

3 –«Браузер» тақтасы (Browser Pane); 

4 – «Жұмыс кеңістігі» тақтасы (Workspace) немесе «Жоба» тақтасы 
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(Project Pane); 

5 – «Суреттер» тақтасы (Image Pane). 

NetCracker Professional 4.1 ортасының негізгі мәзірі (Main Menu) барлық 

орта қойындыларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

File мәзірі-жобамен жұмыс істеуге арналған негізгі командаларды 

қамтиды (1.1 кесте). Осы мәзірге сәйкес келетін "Standard" құралдар тақтасы 

1.2-суретте көрсетілген [6, 7]. 

 

1.1 кесте -File мәзір командалары 

Команда Түйме Сипаттама 

New   Жаңа жоба жасау 

Open  Бар жобаны ашу 

Close   Жобаны жабу 

Save   Жобаны файлға сақтау 

Save As   Жобаны келесідей сақтау 

Send   Жобаны пошта арқылы жіберу 

Print   Жобаны басып шығару 

Print Preview   Басып шығарар алдында алдын ала қарау 

Print Setup   Принтерді басып шығару үшін дайындау 

1 Лаба 1.net 

2 Лаба 2.net 

3 Лаба 4.net 

 Соңғы 4 Жұмыс жобасын көрсетеді 

Exit   Жобамен жұмысты аяқтау 

 

 
 

1.2 сурет – «Standard» тақтасы 

 

Edit мәзірі-жобаның "жұмыс кеңістігінде" таңдалған нысандардың 

үстіндегі командалардың орындалуын қамтамасыз етеді (1.2 кесте). 

"Standard" құралдар тақтасының бөлігі осы мәзірге сәйкес келеді және 1.2-

суретте көрсетілген. 

View мәзірі-әртүрлі құралдар тақталарын масштабтау және 

көрсету/жасыру пәрмендерін қамтиды (1.3 кесте). Осы мәзірге сәйкес келетін 

"Zoom" құралдар тақтасы 1.3-суретте көрсетілген. 



 
 

1.1 сурет - NetCracker Professional 4.1 нұсқасының негізгі  терезесі



1.2 кесте - Edit мәзір командалары 

Команда Түйме Сипаттама 

Cut   Таңдалған желі нысанын кесіңіз (құрылғының 

суреті, байланыс және т. б.) 

Copy   Таңдалған нысанды алмасу буферіне көшіру 

Paste   Нысанды аралық сақтағышқа салыңыз 

Delete   Таңдалған желі нысанын жойыңыз 

Duplicate   Таңдалған нысанды, соның ішінде оның барлық 

қасиеттері мен параметрлерін қайталаңыз 

Replicate   Таңдалған нысанды, оның барлық қасиеттері 

мен параметрлерін қоса, белгілі бір рет 

қайталаңыз 

Select All   Барлық нысандарды таңдаңыз 

 

 
 

1.3 сурет – «Zoom» тақтасы 

 

1.3 кесте – View мәзір командалары 

Команда Ішкі 

мәзір 

Түйін  Сипаттама 

Zoom   Масштабтау нүктелерін көрсету 

 Zoom in   Масштабын үлкейту 

 Zoom out   Масштабын кішірейту 

 Zoom to 

page  
 Ең қолайлы масштаб 

 Zoom 1:1   1-ден 1-ге дейінгі масштабта көрсету. 

 Zoom 

undo 

change  

 Масштабты өзгертуді болдырмау 

Bars   Құралдар тақталарын көрсету/жасыру 

 Standard   Стандартты құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру

 
 Zoom   Масштабтау құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру
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 Drawing   Сурет салу құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру

 
1.3-кестенің жалғасы 

Команда Ішкі 

мәзір 

Түйін  Сипаттама 

 Modes   Желіні модельдеу құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру

 
 Control   Басқару және басқару құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру (желіні модельдеу)

 
 Database   Дерекқор құралдар тақтасын 

көрсету/жасыру

 
 Browser 

Pane  

 «Браузер» тақтасын көрсету/жасыру 

(Browser Pane) 

 Image 

Pane 

 «Суреттер» тақтасын көрсету/жасыру 

(Image Pane) 

Status bar    Көрстеу/статус жолағын жасыру 

Image Pane   «Суреттер» тақтасының дисплей 

параметрлері 

 Large 

icons  
 Құрылғыларды үлкен белгішелер ретінде 

көрсету 

 Small 

icons  
 Құрылғыларды кішкентай белгішелер 

ретінде көрсету 

 List   Құрылғыларды тізім ретінде көрсету 

 Details   Құрылғыларды егжей-тегжейлі көрсету 

Full Screen    Бүкіл экранға жоба терезесін көрсету 

Legends    Легенда терезесін көрсету 

Database 

Browser  

  «Браузер» тақтасын (Browser Pane) 

құрылғылар базасы ретінде көрсетіңіз 

Project 

Hierarchy  

  «Браузер» тақтасын (Browser Pane) жоба 

иерархиясы ретінде көрсетіңіз (тек көп 

деңгейлі жобалар үшін) 

Compatible 

Components 

  Браузер тақтасын (Browser Pane) 

үйлесімді құрылғылар ретінде көрсетіңіз 

 

Database мәзірі-құрылғылар базасын сұрыптауға және құрылғы шеберін 

іске қосуға арналған командаларды қамтиды (Device Factory Wizard) (1.4 
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кестені қараңыз). Осы мәзірге сәйкес келетін «Database» құралдар тақтасы 1.4-

суретте көрсетілген. 

 

1.4 кесте -Database мәзір командалары 

Команда Түйін Сипаттама  

Hide Empty Folders  
 

Құрылғы дерекқорындағы бос 

қалталарды көрсету немесе жасыру 

Hierarchy   Құрылғылар базасын құрылғы түрі 

бойынша, өндіруші бойынша 

сұрыптаңыз 

Find   Find диалогын көрсету 

Device Factory  
 

Құрылғы шебері диалогын іске қосыңыз 

(Master Device Factory) 

 

 
 

1.4 сурет – «Database» тақтасы 

 

Global мәзірі-жоба параметрлеріне және құрылғы дерекқорындағы 

ақпаратты жаңартуға арналған пәрмендерді қамтиды (1.5 кесте). 

 

1.5 кесте - Global мәзір командалары 

Команда Сипаттама 

Model Settings  Model Settings диалогын көрсету 

Data Flow  Data Flow диалогын көрсету 

Acquire Update All  Құрылғы дерекқорындағы ақпаратты жаңарту 

Profiles  Профильдер диалогын көрсету 

 

Sites мәзірі-жобаны көрсету және басып шығару параметрлеріне, сондай-

ақ NetCracker желісінің жұмысын модельдеуге арналған командаларды 

қамтиды (1.6 кесте). Осы мәзірге сәйкес келетін «Modes» құралдар тақтасы 1.5-

суретте көрсетілген. 

 

1.6 кесте – Sites мәзір командалары 

Команда Ішкі 

мәзір 

Түйін Сипаттама 

Site Setup    Site setup диалогын көрсету 

Modes   Таңдалған желіні модельдеу режимін 

ауыстырады 

 Standard   Стандартты режимді таңдау (желі 

нысанын таңдау). Стандартты режим 

таңдауға байланысты функциялар үшін 
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қолданылады, соның ішінде Drag and 

Drop функциялары 

Стандартты режим курсоры  

  Draw  
 Сурет салу режимін таңдау және сурет 

салу тақтасынан сурет салу 

құралдарына қол жеткізу 

Draw mode cursor режимі курсоры  

 Link 

devices 
 Екі құрылғы арасында физикалық 

байланыс жасау үшін құрылғылардың 

байланыс режимін таңдау  

Link devices режимінің курсоры  

 Set 

Traffic  
 Әртүрлі құрылғылар арасындағы 

трафикті орнату режимін таңдау (екі желі 

құрылғысы арасында желілік трафикті 

орнату)  

Set traffic режимінің курсоры  

 Set Voice 

Call  
 Екі желі құрылғысы арасында дауыстық 

трафикті орнату үшін дауыстық қоңырау 

режимін таңдау.  

Set calls режимінің курсоры  

 Set Data 

Call  
 Деректер қоңырауларының режимін 

таңдау. Екі құрылғы арасындағы 

қоңыраулар осы режимде қосымша 

конфигурациялануы мүмкін  

Set calls cursor режимінің курсоры  

 Break/Res

tore  
 Желі объектісіне ақаулық енгізу/жою 

режимін таңдау. Режим екі құрылғы 

арасындағы байланысты үзу немесе 

қалпына келтіру үшін, сондай-ақ 

таңдалған құрылғыны жарамсыз ету 

немесе жөндеу үшін қолданылады. 

Нысандар (байланыстар немесе 

құрылғылар) бұзылған кезде трафик 

немесе қоңыраулар объектіге жетпейді  

Break/Restore режимінің курсоры  

 Trace 

Path  
 Бақылау режимін таңдау. Екі объект 

арасындағы жолды бақылау үшін (желіні 

модельдеу кезінде трафиктің 

сыйымдылығын көрсету) 
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Trace path режимінің курсоры  

 Say Info   Ескерту режимін таңдау. Жазбаларды 

жазу үшін 

Say Info режимінің курсоры  

 

 
 

1.5 сурет – «Modes» тақтасы 

 

Object мәзірі-қасиеттерді өзгертуге және таңдалған нысанның үстінен 

қажетті командаларды орындауға арналған командаларды қамтиды (1.7 кесте). 

 

1.7 кесте - Object мәзір командалары  

Команда Ішкі мәзір Сипаттама 

Properties   Таңдалған нысанның қасиеттерін көрсету 

Open   Нысан контейнер ретінде пайдаланылса, 

таңдалған нысанның конфигурациясын 

көрсетіңіз 

Expand   Жаңа жоба терезесінде таңдалған контейнер 

сипаттарын ашыңыз 

Configuration   Таңдалған нысанның конфигурациясын көрсету 

Configure 

Ports  

 Таңдалған нысанның порт конфигурациясын 

көрсету 

Say  Таңдалған нысан туралы ақпаратты дыбыстық 

форматта қосу 

 Notes  Таңдалған нысанның жазбаларын дауыспен 

қосу 

 Description  Таңдалған нысанның сипаттамасын дауыспен 

қосу 

Associated 

Data Flow  

 Таңдалған нысан арқылы өтетін трафик туралы 

ақпаратты көрсетіңіз 

Find 

Compatible  

 Құрылғы дерекқорының навигаторын үйлесімді 

құрылғы режиміне ауыстырыңыз (таңдалған 

нысан үшін) 

Acquire 

Update  

 Дерекқордан таңдалған нысанның қасиеттерін 

жаңарту 

Add to 

Database 

  

 Selected 

Component  

Таңдалған нысанды оның барлық қасиеттерін 

сақтай отырып, пайдаланушы дерекқорына 

қосыңыз 
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 Via Factory  Таңдалған нысанның қасиеттері мен 

конфигурациясына негізделген жаңа құрылғы 

жасау үшін шеберді іске қосыңыз 

Break   Таңдалған нысанды жарамсыз ету 

Restore   Егер ол жарамсыз күйде болса, таңдалған 

нысанды қалпына келтіріңіз 

Organize   Бірнеше таңдалған нысандарды туралаңыз 

 

Control мәзірі-басқару және басқару параметрлерін реттеуге арналған 

командаларды қамтиды (желіні модельдеу) (1.8 кесте). Осы мәзірге сәйкес 

келетін «Control» құралдар тақтасы 1.6-суретте көрсетілген. 

 

1.8 кесте - Control мәзірінің командалары 

Команда Түйін Сипаттама 

Start   Желі жұмысын модельдеуді бастау 

Stop   Желінің жұмысын тоқтатуды модельдеу 

Pause   Желіні модельдеуді кідірту 

Animation 

faster  
 Желінің жұмыс жылдамдығын арттыру 

Animation 

slower  
 

Желіні көрсету жылдамдығын азайтыңыз 

Set 

Animation 

Default  

 
Желіні көрсетудің стандартты жылдамдығы 

Animation 

setup  
 

Желіні модельдеу параметрлерін көрсету 

 

 
 

1.6 сурет – «Control» тақтасы 

 

Tools мәзірі - NetCracker қосымшасының қажетті есеп шеберлері мен 

параметрлерін іске қосуға арналған командаларды қамтиды (1.9 кесте). 

 

1.9 кесте -Tools мәзірінің командалары 

Команда Ішкі мәзір Сипаттама 

Reports  Есептерге қол жеткізу 

 Bill of Materials  Жабдықтың құны бойынша есеп беру шеберін 

көрсету 

 Device 

Summary  

Аппараттық есептер жасау шеберін көрсетіңіз 

 Work-stations  Жұмыс станциялары бойынша есеп беру 

шеберін көрсету 
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 Servers  Сервер есептерін жасау шеберін көрсету 

 Network 

Adapters  

Желілік адаптермен есеп беру шеберін 

көрсетіңіз 

 Hubs  Хаб есептерін жасау шеберін көрсет 

 Switches  Коммутатор есептерін жасау шеберін көрсету 

 Bridges and 

Routers  

Маршрутизаторлар мен көпірлер туралы есеп 

беру шеберін көрсетіңіз 

 Wizard  Есеп жасау шеберін көрсету 

Default 

Layout  

 Навигатор тақтасын, құрылғылар тақтасын 

және жоба терезесін әдепкі бойынша қалпына 

келтіріңіз 

Options   Options диалогын көрсету 

 

«Браузер» панелі (Browser pane) – элементтерді келесідей көрсетуге 

мүмкіндік береді: 

- белгілі бір құрылғыны таңдауға мүмкіндік беретін «мәліметтер базасы»  

панелі (Database Browser) (1.7 сурет); 

- таңдалған нысанға арналған «үйлесімді құрылғылар» (Compatible 

Devices) типті үйлесімді құрылғылар/кеңейту карталары тақтасы (1.8 сурет); 

- көп деңгейлі жоба иерархиясын көруге арналған жоба иерархиясы 

панелі (Project Hierarchy) (1.9 сурет). 

 

 
 

1.7 сурет – «Деректер базасы» (Database Browser) 
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1.8 сурет – «Үйлесімді құрылғылар» тақтасы (Compatible Devices) 

 

 
 

1.9 сурет – «Жоба иерархиясы» тақтасы (Project Hierarchy) 

 

Суреттер тақтасында (Image pane) – элементтер келесідей көрінуі мүмкін: 

- құрылғылардың суреттері (1.10 сурет); 

- соңғы қолданылған құрылғылардың суреттері түрінде (1.11 сурет). 
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1.10 сурет – Құрылғылар терезесі (Devices) 

 

 
 

1.11 сурет – Соңғы пайдаланылған құрылғылардың терезесі (Recently used) 

 

Телекоммуникация желісіндегі құрылғыларды қосу үшін «Modes» 

құралдар тақтасындағы Link devices түймесін басып, содан кейін қосылатын 

құрылғыларды кезекпен басу керек (1.12 сурет) нәтижесінде таңдалған Link 

Аssistant желілік құрылғылары арасында физикалық байланыс орнату терезесі 

ашылады. 

 

 
 

1.12 сурет – Link Assistant физикалық қосылымын орнату терезесі 

 

Әрі қарай, Link settings - те жалғау сызығының (трактінің) жұмыс 

хаттамасын - Protocol, жалғау сызығының (трактінің) түрін – Media, жалғау 

сызығының (трактінің) жұмыс істеу жылдамдығын – Bandwidth және 

ұзындығын – Length таңдау керек. Соңында жабу түймесін басыңыз (1.13 

сурет). 

Қосылу сызығының (жолдың) түсі байланыс сызығының түрін 

анықтайды (1.14 сурет), әдепкі бойынша келесі мәндер қабылданады: 
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- қара-коаксиалды кабель; 

- көк-бұралған жұп; 

- сары-талшық; 

- қызыл-көп функциялы кабель; 

- жасыл-радиоарна. 

 

 
 

1.13 сурет - Байланыс желісі параметрлерін орнату терезесі 

 

 
 

1.14 сурет - Байланыс желілерінің түрі 

 

1.1 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

1.1.1 Коммутациялық станция мен телефон аппараттарын таңдауды 

жүзеге асыру. 

Жергілікті телефон желісінің жобалық моделін құру және зерттеу үшін 

[1] басында Netcracker Professional 4.1 нұсқасының "шолғыш" панелінен – PBX 

тармағын (Private branch exchange - автоматты телефон станциясы) таңдап, РВХ  
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ашып, «Generic Devices» қалтасын таңдап, «Суреттер» панелінде РВХ  

модельдері (телефонның әртүрлі түрлері) көрсетіледі және тінтуірдің 

көмегімен РВХ-ны таңдап, оның «Жұмыс кеңістігі» панелін алып жүреміз                

(1.15 сурет). 

 

 
 

1.15 сурет – «Жұмыс кеңістіг» тақтасына РВХ енгізу 

 

Әрі қарай, "Браузер" панелінде біз Audio equipment тармағын табамыз 

және телефон аппараттары үшін бірдей әрекеттерді орындаймыз (1.16 сурет). 

Сіздің опцияңыздың бастапқы деректері телефон станцияларының 

(PBX), телефон аппараттарының (ТА) саны көрсетілген 1.10-кестенің 

нұсқасына сәйкес таңдалады. 

 

1.10 кесте - Бастапқы деректер 

Нұсқа PBX ТА Нұсқа PBX ТА Нұсқа PBX ТА 

1 3 6 10 4 10 19 8 16 

2 4 8 11 5 12 20 5 14 

3 5 10 12 7 14 21 4 13 

4 6 12 13 6 14 22 3 10 

5 3 7 14 3 9 23 6 9 

6 4 9 15 4 12 24 4 11 

7 5 11 16 5 13 25 7 13 

8 6 13 17 6 15    

9 3 8 18 7 15    
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1.5.2 Қолданылатын жабдықтар мен интерфейстердің түрлерін ескере 

отырып, жергілікті телефон желісінің жобасын конфигурациялауды жүзеге 

асыру.

 
 

1.16 сурет – «Жұмыс кеңістігі» тақтасына ТА енгізу 

 

Абоненттік линиямен (АЛ) телефон аппаратын (ТА) және РВХ автоматты 

телефон станциясын қосу үшін «Modes» құралдар тақтасындағы Link devices 

түймесін басып, содан кейін ТА және РВХ пернелерін басу керек, Link 

Assistant қойындысы пайда болады (1.17 сурет). Link Assistant қойындысында 

абоненттік желіні ТА Phone Line портына және РВХ Station Line портына қосу 

керек екенін көруге болады, ол үшін Link түймесін басу керек. 

 
 

1.17 сурет – ТА және РВХ арасында абоненттік линия орнату 

 

Содан кейін Link Assistant қойындысында абоненттік желінің жұмыс 

хаттамасын таңдау керек-Circuit switching (тізбектер коммутациясы), 

абоненттік желінің түрі - Twisted Pair (бұралған жұп) және абоненттік желінің 

жұмыс жылдамдығы-56 немесе 64 Kbit / s, сондай-ақ АЛ ұзындығы-1-ден 7 км-
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ге дейін. соңында Close түймесін басыңыз (1.18 сурет). 

 
 

1.18  сурет  – Абоненттік линия параметрлерін орнату 

 

Басқа ТА-ны РВХ-ге қосу үшін бірдей алгоритмді орындаңыз. 

РВХ автоматты телефон станцияларын өзара қосу үшін жалғау трактісін 

(цифрлық тракт) пайдалану қажет. Басында «Modes» құралдар тақтасындағы 

Link devices батырмасын басу керек, содан кейін РВХ батырмасын басу керек, 

Link Assistant қойындысы пайда болады, онда екі РВХ-тің Trunk порттары 

арасында сандық жолды қосу керек, ол үшін Link батырмасын басу керек (1.19 

сурет). 

 

 
 

1.19 сурет – РВХ арасында Цифрлық трактатты орнату 

 

Содан кейін Link settings - те цифрлық тракт жұмысының хаттамасын 

таңдау керек - Circuit switching, сандық тракт түрі – Twisted Paіr (бұралған 
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жұп) немесе Fiber Optic Cable (талшықты-оптикалық кабель), сандық тракт 

жылдамдығы - 56...768 Kbit / s және ұзындығы-1-ден 10 км-ге дейін. соңында 

Close түймесін басыңыз (1.20 сурет). 

 

 
 

1.20 сурет – Сандық тракт параметрлерін орнату 

 

Барлық РВХ  қосу үшін бірдей алгоритмді орындаңыз. 

Нәтижесінде жергілікті телефон желісінің жобалық моделі құрылуы 

керек, мысал 1.21-суретте келтірілген. 

 

 
1.21 сурет – Жергілікті телефон желісі жобасының моделі 

 



 

 

21  

1.5.3 Телефон аппараттары арасындағы сөйлеу трафигін тіркеу. 

Сөйлеу (дауыстық) телефон трафигін тіркеу үшін «Modes» панеліндегі 

Set Voice Calls түймесін басыңыз, екі телефон аппаратын (Telephone – 

Telephone (3)) тінтуірмен басыңыз, олардың арасында сөйлеу трафигін тіркеу 

қажет. Профильдер қойындысы пайда болады, онда Voice call дауыстық 

трафигін бөлектеу керек (1.22 сурет). Әрі қарай, Profiles қойындысында  Edit 

түймесін басып, Сипаттар қойындысындағы трафик параметрлерін тіркеу 

керек: Voice Call (1.23 сурет): 

 

 
 

1.22 сурет – Сөйлеу трафигі үшін Profiles қойындысы 

 

 
 

1.23  сурет – Сөйлеу трафигі параметрлерін тіркеу 

 

- Session Length (сеанс ұзақтығы) - Exponential-60 секунд; 

- Time Between Calls (қоңыраулар арасындағы уақыт) - Exponential-100 

секунд; 
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- Connection Setup Time (қосылу уақыты) - 5 секунд; 

- Connection Shutdown Time (қосылымды өшіру уақыты) – 1 секунд. 

Содан кейін ОК түймесін басыңыз. Сұрауда: Do you want to update 

parameters in data flow based on the changed profile? (Өзгертілген профиль 

негізінде деректер ағындарындағы параметрлерді жаңартқыңыз келе ме?) Иә 

түймесін басу керек. Ал Profiles қойындысында Assign (тағайындау) түймесін 

басыңыз. Сұрауға: Cannot save profile database?  OK түймесін басыңыз 

Барлық ТА арасында сөйлеу трафигін тіркеу үшін бірдей алгоритмді 

орындаңыз. 

Барлық жазылған сөйлеу трафигін қараңыз-негізгі терезеде Global 

мәзірін,  Data Flow ішкі мәзірін таңдаңыз (1.24 сурет). 

 

 
 

1.24  сурет – Сөйлеу трафигі профильдері 

 

1.5.4 Жергілікті телефон желісінің статистикасын тіркеу 

Статистиканы орнату үшін құрылғыда немесе қосқыш желіде немесе 

абоненттік желіде тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқып, Statistic меню 

(Статистика) мәзірін таңдау керек, диалогтық терезе пайда болады (1.25 сурет). 

Статистика түрлері: «Average workload» (орташа жұмыс жүктемесі), «Current 

workload» (ағымдағы жұмыс жүктемесі), «Current utilization» (ағымдағы 

жүктеу), «Average utilization» (орташа жүктеу), «Packets for last second» (соңғы 

секундтағы пакеттер), «Average packet transfer ti» (Пакеттерді жіберудің орташа 

уақыты). 

 

 
 

1.25 сурет – Statistic мәзірі 

 

Абоненттік линиялар мен сандық трактаттар үшін барлық статистиканы 
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жазыңыз. 

1.26 А және б суреттерінде жергілікті телефон желісінің ағымдағы күйін 

модельдеу нәтижесі көрсетілген. 

 

 
 

а) 

 

 
 

б) 

 

1.26 сурет – Трафиктің шамадан тыс жүктелуімен жергілікті телефон 

желісінің ағымдағы күйін модельдеу нәтижесі 

 

1.26-суреттен Telephone мен РВХ  арасындағы абоненттік желіде желінің 

сөйлеу трафигі шамадан тыс жүктелгенін көруге болады. Оны жою үшін АЛ 

жылдамдығын арттыру керек (1.27 сурет). 

Егер трафиктің шамадан тыс жүктелуі РВХ арасындағы цифрлық 

трактаттарда болса, онда трактаттағы жылдамдықтың жоғарылауынан 

басқа, егер олардың саны көп болса, РВХ арасындағы байланыстардың 

санын көбейтуге болады. 

1.5.5 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 
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1.6 Бақылау сұрақтары 

 

1.6.1 NetCracker Professional 4.1-де қандай панельдер (тақталар)  бар? 

1.6.2 Netcracker Professional 4.1 бағдарламасында «Modes» құралдар 

тақтасының қандай түймелері бар? 

 

 
 

1.27 сурет – Трафиктің шамадан тыс жүктелуінсіз жергілікті телефон 

желісінің ағымдағы күйін модельдеу нәтижесі 

 

1.6.3 Абоненттік линия дегеніміз не? Оның сипаттамалары. 

1.6.4 АЛ қандай учаскелерден тұрады? 

1.6.5 Тарату шкафы дегеніміз не? Оның параметрлері. 

1.6.6 РВХ дегеніміз не? Оның сипаттамалары. 

1.6.7 Жергілікті телефон желісінде қандай көп жұпты кабельдер 

қолданылады. Кабель өзектерінің диаметрі, Металл түрі? 

1.6.8 Телефон аппаратының жұмыс принципі. 

1.6.9 Жергілікті телефон желісінің жобасында сөйлеу трафигін қалай 

тіркеуге болады? Қандай параметрлерді реттеу керек? 

1.6.10 Статистика дегеніміз не? Оның түрлері. Жергілікті телефон 

желісінің жобасында статистиканы қалай тіркеуге болады? 

 

27Зертханалық жұмыс № 2. ISDN (Integrated Services Digital Network 

- интегралды қызмет көрсетудің цифрлық желісі) қалалық телефон 

желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

2.1 Жұмыс мақсаты 
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Зертханалық жұмыстың мақсаты: ISDN технологиясын зерттеу; 

интегралды қызмет көрсетудің цифрлық желісінің (Integrated Services Digital 

Network – ISDN) технологиясы бойынша жұмыс істейтін қалалық телефон 

желісі жобасының моделін құру және зерттеу болып табылады 

 

2.2 Алдын ала дайындық 

 

Зерттеу: ISDN технологиясы бойынша жұмыс істейтін қалалық телефон 

желісін құру принципі; IDN-ден тар жолақты ISDN-ге дейінгі 

телекоммуникация желілерінің даму эволюциясы. 

 

2.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

2.3.1 Нұсқаға сәйкес телефон аппараттарын, автоматты телефон 

станцияларын (АТС - РВХ), ISDN бұлттарын таңдауды орындаңыз. 

2.3.2 Телефон аппараттарын АТС-қа қосыңыз. 

2.3.3 АТС-ты ISDN бұлттары түріндегі көлік желісіне қосыңыз. 

2.3.4 ISDN қалалық телефон желісінің телефон аппараттары арасындағы 

трафикті тіркеңіз. 

2.3.5 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

2.3.6 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда, желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

2.3.7 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

2.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

Телефон желілерінің дамуы келесі ретпен жүрді [1, 2, 3, 4]: 

- басында PSTN (Public Switched Telephone Network) жалпыға ортақ 

телефон желісі салынды. Ұзақ уақыт бойы әрбір мемлекет өзінің Жалпыға 

ортақ пайдаланылатын ұлттық аналогтық телефон желісін (ТфОП) құрды, онда 

тек сөйлеу қызметтері ұсынылды. Қазір мұндай желі Қазақстан 

Республикасының аумағында жалпыға ортақ пайдаланылатын 

телекоммуникациялар желісі (СТОП) деп аталады; 

- - Бірінші кезең телефон желісін цифрландыру. Байланыс 

қызметтерінің сапасын арттыру, олардың санын арттыру, басқару 

автоматикасы мен жабдықтардың технологиялылығын арттыру үшін дамыған 

елдер өткен ғасырдың 70-жылдарының басында бастапқы және қайталама 

байланыс желілерін цифрландыру бойынша жұмыстарды бастады. IDN 

(Integrated Digital Network) интегралды цифрлық желілері құрылды, олар 

негізінен цифрлық коммутация және тарату жүйелеріне негізделген телефон 

қызметтерін ұсынады; 

- – Екінші кезең-қызметтерді біріктіру. Осы кезеңде интегралды 

қызмет көрсетудің тар жолақты цифрлық желісі – N-ISDN (Narrowband – 

Integrated Service Digital Network) дами бастады. Сонымен бірге телефон 
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желілері деректерді беру қызметтерін де ұсына бастады. Байланыс желілерін 

цифрландыру қызметтердің сапасын арттырып қана қоймай, интеграция 

негізінде олардың санын көбейтуге көшуге мүмкіндік берді. Осылайша ISDN 

интегралды қызметімен цифрлық желі тұжырымдамасы пайда болды. Бұл 

желінің пайдаланушысына BRA – Basic Rate Access (Basic Rate Interface – BRI) 

параметрлері бар (2b+D) негізгі қол жетімділік беріледі, ол арқылы ақпарат үш 

Сандық арна арқылы беріледі: 64 кбит/с жылдамдықтағы екі дуплексті В-арна 

және 16 кбит/с жылдамдықтағы бір дуплексті D-сигнал беру арнасы. В 

арналары сөйлеу мен деректерді беру үшін, D арнасы сигнал беру үшін және 

пакеттік коммутация режимінде деректерді беру үшін қолданылады. 

Қызметтердің кең спектрін қажет ететін пайдаланушы үшін арна параметрлері 

(30B+D) бар PRA – Primary Rate Access (Primary Rate Interface – pri) бастапқы 

қолжетімділігі ұсынылуы мүмкін. Заманауи қызметтер үлкен өткізу 

қабілеттілігі мен кең ауқымды қызметтері бар кең жолақты интегралды қызмет 

көрсету желісі – B-ISDN (Broadband – Integrated Service Digital Network) 

ұсынатын жоғары тасымалдау жылдамдығын талап етеді; 

- Үшінші кезең-интеллектуалды желі IN (Intelligent Network). Бұл желі 

бұқаралық пайдаланушыға ақпараттық қызметтерді жылдам, тиімді және 

үнемді ұсынуға арналған; 

- Төртінші кезең-NGN (Next Generation Networks) келесі буын желілері. 

Телекоммуникация қызметтерінің конвергенция принципін жүзеге асырады. 

NGN желісі мультисервистік телекоммуникациялық желі деп те аталады. NGN 

желісі мен дәстүрлі желінің басты айырмашылығы-желі IP негізіндегі пакеттік 

коммутациялық желі ретінде жұмыс істейді. Желіні басқару икемді Softswitch 

қосқышын ұйымдастырады, ол сигналдық ақпарат арқылы желіге қосылыстар 

орнатады және қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді. Ал пайдаланушы деректері 

(сөйлеу, деректер, бейне) желі шлюздері арқылы өтеді және Softswitch арқылы 

өтпейді. 

2.4.1 Нұсқаға сәйкес ISDN телефон желісінің элементтерін таңдаңыз (2.1 

кесте). 

Бастапқыда ISDN қалалық телефон желісі жобасының моделін құру және 

зерттеу үшін NetCracker Professional  4.1 нұсқасының «Браузер» панелінен – 

PBX тармағын (Private branch exchange – автоматты телефон станциясы) 

таңдап, РВХ ашып, «Generic Devices» қалтасын таңдап, "суреттер" панелінде 

РВХ модельдері (телефон станцияларының әртүрлі түрлері) көрсетіледі және 

тінтуірдің көмегімен РВХ таңдау 

 

2.1 кесте - Бастапқы деректер 

Нұсқа PBX ТА Нұсқа PBX ТА Нұсқа PBX ТА 

1 2 4 10 2 7 19 2 10 

2 3 6 11 3 9 20 3 5 

3 4 8 12 4 11 21 4 5 

4 2 5 13 2 8 22 2 3 

5 3 7 14 3 10 23 3 4 
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6 4 9 15 4 7 24 4 4 

7 2 6 16 2 9 25 2 11 

8 3 8 17 3 11    

9 4 10 18 4 6    

 

біз оны "Жұмыс кеңістігі" панеліне жібереміз. 

Әрі қарай, «Браузер» панелінде біз Audio equipment тармағын табамыз 

және телефон аппараттары үшін бірдей әрекеттерді орындаймыз. 

Содан кейін «Браузер» панелінде біз бұлттардың тармағын табамыз және 

ISDN бұлтын таңдап, оны "Жұмыс кеңістігі" панеліне жібереміз (2.1 сурет). 

 

 
 

2.1 сурет – ISDN телефон желісінің элементтері 

 

2.4.2 Телефон аппараттарын АТС-қа қосыңыз. 

ТА-ны АЛ арқылы АТС-қа қосу  1 зертханалық жұмыстағыдай 

орындалады . 

2.4.3 АТС-ты ISDN бұлттары түріндегі көлік желісіне қосыңыз. 

АТС-ты ISDN бұлттары түріндегі көлік желісіне қосу үшін жалғау жолын 

(цифрлық тракт) пайдалану қажет. Басында «Modes» құралдар тақтасындағы 

Link devices батырмасын басу керек, содан кейін РВХ және ISDN бұлтын басу 

керек, Link Assistant қойындысы пайда болады, онда  РВХ Trunk портын 

таңдап, Link батырмасын басу керек. 

Содан кейін Link settings – те сандық тракт жұмысының хаттамасын 

таңдау керек – ISDN PRI, сандық тракт түрі – Twisted Pair (бұралған жұп), 

сандық тракт жылдамдығы – PRI және ұзындығы-1-ден 10 км-ге дейін.соңында 

жабу түймесін басыңыз (2.2 сурет). 
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Барлық РВХ қосу үшін бірдей алгоритмді орындаңыз. 

Нәтижесінде ISDN қалалық телефон желісінің жобалық моделі құрылуы 

керек, мысал 2.3-суретте келтірілген. 

2.4.4 ISDN қалалық телефон желісінің телефон аппараттары арасындағы 

трафикті тіркеңіз. 

 

 
 

2.2 сурет – Сандық тракт параметрлерін орнату 

 

 
 

2.3 сурет – ISDN қалалық телефон желісі жобасының моделі 

 

Трафикті тіркеу 1 зертханалық жұмыста да орындалады . 

2.4.5 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

ISDN Көлік желісінің жалғау желілерінде (цифрлық трактілерде) және 

АЛ-да статистиканы тіркеуді зертханалық жұмыста да орындау 1. ISDN 

қалалық телефон желісі жобасының жұмысының мысалы 2.4-суретте 

келтірілген. 

2.4.6 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда, желі элементтерінде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған 

жағдайда – желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

2.4.7 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 
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2.5 Бақылау сұрақтары 

 

2.5.1 ISDN телефон желісінің сипаттамасы. 

2.5.2 ISDN желісінің архитектурасы. 

2.5.3 Құрылған қалалық телефон желісі жабдықтарының сипаттамасы. 

 

 
 

2.4 сурет – ISDN қалалық телефон желісі жобасының моделінің жұмыс істеуі 

 

2.5.4 BRI негізгі қол жетімділік сипаттамасы. 

2.5.5 PRA бастапқы қол жетімділік сипаттамасы. 

2.5.6 ISDN компоненттері. 

2.5.7 BRI негізгі қатынау интерфейсі. 

2.5.8 PRA негізгі қатынау интерфейсі. 

2.5.9 ISDN Абоненттік сигнализациясы. 

2.5.10 SDN Абоненттік терминалдары. 

 

3 Зертханалық жұмыс № 3. SONET/SDH технологиясы бойынша 

оптикалық көлік желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

3.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: PDH және SONET/SDH 

технологияларын зерттеу; синхронды цифрлық иерархия жабдығына 

негізделген SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі 

жобасының моделін құру және зерттеу. 

 

3.2 Алдын ала дайындық 

 

Зерттеу: TDM технологиясын құру принципі (Time Division Multiplexing 

- уақытша мультиплекстеу); PDH плезиохронды цифрлық иерархиясын құру 

принципі (Plesiochronous Digital Hierarchy); SDH синхронды цифрлық 

иерархиясын құру принципі (Synchronous Digital Hierarchy) және құру принципі 
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SONET синхронды оптикалық желісі (Synchronous Optical networking). 

 

3.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

3.3.1 Нұсқаға сәйкес телефон желісінің элементтерін, соның ішінде 

SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық тасымалдау желісінің 

элементтерін таңдаңыз. 

3.3.2 Телефон аппараттарын PSTN бұлттарына қосыңыз. 

3.3.3 SONET / SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісін 

құру. 

3.3.4 SONET / SDH технологиясы бойынша оптикалық Көлік желісінің 

телефон аппараттары арасындағы трафикті тіркеу. 

3.3.5 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

3.3.6 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

3.3.7 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

3.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

Plesiochronous Digital Hierarchy-плезиохронды цифрлық иерархия - бұл 

телекоммуникациялық желілерде сандық тасымалдау жабдықтары арқылы 

үлкен көлемдегі деректерді беру үшін қолданылатын технология, мысалы: 

талшықты-оптикалық жүйелер және микротолқынды радио жүйелер. 

"Плезиохронды" термині гректің "жақын" дегенді білдіретін "plēsios" сөзінен 

және "уақыт" дегенді білдіретін "chronos" сөзінен шыққан және желінің жұмыс 

істеу принциптерін білдіреді, PDH желілері желінің әртүрлі бөліктері дерлік, 

бірақ толығымен синхрондалмаған күйде жұмыс істейді. PDH иерархиясын 

құрудың негізі-жылдамдығы 64 кбит/с болатын негізгі цифрлық арна (OCC). 

PDH жоғары деңгейлерін құруға арналған негізгі тарату жүйесі-ICM-30/32 беру 

жүйесі. 80-жылдардың басында осындай үш жүйе жасалды (Еуропада, 

Солтүстік Америкада және Жапонияда). Бұл жүйелер бірдей принциптерге ие, 

бірақ иерархиялардың әртүрлі деңгейлерінде мультиплекстеу 

коэффициенттерімен ерекшеленеді (3.1 кесте) [2,3]. 

 

3.1 Кесте - Иерархия деңгейлері 

Иерархия 

деңгейлері 

Иерархиялар үшін жіберу жылдамдығы 

Европалық, 

кбит/с 

Америкалық, кбит/с Жапондық, 

кбит/с 

0 64 64 (DS0) 64 

1 2048(E1) 1544(DS1) 1544(DS1) 

2 8448(E2) 6312(DS2) 6312(DS2) 

3 34368(E3) 44736(DS3) 32064(DSJ3) 

4 139264(E4) 274176 (МСЭ-Т) ұсынымдарына 

кірмейді) 

97728(DSJ4) 
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PDH технологиясы бойынша Көлік желілерінің жұмысындағы 

кемшіліктер SONET синхронды оптикалық желісінің дамуына, ал Еуропада 

SDH (synchronous Digital Hierarchy) ұқсас иерархиясының дамуына әкелді. 

SONET/SDH-бұл көліктік телекоммуникациялық желі технологиясы. Sci 

стандарттары (синхронды цифрлық иерархия) сандық сигналдардың 

сипаттамаларын анықтайды, соның ішінде кадр құрылымы (цикл), 

мультиплекстеу әдісі, сандық жылдамдық иерархиясы және интерфейс код 

үлгілері және т.б. 3.2-кестеде SDH /SONET иерархиясының деңгейлері 

көрсетілген. 

 

 3.2 кесте – Сәйкес стандарттар мен тарату жылдамдықтар 
SONET 

оптикалық 

тасымалдаушы 

деңгейі 

SONET кадр  

пішімі 

Сызықтық сигнал 

беру жылдамдығы, 

Мбит/с  

SDH деңгейі 

және кадр 

пішімі  

SONET-тегі 

баламасы 

OC-1 STS-1 51,840 - - 

OC-3 STS-3 155,520 STM-1 STS-3c 

OC-9 STS-9 466,560 STM-3 - 

OC-12 STS-12 622,080 STM-4 STS-12c 

OC-18 STS-18 933,120 STM-6 - 

OC-24 STS-24 1244,160 STM-8 - 

ОС-36 STS-36 1866,240 STM-13 - 

ОС-48 STS-48 2488,320 STM-16 STS-48c 

ОС-96 STS-96 4676,640 STM-32 - 

ОС-192 STS-192 9953,280 STM-64 - 

ОС-384 STS-384 19906,560 - - 

ОС-768 STS-768 39813,120 STM-256  

 

3.4.1 Нұсқаға сәйкес телефон желісінің элементтерін, соның ішінде 

SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісінің элементтерін 

таңдаңыз (3.3 кесте). 

 

3.3 кесте - Бастапқы деректер 
Нұсқа PSTN SONET/SDH 

жабдықтары 

ТА Нұсқа PSTN SONET/SDH 

жабдықтары 

ТА 

1 2 2 5 14 6 3 10 

2 3 3 6 15 6 2 9 

3 4 4 8 16 2 2 6 

4 5 5 10 17 3 3 8 

5 6 6 12 18 4 4 10 

6 3 2 6 19 5 5 9 

7 4 3 8 20 6 6 7 

8 5 4 10 21 3 2 7 

9 6 5 11 22 4 3 11 
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10 4 2 9 23 5 4 11 

11 5 3 9 24 6 5 8 

12 6 4 11 25 4 2 7 

13 5 2 8     

 

SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі жобасының 

моделін құру және зерттеу үшін басында "Браузер" панелінде – audio equipment 

тармағын таңдау керек және "суреттер" панелінде телефон аппараттарының 

модельдері көрсетіледі және тінтуірдің көмегімен оны "жұмыс кеңістігі" 

панеліне ауыстырамыз.  

Әрі қарай, "Браузер" панелінде біз Clouds тармағын таңдаймыз және 

"суреттер" панелінде әртүрлі бұлттар пайда болады, PSTN бұлттарын таңдап, 

оларды "жұмыс кеңістігі" панеліне апарамыз, содан кейін біз SONET/SDH үшін 

де солай жасаймыз (3.1 сурет). 

 

 
  

3.1 сурет - SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық Көлік желісінің 

элементтері 

 

3.4.2 Телефон аппараттарын PSTN бұлттарына қосыңыз. 

Tелефон аппаратын aбоненттік жол арқылы PSTN бұлттарына қосу 

алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай орындалады. 

3.4.3 SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісін құру. 

Ол үшін PSTN бұлттарын SONET/SDH жабдығы арқылы бір-біріне қосу 

керек. 

SONET / SDH жабдықтарына PSTN бұлтының сандық трактіне қосылу 

алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай орындалады. Бұл жағдайда сіз Circuit 

switching портының түрін, кабельдің кез келген түрін, сандық трактаттың кез 

келген жылдамдығын және ұзындығын-1-ден 10 км-ге дейін пайдалануыңыз 

керек. 

SONET/SDH жабдығын SONET / SDH-мен қосу порттар арқылы сандық 

тракт бойынша жүзеге асырылады, сондай-ақ алдыңғы зертханалық 

жұмыстарда. Бұл жағдайда circuit switching портының түрін, кабельдің кез 

келген түрін, цифрлық трактаттың кез-келген жылдамдығын және км-дегі кез 

келген ұзындықты пайдалану қажет. 
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SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі жобасының 

схемасы 3.2-суретте көрсетілген. 

3.4.4 SONET / SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісінің 

телефон аппараттары арасындағы трафикті тіркеу. 

Трафикті тіркеу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай жүзеге 

асырылады. 

 

 
 

3.2 сурет-SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі 

жобасының моделі 

 

3.4.5 желіде статистиканы тіркеңіз. 

SONET/SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісінің жалғау 

желілерінде (цифрлық трактілерде) және абонеттік жолдарда статистиканы 

тіркеуді алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай орындау қажет. SONET/SDH 

технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі жобасының жұмыс істеуінің 

мысалы 3.3-суретте келтірілген. 

 

 
 

3.3-сурет-SONET / SDH технологиясы бойынша оптикалық көлік желісі 

жобасы моделінің жұмыс істеуі 
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3.4.6 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған, 

желіде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған жағдайда – желі 

параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

3.4.7 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

3.5 Бақылау сұрақтары 

 

3.5.1 "Плезиохрон" сөзі нені білдіреді? PDH негізінде құрылған 

жүйелерді атаңыз. 

3.5.2 E1 ағынының құрылымын сипаттаңыз. 

3.5.3 E1 ағынының аралық экстракциясы бар PDH желісінің мысалын 

сипаттаңыз. 

3.5.4 PDH технологиясының ерекшеліктерін келтіріңіз. 

3.5.5 PDH технологиясының кемшіліктерін түсіндіріңіз. 

3.5.6 "Синхронды" сөзі нені білдіреді? PDH негізінде құрылған жүйелерді 

атаңыз. 

3.5.7 Циклды SDH-ге беру ұзақтығы. 

3.5.8 SDH-иерархия циклінің құрылымы. 

3.5.9 "Виртуалды контейнер" нені білдіреді? Олардың түрлері. 

3.5.10 SDH технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктері. 

 

4 № 4 зертханалық жұмыс. Х. 25 технологиясы бойынша деректерді 

беру желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

4.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: Х.25 технологиясын зерттеу; Х.25 

технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру желісінің жобалық 

моделін құру және зерттеу.  

 

4.2 алдын ала дайындық  

 

Зерттеу: Х.25 технологиясы; Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желілерін құру принципі. 

 

4.3 жұмыс тапсырмасы 

 

4.3.1 Нұсқаға сәйкес Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желісінің элементтерін таңдаңыз. 

4.3.2 Жұмыс станцияларын маршрутизаторға, маршрутизаторларды X.25 

бұлтына қосыңыз.  

4.3.3 Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру 

желісінің жұмыс станциялары арасындағы трафикті тіркеу 

4.3.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 
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4.3.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

4.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

4.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

X.25-бұл ITU-T (International telecommunications Union–

Telecommunication Standardization Sector-"ХЭО-Т" - халықаралық 

телекоммуникация одағы телекоммуникация секторы) хаттамасы болып 

табылады. Бастапқыда оны халықаралық телефония және телеграф 

консультативтік комитеті (ICCTT – CCITT - Comité Consultatif International 

Téléphonique et Télégraphiqu, қазіргі уақытта ITU-T) бірқатар жобаларда 

анықтады және 1976 жылы "қызғылт сары кітап" деп аталатын басылымда 

нақтыланды [2, 3, 4]. 

Х.25 стандарты абоненттер (желі тораптары) мен пакеттерді 

коммутациялау орталықтары арасында деректер алмасу рәсімдері мен 

ережелерін айқындайды немесе деректердің соңғы жабдығы (ООД – DTE - Data 

Terminal Equipment) мен деректерді беру аппаратурасы (АПД - DCE - Data 

Circuit-Terminating Equipment - Data Communication Equipment) арасындағы 

интерфейсті реттейді.  

X.25 ұсынысы хаттамалардың үш деңгейін сипаттайды - OSI желілік 

моделіне сәйкес физикалық, арналық, желілік (Open Systems Interconnection 

Model-ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделі). 

H.25 желісінің басты ерекшелігі-желі компоненттері арасындағы 

ақпараттық өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету үшін виртуалды арналарды 

пайдалану. H.25 желісіндегі ақпарат алмасу ISDN желілеріндегі ұқсас процеске 

ұқсас.  

H.25 желісі байланыс орнатуды растау және қателерді түзету 

хаттамаларын екі деңгейде қолдану арқылы сенімсіз байланыс желілерінде 

жақсы жұмыс істейді: арна және желі. Х.25 желілерінде арналық және желілік 

деңгейлердің ең дамыған хаттамалары бар. 

Х.25 хаттамасы пакет негізінің өлшемдерін анықтайды 16, 32, 64, 128, 

256, 512 және 1024 байт. Негізгі өлшемі-128 байт. 

Х.25 желінің артықшылықтары: 

- желіде пакеттерді кепілдендірілген жеткізу қамтамасыз етіледі; 

қателердің пайда болуын және баламалы маршруттау механизмінің болуын 

үнемі тиімді бақылауға байланысты желінің жоғары сенімділігі; 

- аналогтық және цифрлық арналар бойынша, бөлінген және 

коммутацияланатын арналар бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі; 

- нақты уақыт режимінде бірнеше абоненттер арасында бір физикалық 

қол жеткізу арнасын бөлу мүмкіндігі.  

Желінің кемшіліктері Х.25: 

- деректерді берудің төмен жылдамдығы-әдетте 56-дан 64 кбит/с-қа дейін 

(ақпараттың дұрыстығын бақылаудың дамыған механизмдеріне байланысты); 
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- уақыт кідірісіне сезімтал трафикті (цифрланған дауыс, бейне ақпарат) 

жеткізе алмау. 

4.4.1 Нұсқаға сәйкес Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желісінің элементтерін таңдаңыз (4.1 кесте). 

 

4.1 кесте - Бастапқы деректер 
Нұсқа  Х.25 

бұлты 

 

Маршру-

тизатор 

Жұмыс 

станциялары 

Нұсқа Х.25 

бұлты 

 

Маршру-

тизатор 

Жұмыс 

станциялары 

1 1 3 6 14 2 4 11 

2 2 2 4 15 1 3 10 

3 3 3 6 16 2 2 8 

4 1 4 7 17 3 3 7 

5 2 3 9 18 1 4 10 

6 3 4 8 19 2 3 12 

7 2 4 9 20 3 4 9 

8 1 3 3 21 2 4 13 

9 2 2 6 22 1 3 7 

10 3 3 10 23 2 2 10 

11 1 4 8 24 3 3 12 

12 2 3 11 25 1 4 9 

13 3 4 10     

 

Х.25 технологиясы бойынша деректер желісінің жобалық моделін құру 

және зерттеу үшін басында" Браузер "панелінен-LAN workstations таңдау 

керек, ал" суреттер "панелінде дербес компьютерлердің модельдері (жұмыс 

станциялары деп те аталады) көрсетіледі және тінтуірдің көмегімен тиісті 

нұсқаны таңдап, оны"жұмыс кеңістігі"панеліне жіберу керек.  

Әрі қарай, "Браузер" панелінде Clouds таңдаңыз және "суреттер" 

панелінде әртүрлі бұлттар пайда болады, X.25 бұлтын таңдап, оны "жұмыс 

кеңістігі" панеліне жіберіңіз. 

Содан кейін "браузер" панелінде біз Routers and bridges тармағын 

таңдаймыз, онда Low end қойындысы және Generic Devices қалтасы бар және 

"суреттер" панелінде Low-end Router маршрутизаторы көрінеді, оны таңдап, 

"жұмыс кеңістігі"панеліне жібереміз. 4.1-суретте деректер желісінің 

элементтері көрсетілген. 

4.4.2 Жұмыс станцияларын маршрутизаторға, маршрутизаторларды X.25 

бұлтына қосыңыз.  

Жұмыс станцияларын X.25 бұлтындағы маршрутизатор мен 

маршрутизаторларға қосу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай 

орындалады. Нәтижесінде Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректер желісі жобасының моделі жасалды. 
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4.1 сурет - Деректер желісінің элементтері 

 

4.4.3 Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру 

желісінің жұмыс станциялары арасындағы трафикті тіркеу. 

Деректер трафигін тіркеу үшін "режимдер" тақтасындағы Set traffic 

түймесін басыңыз, екі жұмыс станциясын (PC – PC (3)) тінтуірмен нұқыңыз, 

олардың арасында деректер трафигін тіркеу керек. Profiles қойындысы пайда 

болады, онда сіз Small office environment трафигін бөлектеуіңіз керек (4.2-

суретті қараңыз). Әрі қарай Profiles қойындысында Edit түймесін басып трафик 

параметрлерін Traffic қойындысына жазыңыз: 

− Transaction Size (транзакция мөлшері) - Constant-128 байт; 

− Time Between Transactions (транзакциялар арасындағы уақыт) - 

қалыпты-5-тен 100 секундқа дейін; 

− Application Layer Protocol (қолданбалы деңгей хаттамасы) - Generic; 

− Class Of Service (қызмет көрсету класы) – Low; 

− Label (белгі) - 0 (4.3 суретті қараңыз). 

Содан кейін түймесін басыңыз ОК. сұрауда: Do you want to update 

parameters in data flows based on the changed profile? (Өзгертілген профиль 

негізінде деректер ағындарындағы параметрлерді жаңартқыңыз келе ме?) Иә 

түймесін басу керек. Ал Profiles қойындысында Assign (тағайындау) түймесін 

басыңыз. Сұрауға: cannot save profile database? OK түймесін басыңыз. 

4.4.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру желісінің 

желілерінде статистиканы тіркеу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай 

жүзеге асырылады. Х.25 технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді 

беру желісі жобасының моделінің жұмыс істеу мысалы 4.4-суретте келтірілген. 
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4.2 сурет -Деректер трафигі үшін Profiles қойындысы 

 

 
4.3 сурет -Трафик параметрлерін тіркеу Х.25 

 

 
4.4 сурет - Х.25 деректерді беру желісі жобасы моделінің жұмыс істеуі 

 

4.4.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған, 

желіде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған жағдайда – желі 

параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

4.4.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 
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4.5 Бақылау сұрақтары 

 

4.5.1 .25 технологиясы қандай сипаттамаларға ие?  

4.5.2 желі құрылымын беріңіз х. 25. 

4.5.3 DTE мақсаты қандай? 

4.5.4 DCE мақсаты қандай? 

4.5.5 Х.25 коммутаторының мақсаты қандай? 

4.5.6 X.25 желісінің хаттамалары.  

4.5.7 Пакет құрылымы х.25. 

4.5.8 Кадр форматы х. 25. 

4.5.9 Желінің жұмыс принципі х.25. 

4.5.10 Х.25 технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктері? 

 

5 № 5 Зертханалық жұмыс. Frame Relay технологиясы бойынша 

деректер желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

5.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: Frame Relay технологиясын зерттеу; 

Frame Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер желісі 

жобасының моделін құру және зерттеу.  

 

5.2 Алдын ала дайындық  

 

Frame Relay технологиясын меңгеріп; осы технология бойынша жұмыс 

істейтін деректерді беру желілерін құру принципін талдау. 

 

5.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

5.3.1 Нұсқаға сәйкес Frame Relay технологиясымен жұмыс істейтін 

деректер желісінің элементтерін таңдаңыз. 

5.3.2 Жұмыс станцияларын маршрутизаторға, маршрутизаторларды 

Frame Relay бұлтына немесе SONET/SDH жабдығына, Frame Relay бұлтын 

SONET/SDH-ге қосыңыз.  

5.3.3 Frame Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер 

желісінің жұмыс станциялары арасындағы трафикті тіркеңіз. 

5.3.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

5.3.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

5.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 
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5.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

Frame Relay (FR) - "Кадрлық реле" дегенді білдіреді. Frame Relay 

желілеріне арналған ITU-T стандарттары 1984 жылы үлкен көлемдегі 

деректерді беру үшін  өткізу қабілеттілігі жоғары. Ғаламдық желілерді 

ұйымдастыру құралы ретінде ұсынылды. Содан кейін мұндай желілерге 

қойылатын талаптар өскен сайын қосымша стандарттар қабылданды. Frame 

Relay желілері ITU-T I. 451/Q. 931 және Q. 922 стандарттарымен сипатталады 

және ғаламдық желілерді ұйымдастырудың кең таралған құралы болып 

табылады. Бастапқыда Frame Relay желілерінің типтік іске асырулары 56 

Кбит/с және 2 Мбит/с беру жылдамдығын қамтамасыз етті, болашақта осы 

типтегі желілер 45 Мбит/с дейін жылдамдықты қамтамасыз ете бастады [2, 3, 

4, 5].  

Frame Relay желілерінде X.25 желілерімен ортақ элементтер бар. 

Мысалы, екі типтегі желілерде пакеттік коммутация виртуалды арналар 

арқылы қолданылады (Frame Relay желілерінде виртуалды қосылыстар деп 

аталады - виртуалды тізбектер (VC)). H. 25 желілері сияқты, Frame Relay 

желілеріндегі виртуалды қосылыстар теру (SVC - switched Virtual Circuits) 

немесе тұрақты (PVC - Permanent Virtual Circuits) болуы мүмкін. Frame Relay 

желілерінде терминалды жабдық (DTE) маршрутизатор, коммутатор, негізгі 

байланыс контроллері немесе Frame Relay ғаламдық желісіне қосылған кейбір 

желілік құрылғы болып табылатын деректер аппаратурасына (DCE) қосылған 

компьютер болуы мүмкін. 

Х.25 желілерінен айырмашылығы, Frame Relay желілері өздерінің 

қателерді анықтау механизмдері бар заманауи желілермен өзара әрекеттесе 

алады. Frame Relay желілері деректердің жоғары жылдамдығына қол жеткізуге 

мүмкіндік береді, жаңа Желілік технологияларда аралық түйіндерде қателерді 

анықтау құралдары бар, сондықтан Frame Relay желілерінің өзінде қателерді 

тексеруге Елеулі тексерулер жүргізілмейді (яғни, бұл желілер байланыссыз 

қызметтер болып табылады). Егер аралық түйіндер байқамаған қателер 

анықталса, онда бүлінген пакеттер жай тасталады. Сондай-ақ, желіде шамадан 

тыс жүктеме болған кезде пакеттер тасталады.  

5.4.1 Нұсқаға сәйкес Frame Relay технологиясымен жұмыс істейтін 

деректер желісінің элементтерін таңдаңыз (5.1 кесте). 

 

5.1 кесте - Бастапқы деректер 

Нұсқа Frame Relay 

Бұлты 

SONET/SDH 

жабдық 

Маршрутизатор 

(Router) 

Жұмыс 

станциялары 

1 4 4 8 16 

2 3 2 10 18 

3 2 2 8 15 

4 1 2 6 11 

5 3 1 6 13 

6 2 1 5 11 
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Frame Relay технологиясы бойынша деректерді беру желісінің жобалық 

моделін құру және зерттеу үшін алдымен "Браузер" панелінде-LAN 

workstations тармағын таңдау керек және «Изображения»  панелінде жұмыс 

станцияларының модельдері көрсетіледі және нұсқаға сәйкес Generic 

Computer таңдау керек және оны тінтуірдің көмегімен «Рабочее пространство» 

панеліне ауыстырыңыз.  

Әрі қарай, "Браузер" панелінде біз Clouds тармағын таңдаймыз және 

"суреттер" панелінде әртүрлі бұлттар пайда болады, Frame Relay бұлтын және 

SONET/SDH жабдығын таңдап, оларды "жұмыс кеңістігі" панеліне жібереміз. 

Содан кейін біз Low-end Router маршрутизаторларын орнату үшін 4 

зертханалық жұмысындағыдай алгоритм жасаймыз. 5.1-суретте деректер 

желісінің элементтері көрсетілген. 

7 1 1 4 11 

8 3 2 5 12 

9 2 2 4 10 

10 1 2 3 8 

11 3 1 4 10 

12 2 1 3 9 

13 1 1 3 8 

Нұсқа Frame Relay 

Бұлты 

SONET/SDH 

жабдық 

Маршрутизатор 

(Router) 

Жұмыс 

станциялары 

14 3 2 10 20 

15 2 2 8 16 

16 1 2 6 12 

17 3 1 6 12 

18 2 1 5 10 

19 1 1 4 8 

20 3 2 5 10 

21 2 2 4 8 

22 1 2 3 6 

23 3 1 4 8 

24 2 1 3 6 

25 1 1 3 6 
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5.1 сурет - Frame Relay деректер желісінің элементтері 

 

5.4.2 Жұмыс станцияларын маршрутизаторға, маршрутизаторларды 

Frame Relay бұлтына немесе SONET/SDH жабдығына, Frame Relay бұлтын 

SONET/SDH-ге қосыңыз.  

Қосылу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай, маршрутизаторларда, 

Frame Relay бұлттарында, SONET/SDH жабдықтарында порттарды таңдаңыз - 

Frame Relay, және жұмыс ХАТТАМАСЫ - Frame Relay. Нәтижесінде Frame 

Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер желісі жобасының 

моделі жасалады. 

5.4.3 Frame Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер 

желісінің жұмыс станциялары арасындағы трафикті тіркеңіз.  

Тіркелу 4 зертханалық жұмыс сияқты орындалады, бірақ транзакция 

мөлшері (пакет өлшемі) Frame Relay жақтауының өлшеміне сәйкес келуі керек. 

Трафикті тіркеу кезінде traffic скриншоты зертханалық есепте келтірілген. 

5.4.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

Frame Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер желісі 

желілерінде статистиканы тіркеуді алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай 

орындау керек. Frame Relay технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректер 

желісі жобасының моделінің жұмыс істеу мысалы 5.2-суретте келтірілген. 
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5.2 сурет - Frame Relay деректер желісі жобасының моделінің жұмыс 

істеуі 

 

5.4.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған, 

желіде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған жағдайда – желі 

параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

5.4.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

5.5 Бақылау сұрақтары 

 

5.5.1 Frame Relay технологиясы қандай сипаттамаларға ие? 

5.5.2 Frame Relay желісінің құрылымын беріңіз? 

5.5.3 Frame Relay желісіндегі DTE мақсаты қандай? 

5.5.4 Frame Relay желісіндегі барлық мақсаттар қандай? 

5.5.5 негізгі кадрдың мақсаты қандай? 

5.5.6 Frame Relay кадр пішімі. 

5.5.7 Frame Relay желісінің жұмыс принципі. 

5.5.8 Frame Relay коммутациясы және виртуалды арналары. 

5.5.9 Frame Relay протоколдарының Стегін сипаттаңыз. 

5.5.10 Frame Relay технологиясының артықшылықтары мен 

кемшіліктері? 

 

6 № 6 зертханалық жұмыс. АТМ технологиясы бойынша деректерді 

беру желісі жобасының моделін құру және зерттеу 

 

6.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: АТМ технологиясын зерттеу; АТМ 

технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру желісі жобасының 

моделін құру және зерттеу.  

 

6.2 Алдын ала дайындық  

 

АТМ технологиясын және АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін 
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деректерді беру желілерін құру принципін оқып үйрену. 

 

6.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

6.3.1 Нұсқаға сәйкес АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желісінің элементтерін таңдаңыз. 

6.3.2 Желінің барлық элементтерін бір-біріне қосып, АТМ деректер 

желісінің жобалық моделін жасаңыз.  

6.3.3 АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру 

желісінің жұмыс станциялары арасында трафикті тіркеу. 

6.3.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

6.3.5 АТМ деректер беру желісіндегі деректерді беру трафигінің 

параметрлерін өзгерту. 

6.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

6.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

ATM технологиясы (Asynchronous Transfer Mode - асинхронды 

тасымалдау режимі) - кең жолақты интегралды қызмет көрсетудің цифрлық 

желілерінде (B-ISDN) гетерогенді ақпаратты бір уақытта беру мәселесінің 

алғашқы шешімі болып табылады. ATM технологиясымен жұмыс істейтін B-

ISDN желілері пакеттік коммутацияны және гетерогенді ақпаратты пакеттік 

беруді пайдаланады, ақпаратты тасымалдау әдісі-асинхронды уақытша 

мультиплекстеу принципіне негізделген [3, 4, 5]. 

АТМ технологиясының мәні – ақпараттың барлық түрлерін белгіленген 

ұзындықтағы пакеттермен тасымалдауға негізделген - "АТМ ұяшықтары" деп 

те аталады, мұнда әртүрлі абоненттерден алынған ұяшықтар ағындары 

бірыңғай цифрлық трактатта асинхронды түрде мультиплекстелген. 

ATM әдісі байланысқа бағытталған: кез келген ақпаратты беру алдында 

жіберуші мен деректерді алушы арасындағы виртуалды байланысты (теру 

немесе тұрақты) Ұйымдастыру болады, бұл кейіннен маршруттау 

процедураларын жеңілдетеді. Деректер байланыс арналары арқылы берілмес 

бұрын ұзындығы 48 октет (октет - 8 биттік байт) ақпараттық бөліктерге бөлінеді 

және оларға АТМ – 53 октет ұяшығындағы (пакетіндегі) барлығы тақырып (5 

байт) қосылады. Ұяшықтар виртуалды арналар арқылы беріледі, олардың 

тақырыбында байланыс орнату үшін екі құрылғы арасында ұйымдастырылған 

логикалық арналардың идентификаторы бар. Бір физикалық байланыс 

арнасында әртүрлі виртуалды арналарға жататын ұяшықтар ортақ 

пайдаланылады. Соңғы деректер жабдықтарының әртүрлі жиынтықтарынан 

келетін ұяшықтар байланыс арнасында топтық сигналды қалыптастыру үшін 

біріктіріліп, желі түйіндерінде ауыстырылады. 

6.4.1 Нұсқаға сәйкес АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желісінің элементтерін таңдаңыз (6.1 кесте). 
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6.1 кесте - Бастапқы деректер 
Нұсқ

а 

АТМ 

бұлт

ы 

SONET/SD

H 

жабдық 

Жұмыс 

станциялар

ы 

Нұсқ

а 

АТМ 

бұлт

ы 

SONET/SD

H 

жабдық 

Жұмыс 

станциялар

ы 

1 4 4 16 14 3 2 20 

2 3 2 18 15 2 2 16 

3 2 2 15 16 1 2 12 

4 1 2 11 17 3 1 12 

5 3 1 13 18 2 1 10 

6 2 1 11 19 1 1 9 

7 1 1 11 20 3 2 10 

8 3 2 12 21 2 2 8 

9 2 2 10 22 1 2 7 

10 1 2 8 23 3 1 9 

11 3 1 10 24 2 1 7 

12 2 1 9 25 1 1 8 

13 1 1 12     

 

АТМ технологиясы бойынша деректерді беру желісінің жобалық моделін 

құру және зерттеу үшін алдымен "Браузер" панелінде - Lan workstations 

тармағын таңдау керек және "суреттер" панелінде жұмыс станцияларының 

модельдері көрсетіледі және Нұсқаға сәйкес ATM Workstation моделін таңдау 

керек және оларды тінтуірдің көмегімен "жұмыс кеңістігі" панеліне жібереміз. 

Әрі қарай, "Браузер" панелінде біз Clouds тармағын таңдаймыз және 

"суреттер" панелінде әртүрлі бұлттар пайда болады, АТМ бұлты мен 

SONET/SDH жабдықтарын таңдап, оларды "жұмыс кеңістігі" панеліне 

жібереміз. 

6.1-суретте АТМ деректер желісінің элементтері көрсетілген. 

 

 
 

6.1 сурет - АТМ деректер желісінің элементтері 

 

6.4.2 желінің барлық элементтерін бір-біріне қосып, АТМ деректер 

желісінің жобалық моделін жасаңыз.  

ATM Workstation жұмыс станцияларында, ATM бұлттарында, 
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SONET/SDH жабдықтарында - ATM порттарын және жұмыс хаттамасын 

таңдаңыз. Нәтижесінде АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін 

деректерді беру желісі жобасының моделі құрылады. 

6.4.3 АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру 

желісінің жұмыс станциялары арасында трафикті белгілеу.  

Тіркеу 4 зертханалық жұмыс сияқты орындалады, бірақ транзакция 

мөлшері (пакет өлшемі) АТМ кадрының өлшеміне сәйкес келуі керек. Трафикті 

тіркеу кезінде traffic скриншоты зертханалық есепте келтірілген. 

6.4.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді беру желісінің 

желілерінде статистиканы тіркеу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай 

жүзеге асырылады. АТМ технологиясы бойынша жұмыс істейтін деректерді 

беру желісі жобасының моделінің жұмыс істеу мысалы 6.2-суретте келтірілген. 

 

 
6.2 сурет - АТМ деректер желісі жобасының моделінің жұмыс істеуі 

 

6.4.5 АТМ деректер беру желісіндегі деректерді беру трафигінің 

параметрлерін өзгерту. 

Time Between Transactions (транзакциялар арасындағы уақыт) 

параметрін өзгерту – Constant – 0,001 секунд.  

АТМ деректер желісі жобасының моделінің қай бөлігінде трафик 

қарқындылығының критикалық мәндерге дейін өскенін анықтаңыз және 

себебін түсіндіріңіз (6.3 сурет). 

 

 
 

6.3 сурет - Деректерді беру трафигі параметрін өзгерткеннен кейін АТМ 

деректерді беру желісі жобасының моделінің жұмыс істеуі 
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6.4.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

6.5 Бақылау сұрақтары 

 

6.5.1 АТМ технологиясы қандай сипаттамаларға ие? 

6.5.2 АТМ желісінің құрылымын беріңіз. 

6.5.3 "Пайдаланушы желі" интерфейсіндегі АТМ ұяшығының пішімі. 

6.5.4 "Желі-желі" интерфейсіндегі АТМ ұяшығының форматы. 

6.5.5 АТМ желісіндегі виртуалды жол, виртуалды арна дегеніміз не? 

6.5.6 АТМ ұяшықтарын желі арқылы беру принципі. 

6.5.7 АТМ анықтамалық моделін сипаттаңыз. 

6.5.8 АТМ желісінде қандай қосқыштар бар? 

6.5.9 АТМ желісінде қандай коммутация әдісі қолданылады? Әдістің 

жұмыс принципін түсіндіріңіз. 

6.5.10 АТМ технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктері? 

 

7 № 7 зертханалық жұмыс. WAN Ғаламдық деректер желісі 

жобасының моделін құру және зерттеу 

 

7.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: WAN технологиясын зерттеу; WAN 

Ғаламдық деректер желісі жобасының моделін құру және зерттеу. 

 

7.2 Алдын ала дайындық  

 

WAN технологиясы және WAN Ғаламдық деректер желісін құру 

принциптерін оқып үйрену. 

 

 

7.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

7.3.1 Нұсқаға сәйкес WAN Ғаламдық деректер желісінің элементтерін 

таңдаңыз. 

7.3.2 Желінің барлық элементтерін өзара қосыңыз және Wan Ғаламдық 

деректер желісінің жобалық моделін жасаңыз.  

7.3.3 WAN Ғаламдық деректер желісінің жұмыс станциялары арасындағы 

трафикті тіркеңіз. 

7.3.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

7.3.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

7.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

 



 

 

48  

7.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

WAN (Wide Area Network) технологиясы-бұл ғаламдық есептеу желісі-

бұл үлкен географиялық аймаққа таралатын телекоммуникациялық желі. 

Ғаламдық есептеу желілері көбінесе жалға алынған телекоммуникациялық 

арналар арқылы құрылады. 

Ғаламдық есептеу желісі-бұл кеңселерді, деректер орталықтарын, бұлтқа 

негізделген қосымшалар мен қоймаларды байланыстыратын технология. Бұл 

желі "Ғаламдық" деп аталады, өйткені ол бір ғимараттан немесе үлкен 

кампустан асып түседі және белгілі бір географиялық аймақта немесе тіпті 

бүкіл әлемде таралған бірнеше орындарды қамтиды [3, 4, 5].  

7.4.1 Нұсқаға сәйкес WAN Ғаламдық деректер желісінің элементтерін 

таңдаңыз (7.1 кесте). 

WAN Ғаламдық деректер желісінің жобалық моделін құру және зерттеу 

үшін басында "Браузер" панелінде Clouds тармағын таңдау керек және 

"суреттер" панелінде әртүрлі бұлттар көрініс табады, WAN бұлтын, ISDN 

бұлттарын, х. 25 бұлттарын, АТМ бұлттарын, Frame Relay бұлттарын және 

SONET/SDH жабдықтарын таңдап, оларды SONET / SDH жабдығына 

ауыстырыңыз жұмыс кеңістігі панелі. 

Әрі қарай, "Браузер" панелінде- LAN workstations тармағын таңдаңыз 

және "суреттер" панелінде жұмыс станцияларының модельдері көрсетіледі, әр 

бұлт пен жабдық үшін жұмыс станцияларының моделін таңдау керек, және 

 

7.1 кесте - Бастапқы деректер 
Нұсқа WAN 

бұлты 

ISDN 

бұлты 

 Х.25 

бұлты 

АТМ 

бұлты 

Frame 

Relay 

бұлты 

SONET/SDH 

Жабдық 

Жұмыс 

станциялары 

1 1 1 1 1 1 2 12 

2 1 1 1 1 2 1 13 

3 1 1 1 2 1 1 14 

4 1 1 2 1 1 1 11 

5 1 2 1 1 1 1 10 

6 1 1 1 1 1 3 14 

7 1 1 1 1 3 1 15 

8 1 1 1 3 1 1 16 

9 1 1 3 1 1 1 13 

10 1 3 1 1 1 1 12 

11 1 1 1 1 2 2 14 

12 1 1 1 2 2 1 15 

13 1 1 2 2 1 1 16 

14 1 2 2 1 1 1 13 

15 1 2 1 1 1 2 12 

16 1 1 2 1 2 1 17 

17 1 1 1 1 1 1 12 
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18 1 2 1 1 1 - 10 

19 1 1 2 1 - 1 13 

20 1 1 - 2 1 1 11 

21 1 - 1 1 2 1 14 

22 1 1 1 - 1 2 9 

23 1 3 1 1 1 - 15 

24 1 1 3 1 - 1 16 

25 1 1 - 3 1 1 17 

тінтуірдің көмегімен біз оларды "жұмыс кеңістігі" панеліне апарамыз.  

7.1-суретте WAN Ғаламдық деректер желісінің элементтері көрсетілген. 

7.4.2 Желінің барлық элементтерін өзара қосыңыз және WAN Ғаламдық 

деректер желісінің жобалық моделін жасаңыз.  

Қосылу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай, жұмыс 

станцияларында, бұлттарда, SONET/SDH жабдықтарында қолданылатын 

технологияға сәйкес порттар мен протоколдарды таңдау қажет.  

Егер PC жұмыс станциясын SONET/SDH жабдығына тікелей қосу мүмкін 

болмаса, онда PC-де SONET/SDH аппараттық порттарында қолданылатын 

технология бойынша порт құруға мүмкіндік беретін адаптер орнатылуы керек. 

 
7.1 сурет - WAN Ғаламдық деректер желісінің элементтері 

 

Басында SONET/SDH-де қандай порттар бар екенін тексеру керек, ол 

үшін SONET/SDH бөлектеңіз және тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, 

қойынды шығады, онда Properties сипаттары ашылады: SONET Port  басып, 

SONET аппараттық құралында қандай порттар бар екенін тексеріңіз (7.2 сурет). 

Әрі қарай, сол алгоритм бойынша біз РС жұмыс станциясының порттарын 

тексереміз, онда тек СОМ порты бар. 

Біз РС-ге ATM портын орнатамыз, ол үшін "Браузер" панелінде LAN 
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adapters тармағын таңдап, оны ашып, ATM тармағын таңдаймыз, ал "суреттер" 

панелінде ATM adapter көрінеді, оны таңдап, тінтуірдің көмегімен РС-ге 

жібереміз, ATM порты жұмыс станциясында орнатылғанына көз жеткізіңіз. Біз 

РС-ді SONET/SDH-ге қосамыз. 

Нәтижесінде WAN Ғаламдық деректер желісі жобасының моделі 

жасалады (7.3 сурет). 

 

 
7.2 сурет - SONET/SDH аппараттық порттары 

 

 
7.3 сурет - WAN Ғаламдық деректер желісі жобасының моделі  

 

7.4.3 WAN Ғаламдық деректер желісінің жұмыс станциялары арасындағы 

трафикті тіркеңіз. 

Тіркеуді алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай орындаңыз, мысалы, 

АТМ ұяшығы үшін деректер трафигін орнатыңыз (7.4 сурет), сіз басқа трафик 

параметрлерін орната аласыз-мысалы, пакет түрі (X. 25 пакеті, Frame Relay 

пакеті және т.б.). Трафикті тіркеу кезінде traffic скриншоты зертханалық 

есепте келтірілген. 
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7.4 сурет - Деректерді беру трафигінің параметрлерін тіркеу 

 

7.4.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

WAN Ғаламдық деректер желісінің желілерінде статистиканы тіркеу 

алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай жүзеге асырылады. WAN Ғаламдық 

деректер желісі жобасының моделінің жұмысының мысалы 7.5-суретте 

келтірілген. 

 
7.5 сурет - Wan Ғаламдық деректер желісі жобасының моделінің жұмыс 

істеуі 

 

7.4.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған, 

желіде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған жағдайда – желі 

параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

7.4.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

7.5 Бақылау сұрақтары 

 

7.5.1 WAN дегеніміз не? WAN сипаттамалары. 

7.5.2 WAN желісіне қандай жабдық кіреді? 

7.5.3 WAN желісінің стандарттары. 

7.5.4 WAN желісінің хаттамалары. 

7.5.5 WAN желісінің жұмыс принципі. 

7.5.6 WAN желісіндегі маршруттау. 

7.5.7 WAN желілеріндегі пакет форматтары. 

7.5.8 HDLC жақтау пішімі. 
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7.5.9 "Бөлінген жолдар"дегеніміз не? 

7.5.10 IP желілері. 

 

8 № 8 зертханалық жұмыс. Жаһандық корпоративтік желі 

жобасының моделін құру және зерттеу 

 

8.1 Жұмыс мақсаты 

 

Зертханалық жұмыстың мақсаты: корпоративтік желі ұғымын зерттеу; 

жаһандық корпоративтік желі жобасының моделін құру және зерттеу. 

 

8.2 Алдын ала дайындық  

 

Корпоративтік желі ұғымын және жаһандық корпоративтік желіні құру 

принциптерін зерттеу.  

 

8.3 Жұмыс тапсырмасы 

 

8.3.1 Нұсқаға сәйкес жаһандық кәсіпорын желісінің элементтерін 

таңдаңыз. 

8.3.2 Желінің барлық элементтерін бір-біріне қосып, Ғаламдық 

корпоративтік желі жобасының моделін жасаңыз.  

8.3.3 Жаһандық корпоративтік желінің ғимараттары, кампустары 

арасындағы трафикті тіркеңіз. 

8.3.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

8.3.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған 

жағдайда желі параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізіңіз. 

8.3.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

8.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

Корпоративтік желі-бұл ұйымдардың, кәсіпорындардың, фирмалардың, 

корпорациялардың және т.б. телекоммуникациялық желісі, мұндай желінің 

басты мақсаты осы ұйымның тиімді ішкі және сыртқы жұмысын қамтамасыз 

ету болып табылады. Бұл ғаламдық желі арқылы біріктірілген жергілікті 

желілердің өзара байланысты жиынтығы деп айтуға болады. Бұл желіні 

пайдаланушылар тек осы ұйымның қызметкерлері болып табылады. Көбінесе 

корпоративтік желіге әртүрлі қалалар мен елдерде орналасқан кеңселер, 

филиалдар, бөлімшелер және ұйымның басқа құрылымдары кіреді. Сонымен 

қатар, корпоративтік желі басқа ұйымдарға немесе жеке пайдаланушыларға 

қызмет көрсетпейді [3, 4, 5].  

8.4.1 Нұсқаға сәйкес жаһандық кәсіпорын желісінің элементтерін 

таңдаңыз (8.1 кесте). 
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8.1 кесте - Бастапқы деректер 

Нұсқа  WAN бұлтты Ғимарат Кампус Маршрутизатор 

1 1 2 1 2 

2 1 3 1 2 

3 1 4 1 2 

4 1 5 1 2 

5 1 3 2 3 

6 1 4 2 3 

7 1 5 2 3 

8 1 6 2 3 

9 1 4 1 4 

10 1 5 1 4 

11 1 6 1 4 

12 1 7 1 4 

13 1 8 1 4 

8.1 кестенің жалғасы 

Нұсқа  WAN бұлтты Ғимарат Кампус Маршрутизатор 

14 1 2 2 2 

15 1 3 2 2 

16 1 4 2 2 

17 1 5 2 2 

18 1 3 1 3 

19 1 4 1 3 

20 1 5 1 3 

21 1 6 1 3 

22 1 4 2 4 

23 1 5 2 4 

24 1 6 2 4 

25 1 7 2 4 

 

Ғаламдық корпоративтік желі жобасының моделін құру және зерттеу 

үшін басында "Браузер" панелінде Buildings, campuses and LAN workgroups 

негізгі тармағын таңдау керек және "суреттер" панелінде әртүрлі элементтер 

көрініс табады, содан кейін ғимараттарды, кампустарды Нұсқаға сәйкес таңдап, 

оларды "жұмыс кеңістігі" панеліне ауыстырыңыз. 

Содан кейін "браузер" панелінде біз Routers and bridges тармағын 

таңдаймыз, ал "суреттер" панелінде Router пайда болады, оны таңдап, "жұмыс 

кеңістігі" панеліне жібереміз.  

Әрі қарай, "Браузер" панелінде Clouds тармағын таңдаңыз және 

"суреттер" панелінде әртүрлі бұлттар пайда болады, WAN бұлтын таңдап, оны 

"жұмыс кеңістігі" панеліне жіберіңіз. 

8.1-суретте жаһандық корпоративтік желінің элементтері көрсетілген. 

8.4.2 желінің барлық элементтерін бір-біріне қосып, Ғаламдық 
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корпоративтік желі жобасының моделін жасаңыз.  

Қосылу алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай, ғимарат пен 

маршрутизатор, кампус және маршрутизатор арасында Ethernet 

технологиясының бір түрі бар порттар мен протоколдарды, ал маршрутизатор 

мен WAN бұлты арасында кез келген жұмыс портын таңдау қажет. 

Нәтижесінде жаһандық корпоративтік желі жобасының моделі жасалады.  

8.4.3 Жаһандық корпоративтік желінің ғимараттары, кампустары 

арасындағы трафикті тіркеңіз.  

Тіркеу сонымен қатар алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай, 

жергілікті желі Ethernet технологиясы бойынша жұмыс істейтінін ескере 

отырып, трафикті тіркеу кезінде traffic скриншоты зертханалық есепте 

келтірілген. 

 
8.1 сурет - Жаһандық корпоративтік желінің элементтерімен жұмыс 

 

8.4.4 Желіде статистиканы тіркеңіз. 

Ғаламдық корпоративтік желі желілерінде статистиканы тіркеуді 

алдыңғы зертханалық жұмыстардағыдай орындау керек. Жаһандық 

корпоративтік желі жобасының моделінің жұмыс істеу мысалы 8.2-суретте 

келтірілген. 



 

 

55  

 
8.2 сурет - Жаһандық корпоративтік желі жобасының моделінің жұмыс 

істеуі 

 

8.4.5 Трафиктің қарқындылығы критикалық мәндерге дейін ұлғайған, 

желіде трафиктің шамадан тыс жүктелуі болған жағдайда – желі 

параметрлеріне немесе оның құрылымына өзгерістер енгізу. 

8.4.6 Атқарылған жұмыс туралы есеп жасау. 

 

8.5 Бақылау сұрақтары 

 

8.5.1 Корпоративтік желі дегеніміз не? Кәсіпорын желісінің 

сипаттамалары. 

8.5.2 Корпоративтік желіге қандай жабдық кіреді? 

8.5.3 Корпоративтік желі стандарттары. 

8.5.4 Корпоративтік желі хаттамалары. 

8.5.5 Жергілікті есептеу желісі дегеніміз не? LAN құрылымы. 

8.5.6 Ethernet технологиясы дегеніміз не? Ethernet технологиясының 

сипаттамалары. 

8.5.7 Ethernet желісінің құрылымы. 

8.5.8 Ethernet желісінің хаттамалары. 

8.5.9 Ethernet желісінің пакеті. 

8.5.10 Ethernet желісінің жұмыс принципі. 
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