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Дәріс 1. Дестелік коммутация технологиясының классификациясы, 

құрамы, құрылымы 

 

Дәріс мақсаты: дестелік коммутация технологиясының құрамы және 

құрылымымен таныстыру. 

 

Бүгінгі күні АТМ жедел магистральді байланыс негізінде жатыр, ол өз 

кезегінде мультимедиа қызметерін көрсетеді, яғни, бір кезекте бірнеше 

байланысты қолданатын қызметтер. Осындай байланыс жұмыс жасау үшін 

оған коммутацияның транзитті бөліктері және жергілікті жерде оны іске 

асыратын мүмкіндіктер қажет. Әрине, мұндай әртүрлі коммутацияның 

бөліктері екеуінің қызметін біріктіре алады.  

АТМ деңгейінің функциясының ерекшелігі – қоршаған орта 

қызметтеріне тәуелсіздігі. АТМ деңгейі басқа деңгейлерге қарағанда оңай 

қызметтерді атқарады: ұяшықтар коммутациясы, тақырыптарды алу мен 

генерациясы, каналдар бойынша ақпаратты тасу жылдамдығын бақылау, 

ұяшықтарды мультиплексирлеу және демультиплексирлеу; тақырыптарды 

дұрыс толтыруды бақылау; ұяшықтарды басқару.  

 Ұяшықтарды басқару байланыс коммутацияларының шамадан тыс 

жұмыс істеуін болдыртпау үшін керек. Генерация, ұяшықтарды басқару және 

тақырыптардың басын бақылау коммутаторлардағы ұяшықтар бағытын 

өзгерткен кезде (VPI және  VCI),  және де коммутаторларды физикалық 

деңгейінен бейімделу деңгейіне қабылдау үшін қажет.   

Ұяшықтардың мультиплексирациясы мен демультиплексирлеусы 

физикалық ортада ұяшықтардың үзілмес жұмысын ұйымдастыру үшін қажет. 

Әртүрлі тұтынушылар мен қызмет көрсету құрамы - бұл ұяшықтардың 

нормадағы үзілмейтін деңгейі. Қабылдау жерінде үзілмейтін деңгей 

белгіленген адрестер бойынша (VP и VC). Ұяшықтар демультиплексирленеді 

(бөлінеді.) 

АТМ коммутациясы - бұл асихронды режимді табыстаудың негізі. 

Орнатылу барысында коммутация ассоциациялардың белгілі бір кестесін 

құрады, оны коммутация кестесі немесе маршрутизация деп атайды. Бұл 

кесте коммутатордың белгілі бір индификаторлары бар VPI/VCI трафикті 

қалай жіберу керектігін белгілейді. 

Ұяшық қабылданғаннан кейін бұл иденфикаторлар коммутатормен 

тексеріліп, кестеде берілген мәліметтермен салыстырылады. Салыстыру 

нәтижесі бойынша иденфикаторлардың негізгі маңызы анықталады, яғни 

тақырып басына орнатылатын ұяшық тақырыбы және де ол жіберілуі тиіс 

шығарушы порт анықталады. Коммутатор ұяшықтарды жіберу бағытын 

белгілегеннен бастап, ол VPI/VCI жиектерінің құрамын өзгертеді. 

Шығарушы порт арқылы оны жібереді. Коммутаторлар белгілі бір кіру және 

шығу порттарын құрайды (1.1 сурет). Коммутатордың өлшемін кіру мен 

шығу q саны бойынша анықтауға болады. Осының негізінде n ≠ q и n = q де 

бола алады. Кездейсоқ кірген ұяшықтар, келеңсіздікке алып келетін бір 

уақыттағы бірдей шығуларды талап етуі мүмкін  Сондықтан да ұяшықтарды 
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күту үшін сақтау буферлері қолданыла алады, оларда кезекпен күту 

ұйымдастырылады. Бұл келеңсіздіктерге алып келетін оқиғаларды өз 

кезегінде азайтады.  

 

 
 

1.1 cурет - АТМ-ғы коммутация принципі 

 

Коммутаторлар орындайтын АТМ функцияларын 2 негізге бөлуге 

болады: 

1) Ұяшықтардың ішкі коммутациясы. 

2) Ұяшықтар деңгейін мультиплексирлеу және демультиплексирлеу.  

Аппаратты іске асыру 2 компонетті құрайды: 

1) Негіз коммутациясы. 

2) Интерфейс коммутациясы. 

АТМ коммутациясын іске асыру бағдарламасы келесідей 

функцияларды құрайды: 

1) Трафикті басқару. 

2) Қызмет көрсетуді басқару. 

3) Жүйе функцияларын басқару. 

4) Қосуды басқару. 

5) Конфигурацияны басқару. 

6) Зақымдануды басқару. 

7) Қауіпсіздікті басқару. 

Коммутациялық интерфейс адаптердің қызметін әркезде орындайды, 

АТМ-коммутатор мен енгізу құрылғысының арасында байланыс орнатқан 

кезде де, коммутациялық интерфейс функциялары кіру-шығу 

бақылаушыларына артылған. Бұл бақылаушылар АТМ ұяшықтарының 
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негізгі ортаға кірген кезде және ақпаратты берген кезде жылдамдығы мен 

форматын бейімдейді. Коммутациялық интерфейсте ұяшықтардың өңделуі 

келесі функциялармен сипатталады: ұяшықтарды енгізу мен шығару, VP 

және VC ұяшықтарының идентификациясы, коммутаторлардағы 

ұяшықтардың таршрутизациясы мен істен шыққан ұяшықтарды оқшаулау, 

синхронизациялау.  

АТМ-ның кең тұрғыдағы байланыстарды құрайтындықтан, олардың 

әрбіреуі өз кезегінде берілудің әртүрлі жылдамдығы құрап, байланыс 

сеансын ұйымдастыру мүмкіндігін алып,  МСЭ-ұсынысымен  диалогты 

орнатуға (ұсыныс I.362) ұсынылады (ұсыныс 4 класты сервиспен 

қарастырылған (1.1 кесте). Кластардың номірінің орнына жақшадағы А, В, С, 

D әріптері қолданылады).  

 

1.1 кесте - Сервис кластарының сипатына қойылатын талаптар 

Сервис түрінің 

сипаттамасы Сервис кластарының сипатына қойылатын талаптар 

1(A) 2(B) 3(C) 4(D) 

Ақпаратты 

тұтынушы және 

қайнардың уақытты 

(тұтынушымен 

келісу) 

Сәйкестендірмелі 

тұтынушылардың 

ақпаратты беру мен 

қабылдау арасындағы 

біркелкі келісім  

Ақпаратты беру мен қабылдау 

уақыты керек емес  

Жіберу уақыты  Біркелкі Ауысымды 

Байланыс  принципі Қосуды 

ұйымдастурыен 

Қосылуды  

ұйымдастырмаумен 

 

1.1 кестеден көріп тұрғанымыздай, ақпаратты берудегі қатаң талаптар 1 

класқа (класс А) беріледі. Бұл класс ақпаратты эмулирлауға рұқсат береді, 

яғни берілудің асихронды әдісіне қарамастан, берілу әдісі КК тәсіліндей болу 

қажет, яғни телефонды байланыста, теледидарда қолданылатын 

жылдамдықтағыдай. 

Егер де видеоақпаратты беру кезінде немесе интерактивті режимде 

рұқсат етілген сапаны жоғалтпау мақсатымен ақпаратты берудің ауыспалы 

тәсілін қолдануға болады, 2 класс қолдануылуы мүмкін (класс В) . 

3 және 4 кластар (С және  D кластары) ақпартты беру кезінде ең 

алдымен, электронды пошта режиміндегі хаттарды жіберу кезінде 

қолданылуы мүмкін.  
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1.2 сурет - Ш-СИО хаттамалы моделі 

 

 
1.3 сурет – AAL деңгейіндегі сервис түрінің есебі 

 

4 класс локалды есептеуіш бөліктердің арасындағы байланысқа тиесілі. 

4 класс МСЭ-Т F.812, I.211, I327,  I362 — I.364.ұсынуларымен анықталған. 

Қазіргі уақытта 3 және 4 кластар олардың ұқсастығы үшін бер класқа 

біріктірілген  ¾ және едәір оңай жүйелермен қамтылған 5 класс енгізілген. 

Ақпарат жүйелері (соның ішінде ауызша ақпарат сандық негізде 

көрсетілген) екі функцияларға негізделген [16]: деңгейлер ақпаратын 

бірлестіру (Convergence Subfunction— CS) және АТМ деңгейі бойынша 

ақпараттың сегментациясы (Segmentation аnd Reassembly — SAR)  қайта 

орнатылу қалыптастырылатын AAL деңгейіне жетеді.   
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Дәріс 2. Дестелік коммутация жүйелерінің принциптері. 

Кеңжолақты желілердің негізі: VCI виртуалды каналдары және  VPI 

виртуалды жолдары 

 

Дәріс мақсаты: дестелік коммутация жүйелерінің негізгі принциптерін 

оқып үйрену. 

 

АТМ негізінде ұяшық атауының генерациясы, VPI/VCI ұяшықтың 

басындағы модификация, мультиплексирлеу және демультиплексирлеу 

жүзеге, іске асады   

Физикалық деңгейде келесідей негізгі функциялар орындалады: 

1) Бос ұяшықтарды қою және алып тастау берілу жылдамдығына 

келісу. 

2) Бастапқы негіздегі қателіктерді тексеру. 

3) Физикалық ортада берілу кезіндегі биттердің синхронизациясы. 

Ұяшық форматар МСЭ-Т I.361 ұсынысымен анықталған. Сол кездің 

өзінде Т-ИҚЦЖ-дің  К-ИҚЦЖ -дағы интерфейстерден басқа байланыс –

байланыс интерфейсі анықталған, ол біркелкі  К-ИҚЦЖ коммутацияның 

негізінде қолданылады. Әрине, бұл екі интерфейс үшін екі түрлі ұяшықтар 

бар.  

Тұтынушы–желі интерфейсіне ұяшықтар форматы сурет 1.4 

көрсетілген, ал желі-желі интерфейсіне ұяшықтар форматы сурет 1.5 

көрсетілген. 

Виртуалды каналдардың идентификациясы үшін ВК (VCI) – 16 бит 

орнықтырылған, яғни әрбір В П  2
16

 =65536  дейінгі виртуалды каналдармен 

орнықтырылуы мүмкін.  

Осындай негізде тұтынушы-байланыс интерфейсінде бір секцияда 2
8+16 

= 2
24

 = 1677216 дейінгі каналдар орналасуы мүмкін, ал интерфейсте 

байланыс- 2
12+16

 = 2
28

 =268435456 ВК ғана  

ВК санының желі-желі интерфейсіне рұқсат етілген санның көбеюі, 

тұтынушы-байланыс интерфейсіне қарағанда бұнда жоғары деңгейдегі 

сызықтардың қолданылуымен түсіндіріледі. 

1.4 және 1.5 суреттерінде келесідей мағыналар қабылданған: GPC —

деңгейді жалпы басқару; РТ — пайдалы құрамның түрі ( РT=00 тұтынушы 

ақпараты үшін); СLP— ұяшық приоритеті (0 — приоритті, 1—приоритетті 

емес); Res — резервті разряд; НЕС —бастамадағы қателіктерді анықтау үшін. 

Виртуалды тип идентификаторы үшін 1.4 суретті көріп 

отырғанымыздай, тұтынушы-байланыс интерфейсінде ВП (VPI)  

идентификаторы үшін 8 разряд (8 бит) берілген. Сондықтанда, бір секцияға 

максималды түрде 256 виртуалды типтер бөлінуі мүмкін. Желі-

желіинтерфейсінде (1.5 сурет) ұяшықтар басында GPC жоқ, және оның 4 

бөліктері ВП идентификаторына қосылған. Сондықтан да желі-желі 

идентификаторында 2
12

=4096 дейін болуы мүмкін . 
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1.4 сурет – Тұтынушы - желі интерфейсіне ұяшықтар форматы 

 

 
 

1.5 сурет – Желі-желі интерфейсіне ұяшықтар форматы 

 

АТМ тұтынушыларына ұсынылатын қызметтер түрі.   

МСЭ-Т I.121 АТМ ұсынысының концепциясына сәйкес, Т-

ИҚЦЖкейінгі дамуына әсер етеді, сондықтан да өзінің байналыс бөлімшесіне 

соңғысын қосады, Т-ИҚЦЖ–дің барлық қызметтер АТМ –де толық көретілуі 

мүмкін. Бірақ та, кейбір жағдайларда АТМ-де Т-ИҚЦЖсихронды 

каналдардың берілуінсіз ақпаратыт берудің ассихронды тәсілдері 

қолданылуы мүмкін. Сол кезде, байланыста коммутацияның тәсілдері мен 

пакеттерін қолдану байланыста рұқсат етілмейді және жойылған 

объектілердегі барлық байланыс АМП негізінде және же УК АТМ жылдам 

пакеттерінен бастап орнатылады. 

 



9 

1.2 кесте - АТМ тұтынушыларына ұсынылатын қызметтер түрі  

Сервис түрі Жіберілу 

уақыты, Мбит/с 

Жіберілу уақыттары бойынща 

сервис кластары 

Телеметрия 0,0001 Сервистің төмен жылдамдықты 

түрлері Ақпарат/текст 0,01 

Сөз, ақпарат/сурет 0,1 

HI-FI- дыбыс 1 Сервистің орта жылдамды 

түрлері Видеотелефон  1 - 10 

ақпарат/сурет 1 - 10 

ТВ 50 - 100 Сервистің жоғары жылдамды 

түрлері ТВ жоғары бейнелі 150 - 1000 

ақпарат/сурет 10 - 1000 

 

Т-ИҚЦЖ-дың АТМ-нан негізгі ерекшеліктерінің бірі кеңсызықты 

сервистің жоғары жәрежедегі қызмет көрсету деңгейімен көрсетіледі. 

Мамандардың бағалауы бойынша, АТМ-ның әртүрлі сервистері үшін 

ақпаратты берудің келесідей жылдамдықтары қажет: түрлі түсті телдидар- 

16-24 Мбит/с , жоғары бейнелік теледидар— 1-4 Мбит/с; қара-ақ фексимеле 

жарты тонды фексимеле - 9-16 Мбит/с; түрлі-түсті факсимиле – 30-60 Мбит/с, 

жоғарғы мүмкіндіктері бар цифрлы графика– 20-100 Мбит/с; файлдарды жіберу 

үшін секундына мыңдаған биттер үшін жылдамдық. Осы жағдайда бір кезде 

АМТ бойынша ақпарат берілу жылдамдығын қамсыздандыру қажет.  

I сериядағы ұсыныстар 1.2 кестеде көрсетілген кейбір 

бағдарламалардың жылдамдығын арттыру үшін көрсетілген: төменгі 

жылдамдықтағы сервистерге жататын байланыс түрлерін Т-ИҚЦЖ(64-кбит/с 

канал жылдамдығы) негізінде іске асыруға болады, бірақ қалған екі класты 

іске қосу үшін міндетті түрде АТМ қажет.  

Сервистің кеңсызықты түрлері.  

АТМ-мен ұсынылатын, сервистің барлық кең сызықты түрлерін 

интерактивті және диструбутивті деп бөлуге болады.   

Сервистің интерактивті түрлері 3 класқа бөлінген: «диалог» типті 

сервис, «іздеу» типті сервис, «сақтау негізінде жіберу» типі. 

«Диалог» типті сервисте екі немесе одан да көп жақтары , әртүрлі 

ақпаратпен алмасады. Бұндай класты сервиске ведеотелефон, 

видеоконференция және ақпарат алмасудың жоғарығы жылдамдығы жатады.  

«Іздеу» типті сервиске  тұтынушылар ақпарат іздеу орталықтарында 

керекті  ақпартты іздеу жатады. Қажет ақпараты алу тұтынушы қалауына сай 

негізделеді. Бұл сервистің мысалы ретінде фильмдерді іздеуді, жоғары 

бейнелі суреттерді, дыбысты ақпаратты іздеуді жатқызуға болады.   

«Сақтау негізінде жіберу» сервистің типі бойынша тұтынушылар 

арасында ақпаратты пошта жәшігі арқылы алмасуға мүмкіндік береді немесе 

ақпаратты түптеу мен жөндеуді іске асырады 
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Сервистің дистрибутивті типтерін әртүрлі сервис бөлімдеріне бөлуге 

болады, онда тұтынушылар ісінен әсер ету қарастырылған. 

Тұтынушылар ықпалынан іс-әрекетті қарастырмаған дистрибутивті 

сервис түрлеріне  кең түрде хабарлау түрлері жатады, олар өз кезегінде 

байланысқа қосылған орталыққа шесіз ақпаратты тарату функцияларын 

орныдайды. Сервистің осындай түрінің мысалы ретінде теледидар 

қызметтері мен аудиобағдарламаларды  жатқызуға болады. 

Сервистің дистрибутивті түрлерінде, тұтынушы тарабынан болатын іс-

әрекеттер қарастырылған. Ақпарат қайталану циклі арқылы берілетін ақпарат 

кадрлары арқасында таратылады. Солайша, тұтынушы ақпарат алудың басы 

мен аяғын өзі бақылай алады. Бұндай сервистің мысалы ретінде АТМ болып 

келеді, ол толықканалды кеңкөрсетілімді видеография. 

АТМ коммутаторларының шығысында конфликтер пайда болу 

салдарынан АТМ дестелерін буферлеу мүмкіндігі туады. АТМ желісінде 

виртуалды канал (VC) мен виртуалды жолдар (VP) маршрут объектілері 

аралығында виртуалды жалғастыру болып анықталады.  

Екі соңғы тұтынушы аралығындағы логикалық байланыс бірнеше 

виртуалды байланыс арқылы орындалады. Егер n коммутация түйіндері 

коммутацияланатын болса, онда виртуалды жол виртуалды канал байланысы 

болып табылады. Өйткені виртуалды жалғастыру АТМ ұяшық тақырыбында 

 VPI/VCI (виртуалды жол идентификаторы/ виртуалды канал 

идентификаторы) иерархиялық кілті арқылы белгіленеді, ал коммутация 

сұлбасы толық VC коммутациясын немесе VP коммутациясын қолдануы 

мүмкін.     

Бірінші жағдайда толық АТМ коммутаторына сәйкес келеді, ал екінші 

жағдай қысқартылған коммутация түйініне сәйкес келеді. Сондықтан  VP/VC 

коммутаторы қайтадан әрбір коммутацияланатын виртуалды ұяшыққа VP 

коммутаторында VPI қайтадан берілетінін ескере отырып жаңа VPI/VCI 

белгілейді. 

VPI/VCI иденфикаторлы  А және C ұяшықтары АТМ бірінші түйінінің 

кіріс портына  беріледі. Онда олар жаңа F және E белгіленіп, сәйкес c және f 

шығыс жалғауына жіберіледі. 

Бірінші F-пен белгіленген десте J коммутаторына беріледі. Онда ол 

басқа В-ға ауысып «с» жалғауы арқылы желіге жіберіледі. Соңғы десте К 

коммутаторына жіберіледі. Онда оған жаңа   VPI/VCI «А» және 

коммутатордың шығыс адресі беріледі. Әрбір жеке ұяшықтың виртуалды 

жалғасуында IPC шығыс жалғау адрестерін өзіне жазып отырады. Бұл өзіндік 

маршруттау адресін ұяшық түйіннен шыға бере OPC алып тастайды.   

Коммутатор кідіріссіз түскен барлық дестелерді талап етілген шығыс 

арналарына   дестелерді жоғалтпай реттілігін сақтай отырып беріп отырады. 

Сонымен қатар екі функцияны орындайды. Біріншісі, көпадресті беру, 

екіншісі – приоритетті қызмет ету мүмкіндігі.    
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Дәріс 3. Дестелік коммутацияның негіздері. Дестелік 

коммутаторлардың құрылым бойынша классификациясы: ортақ деңгей 

комумтаторлары, ортақ есте сақтау коммутаторлары 

 

Дәріс мақсаты: дестелік коммутаторлардың құрылымы бойынша 

классификациясын қарастыру. 

 

Тұтынушылар мен қосымшалар арасындағы тең бөліністі бөлініс 

арқасында, коммутаторлардың кең қолданылуы байланысты қолданудың 

эффектісін жоғары деңгейге көтерді.  

«Коммутация» ортақ термині әртүрлі 4 технология үшін қолданылады.   

1) Конфигурациялы коммутацияда. 

2) Кадрлар коммутациясында. 

3) Ұяшықтар коммутациясында;. 

4) Кадрлар мен ұяшықтарды түрлендіру. 

Конфигурация коммутацияның негізінде нақты бір коммутатордың 

порты мен байланыстың сегменті арасында орналасып жатыр.  

Кадрлар комутациясы кезінде Ethernet, Token Ring және тағы басқа 

байланыс кадрлары қолданылады. Кадр байланысқа түскен кезде жол 

бойындағы бірінші коммутатормен түптеледі. Түптелу термині аясында 

берілген кадрларды жіберу керек барлық іс-әрекеттердің ортақтасуы жатыр. 

Түптелуден кейін  ол келесі коммутаторға беріледі немесе тікелей 

тұтынушыға негізеделеді. АТМ Коммутаторлардағы қолайсыз жағдайдың 

туу мүмкіндігінен АТМ пакеттерін буферизациялауды қарастыру қажет. (VC) 

виритуалды каналы да,  (VP) виртуалды каналы да, АТМ байланысындағы 

бірлескен объектілер ретінде белгілі. Екі соңғы тұтынушылар арасындағы 

логикалық байланыс, виртуалды байланыстар ретінен тұрады, егер n 

коммутациялық тораптар коммутацияланатын болса, онда виртуалды жол 

виртуалды арналар арасындағы байланыстырушы болып табылады. 

Коммутациялық бағыт коммутацияланса, онда ол виртуалды 

каналдардың қиылысы болып есептеледі. Себебі, виртуалды қосылыс  

VPI/VCI (виртуалды жолдың идентификаторы/виртуалды каналдың 

идентификаторы) иерархиядлы кілті арқылы жасалып,  АТМ коммутациялы 

кесте тек  басында VC толық коммутациясын немесе VP коммутациясын 

пайдалануы мүмкін. Бірінші жағдай толық АТМ коммутаторына тиесілі, сол 

кезекте соңғы  жағдай азайтылған қайтақұрумен негізделген, минималды 

объект болып-виртуалды жол саналатын  коммутациялы жиекке тиесілі. 

Сондықтан да коммутатор VP/VC, VPI/VCI коммутаторына әрбір 

коммутацияланатын ұяшыққа қайдадан жаңасын қабылдатып, VPI –да 

қайталанатынды береді, мысалы 1.6 суретте көрсетілген [5,6]. 

Коммутатордың ортақ моделі 1.7 суретте көрсетілген. Коммутаторлар 

эталоны N кіру порттарын құрайды (OPC) және  N кіру портарының 

негіздерін, байланысын (IN) көрсетеді. Өте маңызды блок, іздеу 

прпоцессорында көрсетілмеген, керекті алгоритмді құрып, қабылдау және 

терістеуге бағытталған шешімдерді қабылдау үшін қажет.  
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1.6 сурет – Виртуалды пакеттер мен виртуалды каналдар коммутаторы 

 

 
 

1.7 сурет – АТМ коммутаторларының мысалдары 

 

Екі  ATM ұяшықтары  ATM бірінші ретті жиеккпен алынып, VPI/VCI 

олардың идентификаторлары, А және C, VPI/VCI кіру порттарына жаңа  

маркерлі F және E порттарымен негізделген және де ұяшықтар  және шығу 

құрылғыларына бағытталған.  
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Ең бірінші пакет J коммутаторына түседі, онда ярлық B жаңа ярлыққа 

ауыстырылып, с шығу процесіне негізделеді. Соңғы пакет К шығару 

жиегінде орын алып, онда жаңа  VPI/VCI ауыстырылып,  g коммутаторына 

шығу адресі беріледі. Ол суретте көрсетілмесе де, өзіндік бағдар 

техникасының қолданылуы, әрбір басқа ұяшықтардағы  виртуалды 

байланыста орнатылған IPC өзіне шығу байланысын иемдеп алуды талап 

етеді, Бұл өзіндік бағдар ярлығы  OPC алдында жойылып, коммутациядағы 

ұяшық жиегі ретіндегі орнын босатады. 

Идеалды деп талап етілетін каналдар бойынша талап етілген барлық 

ақпартты сақтайтын және жіберілу деңгейі жоғары минималды жоғалтуы 

кейде кездесетін типті атаймыз. Коммутация бойынша негізгі операцияларда 

коммутация мен буферация негізіне тағы екі функцияның қажет болып қалуы 

мүмкін. Біріншісі – көп мекенжайлы ақпаратық жіберу, ал екіншісі- 

приоритетті қызметтің мүмкіндігі.  

Ортақ аймақты коммутаторда кіріс арнасынан түскен барлық пакеттер 

жоғарғы жылдамдықпен берілуде синхронды мультиплексор арқылы 

орындалады (уақыт бойынша бөлінген ортақ шина немесе шеңбер арқылы). 

Егер ортақ аймақта коммутаторға паралеллельді шина қолданылса, онда 

оның өткізу жылдамдығы бір кіріс арнаның бөліну жылдамдығына қарағанда 

N есе болады. Ал әрбір шығыс арна шинаға «бірінші келіп, бірінші болып 

шығу» принципі бойынша ұйымдастырылады. Олар шығыс буфер мен 

адрестік сүзгіден тұратын интерфейс арқылы жалғанады. Мұндай 

интерфейстер шина арқылы берілетін пакеттерді қабылдай алады. Әрбір 

интерфейстегі адрестік сүзгі виртуалды жол немесе виртуалды  арна мәніне 

байланысты шығыс буферге ұяшықты жазу немесе жазбау керек екенін 

анықтайды. Сонымен ортақ аймақты коммутатор түсетін барлық пакеттерді 

мультиплекстейді және кері процесс - демультиплекстейді. Бұл 

коммутатордың жадылы коммутатордан айырмашылығы  «бірінші келіп, 

бірінші болып шығу» принципі бойынша жадыны толық бөлу арқылы 

қолданылады. Мұндай коммутаторға NEC  фирмасының АТМ коммутаторы 

жатады.  

Коммутациялық модулдің іске асуы ҮИС көлемі мен жадыға қатынау 

жылдамдығына шектеу қойылғанда параллельді іске асуы керек, бұл 

қатынаудың жылдамдығын және микросұлбаның көлемін азайтады. Atom 

коммутаторларында жады ұйымдастыру разрядтарының қолданылуы туралы 

шешім қабылданды. Осы жағдай барлық мәселелерді шешуге мүмкіндік 

туғызды. 

ҮИС барлығында кіріс бойынша деректердің келіп түсуі біркелкі болса, 

онда адрестік контроллерді құрастыру тиімді болады.  Ол барлық түскен 

дестелерді өңдеп және шығыс буфердің тиімдісіне деректерді 

орналастырады. 
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Дәріс 4. Коллективті есте сақтау мен ортақ негізді коммутаторлар 

 

Дәрістің мақсаты: коммутатор құрылымын, комутатор түрлерін оқып-

үйрену 

 

Барлық коммутаторлар үш типке бөлінеді: 

1) Коллективті есте сақтаумен. 

2) Ортақ негізбен. 

3) Кеңістікті бөлінумен. 

Жеделжылдамдықты коммутаторлар ұяшықтары коллективті есте 

сақтаумен АТМ коммутаторларының едеуір шынайы типі деп қарастыруға 

болады, яғни олардың құрылу ерекшеліктерің ұқсастығы кесірінен олар 

есептеу байланысында қолданылатын дәстүрлі коммутаторлы пакеттерін 

қолданады.   

Барлық кіру және шығу бақылаушылары тікелей ортақ құрылғымен 

байланысқан, олар барлық кіретін және шығатын бақылаушыларға оқуға 

және жазуға дайын. Қарастырылып отырған  АТМ архитектурасындағы 

нұсқада екі негізгі конструктивті мақсаттар қанағаттандырылуы тиіс [1,4,5,6].   

Біріншіден, қабылданған пакетті қайда орналастыру керектігін анықтау 

үшін процессорға берілетін уақыт аз болғандықтан, процессор өзіне 

жүктелген барлық міндеттерді атқаруға үлгермейді. Сондықтанда, жүйеде 

орталық бақылаушы болу керек, ол барлық міндеттерді жүзеге асыра алатын, 

барлық циклдарға берілген уақыт бойынша  N  пакеттеді таңдай алатын және 

де кіретін N  пакеттерді қызметке қосатын болуы шарт. Екіншіден, ең басты 

сұраныс бірлескен есте сақтауға түседі. Барлық кіріс және шығыс 

графиктеріне қызмет көрсету үшін жазу-санау жылдамдығы өте жоғару 

болуы шарт. Егер жиектердің саны N тең болса, ал ауысу жылдамдығы V тең 

болып тұрса, онда жазу-санау жылдамдығы 2NV болуы тиіс. 32 каналды 

коммутатордың каналды жылдамдығы    9,6 Гбит/с құрауы шарт. 

Айта кету керек, бірлескен есте сақтау коммутаторында тек түскен 

күшпен, немесе трафиктік N модельмен  көлем анықталмайды, ол тағы да 

әртүрлі тәсілді бірлескен қолдану арқылы анықталады. Осындай түрде жады 

N түрлі секцияларға бөлініп кетуі мүмкін (жадының толық қирауы), оның 

әрбіреуі кезекті қажет етеді. Келесі осал жағдайда жадыны қолданудың ортақ 

жүйесі қалыптасуы мүмкін, оның негізінде барлық жады жұмыс жасап, тек 

жады көлемінен тыс ттолып кеткенде ғана, пакет жоғалуы мүмкін. Әрине, 

ортақ қолданыс көлемнің минимализициясына алып келеді.  

Ортақ жадының мысалы болып Prelude коммутаторы келеді, ол 

Байланыс аясында жұмыс жасайтын Орталықта Францияда шығарылған 

(СМЕТ). Әрине, негізгі инженерлік-құрастырушылық идеялар, бұл 

коммутаторда іске асқан, әлі күнге дейін өте актуалды.  

Бірлескен жады мен коммутатордың принципі 1.8 суретте көрсетілген. 

Барлық кіріс және шығыс бақылаушылар орталық есте сақтау құрылғысымен 

байланысқан және де кіріс бақылаушылардың жазуына, шығыс 

бақылаушылардың оқуына сай жасалған.  
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IC – кіріс бақылаушы 

OC – шығыс бақылаушы 

Memory –жады 

 

1.8 сурет – Ортақ жадылы коммутациялық элемент 

 

Коллективті жадылы коммутаторға қойылатын талаптар: 

 -  процессордан түсетін пакетті қандай тізімге қою керек екенін және 

басқару сигналдарын өңдеу үшін керек. Сондықтан орталық бақылаушы 

болады. Ол әрбір уақыт циклінде Nкіріс  пакетін тізбектей өңдейді және беру 

үшін N пакетті таңдайды; 

 -  коллективті жадыға көңіл бөлу қажет. Өйткені бір мезгілде барлық 

кіріс және шығыс трафиктерге қызмет етуде есептеу, жазу жылдамдықтары 

жоғары болуы қажет. 

Ортақ жүйелі коммутаторлар.  

Ортақ негізді коммутаторлардағы пакеттер үлкен жылдамдықпен 

берілу арқылы үнемді мультиплексияланады, оның негізінде уақыт пен 

сақина бойынша бөлінетін шина тұруы мүмкін [3,4]. 

Егерде ортақ негізді болып параллель шина саналса, оны жібері 

сызығы N есе көп болуы керек, яғни бір канал арқылы жіберу 

жылдамдығынан  төмен. Әрбір шинаға интерфейс арқылы бекітілген, ол 

мекен жай фильтірінен (АФ) және шығыс буферінен «бірінші келдің-бірінші 

шығасың » принципі бойынша жұмыс жасайды. (FIFO) [1-5]. 

Осындай интерфейс көптеген пакеттерді қабылдай алады, олар шина 

арқылы беріледі. Мағынасына қарай виртуалды жолдың идентификаторы , өз 

тақырытарында ұяшықтарды негіздеп, әрбір фильтрге мекен-жай интерфейсі 

оны ауыстыру буферіне жіберу керек пе, соны анықтайды. Осылайша, ортақ 

жадылы коммутаторлар сияқты ортақ негізді коммутаторларда түскен 

пакеттердің мультипликсирациясының негізінде жасалған. Барлық пакеттер 

бір жол арқылы өтеді-уақыт бөліністі кеңауқымды шинамен, ал 

демультиплексирлеу мекен-жай фильтрлерімен шығыс интерфейстерінде 

жасалады.  

Ортақ негізді коммутатордың ортақ жады коммутаторына қарағандағы 

ерекшелігі, берілген типті архитектурада әртүрлі жады арқылы жасалып, есте 

сақтауы әртүрүлі деңргейлеріде қолданылады, мұнда «бірінші келдің-бірінші 

болып күтілесің» принципі орнаған.  Мұндай коммутатордың мысалы боп 

коммутатор Atom саналады, оны NEC фирмасы шығарған. Ортақ негізді 
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жады архитектурасындағы жағдайдағыдай, ортақ шинасы бар архитектураны 

іске асырған кезде, қалайша шина мен буферлік құрылғыларының ақпарат 

алмасу жылдамдығын көбейтуге болады, себебі олар орта жылдамдық NV , 

және де V  бұл-порт арқылы ауысу жылдамдығы.  

 
IC –  кіріс бақылаушы 

ОС – шығыс бақылаушы 

TDM – уақыт бойынша мультиплекирлеу 

 

1.9 сурет – Коммутатордың шиналық құрылымы 

 

Ортақ аймақты коммутаторда кіріс арнасынан түскен барлық пакеттер 

жоғарғы жылдамдықпен берілуде синхронды мультиплексор арқылы 

орындалады (уақыт бойынша бөлінген ортақ шина немесе шеңбер арқылы). 

Егер ортақ аймақта коммутаторға паралеллельді шина қолданылса, онда 

оның өткізу жылдамдығы бір кіріс арнаның бөліну жылдамдығына қарағанда 

N есе болады. Ал әрбір шығыс арна шинаға «бірінші келіп, бірінші болып 

шығу» принципі бойынша ұйымдастырылады. Олар шығыс буфер мен 

адрестік сүзгіден тұратын интерфейс арқылы жалғанады. Мұндай 

интерфейстер шина арқылы берілетін пакеттерді қабылдай алады. Әрбір 

интерфейстегі адрестік сүзгі виртуалды жол немесе виртуалды  арна мәніне 

байланысты шығыс буферге ұяшықты жазу немесе жазбау керек екенін 

анықтайды. Сонымен ортақ аймақты коммутатор түсетін барлық пакеттерді 

мультиплекстейді және кері процесс - демультиплекстейді. Бұл 

коммутатордың жадылы коммутатордан айырмашылығы  «бірінші келіп, 

бірінші болып шығу» принципі бойынша жадыны толық бөлу арқылы 

қолданылады. Мұндай коммутаторға NEC  фирмасының АТМ коммутаторы 

жатады.  

Келтірілген сипаттамалардан қорытынды шығарсақ, орта шина 

архитектурасы тәуелсіз кезектерге әкеледі. Әр буфердің размері, "бірінші 

келді – бірінші кетті" принципіне сәйкес ұйымдастырылған, ол дестелердің 

берілген бастапқы мәндеріне сәйкес нәтижесі жадыны қолданудың толықтай 

бөлінген архитектурасына сәйкес.  
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Толықтай байланысқан желі уақыт бойынша (IDM) 

мультиплексирленетін жоғарыжылдамдықты шина қолдану арқылы жүзеге 

асады. Еш кедергісіз тарату, егер шинаның толық көлемі, барлық кіріс 

звенолардың көлемінің қосындысына тең болса, камтамасыз етуге болады. 

Бит - параллельді деректер тарату (мысалы, 16 немесе 32 бит) шина 

жүйесімен осындай үлкен қуаттылықты қамтамасыз етеді [4]. 

Әдетте шинаның қатынау алгоритмі тұрақты интервалы бар кіріс 

контроллеріне жекелеп орналастыру арқылы жүзеге асады. Әр кіріс 

контроллері өз ячейкасын бағыт бойынша келесі толық ячейка келгенше 

беруге мүмкіндік туғызады. Бұл жағдайда буферлерді кіріс контроллерлерде 

орналастыру керек емес. Бірақ, бірнеше ячейка бір шығыс контроллерге келуі 

мүмкін, ол кезде тек біреуі ғана контроллерді босатады. Сәйкесінше, 

буферлерді кіріс контроллерлерде орналастыру мүмкіндігі туады. Осындай 

коммутациялық элемент шығыс буферизациясы бар матрица типтес 

коммутаторлар сияқты сипаттамаларға ие болады [1,4]. 

Ұжымдық жады логикалық кіріс және шығыс буферлерді қамтамасыз 

ету үшін ұйымдастырылады. Европадағы зерттеу және алдыңғы қатарлы 

коммуникациялық технологиялар дамуы жобасы (RACE) атауы 1012 

«Broadband Local Network Technology» Sigma коммутаторын қолданады, ол 

ұжымдық жадысы бар құрылымға негізделген және логикалық шығыс 

буферлер негізінде жасалған.  

Коммутаторлардың барлық буферлері бір ортақұжымдық жады бөледі, 

ұжымдық жадының талабының аса маңызды болуы бас физикалық бөлінген 

буферлермен салыстыра отырып жүзеге асады. Басқа жағынан, ішкі 

параллельдіктің жоғарғы деңгейі жадыға қатынауда жиілікті қолдау үшін 

қажет. 

Кіріске түскен дестелер шығын болмайтын жағдайдағы және барлық 

түскен дестелерді аздаған кідіріспен қажетті шығыс арналарымен бағыттау, 

Коммутация мен буферизация операцияларынан басқа, коммутатордан тағы 

да екі функцияның орындалуы талап етіледі. Олардың біріншісі – 

көпадрестік, ал екінші - басым қызмет мүмкіндігін тарату. 
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Дәріс 5. Кеңістік арқылы бөлінген АТМ коммутаторлары. Баньян 

желілері  

 

Дәріс мақсаты: коммутация принципі мен дестелі коммутаторлардың 

жіктелуін оқып-үйрену. 

 

Ортақ жиынтыққа кірген барлық каналдарды 

мультиплексирациялайтын,  бір каналдың сызығын N есе арттыратын 

архитектураның ортақ жады және ортақ негізді түрлеріне қарама-қарсы , 

кеністікті коммутатлорда кіріс пен шығыс араларына бірнеше қосылыстар 

орналастырылады, ондай байланысрада оның әрбіреуінің ақпаратты беру 

жылдамдығы бір каналдың  ақрпарат беру жылдамдығына тең болады [4]. 

Басқа ерекшелігі болып, коммутаторды басқару міндетті түрде 

орталықтандырылған болмау керек, ол бөлінген болуы да мүмкін.  

Ортақ жадылы немесе ортақ негнізді коммутаторларға қарағанда 

немесе ортақ негізді коммутаторлар кеңістікпен бөлінген , оларға ішкі 

оқшаулану тән болуы мүмкін, ондай кезде шығыс буферизациясы мүмкін 

емес. Кеңістік арқылы бөлінген коммутаторлар үлкен үш топқа бөлінуі 

мүмкін [2,4,15-17]: 

1) Матрицалық  1.6 суретте. 

2) Баньяндық  (ағашқа ұқсас). 

3)  N
2
 бөлек қосылысымен. 

Баньян желісі. 

Баньян желісінің ерекше қасиеті - бұл бір кірістен екінші кіріске дейін 

шығатын жердің болуы [8]. 

 

 
а) аралас (Омега) байланыс; 

b) реверсті аралас байланыс; 

c) тым сезімтал Баньян желісі; 

d) қарапайым байланыс. 

 

1.10 сурет – Баньян классына жататын байланыстардың төрт түрі 
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Бұл байланыстардың негізгі қасиеттері:  

1) Олар n=log2N  түйіндерден және N/2деңгейлі түйіндерден тұрады. 

2) Оларға күйіне келтіру қасиеті тән–уникалды  n-битті қандайда 

болсын  кірістен кіріске дейін ұяшықтарды тапсыру үшін қолдануға болады, 

әрбір деңгейге бір биттен қолданады.  

3) Олардың тұрақтылығы мен біріккен сұлбасы VLSI (VLSI –

интеграцияның тым үлкен деңгейі) қолданыс үшін өте тиімді. 

1.11 суретте 8*8 Баньян желісітардың қосылысын көрсетеді, ондағы 

қара сызықтар табысталатын жолдарды сипаттайды. Сол жақта әрбір шығыс 

сигналының мекен жайы n-бит қатары ретінде белгіленген, яғни b1…bn. 

Ұяшық мекен-жайы ұяшық тақырыбында  сиқырланған. Бірінші деңгейде  b1 

биті тексеріледі, егер бұл 0 болса, ұяшық жоғары шығатын деңгейге 

щығарылады, егер ол 1 болса, ұяшық төменгі деңгейге жіберіледі. Келесі 

деңгейде  b2 биті тексеріледі, сигнал беру аналогты түрде болады.  

 

 
 

  1.11 сурет – 8  8 Баньян желісі 

 

Ішкі оқшаулану егерде байланыста шиеленістер пайда болса ғана іске 

асады. 1.11 суретте 8 8 Баньян желісіндегі ішкі оқшаулану мысалын 

келтіреді.  

Егер келесі жағдайлар орындалса, Баньян желісі оқшауланбайды: 

1) Екі белсенді шығыстарда бос сигнал болмаса. 

2) Ұяшықтардың шығу мекен-жайлары тура немесе ауысқан түрде 

болса. 

1.13 суретті қарастырайық. Мысалға, Баньян желісі ұяшықтарды 

толтырып, оларды бөлетін байланыстың алдын алады.  Осының нәтижесінде 

пайда болған құрылыс оқшауланбайтын сорттайтын Баньян желісі болып 

табылады.  
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1.12 сурет – 8*8 Баньян желісінің оқшаулануы 

 

  

а) кіріс сигналдарына оқшауланбайтын Баньян желісі; 

b) сорттайтын  Баньян желісі. 

 

1.13 сурет – Оқшауланбайтын және сорттайтын Баньян желісі 

 

Кеңістікте бөлінген коммутатор. Бұл коммутатор кірістен шығысқа 

дейін бірнеше жалғастыруларды ұйымдастырады. Олардың беру 

жылдамдығы өткізу қабілеттілігі шектелген бір арнаның беру жылдамдығына 

тең. Оның бір айырмашылығы ішкі блокировканың болуында.  

Кеңістікте бөлінген коммутатор үш топқа бөлінеді: 

 - матрицалық;  

 - баньяндық (тармақталған);  
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 - жеке жалғастырушы. 

Коммутатордың әрбір кірісі тармақталған, яғни демультиплексор 

қолданылады, ол пакеттерді N  түрлі буферге бағыттайды (әрбір шығыс 

портқа бір буфер), ал әрбір шығыс желі мультиплексорға қосылады. Ол 

барлық  N буферді шығыс желіге жалғайды. Сонымен, кеңістікте бөлінген 

коммутатор N  тармақты N  концентраторлы және N
2
 буферлі болады. Осы 

бөлінген үш түрдің ішінде көбіне матрицалық кеңістікте бөлінген 

коммутатор қолданылады.  

Бұл коммутаторда N  кең жолақты шинаға  көптеген кіріс сигналын 

қосуға мүмкіндік туды. Сонымен қатар, N  шығыс шинасымен N
2 

матрицасының есте сақтау қондырғысы бар матрицалық буферде 

қолданылады. Бұл коммутотордың өзі бірнеше топқа бөлінеді. Соның бірі 

накаутты коммутатор. 

 

 
1.14 сурет  -   Шина құрылымды коммутатор 

 

Накаутты коммутаторда әрбір кіріс арна өзінің пакеттерін кең жолақты 

шинаға береді. Ал кең жолақты шина шығыс арнадағы шығыс интерфейске 

жалғанады. Әрбір шығыс интерфейс N адрестік сүзгіден тұрады. Мұндай 

параллельді қосылған сүзгі бір уақыт интервалында N пакетті қабылдай 

алады. Яғни, кіріс жолақсыз N*V тең сүзгінің шығысы L концентраторға 

қосылады. Егер бір және сол шығыс арнасына N пакет қосылса, онда буферге 

L пакетті ғана жазады, ал қалған пакеттер жойылады. Яғни оны накаутты 

коммутатор деп атайды.  

Накаутты коммутатор шығыс интерфейсі. 

Шығыс интерфейс негізгі үш бөліктен тұрады: адрестік сүзгі 

концентратор және бөлінген аймақты буферден. Адрестік сүзгіде әрбір 

ұяшықтың адресі көрсетіледі, соның ішінде тек концентраторға шығысы бар 

ұяшық адресі қосылады, ал қалғандары блокировкаланады. Концентратор 

шығысында тиісті ұяшық бөлінген аймақты буфердің жылжымалы цилиндрі 

арқылы буферге жалғанады. Буфер толық ұяшықтың  бөлінуін қамтамасыз 

етіп, тек 1L шығысын сол L шығысымен жалғастырады. 
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Дәріс 6. Кеңжолақты Баньян желісі. Өзіндік бөлінудің ортақ 

алгоритмі 

 

Дәріс мақсаты: «Баньян» коммутаторы туралы жалпы түсінік. 

 

Ең сызықты Баньян желісі-бұл коммутациялық түйіндері бар 

ұяшықтарды қайталайтын байланыс. Әрбір түйінге келетін ұяшық, белгілі бір 

каналдармен бөлінуі мүмкін немесе басқа бір каналдар арқылы басқа жерге 

жіберілуі мүмкін.  Оның 3 түрі кездеседі log23 =  1.585, бұл тақырыптағы 

ақпараттың минималды көлемі әрбір ұяшықта екі битке тең екендігін 

білдіреді.  

1.14 суретте  N биттік мекен-жайларға арналған ортақ алгоримді 

көрсетеді. Ұяшық k-каскадты түйінге келген кезде, ұяшықтардың бөлінуі 

жіберілу керек мекен-жайлардың k биттік тақырыптарымен анықталады. 

Егер олардың барлығы бірге немесе  нөльге тең болса, онда ұяшық нөлдік 

шығысқа немесе бірлік шығысқа жіберіледі. Кем дегенде, ұяшықтардың 

көшірмелері екі шығысқа барып, олардың ұяшықтарының тақырыптарының 

мекен-жайлары өзгертіледі: ұяшық көшірмелерінің тақырыптары, бірлік 

немесе нөльдік деңгейге жіберілген басты тақырыптарының нөлдік немес 

бірлікке тең болатын k жіберіледі.  

 

1.14 сурет – Өзіндік жол анықтайтын ортақ алгоритм 

 

1.15 суретте кіріс-шығыс ағашы көрсетілген, ол өзіндік жол 

анықтайтын ортақ алгоритм арқылы пайда болады.  
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1.15 сурет – Өзіндік жол анықтайтын ортақ алгоритм арқылы пайда 

болатын кіріс-шығыс ағашы 

 

Ортақ алгоритмді орындаған кезде мынандай қиыншылықтар болуы 

мүмкін:  

1) Ұяшықтардың тақырыптары өзгеретін мекен жай номірлерін 

құрайды және де коммутациялық түйіндерге олардың бәрін санауға тура 

келеді. 

2) Ұяшықтардың тақырыптарын коммутациялық түйіндердің 

жұмысын ауырлататын барлық мекен-жай бірлестіктері есепке алынады.   

3) Кіріс-шығыс каналдарының сұлбасы байланыс ағашын құрайды.  

4) Кіріс ұяшықтары арқылы пайда болатын ағаштар, каналдарға 

тәуелді.  

Осылайша, мекен-жайлардың нақтылықсызыдығынан жүйе 

оқшауланған болып саналады. Бірақ көшірме жүйесінде, онда ұяшықтар 

көшірме жасайды, олар белгілі бір адрестерге жіберілмей, абсолютті мекен-

жайлардың орнына фиктівті мекен-жайлар қолданылатын болады.  

Фиктивті мекен-жайлар әрбір ұяшықта шесіз орналасуы мүмкін,  

осылайша фиктивті мекен-жайлардың қатары MIN және  MAX саннан 

тұратын интервалды құрайды. Төменде айтылған кеңсызықты Баньян 

желісіндегідей оқшауланбау тәсілін жасауға болады.  

Бұл желілердің негізгі қасиеттері:  

– бұлар n=log2N және N/2 түйіннен тұрады. 

– олардың өзін ретке келтіретін қасиеті бар –   n-битті адрес әрбір 

деңгейге 1 биттен болатын кез-келген кірістен кез-келген шығысқа 

ұяшықтарды бере алады. 

– олардың өзара байланысатын сұлбасы VLSI (VLSI - өте жоғарғы 

дәрежелі интеграция) қолдану үшін арналған.   

1.11- суретте  8*8 Баньян желісінің сұлбалары көрсетілген. Онда қалың 

сызықпен жүру жолы көрсетілген. Оң жағында әрбір шығыс сигналының 

адресі n-битті, b1…bn қатары келтірілген. Сигнал ұяшығының адресі ұяшық 

тақырыбында кодталған. Бірінші деңгейде b1 биті тексеріледі.  Егер ол нөлге 

тең болса, онда ұяшық жоғарғы шығыс деңгейге жылжиды; ал егер ол 1-ге 
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тең болса, онда ұяшық төменгі деңгейге жіберіледі. Келесі деңгейде бит b2, 

тексеріледі.  Мұнда да дәл солай орындалады.  

Желі деңгейінде конфликт болған жағдайда ұяшықтың жоғалуынан 

ішкі блокировка пайда болады.  1.12 – сұлбада 8*8 Баньян желісінің ішкі 

блокировкасы көрсетілген.  

Егер келесі шарттар орындалса, онда Баньян желісінде блокировка 

болмайды: 

– кез-келген екі активті кірістердің аралығында бос кіріс сигналы 

болмауы қажет; 

– ұяшықтың шығыс адрестері тура немесе кері бағытта болуы керек. 

Кеңжолақты Баньян желісі  – бұл  ұяшықтарды көшіру арқылы 

орындайтын коммутацияның  түйін желісі.  Әрбір түйінге түскен ұяшық 

шығыс каналдарының біріне немесе екі шығыс каналының біріне көшіріліп 

беріледі.   Үш нұсқа орындалады log23 =  1.585, яғни ақпарат тақырыбының 

min көлемі әрбір түйінде екі битке тең.  

Еркін мәнді N-битті адрестке арналған бір- битті өзіндік маршрутттың 

жалпы алгоритмі көрсетілген.  Ұяшықтар k-каскадты түйінге келгенде 

ұяшықтардың маршруты барлық адрестердің  k битті тақырыптарымен 

анықталады.  Егер олар нөлге немесе бірге тең болса, онда ұяшықтар сол 

мәнге сәйкес нөлдік немесе бірлік шығыстарға жіберіледі. Басқа жағдайда 

ұяшықтар көшірмесі екі шығысқа да жіберіледі. Сонымен қатар бұл 

ұяшықтардың көшірмесінің тақырыптарындағы адрес те өзгереді. 

 

 
1.16 сурет – 8 8 Баньян желісіндегі блокировка 

  

1.17 суретте 8 8 Баньян желісіндегі блокировка орындайтын енгізу-

шығару тармақтары көрсетілген.  
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1.17 сурет – өзіндік маршрутты алгоритмді орындайтын енгізу-шығару 

тармақтары 

  

Өзіндік маршрутты алгоритмін орындауда келесі қиындықтар пайда 

болуы мүмкін: 

– ұяшық тақырыптары өзгеріп тұратын адрестерден тұрады, сондықтан 

коммутация түйіндерде олардың барлығын есептеуге тура келеді; 

– ұяшық тақырыптарын модификациялау кезінде барлық адрестер 

жиынтығы есепке алынады, сондықтан коммутация түйіндерінің жұмысы 

қиындайды; 

– барлық енгізу-шығару каналдарының сұлбасы желіде тармақтардың 

пайда болуын тудырады. 

Кіріс ұяшықтарының еркін қатарынан тұратын тармақтар каналға 

байланысты болады. Сонымен ұяшық тақырыптарындағы  абсолюттік 

адрестердің тұрақсыздық салдарынан жүйеде блокировка пайда болады.   

 

 
1.18 сурет  – 8 8 Баньян желісі 
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Дәріс 7. Матрицалық коммутациялық жүйелер. Матрицалық типті 

коммутаторлардағы кіріс және шығыс буферизациясы. Матрицалық 

типті коммутаторлардағы қиылысу нүктелеріндегі буферизация 

 

Дәріс мақсаты: матрицалық коммутациялық жүйелерді оқып-уйрену. 

 

Оқшауланбайтын ішкі коммутациялық жүйе 1.19 суретте 

көрстелігендей қиылысатын тікбұрышты матрицаны қолдану арқылы 

байланысқан байланысты құру үшін қажет. Бір уақытта бос топ кіріс-шығыс 

тобының түйінделуі жүзеге асуы мүмкін. Қалай болсада, қыйылысу 

байланысы ұяшықтардың кіріс-шығысына байланысты жүзеге асады.  

Осындай коммутациялық жүйенің ішінде буфердің орналасуының 

әртүрлі жүйелері болуы мүмкін:  

1) Кіріс бақылаушыларда. 

2) Шығыс бақылаушыларда. 

3) Матрица түйіндемелерінде.  

 

 
 

IC – кіріс бақылаушы; 

ОС –шығыс бақылаушы. 

 

1.19 сурет –  Матрицалық коммутациялық жүйе 

 

Матрицалық типтегі коммутаторлардың кіріс беферизациясы. 

Кіріс буферизациясында жекеше бір буферлер 1.20 суретте 

көрсетілгендей шығыс бақылаушыларында орналастырылады. 
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1.20 сурет – Кіріс буферлері бар матрицалық типті коммутатор 

  

FIFО буферлерді (first-in first-out) қолдану кезінде бәсекелестік бір 

немесе бірнеше ұяшықтар бір уақытта бірдец шығысқа ұмтылғңан кезде 

пайда болады [3,8]. Осындай жағдайда, кезек басындағы оқшаулану орнайды 

да, басқа бір рұқсат етілген шығыстағы пакеттер де оқшауланады. Мұны 

болдыру үшін FIFО буферлер(RAM) таңдауы бар жүйемен алмастырылуы 

мүмкін. .  

Егер де бірінші ұяшық бос болса, онда жібері үшін келесі ұяшық 

таңдалады, егер де оның порты бос болса, әрине.  

Матрицалық типтегі коммутаторлардың шығыс  буферизациясы. 

1.21 сурет шығыс буферлерінің матрицаларынан тұратын, 

коммутациялық жүйені көрсетеді [8,9]. Егер де матрица дәл сондай 

жылдамдықпен іске асса, онда «қауіпті жарыстардың» шиеленісі тууы әбден 

мүмкін (біршеше ұяшықтар бір уақытта шығысқа кіргісі келеді). Осы 

кемшілік матрицалық коммутатордың жыдламдықты артыруы мен ақпарат 

алмасуына кедергі келтіреді. Осы факторлар коммутациялық жүйе 

аясындағы кемшіліктерге алып келуі мүмкін.  

Шығыс буферизациялы коммутациялық элемент, егер де матрицалық 

типті коммутатордың жылдамдығы b, яғни b ұяшықтар бір уақытта шыққысы 

келеді.  
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  1.21 сурет – Шығыс буферизациялы матрицалық типті коммутатор 

 

Матрицалық типті коммутатордың қиылысу нүктелеріндегі 

буферизация.  

Буферлер 1.22 суретте көрстелігендей индивидуалды бір жекеше 

нүктелерде орналаса алады [8]. Осындай коммутациялық элемент «көбелек» 

(butterfly) атауын алды. Бұл жүйе бір бағытта келе жатқан ұяшықтардың 

қақтығысы жөнінде белгі береді. Егер бірнеше буферде ұяшықтар болса, 

онда бұл бірінші қызмет көресетілетін бір буфер таңдалуы тиіс.  

Шындығында бұндай буферді орналастыру стратегиясының кемшілігі 

бар: аз көлемді буфер әрбір нүктелерде қиылыстарды талап етеді және де ол 

буферді бөлу мүмкін емес.  

Сол себепті, шығыс буферизация талап ететін, коммутациялық жүйені 

қанағаттандыру мүмкін емес.  

Ұжымдық жады және ортақ орта архитектураларының қарама-қарсы 

варианттары, барлық кіріс арналарының ортақ ағынға бірігуі бүкіл кіріс 

трафиктің мультплексирленуі сәйкес сипатталады, ол N ретті бір арнаның 

жолағынан жоғары болады, кеңістікпен бөлінген коммутаторларда кірісінен 

шығысына бірнеше қосылыс ұйымдастырылады, оның әрқайсындағы 

жылдамдық бір арнадаға тарату жылдамдығына тең болуы мүмкін [4.] 
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1.22 сурет – Матрицалық типті коммутаторлардың қиылысу 

нүктелеріндегі буферизация 

 

Басқа ерекшелігі болып, коммутаторды басқару орталықтандырылған 

болуы міндетті емес, бөлінген болуы да мүмкін.  

Бірақ, осы архитектура түрінің өзінің кемшіліктері бар. Қолданылатын 

ішкі құрылымының және барлық коммутациялық ресурстың түріне  

байланысты барлық қажетті қосылыс ұйымдастырылмауы мүмкін. Бұл 

ерекшелік, ішкі блокировка деп аталады, коммутатордың өткізу жолағын 

және дестелерді жоғалту ықтималдылығын шектейді, кеңістіктік АТМ 

коммутаторларын құруда үлкен кедергі келтіреді [1-4]. 

Кеңістіктік коммутаторларда ұжымдық жады немесе ортақ ортасы бар 

коммутаторлардан ерекшелігі, оларда ішкі блокировканың болу 

ықтималдығына байланысты, шығыс буферизация болуы мүмкін емес.  

Әр коммутатордың кірісінде бөлгіш бар, ол дестелерді N әртүрлі 

буферге жібереді (әр шығыс портына бір буферден). Сәйкесінше әр шығыс 

линия концентраторға қосылады (мультиплексорге), ол барлық буферді N  

шығыс линиясына қосады. Сонымен, осы кеңістікпен бөлінген 

коммутатордың N бөлгіштен, N концентратордан және N
2
 буферден тұрады 

[1,4,5]. 

Осы коммутациялық құрылымдардың категориясы коммутаторда 

физикалық ресурстың болуын көздейді, ол N
2
 әртүрлі кіріс және шығыс 

қосылыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді, сонымен қатар шығыс 

буферизациясын жүзеге асырады [4]. 
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Дәріс 8. Softswitch негізгі түсініктері мен функциялары. 

Сигнализация жүйелері 

 

Дәріс мақсаты: Softswitch түсініктері мен функцияларын оқып-үйрену 

 

Softswitch желінің интеллектуалды мүмкіндіктерін тасушы болып 

табылады, бір немесе бірнеше желі арқылы жүзеге асып жатқан қоңырауларды, 

сигнализацияның функцияларын ол орындайды және де бағыт береді.  

Айта, кету керек Softswitch –бүл желінің бір құрылғысы ғана емес. Ол 

тағы да байланыс архитектурасы, желінің қалыптасы идеологиясы.  

Ең алдымен, Softswitch қоңырауларды күту қызметін атқарады, Call 

Agent функцияларын орындап, қосылыстардың орнатылуы мен бұзылуын 

анықтайды. Дәл осылай АТс каналдарының коммутациясы да жұмыс 

жасайды [6], егер де байланыс орнатылса, онда бұл функциялар, 

шақырылған абонент дабыл берген кезде ғана бұзылады, оған дейін ол 

сақталына береді. Call Agent қоңырауларды басқару функцияларына 

шақырылып отырған абонеттің номерінің цифрлық базасын анықтау үшін, 

шақырып отырған елді төлем мөлшерін белгілеу үшін қолданылады. 

Осылайша, Softswitch бізге үйреншікті коммутацияонды түйін болып қала 

береді, тек коммутациялық цифрлық жүйесіз. Айта кету керек, Softswitch 

Call Agent қарағанда нақты термин болып табылады, себебі соңғысы көп 

жағдайда қандай да бір программаларды стандартты компьютер деңгейінде 

ғана саралайды. Басқа термин – транспорттық илюздің бақылаушысы  

MGC – көпшілік жағдайда Softswitch синонимі болып табылып,  Н.248 

хаттамасы мен траспорттық шлюздерге кіріп, оны басқарады.  

Softswitch желі арасындағы сигналдық хаттарды бағдарлайды, яғни 

Signaling Gateway (SG) функциясын қолдайды. Сигнализация жүйелері 

Softswitch қолданатын жүйеның негізгі типтері - әртүрлі  Softswitch арасында 

байланыстарды және де транспорттық шлюздарды басқару үшін қажет. 

Сигнализациялық басқарудың негізгісі бүгінде SIP-T, OKC7 және Н.323 

болып табылады.  

Опция негізінде E-DSS1типті хаттама қолданылып, ISDN біріншілік 

мүмкіндікке қолданылады.  

Сигнализацияның транспорттың шлюздарды басқарудың негізгі 

хаттамалары болып,  MGCP және Медасо/Н.248 саналады, себебі Softswitch 

коммутаторлары арасында жүретін байланыстың негізгі 

сигнализациясының хаттамалары болып,  SIP-T және BICC саналады. 

1.20 суретте Softswitch-тің әртүрлі элементтері мен және де 

перпективалы байланыс элеметтерімен байланысы көрсетілген. Онда тағы 

да Softswitch функцияларының транспорттық шлюздердің қосылу дәрежесі 

бойынша бөлінуі де көрсетілген.   

Астыңғы деңгей дәл сол контексте транспорттық жазықтық, яғни 

ауызша және сөз трафигі болып табылатын ерекшелі негізінде 

қарастырылады.  
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Осындай деңгейлі құрылым аппараттық қамсыздандырудың нақты 

әрі тиімділігін білдіреді (әртүрлі транспорттық шлюздерде). 

Жоғарғы деңгей 1.23 суретте көрсетілгендей өз идеологиясы 

бойынша SCP (Service Control Point) қызметіндегі Класикалық 

интеллектуалды басқаруға алып келеді, болашақта 20 жылға алдыға 

ұмтылсақ, қазіргі интерфейстер API типті JAIN және  PARLAY 

программалары арқылы жаңа бағдарламаларды құруға мүмкіндік береді.  

Желі тұрғыдағы көзқарас бойынша каналдар коммутациясы 1.20 

суретте көрсетілен. Softswitch АТС қоңырауларына көрсетілетін 

қызметтердің орнын басады.  Ол ОКС7, E-DSS1, R1.5, V5 хаттамаларын 

қолдай отырып, STP сигнализацияның транзиттік пунктінің немесе SP 

сигнализациясындағы ОКС7 пунктінің қызметін орындай алады. Және де 

оны іске асыру арзанға түседі, жеңіл әрі оңай эксплуатацияны Sigtran 

жұмыс тобы ойлап тапты.  

Осы топтың ықпалымен, IETF кіретін  ОКС7 хаттарды жүктейтін IP 

жүелер ойлап табылды. Бұл ақпаратты жіберетін хаттама SCTP (Stream 

Control Transmission Protocol).  

 

 
 

  1.23 сурет - Softswitch ССОП құрамында 

 

Softswitch бір-бірімен байланысы үшін екі хаттама қолданыла алады, 

оның біреуі  SIP (SIP-T), IETF комитетімен шығарылған, екіншісі BICC, ITU-

T мен спецификаланған. Бүгін едәуір DSS1 сигнализациясымен ғана қарым-

қатынаста емес, тағы да ОКС7 сигнализациясымен де қарым-қатынас 

жасайды. Мысалға,  ENGINE компаниясының атақты шешімінде Ericsson 

телефон серверлерімен қарым-қатынас жасайды (Softswitch), қарым-

қатынас  BICC CS-1 аясында жүзеге асады, , ATM (AAL1/AAL2)  жоғарғы 
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транспортының жұмысына бұл бағытталып, BICC CS-2 –ге көшіп, IP-

желілерде қарқынды жұмыс жасау үшін арналған. SIP-T және  BICC 1.23 

суретте көрсетілсе де, олар екеуі де бірдей мүмкіндіктер мен 

артықшылықтарға ие.  

АТМ- форумның құжаттарында Н.323, SIR H.248 хаттамалары 

болашақта паралельді жұмыс жасайды деп айтылған, ITU мен IETF 

болашақтағы күші мен жұмысы  SIP және  Н.248 NGN.В желілері үшін 

арналады.  

Абоненттердің NGN қызметтеріне қатынауы үшін NGN желісінде 

келесі қолданылады:  Тұтынушылардың мультисервисті желіге де, дәстүрлі 

желіге (ЖПТф) де қосылуын қамтамасыздандыратын, мультисервисті 

желінің ақырғы түйіндеріне қосылған, интеграцияланған рұқсат желілері;  

Дәстүрлі желілер (ЖПТф, ЖБЖ), олардың абоненттерінің мультисервисті 

желіге қатынауы шлюздарға (Media Gateway) қосылған түйіндер арқылы 

орындалады. Келесі ұрпақ желісінің басты артықшылықтары:  жоғары 

масштабталануы;  модульдік кеңеюі;  түрлі өндірушілердің жабдықтарын 

қалауы;  жаңа қызметтер түрлерінің тез енгізілуі мен жетілдіруі;  

транспорты желінің типі мен қатынау әдісіне байланыссыз, жаңа қызметтер 

мен желі элементтерінің қосылуы;  желілік қорларды тиімді пайдалануының 

нәтижесіндегі эксплуатацияның төмен бағасы;  толық байланыстырылуы. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерден, бүгінгі күнге барлық байланыс 

операторлары үшін NGN желісін енгізу өзекті мәселе екендігі көрініп тұр. 

Бұның басты себебі – бүгінгі күнде қолданыстағы дестелі коммутация (ДК) 

желілеріндегі кідірістер, ал арналы коммутация (АК) желілеріндегі трафиктің 

тиімді емес қолданылуы болып саналады. NGN желісі АК желісінің 

технологиясының сапалы қызмет көрсетуін, ал ДК желісінің тиімділігін 

қамтамасыз етеді. 

NGN - пакеттер коммутациясын пайдалану арқылы сөздерді, суреттерді 

және мәліметтерді таратуға арналған көпмақсатты әмбебап желі болып 

табылады. Шынында, ол өзіне ең жақсы қасиеттерді жинаған, Internet және 

телефон желілерінің қосылуы нәтижесі болып табылады. Іс жүзінде, бұл 

қиын маңызды қосымшаларда дауыс байланысы және мәліметтер таратуда 

кепілденген сапаны білдіреді. 

Осылайша, NGN ОҚТЖ-қа тән (Internet арқылы сапасына кепілдік 

бермейтін байланысқа қарама-қайшы) сенімділік деңгейі бар және ақпарат 

көлемінің бірлігі есебінен таратудың төмен құнын (ОҚТЖ емес, Internet 

арқылы мәліметтер тарату құнына жақындаған) қамтамасыз етеді. Нақ келесі 

ұрпақ желілері — NGN пайдаланушыға сервистердің барынша көп санына 

кіруді қамтамасыз етеді. «Әрқашан және әрқайда, әрбір сервистердің 

қолжетімдігі» — осылай қысқаша, NGN негізгі мақсат-міндеттерін білдіруге 

болады. Мұндай желі кең мағынада, әртүрлі типтегі (ОҚТЖ, Internet, сымсыз 

желілер) трафик таралатын, әмбебап коммуникациялық орта болады деп 

жобаланады. 
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NGN желілері желілік шешімдерді үйлестіру арқылы жаңа қызметтерді 

басқару, персондау және құруда тиімді мүмкіндіктер мен қызметтердің 

шектеусіз жиынтығын көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда 

айтылғандардан шыға отырып, NGN — бұл медиатрафиктің барлық түрлерін 

таратуды қамтамасыз ететін және қосу, реттеу, бөлініп таратылған 

тарификациясы, қызмет көрсету сапасына әртүрлі талаптары бар 

мультисервисті желі. 

NGN желісінің базасында қызметтерді пайдаланатын клиент не алады? 

– бірыңғай мультисервисті (әмбебап) ортаны құру есебінен, 

пайдалану мен қызметтерді қолдауда шығындардың азаюы; 

– IT-инфрақұрылымды басқару және қызметін қолдау үшін 

шығындардың азаюы; 

– әртүрлі көлемде корпоративті желі құру; 

– оператор ұсынатын ресурстар және жекеменшік желімен басқару 

икемділігі; 

– көрсетілетін қызметтерді басқару үшін бірыңғай web-интерфейс 

ұсынылады. 

NGN концепциясы ең алдымен нақты үш деңгейлі жалғаумен 

сипатталады, бұлар: коммутация және ақпаратты таратуға қолданылатын 

транспортты функционалдық деңгей, синхрондау ақпаратын таратуға 

арналған – синхрондау деңгейі, ал қызмет көрсету қызмет деңгейінде 

орындалады. Сонымен қатар деңгейлер аралығында стандарттауға арналған 

интерфейстермен анықталады. Деңгейлер бір – бірінен тәуелсіз 

болғандықтан әр деңгей өз алдына дамуына болады. Екіншіден NGN 

инфрақұрлымының ерекшелігі дестені коммутациялау технологиясына 

негізделген транспортты желінің әмбебеп технологиясын қолдану болып 

табылады. Классикалық желілерде ЖҚТф қызмет көрсету арнаны 

коммутациялау технологиясына негізделген, ал мәліметтерді тарату желісіне 

және мәләметтерді таратуға қол жеткізу қызметін көрсету жаңа транспортты 

құрлымға жүктелді немесе арнаны коммутациялаудағы транспорттық желіні 

тиімсіз қолдану болды. Сонда NGN секілді желілерде мәліметтерді таратуға 

арналан дестелі технология көмегімен барлық көрсетілген қызмет түрімен 

қамтамасыз етуге болады.  

NGN желісінің транспортты деңгейі ақпаратты таратудағы дестелі 

технология негізінде құрылады. Негізгі қолданылатын технологияларына 

АТМ және IP технологиялары жатады. Ереже бойынша транспортты 

деңгейдің мультисервисті желісі негізінде қолданыстағы АТМ және IP 

желілері жатады, яғни, NGN желісі қолданыстағы дестелі транспортты 

желінің үстіне қосып жасауға болады. АТМ технологиясының негізделген 

және ендірілген қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ететін құрылғысы бар 

желілерді NGN желілерін орнату кезінде ешбір өзгертусіз практикалық 

жүзеге қолдануға болады. NGN технологиясының транспортты деңгейі 

негізінде қолданыстағы IP желісін қолдану қызмет көрсету сапасын 

қамтамасыз ету функциясын енгізуді талап етеді.  
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Дәріс 9. Softswitch өлшемі. Softswitch этолонды архитектурасының 

функционалды мүмкіндіктері  

 

Дәріс мақсаты: Softswitch этолонды архитектурасының функционады 

мүмкіндіктерімен танысу. 

 

Softswitch  үшін өлшемі үш түрлі көлеммен анықталады:  

1) Порттардың жалпы саны қаншалықты үлкен бола алады. 

2) Порттардың жалпы саны қаншалықты кіші бола алады. 

3) Қоңырау шалу мен техникалық мүмкіндіктер қаншалықты ауқымды 

бола алады. 

Softswitch, индустриясы транспортты шлюздер индустриясы сияқты 

кіші жүелерден бастау алады, РоР (Point of Presence)  қалыптасу нүктесін 

бастапқы негізге алып, ол төртпортты транспорттық шлюздің біреуінің 

құрамында болуы әбден мүмкін деген жорамалды анықтайды.  

Соңғы кезде ғана қатты жоғары тығыздықты шлюздер ене бастады, 

олар ТфОП коммутациялық түйіндермен өлшеніп, 100000 портқа дейінгі 

санмен өлшенеді. 

Softswitch-ті орнатқан операторлар дәстүрлі телефондары бар 

телефонияға қарағанда бағаны төмендетуі мүмкін, себебі олар 

коммуникаторлы каналдарға қызмет жасауы тиіс.   

Softswitch этолонды архитектурасының функционалды жазықтығы. 

IPCC ойлап тапқан Softswitch этолонды архитектура бойынша, онда 

суретте көрсетілген төрт функционалды жазықтық қарастырылады:    

- транспортты;  

- шақыру мен сигнализацияны басқару; 

- қызметтер мен қосымшалар; 

-эксплуатациялық басқару; 

Транспорттық жазықтық (Transport Plane) желі бойынша 

байланыстың транспортировкасына жауап береді. Ол хаттар 

сигнализацияның хаттары да, ақпаратты жіберудің көрсетілім жолы да, 

немесе тікелей тұтынушының сөзі мен ақпараттары болуы мүмкін 

Бұл деңгейдің астында орналасқан тасудың физикалық деңгейі қандай 

болса да технологияларда жұмыс  жасай алады, әрине ол жіберу трафигінің 

белгілі бір типіне сәйкес болған жағдайда ғана.  

Транспорттық жазықтық IР – телефондарға және басқа бір 

тұтынушылық телефондар мен терминалдарға мүмкіндік береді.  

Транспорттық жазықтық өз ішінде үш доменге бөлінеді: 

1) IP хаттамасы бойынша транспортталған домен. 

2) Қарым-қатынас пен қолжетімділік домені.  

3)  IP (IP Transport Domain) хаттамасы бойынша транспортациялау 

домені. 

IP-телефондық желі арқылы пакеттерді транспортизациялау мен жол 

көрсетуі үшін қолданылады. Оларға коммутаторлар, маршрутизаторлар, 

QoS (Quality of Service) қамсыздандыру желілері жатады.  
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1.24 сурет - Softswitch этолонды архитектураның функционалды 

жазықтығы  

 

Қарым-қатынас домені (Interworklng Domain) өз құрамына сигналды 

немесе қолданылатын ақпаратты сақтайды, IP телефонииялар арқылы 

берілетін ақпаратты Осы доменге сигнализация шлюздері (Signaling 

Gateways), әртүрлі транспорттық деңгейлер арасындағы ақпаратты 

жандандырып отыратын, транспортты немесе медиашлюздер, тұтынушы 

қолданысын орындап, әртүрлі мультимедиялық ақпараттардың, сөздердің 

арасындағы қолданыстар және қарым-қатынас шлюздер (Interworking 

Gateways) әртүрлі хаттамалардың арасындағы сигнализацияны 

байланыстырушы түрлері жатады.   

Қолжетімділік домені, IP-ден ерекше  (Non-IP Access Domain), IP –

телефония желілеріндегі байланысқа қолжетімділік, және де IP ұйқаспайтын 

сәйкес емес терминалдар. Ол Access Gateways шлюзінен тұрып, АТС 

орындарында қосылады, ол тағы да аналогты кабельді модемдерді қосу 

үшін, xDSL сызықтарға, GSM/3G мобильді қосылыстарды қосу үшін қажет.  

NGN желілердің проектісі кезінде ең басты аспектілердің бірі болып, 

қызмет көрсету екендігі мәлім. Көңілді аудың жобаларына келсек, 

қабылдануға керек бір негізгі аспекттерден күтудің сапасының 

қамсыздандыруы болып табылады. Пакетті аудың өзгешелігі, не ара-тұра  

құралады, не өзгелік отаулардың және арнаның коммутациясымен, ара және 

баяғы бір ақпараттық тасқында әркелкі трафик жұғылады. Бұл ретте бас-басы 

трафиқтың үлгілерінен сын және сын емессін параметрдің қатарымен 

сипаттайды. Дауыстың трафиғының берілісі үшін арқылы пакетті ауларды 

қызметтің жіберу сапасын пакетті ауда бағалау күту классының ұғымы 

енгізілетін. Күтудің сапасының ұйғарымы осы кезді субъективті болып 
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табылады және сараптамалық сарапшылықтың, әдісінде бар. Априори 

нанғысыз абсолютті кепілдік беру  желілік мінездерді негіздеген бір пәнді 

бағдарлама.  

Қызмет көрсету класстары. 

Ортақ уақиғада тағайындалған  (адақтан адаққа) QoS төрт сыныбы бор. 

Көңілді желілік ұғымында, әртүрлі және терминалды мінездемелер 

қабылданады 

1) Тым Жоғарғы. Сол әлуетпен жетерлік жіберу үшін қызметтің 

пайдаланушыларының баламалы немесе тым жайылып кеткендермен  ТфОП 

сапа телефондаманың қызметінің үлгісі. енгізу (өңдеушілердің аналогты 

белгілерді тілкеммен 3,1 кГц) кодектері игерушілігін, ал да барымды сәйкес 

және IP ауының QoS талаптарымен әзірленеді. Және де  жергілікті есептеуші 

аулардың (ЛВС, Интранет) түсінеді. Күтудің айтылмыш сыныбын есептеу 

тілеулі телефондамаға тиіс 

2) Жоғарғы. ол әлуетпен жетерлік жіберу үшін қызметтің  

пайдаланушыларының осындай жіберу ТфОП (қарамастан немесе сымсыз 

қозғалғыш телефондаманың ең  жүйелерімен ара радиосигналдың берілісінің 

жақсы шарттарында, айталық, GSM ауларының мен EFR кодекстрерімен әлде 

лайықты МСЭ-Т G ұсынысына.726) сапа телефондаманың қызметінің үлгісі. 

Енгізу барымды сәйкес мен IP ауының QoS талаптарымен әзірле- тартудың 

(Интранет) тілкемінің игерушілігінің оңтайландыруымен түсінеді. 

3) Орта. Ол әлуетпен жетерлік жіберу үшін қызметтің 

пайдаланушыларының осындай жіберетін - ТфОП (сымсыз қозғалғыш 

телефондаманың ең қарамастан немесе мінсіз радиосигналдың берілісінің 

жақсы шарттарында жүйелерімен араласады, айталық, EFR ауларының мен 

GSM телефондаманың қызметінің үлгісі сапа әлде лайықты МСЭ-Т G 

ұсынысына 726). IP QoS барымды сәйкес енгізу шарт. Енгізу ауының 

талаптарымен әзірле - тартудың (Интранет) тілкемінің игерушілігінің 

оңтайландыруымен түсінеді 

4) Қолжетімді.  Қызметтің осы үлгісі игерушілік үшін тиімді сапаны 

қамсыздандырады, бірақ құралымның мінездемесінің кепілдемесімен. Сөздің 

байланысының және кідірістің аумақтауының сапасының маңызды алар орны 

оның бүтіндік диалогінен көрінеді.  Енгізу базасы ескерусіз QoS талабының 

әзірлесе - IP ауларының жобаланатын, айталық интернет (ортақ пайдалану) 

өқызмет етеді. Бұндай қызмет көрсет түрін рұқсат етілген түрлерге 

жатқызуға болады, себебі ол көп қызметттерді көрсетеді және телефонды 

желілерді қолданатындардың 5 % жуығы ғана.  

Қызмет көрсеті сапасының көрсеткіштері: сапаны бағалау үшін 

келесідей қызмет көрсету сапасының бағалауының негізгі көрсеткіштерін 

бағалауға болады: сөзді жіберу қызметінің сапасы және ақпаратты жеткізу 

қызметі. 

Сипаттаманың ең басты қасиеттері болып табылады: 

  ауызша ақпараттың жіберілу кешіктігі (соңыңан соңына); 

  қосуды ұйымдастыруға араналған уақыт;  

  пакеттерді жоғалту мүмкіндігі;  
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 МСЭ Р.800 және  Р.830. ұсынысы бойынша (Mean Opinion Score - 

MOS) бесбалдық баға беру. 

Ауызша ақпараттың сапасын тексеру мақсатында олардың үш сандық 

сипаттамасы бар:  

  жіберілу сапасының ортақ бағасы (R);  

 сөз сапасында;  

  соңынан соңына дейін жібермеу, кешігу: біржақты. 

QoS тағайынды сыныбына, саналатын жүйелер үшін нақты сынып үшін 

барлық үш тағайынды мінездемелерге на 95 % құралымға сәйкес болуы  

керек. 

Құралымның қағидасының уақытының сөздің сапасына деген қарасты 

сандық мінездемесінің ұйғарымы, айталық, есептеуі тиіс одан әрі зерттеу 

пәнімен анықталады. 

 (Call Set-up Time) орнатылу уақыты «енгізуден кейінгі қалдық» деп 

анықталады (Post Dial Delay).  

Көрсетілген ұсыныстар енгізуден кейінгі қалдық үшін келесідей 

ұғымдарды анықтайды.  

 жергілікті қоңырау- 3 с; 

 қалаарлық қоңырау - 5 с; 

 мемлекетаралық бақылау- 8 с. 

Кейін QoS кластарының соңынан бастап соңына дейінгі терминал мен 

желі арасындағы сипаттамалар анықталады.  

Жоғарыдағы барлық негізді ала отырып.  

 ауызша сигналдың кешігуі;   

 желідегі маршрутизацияның кешігуі; 

 сигналдың таралуының кешігуі. 

Сондықтан әртүрлі кодирациялық құрылғыларды пайдаланған кезде 

терминалдардлың қызметінің үш типті функциясын анықтап алды: А, В және 

С.  Мұндай тиімді әрі кең ұғымдардар 1.24 суретте қарастырылады.  

Берілген деңгей транспорты желінің (IP, ATM, FR және т с.с.) типін 

және рұқсат әдісін ескермей тұрып, тек бір бағдарламаны қолдануға және 

қызметтердің ерекшеленуін іске асыруға мүмкіндік береді. Деңгей басқа 

деңгейлердің функционалдауының араласуынсыз, желіге жаңа қызметтер 

енгізілуін қамтамасыз етеді. Қызметтермен басқару деңгейі адрестелудің 

ішкі, өзіндік жүйесін қолданатын, өзінің жеке абоненттері бар 

технологияларына негізделген, көптеген тәуелсіз төменгі жүйелерінен 

(«қызметтер желілері») тұруы мүмкін.  
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Дәріс 10. NGN желілерінің хаттамалары. TCP/IP стекінің базалық 

хаттамалары 

 

Дәріс мақсаты: NGN желілерінің негізгі хаттамаларымен танысу. 

 

NGN - пакеттер коммутациясын пайдалану арқылы сөздерді, суреттерді 

және мәліметтерді таратуға арналған көпмақсатты әмбебап желі болып 

табылады. Шынында, ол өзіне ең жақсы қасиеттерді жинаған, Internet және 

телефон желілерінің қосылуы нәтижесі болып табылады. Іс жүзінде, бұл 

қиын маңызды қосымшаларда дауыс байланысы және мәліметтер таратуда 

кепілденген сапаны білдіреді. NGN желілері желілік шешімдерді үйлестіру 

арқылы жаңа қызметтерді басқару, персондау және құруда тиімді 

мүмкіндіктер мен қызметтердің шектеусіз жиынтығын көрсетуді қамтамасыз 

етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандардан шыға отырып, NGN — бұл 

медиатрафиктің барлық түрлерін таратуды қамтамасыз ететін және қосу, 

реттеу, бөлініп таратылған тарификациясы, қызмет көрсету сапасына әртүрлі 

талаптары бар мультисервисті желі. 

NGN хаттамаларын келесідей түрлерге бөлуге болады:   

1) Интернет желісінің базалық хаттамалары: IP, ICMP, TCP, UDP. 

2) Транспортты хаттамалар: RTP, RTCP. 

3) Сигналды хаттамалар: SIP, H.323, SIGTRAN, MEGACO/H.248, 

MGCP, RSVP, SCTP, ISUP, BICC, SCCP, INAP. 

4) Бағыт хаттамалары : RIP, IGRP, OSPF, IS-IS, EGP, BGP, IDRP, 

TRIP. 

5) Ақпараттық қызмет пен  басқару хаттамалары : SLP, OSP, LDAP, 

SNMP. 

6) Қызмет хаттамалары: FTP, SMTP, HTTP, кодеки G.xxx, H.xxx, факс 

Т.37, Т.38, IRP, NNTP. 

Стек TCP/IP базалық хаттамалары. 

TCP/IP стектері әртекті желілерде жұмыс істеу үшін шығарылды. Бұл 

стек UNIX операциялық жүйесін қолданғаннан кейін кең көлемде тарала 

бастады. Қазіргі уақытта операциялық жүйе Internet желісіндегі 

компьютерлер мен корпоративті желілерді байланыстыру үшін қолданылады. 

Физикалық және арналық деңгейлерде стек жергілікті желілердің барлық 

базалық технологияларын қолданады. 

Қолданбалы деңгейде қолданушыларға желілік сервис көрсететін 

қызметтер жинақталған. Мұнда қызметтер негізі жиі өзгеріп тұрады. Негізгі 

қызметтер арасынан төмендегідей белгіге қарауға болады: Telnet, FTP. TFTP, 

DNS, SNP. HTTP. Қолданбалы деңгей OSI моделінің қолданбалық деңгейі 

мен таңдау деңгейлерінің функцияларын біріктіреді. Негізгі деңгей 

мәліметтер пакетін жеткізу сенімділігін, олардын тұтастығын және жеткізілу 

тәртібін қамтамасыз етеді. Бұл деңгейде берілетін мәліметтер сегменттерге 

(пакеттерге) бөлігіп төменгі деңгейге жіберіледі. Жіберілгеннен кейін 

пакеттер жиналып, содан соң мәліметтер қолданбалы деңгейге беріледі. Бір 

деңгейдің негізгі хаттамасы TCP (Transission Control Protocol) мәліметтерді 
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басқару хаттамасы болып табылады. Негізгі деңгей OSI моделінің 

транспорттық және сеанстық деңгейлергінің функцияларын орындайды. Бұл 

деңгей транспорттық деп те аталады. Желіаралық байланыс деңгейінің негізп 

хаттамасы пакеттерді жеткізу IP хаттамасы (Internet Protocol) болып 

табылады. Бұл хаттама жергілікті желілерде ғана емес, сондай-ақ 

бүкіләлемдік байланыстарда болатын, құрылымдық желілердегі мәліметтер 

пакетін жеткізуді қамтамасыз етеді. Осы деңгейде маршруттық ақпаратты 

жинау үшін RIP (Routing Internet Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) 

сияқты бағыттаушылар хаттамалары қолданылады. Бұл деңгей OSI моделінің 

желілік деңгейіне сәйкес келеді. Желілік интерфейс деңгейі құрылымдық 

желіге интеграцияланатын желілік иннтерфейстерді анықтайды. Қосылатын 

желі кез-келген технологияны қолдана алады. Әрбір желілІк технологияға, 

қолланылатын технологияның қатарларына желілік деңгейдің IP пакеттері 

орналасатын хаттамалар шығарылады. Деңгей OSI моделінің физикалық 

және арналық деңгейлеріне сәйкес келеді. TCP/ IP стектерінің денгейлері OSI 

моделінің деңгейлеріне сәйкес келуі шартты. Бұл TCP/IP стектарының 

осыдан 20 жыл бұрын шығарылуымен байланысты. 

ICMP хаттамасы тағы да IP жүйесімен біріктірілген біршама 

жұмыстарды орындайды. ICMP тағы да осындай қызметтерді қамтамасыз 

етеді: 

1) Тексеру методы әртүрлі желілерді тексеруді қамтамасыз етеді  

(хаттар  Echo и Reply ICMP). 

2) Әлдеқайда эффектілі маршрутизация методы (хаттар Redirect ICMP 

- қайтаадрестеу ICMP). 

3) Қандай дейтаграмманың уақыттан асып кеткенін анықтау методы  

[ICMP-хабарлама  Time Exceeded (уақыт асып кетті]. 

4) Пайдалы хабарламаларды тарату әдістері. 

80 жылдардың басында Novell фирмасы Netware желілік операциялық 

жүйесі үшін IPX'SPX стектарын жасады. Хаттамалар, кішігірім желілік 

ресурстары бар, бірақ сапалы физикалық коммуникация ортасымен 

қамтылған жергілікті желілерде қолдануды есепке алып жасалынды. 

Сондықтан да бұл хаттамалар бүкіләлемдік төменгі жылдамдықты 

байланыста құрылымдық желілерле айтарлықтай жақсы жұмыс істемейді. 

Бірақ Novell хаттамалар жұмысының ірі құрылымдық желілер жұмысына 

бейімделуі үшін әрдайым өзгерістер енгізіп отырады. Қазіргі бүкіләлемдік 

желілердің өткізгіштік қабілеті күн санап өсіп келеді: IPX'SPX 

хаттамаларына жасалған соңғы ескерту корпоративтік желілерді жасауда 

басқа стектармен бәсекелестікке түсуге мүмкіндік береді. Стектің неізгі 

хаттамасы OSI моделінің желілік деңтейіне жататын желіаралық пакеттер 

алмасу IPX (International Packet Exchange) хаттамасы болып табылады. SPX 

(Sequenced Packet Exchange) хаттамасы мәлімет алмасудың сенімділігін 

қамтамасыз етеді. SPX хаттамаларын жоғарғы деңгей хаттамаларында 

қолдану мідетті емес. Жоғарғы деңгейдің негізі хаттамасы — ол OSI 

моделінің транспорттық деңгейінен бастап, қолданбалық деңгейіне дейінгі 

барлық деңгенлер функцияларын біріктіретін және Novell Netware желілік 
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операциялық жүйесінің непзгі қызметтерінін жұмысын қамтамасыз ететін 

NCP (Netware Core Protocol) хаттамасы. SAP (Service Advertising Protocol) 

хаттамасы торап желілік қызметтер жайлы ақпарат берген кезде, 

орынылатын кең таралымды мәліметтерде қолданылады. Дәл осы жерде 

желілік адрес көрсетіледі. IPX хаттамасы нөмірінен, торап нөмірінен және 

желі нөмірінен тұратын адресті қолданады. Желі нөмірі серверде 

администратормен бекітіледі. Торап нөмірі оның (желілік адаптердің MAC- 

адресі немесе маршрутизаторлар портының адресі) ақпараттық адресі болып 

табылады. IPX хаттамасының көмегімен, берілетін мәліметтердің 

қосымшасын идентификациялайды. Желінің клиенттік бөлініп 

конфигурациялау көп жұмысты қажет етеді. Торап адресі тораптың желілік 

адресінен автоматты түрде оқылады. Желі адресі SAP-тың серверлік 

хабарландыруынан танылады. Клиент жүйесі қосылғанда маршрута затордың 

адресін анықтау үшін аталған маршрутизаторлар жауап ретінде өз адрестері 

жайлы SAP-қа мәлімет жібереді. 

RP (Interior Gateway Routing Protocol) зерттемесінің басты мақсатымен 

сенімді хаттаманың қамсыздандыруы үшін бағдарлаудың мақсатының 

орындалуы үшін шегінде автономиялы жүйенің (AS) керегі болды, өзінен-өзі 

күрделі топология бар және өзіне деген пұл тасу мен ен түрлі-түрлі 

мінездеме тарату және кідіріс тілкем. AS нақты болғаны болып табылатын  

нөмірінің және бір бақылаудың ортақ стратегиясын біртұтас басқарманың 

астында болады. 

GRP хаттама болып табылады, араның бағыттауышының ақпаратын 

қолданыстағы. бағдарлаудың хаттамалары шаараның бағыттауышынлығы 

арқылы уақыттың тағайынды ара қашықтықтарын өзінің бағдарлы кестесінің 

немесе оның бөлік барлық ақпарат барлық көршілес бағдарлауыш ара туралы 

жол бағдары түзету хабарламалары арқылы түйінделеді. 

IGRP хаттама болып табылады, араның бағыттауышының ақпаратын 

қолданыстағы бағдарлаудың хаттамалары шараның бағыттауышысы арқылы 

уақыттың тағайынды ара қашықтықтарын өзінің бағдарлы кестесінің немесе 

оның бөлік барлық ақпарат барлық көршілес бағдарлауыш жол бағдары 

түзету хабарламасы арқылы файлдардың қызметін реттейді 

EGP (Exterior Gateway Protocol) қарамастан  бағдарғылаудың үдемелі 

хаттамасы болып табылады, ол өте жай нобайды пайдаланады. Хаттама 

мінездеменің көрсеткіштерін ескермейді және соған қарамастан қарамастан, 

бағдарғылаудағы шындық тұрғыдағы  зияткерлік тынымдардың қабылдауды 

білмейді. Түзетудің хабарламалары EGP бағдарғылауының арқасында аудың 

қолжетімділігінің ақпаратты асырайды. Сырттармен, сөздермен, олар 

нұсқайды, не рұқсат алу арқылы тағайындайды. 

Мәліметтер базасына ену және мәліметтер базасын жүргізу серверлік 

немесе клиеттік қосымшалар арқылы жүзеге асырылады, сонымен қатар 

мәліметтерді іздеу мен енгізудің сұраныстары HTML-формалары түрінде 

толтырылады. Мәліметтерді сақтау орны әртүрлі, мысалы: реляционды көп 

өлшемді мәліметтер базасы, мәліметтердің ODBC-көздерінің жиынтығы 

түрінде болуы мүмкін, бірақ ол мәліметтердің жедел аналитикалық өңделу 
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мақсатына тағайындалады. Мәліметтерді сақтау орнына ену – мәліметтер 

базасына енумен бірдей болады. Клиенттік және серверлік қосымшалар 

түріндегі программалық жабдықтау – маңызды ресурсты құрайды. Клиенттер 

мен серверлер арасындағы ақпараттық ресурстар мен ағындарды жүргізу 

үшін  Intranet-қосымшалардың эксплуатациясы, әртүрлі өңдеу құралдары 

қолданылады. 

HTTP хаттамасы бойынша сұраулар мен жауаптардың атаулары. 

Электрондык пошта, SMTP және РОРЗ хаттамалары, пошталы сервер және 

клиент. FTP хаттамаларын, FTP ресурстары мекенінін пішімін, FTP–сервер 

және клиенттерін белгілеу. Telnet және NNTP хаттамаларын белгілеу. Чат, 

шұғыл поштаның кызметтері, IRC-желілері, IP–телефония, видео–

конференциялары, WAP хаттамасы негізіндегі мобильді интернет. 

Қолданбалы хаттамалар қосымшаның әрекеттестігі үшін 

арналған.Төменде кең таралған траспорттық хаттамалар көрсетілген. 

AFP (Apple Talk File Protocol – Файлдық хаттама Apple Talk). Macintosh 

файлдардың алыстатылған басқару хаттамасы. 

FTP (File Transfer Protocol – Файлдарды жібері хаттамасы ). Файлдарды 

жіберу қызметтермен қамтамасыздандыратын TCP/IP  стек хаттамасы. 

NCP (NetWare Core Protocol – Базалық хаттама NetWare). Novel 

NetWare клиенттің кабығы мен редиректоры. 

SNMP (Simple Network Management Protocol – Желіні басқаратын жай 

хаттама). Желілік құрылғыларлы бақылау және басқару үшін қолданылатын 

TCP/IP стек хаттамасы. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипертекстті жіберу хаттамасы 

және басқару хаттамалар. 

Осы жағдайда ОПС бір бөлігі мультисервисті құрылғыларға TGW 

арқылы қосылады.  Жаңа абонеттік нөмірді енгізу немесе ауыстыруға тікелей 

МСС орындалады.   

Қызметті қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайды. NGN желісі ашық және 

реттелген сәулетпен сипатталады, онда қызметтер шақырумен басқару 

фунцияларынан бөлінген, ал шақырумен басқару фунциялары тасымалдау 

функцияларынан бөлінген. Ашық хаттамалардың және интерфейстердің 

арқасында көптген қызметтерді оперативті және иілгішті көрсету, ал 

абоненттерге жүйелік жабдығының құрылымынан және тасымалдау 

қызметтерінің терминалдарының түрлерінен тәуелсіз, өздерінің қалауынша 

қызметті ықтималдау мүмкіндігі беріледі. Дестелі коммутациялы тіректі желі 

телефондық желінің интеграциясын, деректерді тарату желісін және кабелдік 

теледидар (КТД) желісін жылдамдатуды рұқсат етеді. Желімен басқару 

деңгейінде, яғни SoftSwitch деңгейінде, медиашлюздерден шақырумен 

басқару функцияларын бөлу үшін ашық және тәуелсіз желілік басқару 

платформасы қолданылады. 
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Дәріс 11.  SIP және Н.323 сигналды хаттамалары 

 

Дәріс мақсаты: SIP және Н.323 сигналды хаттамаларымен танысу. 

 

Қазіргі уақытта  мультимедиа қағидасы үшін IP арқылы атауларының 

хаттама жасайтының анықтауға болады, айталық SIP (Session Initiation 

Protocol) [RFC 2543] хаттамасына қарамастан және Н.323. айтылмыш 

қалыптың телефондамасының қызмет атқаруының қамсыздандыруының 

децентрализациясының кең мүмкіндіктерін ашады, сол себепті қызмет 

атқарулар тарапынан пайдаланушының басқарылуы керек. 

Байланыс (SIP) сеансының хаттамасы үшін ұйымның, түр 

өзгертушіліктің және мультимедиа сеанстың бітісінің немесе арнаулы 

модификация енгізіледі. Мультимедиалық сеанстар мультимедиалық 

конференцияны, интернетті-телефондаманы және сырттың тәрізді 

аддендумдерін қолданады. SIP бір IP (Voice IP over – VoI P түйіндемелері 

үшін  сөздің берілісінің жүзеге асуы үшін пайдаланылады. Ақырында, SIP 

сигнализацияның кең қолданысты Интернет-телефонии бар оңайлатылған 

хаттамасы пайда болады. 

Транспорттық шлюзді басқару хаттамалары (Media Gateway Control 

Protocol - MGCP) мультимедиялық шлюздің тарату элементтері арасында 

қолданылады. Таратушы мультимедиялық шлюз шақыру агентін қосып 

алады (Call Agent), ол шақырыстарды басқару «интеллектісіне» және 

транспорттық функцияларды қамтамасыз ететін транспорттык шлюз болады 

(мысалы, ИКМ VoIP-ке дауыстық каналдың түрленуі). 

H.248/MEGACO Транспорттық шлюзді басқару хаттамасы ол  MGCP 

хаттамасының кейінгі дамуы болып табылады және I.ETF және ITU сияқты 

басқа құрылығылардың дамуы болып келеді.  

MEGACO хаттамасы ішкі хаттама болып табылады, ол бөлінген 

шлюздің арасындағы блоктарда жұмыс жасайды, нақтырақ айтқанда MGC 

және MG 

Хаттамалардың әсер ету принципі -  master/slave, яғни бастаушы деген 

мағынаны білдіреді.  MGC басқару құрылғысы бастапқы болып табылады, 

MG транспортты шлюзі жетектеген болып тұр. Транспорттық шлюзді 

басқару (MG) арнайы транспорттық шлюздер мен олардың 

бақылаушыларының бастамасымен іске асады.  

BICC хаттамасы  , Q.1901 ұсынысымен анықталатын қоңырау шалу 

хаттамасын білдіреді. Шақырысты басқару хаттамасы және де (Serving Nodes 

- SN) атына ие. Берілген хаттама «Bearer Independent Call Control», деген атты 

иеленді. SN-нің үш типі анықталған: 

а) интерфейске қызмет көрсеті түйіні (ISN) – каналдар коммутациясы 

бар желілерге интерфейстерді тасымалдайды; 

б) транзитті түйін (TSN) - BICC прпотоколын пайдаланып, қоңырау 

шалу үшін транзиттік функцияларды орындайды; 

в) шлюзді түйін (GSN) – байланыс арасындағы желілі шлюздер 

арасында функцияларды орындайды.  
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BICC басқа хаттамалармен қарым – қатынас жасайды, айта кетсек 

жоларасындағы түйіндерде, онда белгілі бір спецификамен орнатылған,  

реализациясыз желілерді іске асыруға да болады 

SIGTRAN технологиясы бойынша сигнализацияның ақпаратын 

транспортациялау сигнализацияның хаттамаларының хаттарын жіберу үшін 

қажет және де ол төмендегідей мүмкіндіктерге ие:  

–  түрлі-түрлі хаттаманың хабарламасының берілісін сигнализацияға 

және құралымдар аулары мен арнаның (CSN) коммутациясымен  сакқтау 

орын алады, мысалға оған, ОКС7 (3 деңгейлі МТР і, ISUP, SCCP, TCAP, 

MAP, INAP, және т.б.) қолданбалы ішкі жүйесінің хаттамаларын және де 

DSS1/PSS1 (е т. Q.931 және QSIG) 3 хаттамасының деңгейінің 

хабарламалары жатады; 

–  нақты бір транпортацияланатын каналдың идентификациясының 

мүмкіншіліктері;  

–  жалпы ортақ базалық хаттама, ол тақырыптардың форматын 

анықтап, сигналды ақпараттың транспортировкасы үшін және де ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажет;  

–  төменгі желі хаттамасы (мысалға, IP) коммутациялық каналдардың 

нақты бір төменгі деңгейіне функционалды мүмкіндіктерді қамтама сыз 

етеді.  

Интернет желісінің құрылымы арқылы сигналды ақпаратты 

трансформациялаған кезде, ол ақпаратты жіберетін хаттама болыып 

саналады(Stream Control Transmission Protocol - SCTP).   

(SCTP) жүйесін басқаруда ақпаратты жіберу хаттамасы IP жүйелер 

арқылы хабарламалрдың трансформациясын жасап, ақпараттың көлемі 

үллкен және нақтылықтың деңгейі жоғары каналдарға негізделеді.  

Және де шамадан тыс жұмыс жасаған кезде өзін-өзі өшіру функциясын 

орындайды. 

SCTP хаттамасы ара түрлі мақсаттарда пайдаланатын түрлі-түрлі 

аддендумдермен - файлдың берілісінен HTTP ақы-пұлдарына дейін 

сигналдық ақпараттың тасуын біледі, ал МТР функциялауы мүмкіндігінің 

орын басқанға дейін   SCCP сигнализация ақпарат тасу орнын  басады.  

Біреудің аддендумдері үшін мүмкін тілеулі деңгеймен (арада айтылмыш 

уақиғада SCTP) байланыста сақталған  интерфейсті, сырттың аддендумдері 

үшін сол қажеттілігі болып табылмайды.  

Шынайы уақыт хаттамасы  (Real-Time Transfer Protocol - RTP) ішкі 

фирмалық хаттамаларға қарағанда осындай көңілдің стандартизациясы 

болып табылады. Әдетте ол UDP хаттамаларын транспорттық деңгейде. 

Шлюздердің ақпараттық базасы (Gateway Information Base - GIB) 

Шлюздердің ақпараттық базасы базалық  белгілі бір желі доменінің ақпараты 

бойынша әртүрлі объектілерге таратылады. Осындай басқа дөмендердің 

осындай ақпаратқа деген  «front-end» деген жүйе қоңыраулардың 

маршрутизациясының хаттамасының ақпараттық эксплуатациясымен 

көрінеді. 
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Қызмет көрсететін орнын анықтайтын протокол (Service Location 

Protocol - SLP) қызметтерге көмек беру үшін және де серверлердің мекен 

орнын табу үшін қажет. Осы жағдайда шлюз (немесе бағыты жағынан 

шлюзге ұмтылатын) бейгнеленген сервирлерге қажет. Шлюзге бардлық 

адамдардың енгізген ақпаратын көруге болады(Service Query).  

Ашық жиілік хаттамасы  (Open Settlements Protocol - 

OSP)проторколдың «тұтынушы-сервер» типіне жатады. Клиентке серверге 

оның телефондық нөмірін қояды қызметін ұсынып және жауапты мен келесі 

құрылымның мекенжайын бас жол бағдарларынады,  айтылмыш құралым 

үшін пайдаланатын эстафеталық берілістің (token) таңбалағыш 

авторландындлыру.   

OSP сұрақтарына жауап беру үшін, маршрутизацияның кестесін 

қолданады, яғни  IP (TRIP) желі арқылы маршрутизация көлемінде пайда 

болды. 

 Директорияларға оңай жолдың хаттамасы (Lightweight Directory 

Access Protocol - LDAP) белгіленген құжат базасына ақпараттарды қамтиды.   

Директорияның тұтынушысы ешқандай ақпартсыз клиенттің 

директориясына рұқсат алады (Directory User Agent - DUA)].  

Осы үшін клиент бір немесе бірнеше сервермен әрекеттеседі [ештеңеге 

қарамастан немесе директорияның жүйелі агенттерімен - Directory System 

Agents (DSA)]. Клиенттер серверлермен әрекеттеседі, рұқсат алудың 

хаттамасын директорияға пайдаланылады. 

Айтылмыш хаттамада қабылдаған ортақ қалыпты клиенттер ұсынады, 

хаттаманың атқаратын қызметтерін мен көмек серверлердін  орындай іске 

асады. орындаймын. Осы қалыпта клиент серверге орындау үшін хаттаманың 

сұранысының операцияның сипаттамасымен жұқтырады. Бұдан әрі сервер 

директорияда үшін қажетті операцияның орындауы туралы  жауап береді.  

Тым серверлер жауаптарды ұстап беру міндетті, қашан ол  соңғы 

хаттамада тағайындалады сол кезде клиенттің, олай және сервердің 

жұмысының синхрондауына болмайды. Сұраныс және операцияның 

көпшілігінің жауап сұрау және сервер арасында байланыс туындайды. 

Бас LS керек, Web- бет,  қамсыздан- web «front-end» үлгісінің қызмет 

атқаруының сүйеніші. Пайдаланушылар сұраныс тағайындаған кезде, жауап 

туралы лайықты шлюзде ақпаратпен алмасады. 

Берілген нұсқада ОҚТЖ транзитті желісінің негізі болып NGN 

негізіндегі фрагмент болып табылатындығы айтылған. Әрине барлық АТС 

құрылғылар  NGN –ге шлюздер құрылғылары арқылы қосылады. 

Транспортты деңгейдің құрылымы 1.25 суретте көрсетілген.  
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1.25 сурет - Мультисервисті желілердің ОҚТЖ- желілік құрылымы  

 

Суретке қарап отырғанымыздай, бұл жағдайда ОҚТЖ транзитті деңгейі 

NGN ауыстырылады. Сондықтан да, ОҚТЖ транзитті түйдектері ОҚТЖ 

трафигінің қызметтерінің ішінен шығады. Берілген фрагмент мультисервисті 

желілің транспорттың деңгейінің құрылуының ең соңғы деңгейі болып 

табылады және де оны іске асыру үшін едәуір көлемді ақша қажет  

Іске асу нұсқасына қосымша керек болатын:  

 барлық ОПС деңгейлеріне енгізу;  

 сызықты құрылғылардың барлығын жаңарту және де сол 

уақытты күшті магистральді желі SDH қажет болмай қалады 

 бірінші нұсқаға қарағанда күштірек енгізулерді енгізуді 

ұйымдастыру; 

 альтернативті операторлардың желілерін қосу үшін шлюзді 

құрылғыларды енгізу;  

 көптеген иілгіш коммутаторларды пайдалану және оның құрылысын 

көбейту;  

Аралас нұсқа. 

Бұл нұсқада ОҚТЖ құрылғыларын мультисервистік желілермен 

ауыстыру сұлбасы қарастырылған. Нұсқаның сұлбасы 1.25 суретте 

көрсетілген .  
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