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КІРІСПЕ 

 

Соңғы онжылдық шамасында ақпарат және ақпараттық 

технологиялардың қоғамдық және экономикалық маңызы артты. 

Бүгінгі таңда ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуы 

қарқынды дамып келеді.  Бізге белгілі индустриалды қоғамның 

ақпараттық қоғамға өтуін келесі көрсеткіштерден байқауға 

болады: 

Технологиялық көрсеткіш: ақпараттық технологиялардың 

өндірісте, білім беру салаларында, өмірде кең көлемде таралуы. 

Әлеуметтік көрсеткіш: қоғамның ақпаратқа деген сұра-

нысының артуы. 

Бұл ұсынылып отырған оқу құралында қазіргі заманғы 

желілік технологиялар облысындағы концептуалды мәліметтер 

қарастырылады. ОЖ-нің желілік функцияларының көптүрлілігі-

мен, желілік операциялық жүйені құрудың түрлі мәселелері, 

TCP/IP хаттамасының стектері, нақты есептердегі клиент-

серверлі модель, деректерді беру мен қосылуды орнату, тіркеу 

мен атауларға рұқсат алу және т.б. қарастырылады.  

Бұл оқу құрал компьютерлік желіні тұрғызу принцип-

терін, локальді және глобальді желі технологиясының ерекше-

ліктерін білулеріне септігін тигізеді. Оқу құралы алты тараудан 

тұрады. 

Оқу құралының бірінші тарауында компьютерлік торап-

тар, олардың түрлері  ұғымына сипаттама беріліп, тораптар 

классификациясы ұғымына түсініктеме келтірілген. Компьютер-

лік тораптардың жіктелуі, Интернет жүйесі, Интернет жүйесінің 

негізгі сервистері ұғымының мәні ашылып, интернет ресурс-

тарына сипаттама берілген. 

Екінші тарауда жергілікті тораптардың анықтамасы және 

олардың топологиялары туралы сөз болады. Жергілікті торап-

тардың орны  мен  рөлі,  жергілікті  тораптау  анықтамасы бері-

леді. Жергілікті  тораптардың  топологиясы жіктеледі.  

Үшінші тарауда торапты құрудың негізгі тапсырмаларына 

түсініктеме беріліп, компьютердің перифериялық құрылғылары 

мен байланысы айтылып, сызықты байланыстағы физикалық 
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деректерді алмасу есептері берілген, коммутация және муль-

типлекациялау қарастырылған.  

Төртінші тарауда каналдар және пакеттер коммутациясы 

туралы сөз болып, коммутацияны орындаудың түрлі жағдайла-

рын алудағы мүмкіндіктері, желілер құрылымдары, тораптың 

транспорттық инфрақұрылымын құрылымдау себептеріне 

сипаттама беріледі. Компьютерлердің желідегі функционалды 

қызметтері. Тораптың көпқабатты моделі туралы мәліметтер 

келтіріледі.  

Бесінші тарауда компьютерлік және телекомуникациялық 

тораптардың конфигурациясына сипаттама беріледі. Байланыс 

желілік операторы, коорпоративті желі туралы айтылып, десте-

лер, хаттамалар және алмасуды басқару әдістері келтіріледі.   

Алтыншы тарауда OSI үлгісі, төменгі деңгейлері, OSI-дің 

эталондық үлгісі, модель OSI жоғарғы деңгейлері, стандарттық 

желілік хаттамалар туралы сөз болып, коммуникациялық  хат-

тамалардың стандарттық стектері туралы айтылады. 
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І ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРЛІК ТОРАПТАР 
 

1.1. Компьютерлік тораптар, олардың түрлері 
 

Компьютерлік тораптар – бұл компьютерлердің және 

кез-келген ақпарат сақтаушыларды қолданусыз тораптағы 

компьютерлердің арасындағы ақпарат алмастыруды қамтама-

сыз ететін әртүрлі құрылғылардың жиынтығы. 

Барлық компьютерлік тораптардың көп түрлілігін мына 

белгілер арқылы топтарға бөлуге болады.  

-    территориальдық (аумақтық) таралу; 

-     ведомствалық құрал жабдықтар; 

-    ақпаратты жіберу жылдамдығы; 

-     жіберу ортасының типі.  

Тораптар территориялық таралуына байланысты жергілік-

ті, глобалды, және регионалды болады. Жергілікті торап – ол 10 

м
2 
 көп емес аумақты алатын торап. Регионалды торап – қаланың 

немесе облыстың территориясында орналасқан торап. Глобалды 

торап – мемлекеттің немесе мемлекет топтарының территория-

сын қамтиды. Мысалы, дүниежүзілік торап – Internet. 

Жиынтық бойынша тораптар ведомствалық және мемле-

кеттік болып бөлінеді.  Ведомствалық торапты бір ұйым ием-

денеді және соның территориясында орналасады. Глобалді 

тораптар  – глобалді құрылымдарда қолданылатын торап.  

Ақпаратты жіберу жылдамдығы бойынша компьютерлік 

тораптар – төмен, орташа және жоғары жылдамдықты болып 

бөлінеді. 

Жіберу ортасының типі бойынша коаксиалды торап, 

өрілген жұп, инфрақызыл диапазондағы радиоканалдар бойын-

ша ақпаратты тасымалдауы мен оптоталшықты торап болып 

бөлінеді.  

Компьютерлер тораптардың әртүрлі топологиясын құра 

отырып, кабелдер арқылы жалғанады (жұлдызды,  шинды, ай-

налымды т.б).  

Компьютерлік торап мен терминалдық торапты ажырату 

керек.  Компьютерлік тораптар әрқайсысы автаномды түрде жұ-

мыс істей алатын компьютерлерді байланыстырады. Терминал-
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ды тораптар әдетте қуаты жоғары компьютерлерді (мэйнфрейн) 

байланыстырады. Ал жеке жағдайда кейде қиынға соғатын, 

бірақ тораптан тыс жұмыста мүмкін болмайтын немесе өз 

мағынасын жоғалтатын құрылғылары бар дербес компьютерлер 

болып табылады. Мысалы: банкоматтар торабы немесе акция 

билеттердің сатылуы бойынша касса. Олар компьютерлік то-

раптарға қарағанда принциптерге негізделіп және басқа есеп-

теуіш техникасында құрылады.  

Тораптар классификациясында екі негізгі термин қол-

данылады: LAN және WAN. 

LAN (Local Area Network) – өндірушілердің қызметіне 

шығуға дейінгі тұйық инфрақұрылымы бар жергілікті торап. 

LAN термині кішкене офистік торапты және бірнеше жүз гектар 

орынды алып жатқан үлкен завод деңгейінің торабында 

бейнелей алады.  

WAN (Wide Area Network) – құрамында жергілікті 

тораппен қатар қарапайым телекоммуникациялық торап және 

құрылғылар енетін үлкен географиялық регионды алып жатқан 

глобалды торап. Мысалы: WAN – әртүрлі компьютерлік торап-

тар бір-бірімен сөйлесе алатын коммутация пакеттері  (Frame 

Relay) бар торап. 

 «Корпоративті торап» термині – әрқайсысы әртүрлі тех-

никалық, программалық және ақпараттық принциптердің негі-

зінде қалыптасқан бірнеше тораптардің бірігуін белгілеу үшін 

әдебиетте қолданылады.   

Жоғарыда қарастырылған тораптар жабық типтегі то-

раптар болып табылады. Оларға қатынау тек қана мұндай торап-

та жұмыс істеу олардың  кәсіби қызметіне байланысты болатын 

қолданушылардың көлемінде ғана рұқсат етіледі. Глобалды 

тораптар кез-келген қолданушыларға қызмет етуге бағытталған. 

 

Компьютерлік тораптардың жіктелуі 
 

Компьютерлік торап – бұл араларында ақпарат тасу-

шысы жоқ, өзара ақпарат алмаса алатын компьютерлердің 

жиынтығы. Жүйе құрамына кіретін компьютерлер өзара ақпа-

раттар алмаса алатын байланыс каналдары арқылы жалғасуы 
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керек, ал компьютерлерге жүйелер жұмысын байланыстыратын, 

басқару бағдарламасын ұйымдастыратын арнайы бағдарламаны 

қамтамасыз ететін қондырғы орнатылуы қажет. Компьютерлік 

жүйе тораптардың (компьютерлер, жұмыс станциялардың және 

т.б) жиынтығын және оларды жалғастырып тұрған тармақтардан 

тұрады.  

Жүйе тармағы — бұл бір-бірімен байланысты торап-

тарды жалғайтын жол. Жүйе тораптары үш типті болады:  

 Шеткі торап — тек бір тармақтың соңында орналасқан;  

 Аралық торап — бірден көп тармақтардың соңында ор-

наласқан;  

 Бір-бірімен байланысты торап — бұндай тораптар негізі-

нен бір-ақ жолмен байланысқан. 

Жүйе архитектурасы – ол мәліметтер жіберу жүйесінің 

тарату құрылымы, оның топологиясын, құрылғысы (керек-

жарағы) және олардың жүйедегі өзара әрекетінің ережесі. Жүйе 

архитектурасы көлемінде ақпаратты кодпен хабарлау 

мәселелері, оның адресіне жіберу, үздіксіз келіп түсетін хабар-

ларды басқару жүйенің жағдайындағы және сипаттаудың на-

шарлауы кезіндегі қателіктерді бақылау мен талдау мәселелері 

қаралады.   

Өте кең тараған архитектуралар:  

 Ethernet (англ. ether — эфир) — кең тарататын жүйе. Бұл 

жүйенің барлық станциялары алады деген сөз. Топология-

сызықтық жіберу жылдамдығы 10 немесе 100 Мбит/сек.  

 Arcnet (Attached Resource Computer Network –ресурстар 

біріктірілген компьютерлік жүйе-кең тарататын жүйе. Физика-

лық топология – ағашы. Мәліметтер жөнелту жылдамдығы 2,5 

Мбит/сек.  

 Token Rіng (эстафеталық шығыршық жүйе, маркер 

жіберу (беру) жүйесі) – шығыршық жүйедегі мәліметтер жіберу 

принципі – бір-бірімен байланысқан тораптардан әрбір торап-

тың қысқа қайталанбайтын ерекше беттер –маркердің жүйелігін 

тосады. Маркердің келуі хабарды сол тораптан келесі торапқа 

жіберуді көрсетеді. Мәліметтерді жіберу жылдамдығы 4 немесе 

16  Мбит/сек.  
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 FDDІ (Fіber Dіstrіbuted Data Іnterface) — мәліметтерді 

көп талшықты байланыс жүйелеріне жоғары жылдамдықпен 

жіберудің жүйелік архитектурасы. Жіберу жылдамдығы - 100 

Мбит/сек. Топология — қос шынжыр немесе аралас  (жұлдыз 

тәрізді немесе ағаш тәрізді жүйелерді қосу арқылы).  Жүйедегі 

станциялардың ең көп мөлшері – 1000. Құрал-жабдықтың құны 

өте жоғары.  

 АТМ (Asynchronous Transfer Mode) — болашағы мол, 

әзірге ең қымбат архитектура, бір жүйемен сандық, бейне 

көріністік және дыбыстық мәліметтерді қамтамасыз етеді. 

Жіберу жылдамдығы 2,5 Гбит/сек-қа дейін. Байланыс жолы оп-

тикалық. 

Қарапайым компьютерлік жүйе бір-бірімен онша алыс 

тұрмаған екі компьютерді жалғастыру арқылы пайда болады. 

Олар нөль модем деп аталатын (10-20 м. мөлшердегі) арнайы 

кабель аты келесі немесе параллель тұрған компьютерлерге қо-

сылады. Осындай уақытша қосу туралы компьютерлік байланыс 

деп аталады. Ол осылай қосылып, содан соң оны кез-келген 

соңғы компьютер пайдаланушысының алып тастауына болады. 

Қазіргі кезде жоғарыда көрсетілген қосу түрін, кабелсіз бірден 

байланыстыруды жүзеге асыратын инфрақызыл порттар жетіл-

дірілуде.  

ТКБ (ПКС-орысша) тура компьютерлік байланыс негізі-

нен портативті және станционарлық жеке жұмыс компьютерлері 

арасындағы мәліметтер мен алмасу үшін пайдаланылады, мы-

салы, офистік компьютерлер, әйтсе де мұндай мәлімет алмасу 

екі стационарлық және компьютерлік арасында да болуы мүмкін.  

Жергілікті  есептеу жүйесі.  Бір-бірімен соншалықты 

қашық орналаспаған, (50-100 м алшақ) бір арасында әрдайым 

ақпараттық алмасу ұйымдастыруды қажет ететін омпьютерлер 

осы мақсатқа арналған арнайы кабельдермен станционарды 

түрде жалғстырылады. Көрсетілген жүйенің түрі локальді 

есептеу жүйесі деп аталады. (ЛЕЖ) немесе (ЛВС) LAN- Local 

Area Net. 

Құқықты белгіленген каналдар телефон немесе оптикалық 

кабельдер, сонымен қоса спутниктік немесе радиканалдар 
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көмегімен жүзеге асырылады. Әдетте белгіленген каналдар 

арқылы бір мекеменің жүйеге қосылмаған компьютерлері бірік-

тіріледі (қосылады). Жүйеден алынып тасталған компьютер-

лердің көпшілігін байланыстыратын жүйені бөлінген жүйе деп 

атайды. Мекемелердің мұндай бөлінген жүйлеріне, кіру тек 

қызметтері міндеттерін орындауларына байланысты тұлғаларға 

ғана рұқсат етілген. Бұндай түрдегі жүйелер өз функциялары 

бойынша локальді жүйеге ұқсас және региональды немесе 

metropolіtan Area Net – MAN деп аталады.  

Мекеменің региональды жүйесінде құрылған арнайы 

коммуникативтік хабар алмасу жүйесі (электронды почта, факс, 

құжаттармен бірігіп жұмыс жасау) корпоративті деп аталады. 

Ауқымды жүйе. Дүние жүзіне таралған, әрдайым өте 

жоғары үлкен көлемдегі әртүрлі ақпараттарды алу мүмкіндігін 

беретін каналдар жүйесіндегі компьютерлер және коммерция-

лық негіздегі, тілек білдірушілердің барлығына рұқсат берілген 

жүйе глобольді жүйе деп аталады немесе Wіde Area Net - WAN. 

Осындай жүйелердің ең белгілі өкілі ИНТЕРНЕТ,  дегенмен 

басқа да глобольді жүйелер (MSN – Mіcrosoft on Lіne, Amerіca 

on Lіne және т.б). 

Компьютераралық байланысты ұйымдастырудың үш 

негізгі тәсілі бар:  

 қатар тұрған компьютерді олардың коммуникациондық 

порттарын басып өтетіндей арнайы кабельдермен қосу;  

 бір компьютерден екіншісіне модем арқылы өткізілген 

немесе спутниктик байланыстың көмегімен мәлімет жіберу;  

 компьютерлерді компьютерлік жүйеге біріктіру (қосу). 

Екі компьютер арасындағы байланысты ұйымдастыруда 

көбінесе бір компьютерге ресурстар мен жабдықтаушы (постав-

щик) ролі (бағдарлама, мәлімет және т.с.с.), ал басқасына – бұл 

ресурстарды қайталанушы ролі бекітіліп беріледі. Бұндай 

жағдайда бірінші компьютер сервер, ал екіншісі – клиент мен 

немесе жұмысшы станциясы деп аталады. Арнайы бағдарлама-

мен жабдықталған компьютер – клиентке жұмыс істеуге болады. 
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1.2. Интернет жүйесі 
 

Интернет (англ. Іnternet — жүйелер арасы) — дүние 

жүзіндегі ондаған мың жүйелерді біріктірген әлемдік алып 

компьютерлік жүйе. Оның қызметі – тілек білдірушіні кез-

келген ақпаратпен үнемі қамтамасыз ету. Интернет шексіз 

ақпараттық ресурстар пайдалы мағлұмат, оқу, ойын ұсынады, 

білетін адамдармен араласуға мүмкіндік туғызады, қашықтық-

тағы қызмет көрсетулерді, файлдарды электронды почта жі-

беруді және де басқа ақпараттық ресурстарды ұсынады. 

Интернет дүние жүзіндегі адамдарды бір-бірімен араласуы үшін 

жаңа, ешқайдай баламасы жоқ тәсілдермен қамтамасыз етеді.   

Жүйенің арқасында (тегін немесе орынды ақы төлеу 

арқылы) орасан көп ақпараттар алуға болады. Сонымен, 

пайдаланушы кез-келген мемлекеттегі өзінің қызығушылығы-

мен бөлісетін адаммен интернет арқылы байланыса алады 

немесе электронды кітапханадан құнды мәліметтер ала алады, 

тіпті егер олар әлемнің басқа шетінде болса да. 

Қажетті ақпарат спутник, мұхит түбі, таулар мен теңіздер, 

кабельдер мен радио арқылы, аралық компьютердің ұзын тізбек 

жолдарынан өтіп санаулы секундта оның компьютерінде 

болады.  

Интернет үкіметтер, ғылыми және ағарту мекемелері, 

коммерциялық құрылымдар мен әлемнің барлық бөлігіндегі 

миллиондаған жеке адамдар есебінен қаржыландырылады, бірақ 

оның анық иесі болып ешкім есептелмейді. Жүйені шақырылған 

ерікті адамдардан құралған “Интернет архитектурасының 

Кеңесі” басқарады. 

Жүйе 1984 жылы құрылған, қазір оны мөлшермен алғанда 

қырық миллиондай адам пайдаланады. Интернет уақыт сайын 

өзгеріп отырады, себебі өздері үшін бағдарлама жазып, одан 

кейін оны тілек білдірушілерге тарататын маман қолданушы-

лары көп. 

Жаңа серверлер үнемі пайда болады, ал бұрынғылары өз 

“репертуарларын” жаңартады. Ақпараттар легі үздіксіз өсуде.  

Интернетпен байланысудың ең кең тараған және арзан 

тәсілі – модем және телефон жүйесі арқылы байланысу. Осыған 
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байланысты Интернетке қосудың қызмет көрсету көлемдері мен 

бағасы жағынан бір-бірінен өзгешеленетін үш түрі бар:  

1. Почталық — кез-келген Интернетті қолданушымен 

тек электронды почта арқылы алмасуға рұқсат береді, ең арзан 

түрі;  

2. Оn-lіne тәртібінде сеанстік (“тікелей байланыста”) — 

диалогтік тәртіптегі жұмыс — жүйесінің барлық мүмкіндігі 

сеанс уақытында;  

3. Тура (жеке), ең қымбат тұратын — барлық мүмкін-

шілігі кез-келген уақытта.  

Сеанс тәртібіндегі жұмыс кезінде Интернетке кіру көбі-

несе провайдерлерден  (англ. provіde — рұқсат беру, қамта-

масыз ету), Интернеттің кейбір бөліктеріне кіруге және оның 

пайдаланушыларына алуан түрлі қызметтерді жеткізіп беретін 

фирмалардан сатып алынады.  

Интернеттің кейбір маршрутизаторлардың көмегімен 

өзара байланысатын учаскелерді әр түрлі архитектурадағы 

жүйелерді ұсынады. Жіберілетін мәліметтер, пакеттер деп ата-

латын кішігірім тиісті бөліктерге бөлінеді. Әрбір басқа пакет-

терге қатысы жоқ пакет жүйе бойынша орналастырылады.  

Интернеттегі жүйелер бір-бірімен шексіз байланыста 

болады, себебі мәлімет беруге қатысатын барлық компьютерлер 

TCP/ІP коммуникациясының біркелкі хаттамасын пайдаланады. 

Шындығында TCP/ІP хаттамасы — жүйедегі мәліметтерді 

жіберудің әр түрлі аспектілерін анықтайтын әр басқа екі 

хаттама. 

 TCP хаттамасы (Transmіssіon Control Protocol) — қате-

лері бар пакеттерді автоматты түрде қайтадан жіберетін, мәлі-

меттерді жіберетін басқару хаттамасы; бұл хаттама жіберілген 

ақпараттарды пакеттерге бөлу, қабылдаушы пакеттеріндегі 

ақпараттардың дұрыс қалпына келтіруі үшін жауапты;  

 ІP хаттамасы (Іnternet Protocol) — жүйеаралық өзара 

әрекеттердің хаттамасы. Ол пакетті адресіне жіберу және қажет 

пунктіне беру жолында тұрған бірнеше жүйелерден өту мүм-

кіншілігін жасауға жауапты хаттама. 
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TCP/ІP хаттамасы бойынша ақпараттарды жіберу схемасы 

мынадай: ТСР хаттамасы ақпаратты пакеттерге бөліп, оларды 

нөмірлейді; одан соң ІP хаттамасының көмегімен барлық 

пакеттер қабылдаушыға тапсырылады, сол жерде барлық пакет-

тердің қабылданғаны жайында ТСР хаттамасының көмегімен 

тексеріледі; барлық пакеттер қабылданып болған соң ТСР 

хаттамасы оларды қажетті тәртіп бойынша орналастырады және 

бір тұтас етіп жинайды. 

Әрбір Интернетке қосылған компьютерлердің бағалары 

бірдей, өте сирек кездесетін екі мекен-жайы: сандық ІP-мекен-

жай (цифровой ІP-адрес) және символды домендік мекен-жайы 

(символический доменный адрес) бар. Мекен-жайды (адрес-

терді) тағайындау мынадай схема бойынша жүргізіледі: Жүйелі 

ақпараттық Орталық халықаралық ұйымы локальды жүйелердің 

қожалары (иелеріне) мекен-жайлардың топтамасын береді, ал 

қалғандары нақты мекен-жайларды өз еріктеріне бөледі. 

ІP-компьютердің адресі, оның ұзындығы 4 байт. Әдетте 

бірінші және екінші байттар жиі адресін, ал үшінші байт жүйе 

бөлімшесінің мекен-жайын, ал төртіншісі – бөлімше жүйенің 

тармағының адресін анықтайды. ІP-ке ыңғайлы бөлу үшін адрес 

нүктелермен бөлініп 0-ден 255-ке дейінгі төрт таңбалы 

сандармен жазылады, мысалы: 145.37.5.150. Жүйе адресі — 

145.37; адрес жүйе бөлімшесінің — 5; компьютердің жүйедегі 

адресі — 150. 

Сандық адрестен домендік (англ. domaіn — област) 

адрестің айырмашылығы оның символикалығында және оны 

адам есте жақсы сақтайды. Домендік адрестің мысалы, 

barsuk.les.nora.ru. бұл жердегі домен barsuk — компьютердің 

анық атауы, өз ІP-адресі бар, домен les — өзі компьютерге 

берілген топтың атауы, домен nora les — доменіне атау берген 

өте ірі топтың атауы, және т.с.с. Домендік адрес мәліметтер 

жіберу процессінде ІP-адресіне өзгереді.  
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1.3. Интернет жүйесінің негізгі сервистері 
 

World Wіde Web (WWW, “Әлемдік өрмекші торы”) — 

гипертекстік, дәлірек айтқанда, Интернет ресурстарын іздеудің 

гипермедиалық ақпараттық жүйесі және оған кіру.  

Гипермәтін — компьютер экранында текст элементтері 

арасындағы мағыналық байланыстарды тауып көрсетіп отырып, 

бір элементтен екіншісіне оңай көшіруге жағдай жасайтын 

ақпараттық құрылым. Гипермәтіндегі кейбір сөздердің асты 

сызылады немесе басқа түске боялады. Сөзді бөліп көрсету бұл 

сөзге қатысты тақырып кейбір құжаттармен қатысы бар 

екендігін және онда өте толық қаралатынын білдіреді. 

 Гипермедиа — егер гипермәтінді анықтауда “текст” сөзін 

кез-келген дыбыс графика бейнелеу деген ақпараттық түрлеріне 

ауыстырғанда не шықса, сол текстік ақпараттпен қатар басқа да 

кез-келген қос, мысалы, кодталған дыбыс немесе графиканы 

байланыстыруға болатындықтан мұндай гипермедиалық нұсқау-

лар болуы мүмкін. Егер бағдарлама дүние жүзілік картаны 

көрсетсе, компьютерді пайдаланушы тышқанның (комп. тетігі) 

көмегімен картадан қандайда бір континентті таңдаса, бағдар-

лама сол мезетте ол туралы графикалық дыбыс және текстік 

ақпарат бере алады.   

 WWW жүйесі HTTP  гипертекстің жіберетін протокол 

деп аталатын мәліметтер жіберетін арнайы протоколда ұйым-

дастырылған (құрылған). HTTP “эйч-ти-ти-пи”, деп оқылады, 

HyperText Transfer Protocol).  

Барлық WWW жүйесінің ішіндегілері сайт (англ. sіte — 

участке) деп аталатын. WWW-беттерден тұрады. 

WWW-беттері (cайттар) — World Wіde Web жүйесінің 

гипермедиалық құжаттары. Олар HTML (Hypertext markup 

language) гипертекстік таңбаларының тілінің көмегімен жаса-

лады. 

HTML тілі құжаттар текстіне арнайы бұйрықтық фраг-

ментер— тэги (англ. tag — "этикетка, ярлык") қосуға рұқсат бе-

реді, осылайша бұл құжаттармен басқа текстерді, графика, ды-

быс, бейнелі байланыстыруға мүмкіндік болады, әртүрлі дәре-

жедегі тақырып аттарына тапсырма беруге, текстерді абзацтарға 
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бөлуге кестелер сызуға болады және т.б. мысалы, құжаттық 

тақырыбы мынадай түрде болуы мүмкін: <TІTLE> Шабдалыны 

жақсы көретіндер клубы </TІTLE> 

Бір WWW – бетіне бір серверде орналасқан, сілтемелері-

нің қатынасы түптелген және мағынасы байланысты гиперме-

диялық құжаттардың жиынынан құрайды (мысалы, қандайда бір 

музей немесе оқу орындарының ақпараттары ). Беттің әрбір 

құжаты өз қатарында, бірнеше мәтіннің экрандық бетін және 

бейнесін орналастырады (құрайды). Әрбір WWW – біттің өзінің  

(англ. “homepage”) “бастапқы парағы” – гипермедиялық құжат 

болады, беттің бастапқы құрылған бөліктерінің құрамындағы 

сілтемелер. “Бастапқы парақтың” адрестері Интернетке беттің 

адресі  ретінде тарайды. 

Жеке дербес беттер – бұлар WWW-беттер формаларына 

болмаса ұйымдарға жатпайды, бұл жеке адамға арналған. 

Бұндай беттердің мазмұны және безендірілуі  тек автордың 

өзіне байланысты. 

WWW-жүйесімен жұмыс жасау барысында қолданушы 

программа – клиент жүйесімен жұмыс жасай алады, бұл 

браузерлер деп аталады.  

Браузерлер (англ. browse — парақтау, қарастыру) — 

программалары көмегімен WWW жүйесімен диалог құрады: 

WWW беттерін қарастырады, WWW-cерверлері мен Интернет 

ресурстары арасында қарым қатынас жасайды.   

Жүздеген браузер – программалары бар. Ең көп тараған 

браузерлер: Netscape Navіgator және Mіcrosoft Explorer. 

WWW  браузерлері  кез – келген  сервер типтерімен олар-

дың протоколдарын қолдана отырып қарым – қатынаста бола 

алады. Кез – келген серверден алған ақпаратты WWW  браузер 

бейнелеу үшін оңай, стандартты түрде экран бетіне шығарып 

бере алады. Бұл кезде протоколдар арасындағы ауысулар пай-

даланушыға білінбейді. 

Telnet – алыстатылған қатынас программасы. TELNET 

протоколының көмегімен Интернетте жұмыс істейтін басқа 

есептеу жүйесіне шығуға мүмкіндік беретін программа. Бұл 

программа екі компоненттен тұрады: клиент-компьютерінде 
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орындалатын клиент - программасы, және сервер – компьюте-

рінде орындалатын  сервер - программасы. 

Клиент - программасы функциялары:  

 сервермен байланыс орнату;  

 абоненттен кіріс деректерді алу, оларды стандартты 

форматқа келтіріп серверге жіберу;  

 сұраныс нәтижесін стандартты форматта серверден алу 

және пайдаланушыға ыңғайлы форматта оны қайта форматтау. 

Сервер - программасы функциялары:  

 Стардартты түрде сұранысты күту;  

 Осы сұранысқа қызмет көрсету;  

 Клиент – программасына нәтижені жіберу. 

Telnet — Интернетпен байланыстың қарапайым және 

әмбебаб құралы болып табылады. 

FTP файлдарды жіберу программасы. FTP (Fіle Transfer 

Protocol — “файлов жіберу протоколы”) протоколының көмегі-

мен Интернеттегі файлдардың көшірмесін бір жерден екінші 

жерге ауыстырады. Жалпы пайдалану файлдары бар компью-

терлерді, FTP-серверлер деп атайды. Интернетте 10 Терабайттан 

артық тегін файлдар мен программалар бар. 

Электрондық  пошта (Electronіc maіl, англ. maіl — 

пошта, қысқ. E-maіl, “и-мэйл” деп оқылады). Электронды пошта 

желілері мен Интернет ішіндегі мәтіндік хабарламаларды 

жеткізу үшін арналған. Қазіргі кездегі электрондық пошталар-

дың мәтінінің ішіне графикалық және дыбыстық файлдарды, 

сондай – ақ екілік файл – программаларында  қосып жіберуге 

болады. 

Электрондық поштаны қолданатын әрбір абонентке 

өзіндік дербес пошталық адрес беріледі. Оның форматы келесі 

түрде болады: <пайдаланушы аты> @ < пошталық сервер аты>. 

Мысалы: earth@space.com, мұндағы earth — пайдаланушы аты, 

space.com — компьютер аты, @ — “коммерциялық  эт ” бөлуші 

символ. 

E-Maіl арқылы түсетін хабарламалар, компьютерде 

арнайы “пошталық” алушыға бөлінген дискілік аймақ жады-
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сында сақталады (оның “пошталық жәшігі”), оны ол арнайы 

клиент – программасының көмегімен оқы алады. 

Ал хабар жіберу үшін абоненттің электрондық адресін 

білу керек. Сапалы түрде жіберген жағдайда электронды хат 

дүние жүзінің кез – келген жеріне жетеді. 

Usenet (от Users Network) телеконференция жүйесі. Бұл 

жүйе әртүрлі бағытта коллективті талқылаулар жүргізу үшін 

қолданылады. Usenet –тің қазіргі кезде мыңдаған дискуссиялық 

топтары (NewsGroups)  бар, олардың әрқайсысының тақырып-

тары болады.  Яғни телеконференциялар бірнеше топтарға бөлі-

неді:  

 news — телеконференция жүйесіне қатысты сұрақтар;  

 comp — компьютерлер және программлық қамтама;  

 rec — сауықтар, хобби және өнер;  

 scі — ғылыми  - зерттеу қызметі және қосымшалар;  

 soc — әлеуметтік сұрақтар;  

 talk — әртүрлі талас жүргізілетін сұрақтар дебаты;  

 mіsc —барлық қалғандары. 

 

1.4. Интернет желісіндегі ақпаратты іздеу жүйесі 
 

Интернетте кез – келген тақырыптағы ақпараттар көрсе-

тіледі. Бірақ одан ақпаратты табу оңай жұмыс емес. Содықтан 

Интернеттен жаңа ақпаратты тез алу үшін ақпаратты іздей 

жүйесі өңделген. 

Интернеттен ақпаратты іздеу жүйесінің барлығы арнайы 

бөлінген компьютерлердегі мықты жабдықталған каналдармен 

жабдықталуы керек. Олар бір минут ішінде тегін мыңдаған 

клиенттерге қызмет көрсетеді. 

Іздеу жүйелерін екі топқа бөлуге болады:  

 адам – редакторлармен қалыптастырылатын пәндік каталогтар;  

 адам көмегінсіз компьютердің арнайы программаларымен 

қалыптастырылатын автоматты индекстер. 

Пәндік каталогқа негізделген жүйелер. Деректер қорын 

қолданатын, ақпаратты таңдайтын, деректер қорымен байланыс 

жасайтын, сілтемелерді әлтүрлі іздеу категорияларымен ұйым-

дастыратын және қамтамасыз ететін арнайы редактор-маман-
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дармен қалыптастырылатын. Пәндік каталогы бар компаниялар 

WWW-cерверлер мен басқа да желілік ресурстарды каталогтарға 

орналастыра алады және дүние жүзіне тарата алады. Мұның 

арқасында клиент ақпараттарын жаңалай отырып өзінің 

каталогтар тармағын құра алады. Ол тармақтың жоғарғы дең-

гейінде  “бизнес”, “ғылым”, “өнер”сияқты элементтер болуы 

мүмкін. Осындай жұмыстың барысында олар үлкен көлемдегі 

деректер қорымен жұмыс істей алады. 

Автоматты индекстер. Оларды айта кетпеуге болмайды. 

Кілттік сөз арқылы бір деректер қорынан бірнеше секунд ішінде 

Интернет желісінің WWW- парақтарының барлығын қарап 

шығуға, іздеу жүргізуге мүмкіндік береді. 

Автоматты индекс үш бөліктен тұрады:  

 робот - программалары;  

 осы роботпен жиналатын деректер қоры;  

 пайдаланушы жұмыс істейтін осы базадағы іздеу 

интерфейсі. 

Бұл барлық компоненттер адам көмегінсіз жұмыс 

жасайды. 

Әлеуметтік пенде болғандықтан адам әрқашанда  өзі 

сияқтылармен араласу тәсілдерін іздестіреді. Соңғы  кездегі  

INTERNET желісінің күрт дамып кетуі (қазіргі кезде 18000 

әртүрлі желілерді біріктіріп, күнбе-күн жаңаларымен  толық-

тыруда) қашықтық ұғымын жоққа шығарып, планетамыздың 

кез-келген нүктесін бір-бірімен бейнелі түрде байланыстыруда. 

Информацияның көзді тартар ертеңі таң қалдырып, өзіңнің соңы  

пайдалану алатының қуантады. Бірақ адам жаңалыққа тез  

үйренеді  ғой, қазір де INTERNET   жалпыға бірдей  информа-

циялыққор  тәрізді ертегідегі “ханшалардан” күнделікті “күңі-

ңізге” айналып барады. Оның құрамында миллиондаған 

компьютерлер, компьютер терминалдары және қарапайым пай-

даланушы адамдар бар. Кейбір есептеулер бойынша екі 

миллиондай  компьютермен  30 миллионға жуық адам жұмыс 

істеп жатыр. INTERNET желісіне күніне 1000 компьютер 

қосылады екен. ISOC (Internet Society – Internet  қоғамдастығы) 

президентінің жақында INTERNET желісін  пайданушылар саны 
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бір миллиардқа жетеді деуі де бекер емес шығар. Мұнда таң-

данарлық ешнәрсе жоқ. СОЛ себепті INTERNET бізге “даналық 

көзі” болып көрінсе де, оның өзін қалай пайдаланатынымызды 

білген артық болмайды. 

 

Аздаған тарихи деректер мен статистикалық мәліметтер 
 

INTERNET желісін алғашқы дүниеге келтіруге себеп 

болған 70-жылдар басында АҚШ Қорғаныс министрлігінің 

APRANET компьютерлік жүйесі болып саналады, онда соғыс 

жағдайында байланыс желілерінің жұмысы зерттелген еді. Желі 

нүктелерінің үлкен аумақта шашырап жатқандығына  және 

олардың бір-бірімен қосылу желілерінің күрделілігіне байла-

нысты оның аздаған бөліктері бұзылғанмен сау желілердің өзара 

байланысы жылдам қайта құрылып , қалыпты жағдайына келе 

алатыны айқындалды.  

Дегенмен INTERNET  тек желі ғана емес, ол – желілердің 

желісі. INTERNET көптеген байланыс желілерін бір-бірімен 

біріктіріп, дүниедегі ең үлкен компьютерлер торабын құрайды.  

Оның қарапайым желілік нүктелері үкімет мекемелерінде, 

университеттерде, коммерциялық  фирмаларда, жергілікті кітап-

хана  жүйелерінде, тіпті мектептерде де орналасқан. 

INTERNET-тің бір ерекшелігі оның құрамындағы көп-

теген компьютерлер нақты BBS тәрізді жұмыс істейді (шын-

дығында, INTERNET компьютерлерінің көпшілігі BBS сияқты 

істемейді, бірақ әркім одан файлдар алып, мәліметтер базасын 

пайдаланып, яғни оның  ішкі мәліметтерін пайдалануға рұқсат 

алады). INTERNET-ке қосылу дегеніміз – басқа жерлерде тұрған 

1000-даған компьютерлік жүйелермен байланысу деген сөз, 

желідегі компьютерлерден өкімет архивіндегі, университеттің 

мәлімет базаларындағы, жергілікті қорлар көлеміндегі, кітапха-

на каталогтарындағы құжаттық мәліметтерді, суреттерді, дыбыс 

клиптерін, бейнелерді және т.б. сандық түрге айнала алатын 

барлық информацияны ала аласыз. 

INTERNET информация магистралына өте ұқсас, инсти-

тут, мектеп терминалы арқылы оған жеңіл кіруге болады. Ол 

үшін INTERNET-тегі жүйенің нөмірін теру керек. Мұнан кейін 
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керекті жердегі (қала, мемлекет) желі нүктесімен байланысып, 

өзіңізге   қажетті  материалдарға қол жеткізесіз. Керек  етсеңіз, 

NASA   құжаттарын да, айта берсек, соңғы оқиғалар көрсетін-

дей, ЦРУ құпия архивтерін де оқуыңызға болады  екен.  

INTERNET желісін сипаттау үшін оны телефон жүйесімен 

салыстыру қалыптасқан. Жалғыз телефон компаниясы болмай-

тыны сияқты INTERNET   компаниясы да тек біреу емес. Дүние 

жүзілік немесе мемелекеттік телефон жүйесінің иесі кім? Ешкім 

де емес. Әрине, оның бөліктерін біреулер иеленеді, бірақ жүйеге  

толық ешкім ие емес, бұл  жүйе өзара  келісім арқылы ортақ 

пайдалануға арналған. Дүние жүзіндегі ірі телефон  компания-

лары бірігіп, ”телефон жүйесі” қалай пайдаланатыны  жөнінде 

келісіп отырады, яғни әр елдің кодын, төлейтін ақшасын, 

мұхитаралық кабел құнын-кімдер, қалай бөлісіп көтеретінін 

және де әр елдің телефон жүйесінің қосылу техникалық мәсе-

лелерін бірігіп анықтап отырады.       

INTERNET-ті пайдаланудың нақты себептері өте көп. 

Мысалы, сіздің Бурабайға барып дем алғыңыз келіп отыр, сол 

жердегі аквалангпен жүзуге ыңғайлы орын туралы білгіңіз 

келеді дейік. 

Олай  болса, «scuba» (акваланг) жаңалықтар тобын қарап 

шығу керек, мүмкін сонда демалған біреу мәлімет берген болар, 

әйтпесе сұрағыңызды сонда енгізіп, күтіңіз. Біреу сізге жауап 

беріп қалар (үлкен ықтималдықпен жауап алатыныңызға сенгі-

міз келеді). 

Әлде әртүрлі заттар жинайтын коллекционермен танысқы-

ңыз келе ме, жоқ әлде торт жасау рецептін іздейсіз бе? IBM 

суперкомпьютерімен шахмат ойнауға қандайсыз? Периодты 

әдебиет жөніндегі анықтамалықты қарап, Ресей журналдардын 

оқуыңызға болады. 

INTERNET-тің бар мүмкіндігін, онда жиналған мәлімет-

терді де түгел айтып беру қиын. Оның үстіне күнбе-күн оған 

жаңа мәліметтер  келіп түсіп жатады. 

INTERNET-пен байланысқан провайдер компаниясы  деп 

аталатын  мекемелер әрбір компьютерді INTERNET-ке қосып 

бере алады. Желіге  қосылудың бірнеше түрі бар, олар: 
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- қосылып тұратын тікелей байланыстар (кіру жолдары); 

- тұрақты косылып тұрмайтын байланыстар (кіру жолдары); 

- почталық  байланыстар. 

Бұл атаулар әзірге  түсініксіз шығар, енді олардың ерек-

шеліктерін қарастырайық. 

Тұрақты қосылып тұратын байланыс - мұнда жеке 

компьютер тікелей ТСР/ІР желісіне  қосылған (Transmission 

Control Protocol/ интержелі  протоколы) түрінде болады, бұл 

INTERNET-тің бір шеткі бөлігі, яғни  жеке компьютер 

мекемедегі желімен тұрақты байланыстағы негізгі   компьютер-

мен жалғасып тұр. Мұндай байланыс ерекшеленген немесе  тұ-

рақты тікелей байланыс деп аталады. 

Ерекшеленген немесе тұрақты тура байланыс тек ірі ком-

паниялар мен корпорацияларда  болады. Провайдеркомпания 

осындай  мекемеде  бағдарлауыш орнатып, бағдарлауыш 

INTERNET-ке қызмет ететін компьютермен (хост-компьютер) 

қосатын телефон каналын жалдап алады. Телефон каналы мен 

Internet арасындағы байланыс тұрақты сақталады, сондықтан 

провайдер-компанияның компьютерімен байланысуға телефон 

шалу қажет емес, ауқымды желіге әрбір адам өз компьютерімен 

кіреді де, қалаған жеріне  Internet  арқылы  мәлімет жібере  

(алады) береді. 

Қосылып тұратын тура байланыс  көбінесе    SLIP, 

CSLIP немесе PPP деп  аталады (Serial Line Internet Protocol – 

тізбекті желі үшін  Internet  хаттамасы, Compessed Slip, Point-to-

Point Protocol – “нүкте-нүкте” хаттамасы). Ал XRemote  деп 

аталатын  байланыс түрі сирек кездеседі, бұл да  ТСР/ІР  секілді, 

бірақ телефон каналын тұрақты пайдалануға негізделген, ыңғай-

лылығы   жағынан  бұл түрі  тұрақты  қосылып тұрмайтын  бай-

ланыстан кейінгі  орында  тұр. 

Тұрақты қосылып тұрмайтын байланыс қымбаттылығына  

қарай әр компьютерге қойылмайды да, оның орнына  Slip (арзан 

болғандықтан)  қолданылып келеді. Ол желіге телефон арқылы 

қосылатындықтан, модем мен бір телефон нөмірі қажет  болады. 

Солар арқылы хост-компьютермен байланыс орнатылған соң, 
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Slip-пен қосылып тұрмайтын байланыс аралығында (жылдамды-

ғынан басқа) ешбір өзгеріс жоқ. 

Почталық байланыс. Internet-пен  қосыла  алатын бір-

неше почталық байланыс түрлері бар. Провайдері CompuServe  

болып келген компьютерлер бірден Internet –пен почталық  

байланысқа  кіре алады. Олар өз почтасын Internet-ке  беріп, 

одан да бірден хат-хабар ала береді. CompuServe  жүйесінде 

почта адресі алдына Internet  деп жазып қойылады. Бұл ортада 

LISTERV жүйесін пайдаланған абзал. Осы секілді почталық 

байланыстар желілік көмей (network gateways) деп  аталады, 

олар Internet  желісімен шектеулі тәсілдер арқылы байланысады.  

Почталық қатынастың қолмен терілетін терминалдық 

байланыс түріндегі тағы бір түрі бар, бірақ ол тек почта жүйе-

сімен ғана қосыла алады. Тағы да  UUCP  деген почталық бай-

ланыс түрі бар, онда байланыс тек осы мақсат үшін жұмыс іс-

тейтін программа арқылы орнатылады. 

 

1.5. Компьютерді Internet-пен қатынас құруға даярлау 
        

Интернет желісімен жұмыс істеу үшін компьютер, модем, 

телефон арнасы, осыларды байланыстыру ісін атқаратын 

программалық жасақ қажет және белгілі бір провайдермен бай-

ланысу керек. Интернетпен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 

компьютердің ең кіші (минималды) параметрлері мынандай 

болады: 

 компьютердің жедел жады (RAM) көлемі - 8 Мб немесе 

одан жоғары; 

 қатты магниттік диск (HDD-винчестер) көлемі - 500 Мб 

немесе одан жоғары; 

 модемді қосуға арналған COM PORT болуы тиіс; 

 модем (модулятор-демодулятор); 

 SVGA мониторы; 

 тышқан тетігі; 

 қазіргі кездегі желімен жұмыс істейтін ең кең тараған 

компьютер құрамы: 

- Pentium II/350 МГц немесе одан жоғары; 
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- RAM көлемі - 64 Мб; 

- HDD көлемі - 5 Гб немесе одан жоғары; 

- LG немесе Samsung фирмаларының SVGA мониторы;  

- дыбыстық карта мен акустикалық жүйе;  

- US Robotics модемі, мәлімет алмасу жылдамдығы   

  33,6 Кбит/сек немесе 56 Кбит/сек. 

 
1.1- сурет. Алыстан қатынас программасының терезесі 

 

Модем дегеніміз - провайдер торабымен дербес компью-

тердің байланысын қамтамасыз ететін арнайы құрылғы.  Модем-

нің негізгі сипаттамасы болып  ол арқылы бір секундтағы тасы-

малданатын биттер санымен өлшенетін оның мәліметтерді 

қабылдау /жөнелту жылдамдығы (бит/сек, немесе кb/s) санала-

ды. Модемнің жылдамдығы жоғары болған сайын оның бағасы 

өсіп отырады. Модемдер орналасуларына қарай сыртқы және 

ішкі болып екіге бөлінеді. Ішкі модемдер арзанырақ болады, 

оларды сатып алу кезінде провайдерлермен ақылдасқан жөн. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Интернеттің қазіргі әлемдік ақпараттарға қол жеткіздегі 

орнына қалай түсінесіз?  

2. Негізгі сервистерге нелер жатады?  

3. Интернеттің ақпараттық-ізденістік жүйелерін қалай 

түсіндіресіз?  

4. Іздеудің негізгі түрлеріне не жатады?  

5. Интернетте іздеу барысында қандай логикалық операторлар 

қолданылады?  
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II ТАРАУ.  ЖЕРГІЛІКТІ ТОРАПТАРДЫҢ 

АНЫҚТАМАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТОПОЛОГИЯЛАРЫ 
 

2.1. Жергілікті тораптардың орны  мен  рөлі 
 

Компьютерлік техникада өте  үлкен  емес  ара қашық-

тықтағы байланыс алғашқы  дербес  компьютерлер пайда  

болмай  тұрып болған. Үлкен  компьютерлерге  (mainframes) 

көптеген  терминалдар (“немесе  интелектуалдық  дисплейлер”)  

жалғанды. Шындығында, бұл  терминалдарда интеллект  аз  

болды, олар  ақпаратты өңдей  алмады,   байланысты  

ұйымдастырудың негізгі мақсаты-қуатты, қымбат, үлкен  

компьютердің интеллектін (“машиналық уақыт”) осы  

терминалдармен жұмыс істейтін  қолданушылар  арасында  бөлу  

болып   саналады. Бұл  уақытты бөлу  режимі  деп   аталады, се-

бебі, үлкен компьютер  уақыт  бойынша  тізбектей көптеген  

қолданушылардың  тапсырмаларын  шешті. Бұл  жағдайда  сол  

уақыттағы  ең  қымбат   есептеуіш-ресурсты артық  қолдануға  

қол  жеткізді.  Содан  соң  микропроцессорлар мен бірінші  мик-

рокомпьютерлер  шықты. Есептеуіш, интелектуалдық ресурс 

арзандағандықтан әрбір  қолданушының  үстеліне  компьютер  

қою мүмкіндігі   пайда   болды. Бірақ  қалған құрылғылар  сол  

қымбат  күйінде  қалып  қойды. Бірнеше  микрокомпьютерді  бі-

ріктіру  арқылы  олар компьютерлік  сыртқы  құрылғыларды  

(магниттік дискілер, магниттік  ленталар, баспа  құрылғылары) 

ортақ  қолдануды ұйымдастыруға  болатын  еді. Бұл  жағдайда  

ақпаратты өңдеу   жұмыстарын өз  орында  жүргізді, бірақ  оның  

нәтижелері  орталықтандырылған  ресурстарға  берілді.  

Мұнда  тағы  да  жүйедегі  барлық  қымбат  ресурстар ор-

тақ  пайдаланды, бірақ  бәрі  жаңа  түрде. Мұндай  режим  уа-

қытты  кері  бөлу   режимі  деп   аталады. Бірінші   жағдайда-

ғыдай   байланыс   жабдығы  жалпы   алғанда компьютерлік  

жүйенің құнын   төмендетті. 

Содан  соң  дербес  компьютерлер  пайда  болды, олар 

микрокомпьютерден  перифериялардың  толық  автономды  жұ-

мысы  үшін  дамыған  толық   кешені  болды, яғни  магнитті  

дискілері,  баспа  құрылғылары, қолданушы  интерфейсінің  
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жаңа   жабдықтары  туралы  айтпағанда  (мониторлар, пернетақ-

та, тышқан және  т.б). Периферия  арзандады және  компьютер-

мен  салыстыратындай бағада  болды. Енді   дербес   компью-

терлерді не   үшін   бір-біріне  жалғаймыз  деген  ой  болады. Ең  

бастысы  ресурсты ортақ  пайдалану   болды. Сол   уақытты   

кері  бөлу, бірақ  басқа  деңгейде. Мұнда  ол  жүйенің  құнын  

төмендету  үшін   емес, компьютердің  қарамағындағы  ресурс-

тарды  тиімді  пайдалану  мақсатында қолданылады.  

Мысалы, барлық  компьютердің  дискілерінің көлемін 

біріктіріп, олардың  әрқайсысының  қалғандарының  дискілеріне  

өзінініңкіндей  қатынас   құрауын   қамтиды. Әсіресе  тораптың  

артықшылығы  барлық  қолданушылар  ортақ  деректер  қоры-

мен  белсенді   жұмыс  істегенде   байқалады, онда   ақпаратты  

қарағанда  және   жаңасын  енгізгенде (мысалы   банкте, дү-

кенде, қоймада). Қандай  дискетаны  алсаңда  қолдана  ал-

майсың,  күні  басты  деректерді әрбір  компьютерден  қалған-

дарына  тасу   керек болады. Ал  тораппен  өте  жеңіл, кез-

келген компьютерден  жүргізілген  деректерді  өзгерту   сол   

мезетте  бәріне  көрінеді  және  бәріне  ұрықсат  берілген. Бұл 

жағдайда   орында  отырып  өңдеу   қатты  қажет  емес, негізінде  

арзан  терминалдарды,  да  қолдануға  болатын  еді (қарасты-

рылған бірінші  жағдайды қолдану), бірақ  дербес  компью-

терлерде  қызметшілердің  жұмысын  жеңілдететін қолданушы-

ның  ыңғайлы  интерфейісі  бар. Сондай-ақ  ақпаратты  орында  

отырып  күрделі  өңдеуден  өткізуге  берілетін  деректердің  кө-

лемін  біршама  азайтуы  мүмкін.  

Бірнеше   компьютерлердің  келісімді  жұмысын  қамту  

қажет  болған   жағдайда  торапты   пайдаланбау  мүмкін  емес. 

Бұл жағдай   әсіресе  бұл   компьютерлер  есептеу  және  дерек-

тер  қорымен  жұмыс  істеуге  қолданылмағанда, керісінше  бас-

қару  тапсырмаларында жиі  байқалады.  

Мысалы, әртүрлі  өндірістік  технологиялық  жабдықтар, 

сондай-ақ  ғылыми  орнатулар мен   кешендерді  басқару  жүйе-

лері. Мұнда, торап  компьютерлердің  әрекеттерін  синхрон-

дауға, параллельдеуге, деректерді  өңдеу  үрдісін  жылдамдатуға  
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мүмкіндік  береді, яғни перифериялық  ресурстарды  ғана  емес, 

интелектуалдық  қуатты  да  қосады.   

 

2.2. Жергілікті  тораптау  анықтамасы 
 

“Жергілікті  тораптар” немесе  “жергілікті  есептеуіш 

тораптар” (LAN, Local Ared  Network) терминін  атынан-ақ  

түсініп  қояды, яғни  бұл  үлкен   емес, жергілікті  өлшемдегі  

жақын  орналасқан компьютерлерді  қосатын  тораптар. Бірақ  

кейбір  жаңа  жергілікті  тораптардың  сипаттарына  қарап  

анықтала  нақты  еместігін  байқауға  болады. Мысалы, кейбір  

жергілікті  тораптар  бірнеше   ондаған  километр  қашықтықта 

да  байланыса  алады. Бұл  бір бөлімдегі, ғимараттағы, жақын  

орналасқан  ғимараттың  арасындағы  қашықтық  емес, бір  

қаланың  өлшемі  болуы да  мүмкін.  

Басқа  жағынан  алғанда,  ғаламдық  торап (WAN, Wide 

Area  Network  немесе  GAN, Global  Area  Network) бойынша  

бір  бөлмеде  көршілес  тұрған  компьютерлер байланыса  ала-

ды, бірақ  оларды  жергілікті  торап  деп  ешкім  атамайды. Жа-

қын  орналасқан  компьютерлер  сыртқы   интерфейстің  байла-

ныстырушы  ойықтарына  тығылатын  кабельдің  көмегі  ар-

қылы. (RS232-C, Centronics ) немесе  кабельсіз  инфрақызыларна 

(IrDA) арқылы  байланыса  алады. Бірақ  мұндай   байланыста  

жергілікті  деп  аталмайды. Делдалсыз  берілу  анықтамасы  да  

қате, қазіргі  таңдағы  жергілікті  тораптарда   берілетін  ақпа-

раттарды  күрделі  өңдеуден  өткізетін  репитерлер, трансифер-

лер, концентраторлар,  коммутаторлар, маршрутизаторлар, 

көпірлер  қолданылады.  Оларды   делдалдар  деп  санауға   бола 

ма, әлде  жоқ па,  мұндай  торапты  жергілікті  деп  есептеуге  

бола ма, жоқ  па  түсініксіз.  

Қолданушыларға  байланысты  байқауына  мүмкіндік  

бермейтін  торапты  жергілікті  деуге  болатын   шығар. Тағыда  

жергілікті  торап   мөлдір  байланысты  қамтуы  керек  деп те  

айтуға  болады. Жергілікті  тораппен  байланысқан  компьютер-

лер  барлық  қолданушылар  қатынай  алатын   ресурсы  бар  бір  

виртуалды  компьютерге  біріктіріледі, бұл  қатынас  әрбір  жеке  
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компьютерге  кіретін  ресурстарға  қатынауға   қарағанда   

шамалы  ыңғайлы.  Бұл  жағдайда  ыңғайлы  деп  қатынауға  

жылдамдығын,  қолдану  үшін  білінбейтін  қолданба  арасында  

ақпарат  алмасу  жылдамдығының  жоғарылығын  айтамыз. Бұл  

анықтамадан  байқағанымыздай,   жергілікті  торап  бойынша  

беру  жылдамдығы  таралған компьютерлердің жылдам  әрекет-

терінің  өсуіне  байланысты  міндетті  түрде  өсуі  керек. 

Мұнсыз  болмайды, әйтпесе  байланыс  тарланып   қалады,  

тораппен  біріктірілген  виртуалды  компьютердің  жұмысын  

баяулатады, торап  ресурстарына  қатынау   ыңғайлылығын  

төмендетеді. Осылайша, кез-келген  жергілікті  тораптың  басты  

айырмашылығы  торап  бойынша  ақпаратты  берудің  жоғары  

жылдамдығы.  Бірақ  бұл  ғана  емес, басқа  факторлар  да  

маңызды. Негізінде  ішкі  және  сыртқы  факторлармен  ша-

қырылған  берілудің  қателік  деңгейі  төмен  болуы   керек. 

Қатесі  бар  өте  тез  берілген  ақпараттың  мәні  жоқ,  сондықтан  

да  оны  қайтадан  беру  керек  болады.  Сондықтанда  жергілікті  

тораптар  міндетті  түрде  арнайы  жоғары  сапалы  және  ке-

дергілерден  қорғалған  байланыс  арнасын  қолданады. Торап-

тың  мынадай  сипатының да  маңызы  зор, үлкен   жүктеумен  

жұмыс  істеу  мүмкіншілігі, яғни  ауысудың  жоғары  интенсив-

тілігі  (немесе  үлкен  трафикпен). Егер  торапта  қолданылатын   

аусуды  басқару  механизмі  өте  өте  тиімді  болмаса, онда  

компьютерлер  беру  үшін  өзінің  кезегін  ұзақ  күтеді   және  

мұндай  берілу  жүзеге  асса да, тораптың   қолданушысы  үшін  

мұндай  қатынау  ұстанымы   барлық  ресурстарға  арналған. 

Оған  не үшін   күтетіндігі  маңызды  емес.  

Ауысуды  басқару  механизмі  торапқа  қосуға  рұқсат  

етілетін  компьютерлер  саны  (абоненттердің, түйіндердің)  ер-

терек  белгілі  болған  жағдайда  сәтті  жұмыс  істейтініне   

кепілдік   бере  алады. Әйтпесе   көптеген  абонент  қосуға   

болады, соның  салдарынан  кез-келген  басқару  механизмі  

шектен  тыс  жүктемеден  тоқтап   қалады. Сонымен   торап  деп  

бірнеше  ондаған  компьютерді  біріктіруге   мүмкіндік  беретін   

деректерді  беру   жүйесін   айтамыз, стандартты  порттармен   

жалғанған  екі  компьютерді  емес. 
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Осылайша, жергілікті  тораптың  айырмашылықтарын  

келесі  түрде  қалыптастыруға  болады: 

*  Тораптан  ақпаратты  берудің  жоғарғы, үлкен   өткізу  

қаблеті. Қазіргі  жылдамдығы    10 МБит/с  кем  емес.  

* Біреудің   қателік  деңгейінің  төмендегі  (немесе  жоға-

ры  сапалы байланыс  арнасы).  

Деректерді   беру  қателігінің  жіберілетін  ықтималды-

лығы  10
-8 

-10
12

  болуы   керек. 

* Торап  бойынша  басқарудың  тиімді, жылдам   әрекетті-

лік  механизмі   

*Торапқа  қосылатын  компьютердің  алдын-ала   анықтал-

ған  шектеулі  саны.  

Мұндай   анықтамадан  кейін  ғалымдар  тораптардың   

жергіліктілерден  айырмашылығы  абоненттерінің   шектеусіз  

санында  екендігін  көз  жеткізуге  болады.  

Сондай-ақ, олар  өте  сапалы  емес  арналар  байланысы  

мен  берудің  салыстырмалы  төмен  жылдамдығын  пайдалана-

ды. Ал  оларда  ауысуды  басқару  механизмі  жылдам  болатын-

дығына  кепілдік  берілмеген.  Ғаламдық   тораптарда  байланыс  

сапасы  емес, оның  бар  болу  фактісі  маңызды.  

Компьютерлік  тораптардың  тағы  бір  сыныбы  бар  қала-

лық,  регионалдық  тораптар  (MAN, Metroliton  Arta  Network, 

әдетте  өздерінің  сипаттамаларына  қарай  ғаламдық  тораптарға  

жақын,  бірақ  кейде  жергілікті  тораптарға  да    ұсақ  кетеді, 

мысалы  байланыстың  жоғары  саналы   арнасы  және  берудің  

салыстырмалы   жоғары  жылдамдығы. Негізінде  қалалық   то-

рап  барлық  артықшылықтарымен  бірге  жергілікті  болуы   

мүмкін.  

Шынында да, қазір  жергілікті  ғаламдық  тораптар  

арасында  нақты  шек қоя  алмайсың. Жергілікті  тораптардың  

көбінде  ғаламдық  торға  шығыс  бар. Бірақ  берілетін  ақпарат  

сипаты, ауысуды  ұйымдастыру, жергілікті  торап  ішінде  ре-

сурстарға  қатынау  рұқсаты  ғаламдық  торапта  қабылданған-

дардан  қатты  ерекшеленеді. Бұл  жағдайда  жергілікті  торап-

тың  аралық  компьютерлері  ғаламдық  торапқа  қосылғандығы-

мен   де,  жергілікті  тораптың  спецификасы  мұны  өзгерте  ал-
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майды.  Ғаламдық  торапқа  қосылу  мүмкіндігі  жергілікті  то-

раптың  қолданушылардың  бөлетін  бір  ресурсы  болып   қа-

лады.  

Бірақ  тораптардың  маңызды  кемшіліктері  барын да  

ұмытпау   керек: 

Торап  кейде  тораптық   құрылғыларды,  программалық  

қамтаманы,  жалғастырушы   кабельдерді  алуға  және  қызмет-

шілерді  оқытуға  біршама  материалдық  шығындар  жұмсауды  

қажет  етеді. 

Торап   арнайы  маманды (торап  администраторы ) жұ-

мысқа  алуға  қажет   етеді, ол   тораптың   жұмысын  бақы-

лайды, оны  жаңартады, ресурстарға  қатынау  рұқсаты, ақау-

ларды  жою, ақпаратты  қорғау  және  резервті көшіру  жұмыс-

тарымен   айналысады. 

Үлкен  тораптар  үшін  администраторлар  бригадасы  

қажет  болуы   мүмкін. Торап   компьютерлік  вирустарды  тара-

тудың  керемет  ортасы  болып   табылады, сондықтан  олардан  

қорғау  мәселесіне  компьютерді  автономды    қолдану  жағ-

дайына  қарағанда  көбірек  мән  беруге  тура  келеді. Біреуінде  

вирус  болса  болғаны, қалғандары  да жұқтырады.  

Торап  ұрлау  және  жою  мақсатында  ақпаратқа  рұқсат-

сыз  қатынау  қауіпін  жоғарылатады. Ақпараттық   қорғаныс  

техникалық  шаралар  кешенін  жүргізуді  талап  етеді. 

Торап  теориясының  абонент, сервер, клиент  деген  

маңызды  түсініктеріне  тоқталған  дұрыс.  

Абонент (түйін, хост, бекет) - бұл  торапқа  қосылған  

және  ақпараттық  алмасуға  белсенді  қатысатын  құрылғы. 

Торапта  абонент (түйін) - деп  компьютерді  айтамыз, бірақ  

абонент, мысалы, тораптың  баспа  құрылғысы  немесе  басқа  

торапқа  тікелей  қосылу  мүмкіндігі  бар  перифериялық  құ-

рылғы  болуы  да   мүмкін. 

Сервер  деп  басқа  абоненттерге  өзінің   ресурсын   ұсы-

натын, бірақ  өзі  ол  ресурстарды  пайдаланбайтын  тораптың  

абонентін  (түйінін) айтамыз. 

Бөлінген  (dedicated) сервер  - тек  тораптық  тапсыр-

малармен  айналысатын  сервер.  



29 

 

Бөлінбеген  сервер  торапқа  қызмет  көрсетуден  басқа  

жұмыстармен  де  айланыса  алады. Сервердің  спецификалық   

типі  - бұл  тораптың  баспа   құрылғысы.  Клиент  деп   торап-

тың   ресурстарын  ешкімге   ұсынбайтын, яғни  торап  қызмет  

ететін,  ал  ол  тек  қолданылатын   торап   абонентін  айтады. 

Компьютер   клиентті  жұмыс   бекеті  деп  те  айтады.  Негізін-

де  әрбір  компьютер   бір   уақытта  клиент те, сервер де  бола  

алады. Сервермен  клиент  деп   кейде  компьютерлердің  өзін  

емес, оларда  жұмыс  істеп  тұрған   программалық   қолданбаны   

айтады.  

Бұл  жағдайда  торапқа ресурс  беретін   қолданба  сервер   

болып  саналады,  ал  тек  торап  ресурстарын  қолданатын  қол-

данба  клиент. 

 

2.3. Жергілікті  тораптардың  топологиясы 
 

Компьютерлік   тораптың   топологиясы   деп – (құрамы,  

конфигурациясы,  құрылымы)  торап  компьютерлердің   бір-

біріне  қатысты   физикалық  орналасуы  және   оларды  өзара   

байланыс  сызығымен   байланыстыру  тәсілдерін  айтады.  То-

пология  түсінігі  байланыс  құрылымын   жеңіл  бақылауға   

болатын  жергілікті  тораптарда  қолданылатындығын  білген  

дұрыс.  Ғаламдық  тораптарда  байланыс  құрылымы  қолдану-

шыларға  жасырын   және  өте   маңызды  емес, себебі  байла-

ныстың  әрбір  сеансы   өз  жолымен   жүзеге  асырылады.   

Топология   құралдарға  қойылатын   талаптарды  анық-

тайды, қолданылатын  кабель  типі, алмасуды  басқаруға  ең  

ыңғайлы  әдістері, жұмыс  беріктілігі, торапты  кеңейту  мүмкін-

дігі  сияқты. Топологияның  үш  негізгі  түрі  бар: 

Шина (Bus) –барлық  компьютерлер  бір  байланыс  

сызығына  паралель  қосылады. Әрбір  компьютердегі  ақпарат   

бір уақытта  барлық  қалған  компьютерге  беріледі  (1.1-сурет). 

Шина  топологиясы  (немесе  ортақ  шина) өзінің  құрылымымен  

компьютердің  тораптық  құрылғыларының  бірдей  болуын  

қалайды, сондай-ақ   торапқа  қатынауды  барлық  абоненттердің   

бірдей  құқылығын, компьютерлер  шинада  кезектесіп  қана  

бере  алмады, себебі   байланыс   сызығы  бұл  жағдайда  біреу  
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ғана. Егер  бірнеше  компьютер  бір уақытта  ақпарат  беруді  

бастаса, онда  коллизияға  ұшырайды.   

 Шинада әрқашан (екі бағытта да, бірақ кезекпен, 

біруақытта емес) жартылай дуплексті ауысу (half duplex) деп 

аталатын режим қолданылады. Шина топологиясында барлық 

ақпарат берілетін орталықтанған абонент жоқ, бұл оның берік-

тігін арттырады (орталық келісім берілгенде олардың басқа-

ратын жүйесі қызмет көрсетуін тоқтатады). Шинаға жаңа 

абоненттерді қосу өте қарапайым және торап жұмыс істеп 

тұрған уақытта да. Көп жағдайда шинаны қолданғанда басқа 

топологиямен салыстырғанда жалғастырушы кабельдер көп 

керек емес.  

Орталық абонент жоқ болғандықтан, бұл жағдайда 

конфликттерді шешу әрбір жеке абоненттің тораптық жабды-

ғына жүктеледі. Осыған байланысты шина топологиясындағы 

тораптық аппаратура басқа топологияларға қарағанда күрделі. 

Шина топологиясының кеңінен таралуына байланысты (Ethernet 

торабы) тораптық құрылғының бағасы қымбат емес. Шинаның 

негізгі артықшылығы – тораптағы кез-келген компьютері істен 

шыққанда, дұрыс машиналар айырбасты жалғастыра береді.  

 

 
3.1-сурет. Шина желілік топологиясы. 

 

Жұлдыз (star) – орталық бір компьютерде қалған пери-

фериялық компьютерлер жалғанады, олардың әрқасысының 

жеке байланыс сызығы бар (1.2-сурет). Перифериялық 

компьютерден ақпарат тек орталық компьютерге беріледі, 

орталықтан – бір немесе бірнеше периферияларға. Жұлдыз – бұл 
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нақты бөлінген орталығы бар жалғыз торап топологиясы, оған 

қалған абоненттер жалғанады. Ақпаратпен алмасу тек орталық 

компьютер арқылы іске асады, оған көп жүк түсетіндіктен ол 

тек тораппен ғана айналысады. Орталық абоненттің тораптық 

құрылғысы перифериялық құрылғыларға қарағанда күрделі 

екендігі түсінікті. Барлық абоненттердің тең құқықтығы (шина-

дағыдай) туралы айтылмайды. Әдетте орталық компьютер ең 

қуатты, алмасуды басқарудың барлық функциялары соған 

жүктелген. Жұлдыз топологиясында торап ішінде ешқандай 

конфликт болуы мүмкін емес, себебі басқару орталықтан-

дырылған.  

Егер компьютердің істен шығуына байланысты жұлдыз-

дың беріктілігіне келетін болсақ, перифериялық компьютердің 

қатардан шығуы, тораптың қалған бөлігіне қызмет көрсетілуіне 

кедергі келтірмейді. Алайда орталық компьютердің кез-келген 

істен шығуы торапты толығымен жұмысқа жарамдылығынан 

айырады. Осыған байланысты орталық компьютер мен оның 

тораптық аппаратурасының беріктігін жоғарылатуға байланыс-

ты арнайы шаралар қолданылады.  

Шинамен салыстырғанда жұлдызда әрбір байланыс 

сызығында тек екі абонент қана болады: орталық және бір пери-

фериялық. Оларды қосу үшін екі байланыс сызығы қолданы-

лады, олардың әрқайсысы ақпаратты бір бағытта береді, яғни 

әрбір байланыс сызығында тек бір қабылдағыш пен жіберуші 

бар. Бұл нүкте-нүкте деп аталатын берілу. Мұның бәрі шинамен 

салыстырғанда тораптық құрылғыны жеңілдетеді және қосымша 

сыртқы терминаторларды қажет етпейді.  

 Жұлдыз топологиясының маңызды кемшілігі абоненттер 

санының шектеулі болуында. Әдетте орталық абонент 8-16 

перифериялық абонентке ғана қызмет көрсете алады. Бұл 

шектеу арасында жаңа біреу қосу жеңіл, бірақ содан соң жалғау 

мүмкін емес. Жұлдызда перифериялықтың орнына тағы бір 

орталық қосуға болады (нәтижесінде бірнеше жұлдызшалар 

арасындағы қосылыс топологиясы болады).  
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3.2- сурет.  Жұлдызша желілік топологиясы. 

 

Сақина (ring) – компьютерлер сақинаға тізбектей 

орналасқан. Сақинада ақпаратты беру, тек бір бағытта ғана 

жүргізіледі. Әрбір компьютер ақпаратты тек бір ғана 

компьютерге бере алады, өзінен кейін тұрғанына, ал ақпаратты 

тізбекте өзінің алдында тұрғанынан алады (1.3 - сурет). Сақина - 

әрбір компьютер байланыс сызығы арқылы екі басқасымен 

байланысатын топология: біреуінен ол ақпаратты алып, келесіне 

береді. Әрбір байланыс сызығында, жұлдыз топологиясын-

дағыдай, тек бір қабылдаушы мен жіберуші жұмыс істейді 

(нүкте-нүкте типті байланыс). Бұл сыртқы терминаторларды 

пайдаланудан бас тартуға мүмкіндік береді.  

Сақинаның маңызды ерекшелігі әрбір компьютер өзіне 

келген сигналды ретрансляциялайды (қалпына келтіреді, 

күшейтеді), яғни репитер рөлін ойнайды. Барлық сақинада 

сигналдың басылуының ешқандай мәні жоқ, сақинаның көр-

шілес компьютерлерінің арасында басылса болды. Сақиналық 

топологияда бөлінген орталық жоқ, барлық компьютерлер 

бірдей және тең құқылы. Бірақ сақинада бір абонент жиі бө-

ліктенеді, ол айырбасты басқарады немесе бақылайды. Мұндай 

бір басқарушы абоненттің болуы торап беріктілігін төмендетеді, 

оның істен шығуы барлық ауысуды тоқтатады.  
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Басқаша айтқанда сақинада компьютерлер теңқұқылы 

емес. Себебі олардың біреуі міндетті түрде уақытта беруді іске 

асырған компьютерден ақпаратты бұрын алады, қалғандары 

кейін. Міне осы ерекшелігіне байланысты арнайы сақинаға 

арналған торап бойынша алмасуды басқару әдісі құрылады. 

Мұндай әдістерде келесіге беру құқығы тізбектей келесі 

компьютерге беріледі. Жаңа абоненттерді сақинаға қосу өте 

қарапайым, бірақ қосылу кезінде тораптың жұмысын тоқтатуды 

талап етеді.  
 

 
3.3- сурет.  Сақина желілік топологиясы. 

 

Сымдар бойынша ақпаратпен алмасу ережесінің жиын-

тығы.  

Компьютер жағынан сыртқы интерфейске сигналдарды 

беру логикасын басқаратындар:  

 ПҚ бақылаушысы – жеке төлем ретінде ұйымдастыры-

латын аппараттық блок. 

 ПҚ драйвері – перифериялық құрылғы бақылаушысын 

басқаратын программа. ПҚ жағынан интерфейс ПҚ басқаруы-

ның аппараттық құрылғысы арқылы іске асады, сондай-ақ 

программа басқару перифериялық құрылғылары да бар.  
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ПҚ арасында деректермен алмасу ПҚ мен компьютер екі 

Жұлдыз (star) – орталық бір компьютерде қалған периферия-

лық компьютерлер жалғанады, олардың әрқайсысының жеке 

байланыс сызығы бар (1.2 - сурет). Перифериялық компью-

терден ақпарат тек орталық компьютерге беріледі, орталықтан – 

бір немесе бірнеше периферияларға. Жұлдыз – бұл нақты 

бөлінген орталығы бар жалғыз торап топологиясы, оған қалған 

абоненттер жалғанады. Ақпаратпен алмасу тек орталық компью-

тер арқылы іске асады, оған көп жүк түсетіндіктен ол тек торап-

пен ғана айналысады. Орталық абоненттің тораптық құрылғысы 

перифериялық құрылғыларға қарағанда күрделі екендігі 

түсінікті. Барлық абоненттердің тең құқықтығы (шинадағыдай) 

туралы айтылмайды. Әдетте орталық компьютер ең қуатты, 

алмасуды басқарудың барлық функциялары соған жүктелген. 

Жұлдыз топологиясында торап ішінде ешқандай түсініспеушілік 

(конфликт) болуы мүмкін емес, себебі басқару орталықтанды-

рылған.  

Егер компьютердің істен шығуына байланысты жұлдыз-

дың беріктілігіне келетін болсақ, перифериялық компьютердің 

қатардан шығуы, тораптың қалған бөлігіне қызмет көрсетілуіне 

кедергі келтірмейді. Алайда орталық компьютердің кез-келген 

істен шығуы торапты толығымен жұмысқа жарамдылығынан 

айырады. Осыған байланысты орталық компьютер мен оның 

тораптық аппаратурасының беріктігін жоғарылатуға байланыс-

ты арнайы шаралар қолданылады.  

Шинамен салыстырғанда жұлдызда әрбір байланыс сы-

зығында тек екі абонент қана болады: орталық және бір пери-

фериялық. Оларды қосу үшін екі байланыс сызығы қолданы-

лады, олардың әрқайсысы ақпаратты бір бағытта береді, яғни 

әрбір байланыс сызығында тек бір қабылдағыш пен жіберуші 

бар. Бұл нүкте-нүкте деп аталатын берілу. Мұның бәрі шинамен 

салыстырғанда тораптық құрылғыны жеңілдетеді және қосымша 

сыртқы терминаторларды қажет етпейді.  

Жұлдыз топологиясының маңызды кемшілігі абоненттер 

санының шектеулі болуында. Әдетте орталық абонент 8-16 

перифериялық абонентке ғана қызмет көрсете алады. Бұл 
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шектеу арасында жаңа біреу қосу жеңіл, бірақ содан соң жалғау 

мүмкін емес. Жұлдызда перифериялықтың орнына тағы бір 

орталық қосуға болады (нәтижесінде бірнеше жұлдызшалар 

арасындағы қосылыс топологиясы болады).  

Сақина (ring) – компьютерлер сақинаға тізбектей орна-

ласқан. Сақинада ақпаратты беру, тек бір бағытта ғана 

жүргізіледі. Әрбір компьютер ақпаратты тек бір ғана 

компьютерге бере алады, өзінен кейін тұрғанына, ал ақпаратты 

тізбекте өзінің алдында тұрғанынан алады (1.3 - сурет). Сақина - 

әрбір компьютер байланыс сызығы арқылы екі басқасымен 

байланысатын топология: біреуінен ол ақпаратты алады, ал 

келесіне береді. әрбір байланыс сызығында, жұлдыз топология-

сындағыдай, тек бір қабылдаушы мен жіберуші жұмыс істейді 

(нүкте-нүкте типті байланыс). Бұл сыртқы терминаторларды 

пайдаланудан бас тартуға мүмкіндік береді.  

Сақинаның маңызды ерекшелігі әрбір компьютер өзіне 

келген сигналды ретрансляциялайды (қалпына келтіреді, 

күшейтеді), яғни репетер рөлін ойнайды. Барлық сақинада 

сигналдың басылуының ешқандай мәні жоқ, сақинаның 

көршілес компьютерлерінің арасында басылса болды. Сақина-

лық топологияда бөлінген орталық жоқ, барлық компьютерлер 

бірдей және теңқұқылы. Бірақ сақинада бір абонент жиі бөлік-

тенеді, ол айырбасты басқарады немесе бақылайды. Мұндай бір 

басқарушы абоненттің болуы торап беріктілігін төмендетеді, 

оның істен шығуы барлық ауысуды тоқтатады.  

Басқаша айтқанда сақинада компьютерлер теңқұқылы 

емес. Себебі олардың біреуі міндетті түрде уақытта беруді іске 

асырған компьютерден ақпаратты бұрын алады, қалғандары 

кейін. Міне осы ерекшелігіне байланысты арнайы сақинаға 

арналған торап бойынша алмасуды басқару әдісі құрылады. 

Мұндай әдістерде келесіге беру құқығы тізбектей келесі 

компьютерге беріледі. Жаңа абоненттерді сақинаға қосу өте 

қарапайым, бірақ қосылу кезінде тораптың жұмысын тоқтатуды 

талап етеді.  

Қарастырылған үш топологиядан басқа бұтақ (tree) то-

раптық топологиясы қолданылады, оны бірнеше жұлдызшаның 
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комбинациясы деуге де болады. Ол активті және пассивті бола 

алады. Активті бұтақ кезінде бірнеше байланыс сызығының 

біріктіру орталықтарында орталық компьютерлер болады, ол 

пассивті жағдайда – концентраторлар (хабтар). Жиі құрама 

топологиялар қолданылады: жұлдыз–шиналық және жұлдыз–

сақиналық. Жұлдыз шиналық (star-bus) топологияда шина 

мен пассивті жұлдыз құрамасы қолданылады. Концентраторға 

жеке компьютерлер де, шиналық сегменттер де жалғанады. Бұл 

топологияда өзара байланысқан және магистральды шинаны 

тудыратын концентраторлар қолданылуы мүмкін. Концентра-

торлардың әрқайсысына жеке компьютерлер немесе шиналық 

сегменттер қосылады. Нәтижесінде жұлдызша – шиналық бұтақ 

алынады. Осылайша қолданушы шина мен жұлдыздың ар-

тықшылықтарын бірге пайдаланады, сондай-ақ торапқа қо-

сылған компьютердің санын оңай өзгерте алады. Жұлдыз – 

сақина (star-ring) топологиясы жағдайында сақинаға компьютер-

лердің өзі емес, арнайы концентраторлар біріктіріледі, оларға 

екі байланыс сызықты жұлдыз тәріздес компьютерлер жалған-

ған. Шындығында тораптың барлық компьютерлері тұйықтал-

ған сақинаға қосылады, себебі концентраторлардың ішінде бай-

ланыс сызықтары тұйық контурды тудырады.  

Бұл топология жұлдызбен сақинаның артықшылықтарын 

бірге пайдалануға мүмкіндік береді. Тағы да тор топологиясы 

туралы айтқан дұрыс (mesh), онда компьютерлер бір емес 

көптеген байланыс сызықтары мен тор жасап байланысады. 

Толық тор топологиясында әрбір компьютер тікелей қалған 

компьютерлермен байланысқан. Бұл жағдайда компьютердің 

саны артса, байланыс сызығы да тез көбейеді. Егер торапқа 

өзгеріс енгізсек, онда әрбір компьютердің тораптық құрылғы-

сын өзгерту қажет. Сондықтан да бұл топология кеңінен та-

ралмады.  

Біртіндеп торлау топологиясы максимальды көлемде 

ақпарат беретін активті компьютерлерге тікелей байланыс 

орнатады. Қалған компьютерлер аралық түйіндер арқылы жал-

ғасады. Тор топологиясы ақауы бар аудандарға соқпай або-

ненттен абонентке апаратын жолды таңдауға мүмкіндік береді. 
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Бұл торап беріктілігін жоғарылатады, басқа жағынан жолды 

таңдайтын арнайы құрылғыны қажет етеді.  

Торап топологиясы компьютерлердің физикалық орна-

ласуын ғана емес, олардың арасындағы байланысты, ақпаратты 

тарату ерекшелігін, тораптағы сигналдарды көрсетеді. Байланыс 

сипаты тораптың беріктілігін, қажетті тораптық аппаратура 

күрделілігін, алмасуды басқару әдісін, тораптың шекті өлшемін 

және т.б. анықтайды.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Топология деген не? 

2. Желіде қандай базалық топологиялар пайдаланылады? 

3. Локальді есептеу желісіне анықтама беріңіз.  

4. Пассивті топологиядан активті топологияның айырмашы-

лығы неде? 

5. Жалпы шина топологиясының  кемшіліктері мен артықшы-

лықтарын тізіп айтыңыз. 

6. Жұлдызша топологиясына сипаттама беріңіз. 

7. Сақина топологиясының қандай ерекшеліктері бар. 

8. Қандай бөтен топологияларды білесіздер? 

 

 

III  ТАРАУ. ТОРАПТЫ ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ 

ТАПСЫРМАЛАРЫ 
 

3.1. Компьютердің перифериялық құрылғылары мен 

байланысы 
 

“Нүкте-нүкте” байланысы компьютер мен перифериялық 

құрылғыны жалғағанда қолданылады. Деректер мен алмасу 

үшін компьютер мен перифериялық құрылғы (ПҚ) сыртқы 

интерфейспен немесе порттармен жабдықталған. Бұл жағдайда 

“интерфейс” түсінігіне жататындар: электрлік ойық; құрылғы-

ларды қосатын сымдар жиыны; бұл бағытта жүреді. Мысалы, 

басқа құрылғысы ақпаратты шығарады және өзінің күйі туралы 

деректерді компьютерге береді.  
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Осылайша сыртқы интерфейс байланысатын арна арқылы 

келесі ақпарат беріледі:  

 ПҚ-ға бақылаушыдан келетін деректер, мысалы, 

қағазға басылуы керек, мәтін байты; 

 ПҚ басқару құрылғысына бақылаушы беретін басқару 

командалары; оларға жауап ретінде ол арнайы әрекет жасайды, 

мысалы баспа құрылғысынан парақты шығарады.  

 Бақылаушының сұранысына ПҚ басқару құрылғысы-

нан қайтарылатын жауаптар; мысалы, операцияны орындауға 

дайындығы туралы дерек. 

Драйвер мен бақылаушы арасындағы міндеттер әртүрлі 

үлестірілуі мүмкін, бірақ жиі бақылаушы қарапайым коман-

далар жиынын атқарады, ол драйвер алмасуды іске асырудың 

күрделі функцияларын іске асырады. Драйвер мен бақылаушы 

арасындағы функцияларды үлестіруге болады.  

Драйвердің атқаратын қызметтері:  

- сұраныс кезегін енгізу; 

- деректерді буферлеу; 

- байттар тізбегінің бақылау соммасын есептеу; 

- ПҚ күйін сараптау;  

- бақылаушы регистіріне келесі деректер байтын (немесе 

команданы) жүктеу; 

- деректер байтын есептеу немесе бақылаушы регистірін-

дегі ПҚ жағдайының байтын есептеу.  

Драйвер және контроллер аралығындағы міндеттер әр 

түрлі анықталуы мүмкін, бірақ көбіне контроллер жәй коман-

далар жинағын ұстайды, ал драйверге әдетте күрделі функция-

ларды жүзеге асыру келеді. Драйвер және контроллер аралы-

ғындағы функциялардың үлестірілуі мүмкін. Драйвермен орын-

далатын функциялар: кезекті сұрақтарды теру; буферлеу мәлі-

меттері; ПУ анализ құрылымы, контроллер тіркеуіндегі мәлі-

меттерге келесі байттарды енгізу; деректер байтын есептеу 

немесе бақылаушы регистріндегі ПУ жағдайының байтын 

есептеу.  
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Бақылаушымен орындалатын функциялар: бит тіркеуіне 

регистрден байттың түрленуі; әрбір биттің сызықтармен бай-

ланысы;  

 

Компьютерлер желісі 
 

1 компьютерде жұмыс істеп жатқан програма келесі 

компьтерге оның дискілеріне, файлдарына толық ене алмайды 

ол тек сұрану арқылы мүмкіндік алады. Осы сұрану әрекеті желі 

арасында компьютерлерде хат түрінде көрсетіледі. 

Осындай ұжымдық баспа алыстатылған деп аталады. 

Мысалы біз компьютерді СОМ-порт арқылы байланыстырдық 

дейік ол RS-232С интерфейсі мүмкіндігідей белгілі. 

2 компьютер желі бір-біріне 1 байттық ақпараттармен 

алмасады 

Сонымен 2 компьютер арасындағы байттық алмасу белгілі 

болады. 

Енді А және В сөйлемдері арасындағы хаттарды алмасу 

жайында келісім жасау заңдылықтарын қарастырайық. 

В-сөйлемі А сөйлемі жіберген ақпаратты шеше білуі 

міндетті. Сол үшін программистер А және В сөйлемдерінің 

форматын қатаң түрде зерттейді. 

 

Тұтынушы, редиректор және сервер 
 

Кез-келген программа өзіне керекті баспаны бөтен 

принтерде басуын елестетуге болама, ол үшін функцияларды А 

сөйлеміндегі атқарылуы тиіс. 

Бірақта осымен стандартты әрекеттермен әр сөйлем – 

текстік немесе графикалық редакторлар өте рационалды емес 

(сонда да коэфицент көптеген программалар осындай мүмкінік-

терге ие. 

Олар өздігімен компьютер арасында базалық алмасуды 

шеше алатын мүмкіндіктері бар, мысалы – KERMIT – COM 

порты арқылы файлдар алмастыру программасы, әр түрлі опе-

рациялық жүйеге қаратады. 
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Егер тұтынушылық программа өздігімен сұранысты айыра 

білетін болып, алыстатылған машинаға қайта жібере алса онда 

осыдан – редиректор деген тұтынушылық бөлім қолданылады. 

 

3.2. Сызықты байланыстағы физикалық деректерді 

алмасу есептері 
 

Қарапайым желідегі 2 машинадан тұратын байланысты 

қарастырсаң, оның өте күрделі проблемаларды коэфицентөруге 

болады. 

Осы байланысты физикалық алмасу есебінде.  

- кодтау және жаңару (деректерді). 

- келесі қабылдаушыға синхронды алмасу. 

- әр байттан немесе бірнеше байттың алмасудан кейінгі 

бақылау соммасын есептеу. 

Модуляция ол  көбінесе глобальдің желңлерде аналогы 

телефон арқылы хабар алмасады. 

Модуляция негізінде дискреттік ақпарат синусоидалдық 

сигнал түрінде жібереді ол келесі байланысты. 

 Потенциялдың немесе импульстік кодтау жоғарғы сапалы 

каналдарда қолданылады. 

Ақпаратты алмасу кезінде тағыда бір мәселелерді шешуге 

тура келеді, ол  бір компьютермен екіншінің қабылдағышының 

арасындағы синхронизациялық байланыстары. Синхронизация-

лық мәселелерді компьютердің арасында әр-түрлі әдістермен 

шешуге болады, сол сияқты тактілі синхроимпульсті арнайы 

алмасулар арқылы сондай-ақ кодтық немесе импульстік мінез-

демелік формада. 

Ал әлдеқайда өте ыңғайлы алмасуда коэфициент көбінесе  

стандарттық қабылдау болып табылады. Әрбір желілік 

интерфейс, немесе бағыт беруші порт, концентратор немесе 

коммутаторлар әр әдістермен есепті шешу екілік алмасу 

сигналдары электромагнит сигналдарына сәйкес болады. Кейбір 

желілік құралдар мысалы моделі немесе желілік адаптерлер 

физикалық ақпарат алмасуға жүктелген. 
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Модельдер глобальді желілерде модуляциялау және 

демодуляциялау арқылы дискретті сигналдарды атқарады, және 

демодуляциялау арқылы, және де электромагниттік толқын-

дарды синхронизациялайды. Ақпарат алмасудың дұрыстығын 

тексеріп, т. б. операцияларды орындай алады. 

Желілік адаптерлер арнайы ақпарат алмасу ортасымен 

жұмыс істеуге арналған. Әр алмасу ортасы арнайы электралық 

мінездемелермен, олардың ақпаратты жіберу сигнал жылдам-

дығымен және т.б. параметрлерімен ие болады. 

 

Бірнеше компьютерлерді байланыстыру мәселелері. 

Желілердің адресациялануы 
 

Осы тақырыпқа байланысты компьютердық үш не оданда 

коэфицентөп байланысуындағы адрессасы проблемасы ескере 

кету керек. 

Мысалы бір компьютер бірнеше желілік интерфейске ие 

болуы мүмкін. 

Адрестер санды түрде болуы болуы мүмкін (мысалы 

129.26.255.255) және символдық (site.domain.ru) немесе сандық 

түрде он алтылық форматта- 81.1а.ff.ff. Топтың адресстер бірден 

әртүрлі бағытта бара алады. 

Идентификацияға адрестер тек қана жекелеген интер-

фейстер үшін қолданбайды, олардың топтық адрестері үші де 

қолданады. Топтық адрестер көмегімен деректер бірден бірнеше 

тораптарға бағытталады. Көптеген компьютерлік желі техноло-

гияларында кеңтаралымды адрестер сақталынған. Мысалы, осы 

адреске жіберілген, деректер, барлық желі тораптарына жет-

кізілуі тиіс. 

Адрестік кеңістік дегеніміз - көптеген адрестер кейбір 

адрестеу схемасы аясында қолданылады. Адрестік кеңістік 

жазық (сызықтық) (3.1 сурет) болып немесе иерархиялық болып 

ұйымдастырылады. (3.2 сурет). Бірінші жағдайда көптеген 

адрестер құрылымдалмаған.  
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3.1- сурет  Жазық адрестік жазықтық. 

 

  
 

3.2- сурет.  Адрестік жазықтықтың иерархиялық құрылымы. 

 

3.2 суретте үш деңгейлі  адрестік кеңістік құрылымы 

бейнеленген, соңғы адрес торабы 3 құрамды болып келеді: 

идентификатор тобы (К)-бұған сол торап кірсе, (L)  топшасының 

идентификаторы және (n)   идентификатор торабы-оны топшада 

анықтайды.  

Иерархиялық адрестеу көп жағдайда жазыққа (сызықтық) 

қарағанда анағұрлым тиімді болып келеді. Мыңдаған тораптарға 
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тұратын үлкен желілерде жазық адрестерді қолдану-соңғы 

тораптар мен коммуникациялы қондырғыларға мыңдаған 

жазбалары бар адрестер кестемен жұмыс істеуіне үлкен тоздыру 

әкеледі. Ал  иерархиялық адрестеу жүйесі деректердің жыл-

жыуының белгілі бір сәтін анықтауға дейін тек адрестерді 

құрамымен қолданады. Содан кейін ары қарай жергілікті 

адресатты үлкенірек бөлігіне, ал соңында кіші бөлігімен қол-

данады. Мысалы: иерархиялық ұйымдасқан адрестер үшін 

пошта адрестері қолданылады, содан кейін адресаттың тұрғы-

лықты мекені тізбектеле анықталады: елі, қаласы, көшесі, үйі, 

пәтері. 

Желілік интерфейс адресін және қолдану схемасына 

төмендегідей талаптар қойылады: 

 Кез-келген масштабта адрес ерекше интерфейс жүйесін 

идентификациялау қажет;  

 адрес иерархиялық құрылымды болуы керек, ол үлкен 

желі құру үшін қажет;  

 желіні қолданушыларға адрес ыңғайлы болуы шарт, бұл 

дегеніміз символдық белгілермен белгіленеді. Мысалы: Server3 

немесе www.cisco.com;  

 адрес шағын болу керек, өйткені коммуникалды аппара-

тура символдық адрестер немесе аттар адамдарға есте сақтау 

үшін беріледі, сондықтан олар мәнді жүктеулерді әкеледі, яғни 

адаптер, маршрутизатордың жадын артық жүктемелеуін қада-

ғалау үшін. 

Бұдан осы талаптардың қарама-қайшылық тудыратынын 

көруге болады. Мысалы: иерархия құрылымды адрестің жазық-

қа қарағанда жинақтылығы аздау. 

Символдық аттар ыңғайлы болғанымен, пішінінің өз-

геруіне байланысты және желі ішінде потенциалды үлкен ұзын-

дыққа хабардың таралуы үнемді емес. Барлық айтылған талап-

тарды қандайда бір адресация схемасының жақтауына үйлестіру 

қиынға соғады, іс жүзінде негізінде бірнеше схема қолданады, 

сондықтан компьютер интерфейсі бір мезгілде бірнеше аттары 

бар адрестері қолданыла алады. Егер де адрестеу түрі ыңғайлы 

болған жағдайда әр адрес  белгілі бір жағдайда қолданылады. 
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Ал егер де адрестер бір түрден екінші түре ауыстыру үшін 

арнайы көмекші хаттамалар қолданылады. Кей кезде оларды 

адрестерді рұқсаттау хаттамалары (address resolution). дейді. 

Сандық жазық адрестің мысалы ретінде МАС-адресі, тек мәнді 

идентификация жергілікті жүйедегі  интерфейс желісінде қол-

данылады. Сондықтан оны өте ыңғайлы шағын қылып жасауға 

тырысады және екілік немесе он алтылық жүйеде жазылады.  

Мысалы: 0081005e24a8 МАС-адрестері берілген кезде қолмен 

ештеңе жасауға болмайды, себебі оларды аппараттық 

(hardware) адрестер деп атайды. Жазық адрестерді қолдану-

қатаң шешімді аппаратураны ауыстырғанда ғана болады. 

Мысалы:  аппаратураны, яғни жүйелік адаптерді ауыстырғанда, 

компьютердің интерфейс желісіндегі адрес өзгереді. 

Иерархиялық сандық адрестер желісінің өкілдері IP- және 

IPX-адрестері болып саналады. Бұларда екі деңгейлі иерархия 

болады. Адрес үлкен бөліктерге бөлінеді: жүйе номері-кіші-

торап номері. Мұндай бөліну желі аралық хабарларды желі 

номері негізінде таратылады, ал торап номері хабар алянғаннан 

кейін іске қосылады және тура сондай көше атын пошташы хат 

белгілі қалаға жеткенннен кейін қолданады. Соңғы кезде үлкен 

желілерге маршрутты ұтымды жасау үшін күрделі сандық 

адресацияның нұсқаулары берілген, адрес үш немесе одан да 

көп құрастырушыларды біледі. Бұл көбінесе IPv6  Internet –ке 

арналған хаттамаларағ арналған. 

Символдық адрестер немесес аттар адамдарға есте сақтау 

үшін беріледі, сондықтан олар мәнді жүктеулерді  әкеледі.  

Символды адрестер аздаған және үлкен желілерде қолданылады. 

Үлкен желілерде жұмыс істеу үшін символдық аттар иерар-

хиялық құрамды болуы керек. Мысалы: ftp-arch1.ucl.ac.uk.  Бұл 

адрес компоненттері FTP-архивін Лондон университет коллед-

жінің  желісінде қолданылатынын көрсетеді (University College 

London — ucl) және бұл желі  Ұлыбританияның Internet акаде-

миялық бұтағына жатады (United Kingdom — uk). Лондон уни-

верситетінің желі арасындағы жұмыс кезінде мұндай символдық 

атау артық және оның орнына қысқа символдық ат қолдануға 

болады. Оның роліне ең кіші толық атын құрайтын атау 
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жарасады, яғни ftp-arch1. Қазіргі заманғы торапқа арналған 

адрестік желілерде, барлық жоғарғы келтірілген үш схема бір 

уақытта қолданылады. Қолданушылар компьютерлерді сим-

волдық атаулармен адрестейді және олар автоматты түрде 

хабардың ішінде желі бойынша жіберілетін сандық номерге 

ауыстырылады.  Осы сандық номерлердің  көмегімен хабар бір 

желіден екінші желіге жіберіледі және хабар  жіберілгеннен 

кейін желі тапсырысындағы сандық номерлердің орнына 

аппараттық адрес компьютері қолданылады. Бүгінгі күнде 

мұндай схема үлкен емес автономдық желілерге де тән және ол 

артық-өйткені, бұл желіні үлкен желіге қосу үшін операциялық 

жүйенің құрамын өзгерту үшін керек. 

Мәселе құрылып  әртүрлі  адрестер арасына тән және 

олармен хаттама  рұқсаттық адрестері айналысады, олар орта-

лықтандырылған, әрі үлестірімдік құралдармен шешіле алады. 

Орталықтандырылған желіге жақын жағдайда бір не 

бірнеше компьютерлер беріледі және осы аттары әртүрлі типтегі 

бір-біріне тән кестелер сақталынады. Мысалы: символдық аттар 

мен сандық номерлер. Барлық басқа компьютерлер сервер 

аттарын сұрастырады, символдық аттар бойынша компьютердің 

сандық номірі табылады және олармен деректер ауыстырылады. 

Белгілі жақындауда әрбір компьютер адрес аралық есептерді өзі 

шығарып, орнықтырады. Мысалы, қолданушы торап үшін 

сандық номірді көрсетсе, онда деректер берілместен бұрын 

компьютер жіберуші барлық компьютерлердің желілеріне осы 

сандық атауды табу үшін кең таралымды хабар жіберіледі. Бұл 

хабарды алған барлық компьютерлер өздерінің номерлерін 

берілген номерлермен салыстырады. Дәл келген компьютер 

аппараттық адресін жауап ретінде жібереді және содан кейін 

хабарды жергілікті желі бойынша жіберуге болады.  

Айқындалған жақындау жақсы, өйткені арнайы компью-

терді шығармайды, сонымен қатар қолымен керек адрестерді 

кестеге кіргізіп отырады. Бұл жақындаудың кемшілігі кеңтара-

лымды хабарларды таратуы болып табылады. Мұндай хабарлар 

желілерді артық жүктейді. Себебі олар тораптар бойынша 

жаңартуды қажет етеді. Сондықтан айқындалған жақындау аз 
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мөлшердегі жергілікті желілерде қолданады. Күрделі желілерде 

кеңтаралымды хабарлар барлық бөліктерінде таратылуы іс 

жүзінде мүмкін емес, сондықтан оларға орталықтандырған жа-

қындық қажет. Адрестердің орталықтандырылған рұқсат беру 

желісінің аттары (Domain Name System, DNS) Internet желісінде 

шығады.  

Идентификация үшін адрестері қолданылады. Олар: 

 жекеше интерфейстер;  

 топтары (топтық адрестер);  

 бірден барлық интерфейс желісі (кеңтаралымды 

адрестер). 

Адрестер мынадай болуы керек:  

 сандық және символдық;  

 аппараттық және символдық;  

 жазықтық және иерархиялық. 

Адрестің бір түрден екінші түрге құрылуы үшін хаттама 

рұқсаттық адрестері қолданылады (address resolution).  

Осыған дейін біз адрестік желі интерфейсі туралы айтып 

келе жатырмыз. Олар торап желісінің порттарына (компьютер-

лік және коммуникациялық құрылғылар) бағытталады, бірақ 

соңғы қайта желі бойынша жіберілген деректер  компьютермен 

не маршрутизаторлар емес, осы жүйе бойынша орындалатын 

программалар-процестер. Сол себепті адрестегі берілген ақ-

парат, идентификациялық порттың құрылғысы, онда процестің 

адресі көрсетілуі керек және жіберілетін деректер қойылуы 

керек. Деректер көрсетілген адрестегі желілік интерфейске 

жеткен соң, компьютердің программалық қамтамасы оларды тән 

процесске бағыттайды. Процесстің адресі міндетті түрде оны 

бүкіл желі аясында қоймайды, оның компьютер аясындағы 

кереметтілігін қамтамасыз етсе жеткілікті. Адрестік процесстер-

дің мысалы ретінде порттың номерлері  TCP және UDP пай-

даланылады, олар TCP/IP стегінде қолданылады. 
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Бақылау сұрақтары: 
1.Желілік түйінде қанша желілік адрестер болуы мүмкін. 

2.Символдық ат тағайындалуы (назначение). 

3.Иерархиялық аттан жазық (плоских) ат айырмашылығы. 

4.Пайдаланушылар идентификациясы үшін қандай адрестер 

пайдаланылады? 

 

3.3. Коммутация және мультиплекациялау. Жалпы 

коммутацияның мақсаты 
 

Егер желінің топологиясы толық байланыспаса, онда 

деректердің соңғы тораптар арасындағы ауысуы транзиттік 

торап арқылы өтуі тиіс. Мысалы; 4.1 суретте желідегі тораптар 

2 және 4, олар бір-бірімен байланыспаған, тек деректерді 

транзиттік торап арқылы өткізуге мұқтаж,  1 және 5 тораптары 

қолданылуы мүмкін. 1 торап деректерді А интерфейсінен В 

интерфейсіне беруді орындайды, ал 5-ші торап  —  F 

интерфейсінен B интерфейсіне. 
 

 
 4.3-сурет.  Транзитті түйіндер желісі арқылы абоненттер 

коммутациясы. 
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Алушымен жіберушінің жолындағы транзиттік түйіндер 

тізбектері (желілік интерфейстер) маршрут деп аталады.  

 

Ақпараттық ағындардың анықталуы 
 

Бізге бір транзиттік желі арқылы бірнеше маршруттық 

ақпараттар өтуі мүмкіндігін білдік. 

Ақпараттық протокол (data flow, data stream) деп 

деректерлер ретін атаймыз, олардың ортақ анықтамаларына 

байланысты. Мысалы бір компьетерден таралған дереуктер-

лердің барлығын бірдей ағым деп қарастырыруға болады, 

немесе оларды бірнеше ағым асты жиынтығы ретінде щның 

әрқайсысы қосымша мән ретінде тағайындалған аресстер деуге 

де болады. осы ір ғаым асты ақпараттарды тағыда кіші ағымдра-

ға бөлуге болады, мысалы әртүрлі желілік сөйлемдерге элек-

трондық пошта, фалйдарды көшіру, Web – серверге қатынау 

сияқты. 

Ағымдардың мінездемелеріне байланысты олар – 

глобальді және лональді мағыналы.  Глобальді мағынадағы 

ағымда ол бүкіл эелі бойынша наықтайды, ал екіншісі тек өзінің 

бір ғана транзиті бойынша анықталады. 

Сонымен қатар күрделі мағыналы – «метка потока»  

қолданылады. Метка – глобальді мағына иеленеді ол желі ара-

сындағы ағымды терең анықтай алады. Кейбір технологиялар 

далональдік ағым меткасы болады. олар ақпаратты жіберу 

кезінде бір ортадан екінші ортаға берілгенде мағанасын 

динамикалық ауыстыра  алады.  

Ағымдарды анықтау бұл яғни оларды айыра алатындай 

басылым беру қажеттілігі соның арқасында номмутаторлар 

олардың әрқайсысын өз бағытында жібере алады. 

      

Маршруттардың анықталуы 
 

Яғни бұл дегеніміз ақпараттарды рет – ретімен жіберу 

жолы, сол арқылы адрессаттарға директерді жіберу. 

Таңдау критерийлеріне байланысты, мысалы: 

 (номинальная) өткізгіштік қабілеті  
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 канал байланыстарының топталуы  

 каналға енгендегі тежеулер.  

   Мұнда сөйлесуден мүмкіндігінше “қиып алу” керек 

және комутаторлар арасында магистралді физикаық арнаны 

қолднуұа болады. үздіксіз компьютерлік трафикті берген кезде 

бұл рационалдықсыздықты бірінші жоспарға шығарамыз.  

 Транзиттік түйіндердің аралық саны;  

 Каналдар мен транзиттік түйіндер төзімділігі. 

Бағыт көбінесе құралмайтын әр-түрлі ойлау қабілеттерін 

қолдана отырып желі топологиясын анализдейтін және алушы-

ларды жетілдіру үшін деректер өтетін интерфейстер кезектігін 

беретін жүйе әкімшілігімен эмпириялдық («қолдан жасалған») 

түрде анықталуы мүмкін. Кез келген амалдар таңдауының 

тудырушы мотивтер арасында болуы мүмкін: түрлі толықтыру 

типтері жағынан желіге ерекше сұраныс; анықталған провайдер 

желісі арқылы трафик жіберу шешімі; желінің кейбір каналда-

рына ықпалды ауырлық жайлы жорамалдау; қауіпсіздік мәсе-

лесі. Бірақ күрделі топологиялы үлкен желі үшін бағыттарды 

анықтауға эвристикалық қатынас жарамсыз. Бұл жағдайда 

осындай есеп көбінесе автоматты түрде шешіледі. Бұл үшін 

шектік түйіндер және желінің басқа құалдары арнайы әр түйінге 

желі топологиясы жайлы өзінің ойын құру үшін  жол беретін 

қызметтік хабарламалармен келісіп ауыстыруды ұйымдастыра-

тын программалық қамтамалар жүреді. Кейін бұл зерттеулер 

мен математикалық алгоритмдер негізінде аса көбірек  рацио-

налды бағыттар анықталады.  

Бағытты анықтау — транзиттік түйіндердің кезектігін 

және  деректерді жіберіп, адресатына  жеткізетін интерфейстер-

ді тапсыру.  

 

Желіні таңдалған бағыт жайлы құлақтандыру 
 

Бағыт анықталғаннан кейін (қолдан жасалған немесе 

автоматты түрде), оны барлық құралдарға хабарлау қажет. 

Бағыт жайлы хабарлама әр транзиттік құралға мынадай ақпарат 
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жіберуі қажет: егер n жүйесіне қатынасты деректер келсе, 

оларды F интерфейсіне жіберу керек. 

Бағыт жайлы хабарлама транзиттік құралмен дұрыста-

лады, нәтижесінде коммутация кестесінде жаңа жазба құрыла-

ды. Бұл жазбаның локальді кестесінде жаңа жазба құрылады. 

Бұл жазбаның локальді немесе глобальді ағын (мысалы, кіретін 

интерфейс немесе тағайындау адрес номерлеріне таңба беру). 

Төменде жазбасы бар коммутация кестесінің фрагменті 

көрсетілген. Бұл жазба  n ағынының F интерфейсіне жүру 

қажеттілігі жайлы хабарлама негізінде жасалған. 

 
Ағын қасиеттері Деректерді тасымалдау бағыттамасы 

n 
 

Интерфейс номері және/немесе келесі түйіннің адресі 

 

 

Әрине, бағыт және коммутация кестесінің құрылымы 

жайлы хабарлама нақты технологияға тәуелді, бірақ бұл 

ерекшеліктер қарастырылған процесстердің негізін ауыстыр-

майды. 

Ақпаратты анықтау сияқты таңдалған бағыт жайлы 

ақпараттың берілуі қолмен де іске асуы мүмкін. Желі әкімшілігі 

құрал конфигурациясын қолмен орындап, бағытты таба алады, 

мысалға интерфейстің анықталған кіріс және шығыс жұптарын 

ұзақ уақытқа қатаң түрде орындауы.  (былай «телефондық 

іскерлер» бірінші коммутаторларда істеген). Ол сол сияқты өз 

бетінше коммутация кестесіне бағыт жайлы жазба енгізе алады. 

Бірақ желі алатын болғандықтан, онда анықтау және бағытты 

тағайындау есептерінің жұмсақ шешімі қашан болса да желі 

деңгейінің бағыттарды жаңалауының және автоматизация 

қасиеттерін қолдануды сұрайтын коммутация кестелерінің 

анализін жорамалдайды. 

Табылған бағыттар жайлы желіге жеткізу - бұл қолмен 

немесе автоматты түрде әр коммутаторлы мынадай мақсатпен 

келтіру: әр ағынды қай бағытта беру екендігін білуі тиіс.  
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IV ТАРАУ. КАНАЛДАР ЖӘНЕ ПАКЕТТЕР 

КОММУТАЦИЯСЫ 
 

4.1. Коммутацияны орындаудың түрлі жағдайлары 
 

Бірыңғай жағдайдағы әр жеке коммутациялық  мәселенің 

шешімі-ағынның және тиесілі бағыттардың анықталуы, бағыт-

тардың конфигурациялық параметрлерінде және кестедегі 

желіде фиксациялау, ағындарды реттеу және бір қондырғыдағы 

интерфейс аралығында мазмұнды тарату, ағындардың 

мультиплекстендіру, демультиплекстендіру және таралатын 

ортаны бөлу-барлық мәселенің шешімінде тығыз байланысты. 

Жалпыланған коммутация мәселелерінің  комплекстік 

техникалық шешімдері орта есеппен кез келген тармақтық 

технологиялардың базисін құрайды. Мазмұндардың қозғалыста-

рының бағыттарын қосу механизмінен және байланыс канал-

дарының бірге қолданылғанынан, желілік технологияның қай 

түрі пайдаланғанынан, оның фундаментальдық ерекшеліктеріне 

бағынады.  

Абоненттердің коммутация мәселесінің шешіміндегі көп 

тәсілдердің ішінде, желілерде екі негізгі тәсілді ерекше бөлеміз: 

 Каналдардың коммутациясы (circuit switching);  

 Пакеттердің коммутациясы (packet switching). 

Каналдардың коммутациясы 

Каналдардың коммутациясында, коммутациялық желі, 

соңғы буындардың арасында коммутаторлардан тізбектеп  қо-

сылған, канал аралық участкаларында, шексіз қосалқы физика-

лық канал құрылады. Негізгі шарт бірнеше физикалық канал 

тізбектеп қосылу салдарынан, бірыңғай физикалық канал құ-

рылады, барлық мазмұндардың таралуы әр физикалық каналдар-

дың таралу жылдамдығына тең болу керек.  

Жылдамдықтардың теңдігі, ондай желілердің коммутатор-

лары таралған мазмұндар буферленбегендігін білдіреді. 

Каналдардың коммутация желісінде, мазмұндарды тарату 

алдында шартты түрде жүйені қосу процедурасын орындау 

керек, сонда ғана бұл процесте қосалқы канал құрылады. Тек 

сонда ғана мазмұндарды таратуға болады. Каналдардың 
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коммутациясының техникасы өзінің артықшылығы мен 

кемшіліктері бар.  

Артықшылығы: 

1. Орнатылған соңғы канал буын аралығында, мазмұндар-

ды тарату жылдамдығы белгілі және өзгермейді. Бұл тұтыну-

шыға керек жылдамдықты канал тармақтарына орнатуға және 

сапалы мазмұнды таратуға қолайлы.      

2. Желілерде мазмұндарды тарату кезіндегі кідірістердің 

деңгейі төмен және өзгермейді. Бұл кідіріске нәзік мазмұндарды 

(реалды уақыттың трафигі деп аталады) дауыс, сурет түрлі 

технологиялық ақпараттарды сапалы түрде таратуға мүмкіндік 

береді.  

Кемшіліктері: 

1. Құрылған қосылғышқа сұрау қызметі кезінде желінің 

қабылдамауы. Кейбір желі участкесінде қосылғышта каналдың 

бойымен максимум информациялық ағын өтіп жатыр, мұндай 

кезде жоғарыда айтылған жағдай тууы мүмкін. Рұқсат бермей 

мүмкіндігі соңғы қосалқы канал участкесінде де болуы мүмкін-

мысалы, егер қосылғышты тұтынып, көптеген телефон желіле-

ріне негізделген. Сөйлесіп  жатқан абонентке, екінші сұрау 

келген кезде, желі сұрау абонентке қысқа гуіл береді-сигнал 

«бос емес».   

2. Меншікті каналдардың өткізгіш қабілетінің рационал-

ды қолданбауы. Қосалқы каналдың қосылуы құрылғаннан кейін, 

сол бөліктің өткізгіштік мүмкіндігі сол қосылғыш үзілмейінше 

уақыты  шектеусіз. Бірақ абоненттке қосылу кезінде каналдық 

өткізгіш мүмкіндігі барлық уақытта қажеттігі болмайды, 

мысалы телефонмен компьютерлердің ара-қатынасы уақытпен  

бір келкі болмайды. Желілердің принципиалды  ретінде канал-

дардың коммутациясымен бөлінуі, өткізгіштік мүмкіндігінің 

динамикалық бөлшектеуінің болдырмауына әкеледі, сол себепті 

коммутация бірлігі бұл жерде түпкілікті ақпараттық ағын деп 

аталады. 

Фазаны қосылу құралуына байланысты мазмұндардың 

таратылу алдында болатын өндірістер. Кез-келген желілер 

технологиялардың жетістіктері мен кемшіліктері салыстыр-
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малы. Кейбір жағдайларда бірінші жоспарға жетістіктер қойы-

лады да, ол кемшіліктер елеусіз қалады.  

  

Дестелердің коммутациясы 
 

Коммутацияның бұл техниикасы компьтрлік трафикті 

тиімді беру үшін арнайы жасап шығарған. Арналарды коммута-

циялау техникасы негізінде компьютерлік торапты құру жолын-

дағы бірінші қадам көрсеткендей, коммутацияның бұл түрі 

тораптың жоғары ортақ өткізу қабілетіне жетуге мүмкіндік 

бермейді. Осыған ұқсас тораптық қолданбалар деректерді беру 

жылдамдығының жоғары деңгейдегі пульсі бар травикі 

бірқалыпты емес етіп генерациялайды. Мысалы, қашықтағы 

файлдың серверге қатынасу барысында қолданушы алдымен 

осы сервердің каталогының мазмұнымен танысады, бұл дегені-

міздеректердің за көлемін беруді тудырады. Содан соң ол 

мәтіндік редакторда қажетті файлды ашады және бұл операция 

деректердің алмасуын бәсеңғдетеді, әсіресе егер файлда көлемді 

графикалық қосындылар болса. Файлдың бірнеше бетін көр-

геннен соң қолданушы олармен жергілікті жұмыс істейді, бұл 

тораппен деректерді беруді қажет етпейді, ал содан соң парақ-

тың өзгертілген көшірмелерін серверге қайтарады – бұл да 

торап бойынша деректердің алмасуын бәсеңдетеді. 

Тораптың жеке қолданушысынның трафик пульсінің 

коэффициенті деректердің алмасудың орта интенсивтілігінің 

максималды мүмкіндігіне қатынасына тң 1:50 немесе кейде 

1:100 – де жетуі мүмкін. Егер сипатталған сессияға қолданушы 

мен сервер компьтерлерінің арасында арна коммутациясын 

ұйымдастыр, онда арна көп уақыт бойы тоқтап тұратын болады, 

сол уақытта тораптың  коммутациялық мүмкіндіктері көрсетіл-

ген абоненттер жұбына бекітіледі де тораптың қалған қолдану-

шыларына рұқсат берілмейді. 
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4.1-сурет.  Хабарламаларды дестелерге бөлу. 

 

Дестелерді коммутациялау барысында қолданушының 

берген хабарламасы десте деп аталатын кішкентай бөліктерге 

бастапқы түйінді бөлінеді. Еске түсірейік, хабарлама деп 

логикалық аяқталған дерек бөлігі – файлды беруге сұраныс, осы 

сұранысқа – жауап, барлық файл және т.б. Хабарламаның 

ұзындығы айнымалы болады, бірнеше байттан көптеген 

мегабайтқа дейін. Керісінше, дестенің де ұзындығы кейде 

айнымалы болуы мүмкін, бірақ оның шегі тар, мысалы 46 – дан 
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1800 байтқа дейін әрбір дестенің басты шегі болады, онда 

тағайындалған түйінге дестені жеткізуге қажетті адрестік 

ақпарат көрсетіледі, сондай–ақ, тағайындалған түйін хабарла-

маны жинау үшін қолданатын дестенің нөмері болады                    

(5.1-сурет). Дестелер торапта тәуелсіз ақпараттық блоктар 

ретінде тасымалданады. Торап коммутаторлары дестені соңғы 

түйіндерден қабылдайды және адрестік ақпарат негізінде бір – 

біріне береді, ал соңында – тағайындалған түйінге. 

Дестелік тораптың коммутаторлары арналар коммутатор-

ларынан дестелерді уақытша сақтауға арналған ішкі буферлі 

жадысының барлығымен ерекшелінеді, дестені қабылдау 

моментінде коммутатордың шығыс порты бос емес болған 

жағдайда қолданылады. Бұл жағдайда  десте шығыс порттың 

буферлік жадысындағы дестелер кезегінде  аздаған уақыт 

тұрады, ал оның кездегі жеткен кезде, ол келесі коммутаторға 

беріледі. Деректерді бихрудің мұндай сұлбасы коммутаторлар 

арасындағы магистральді байланыста трафиктің пульсін 

бірқалыптандыруға мүмкіндік береді және оларды торапта 

толығымен өткізу қабілетін арттыру үшін қолдану тиімді. 

Шынында, абонеттер жұбы үшін торапта арналарды 

коммутацияланған байланыс арнасын қолданған тиімді. Мұндай 

жағдайда бұл абонеттер жұбының өзара әрекеттесуі уақыты 

минимал болады, себебі деректер бір абонеттен келесіге 

ешқандай кедергісіз беріледі. Абонеттердің алмасуы барасында 

үзіліс уақытында арнаны тоқтап қалуы алаңдатпайды, оларға 

тапсырманы жылдам орындау қажет. Дестелер коммутациясы 

бар торап абонеттердің нақты жұптарының жұмысын бәсеңде-

теді, себебі олардың дестелері комутаторға бұрынынақ келген 

дестелер магистральді байланыста беріліп біткенше коммута-

торда кезек тасып тұрады. 

Алайда торапта компьютерлік деректерді беру көлемі 

дестелер коммутациясы техникасында уақыт бірлігінде жоғары 

болады. Бұл үлкен сандар санына сәйкес жеке абонеттердің 

пульсі шыңдары сәйкес келмейтіндей етіліп уаұытқа үлестірі-

леді. Сондықтан коммутаторлар бірдей мөлшердегі жұмыспен 
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қамтылады, егер олардың қызмет көрсету абонеттерінің саны 

көп болғанда. 

Дестелер коммутациясы бар тораптың арналар коммута-

циясы бар тораппен салыстырғандағы ең жоғарғы тиімділігі 60 

жылдары дәлелденген болатын, имитациялық модельдеу көмегі 

рқылы. Мұнда мультимедиялық операциялық жүйемен ұқсастық 

бар. Мұндай жүйеде әрбір программа ұзақ орындалады, бір 

программалық жүйде барлық процессорлық уақыт ол аяқтал-

ғанша соған арналғандықтан жұмыс тез бітеді. Бірақ 1 уақыт 

бірлігінде орындалатын жалпы программалар саны бірпрограм-

малыққа қарағанда мультимедиялықта артық.                 

   

Хабарлама коммутациясы 
 

 Бұл схема бойынша көп жағдайда жауабын жедел талап 

етпейтін хабарламалар жіберіледі, көбінесе электронды пошта 

хабарламалары. Аралық сақтаумен дискке жіберу режимі 

«сақтау және жіберу» (store-and-forward). режимі деп аталады.   

Ақпарат коммутация режимі трафикті жіберу үшін желіні 

босатады, және ол жауапты жедел талап етеді, мысалы WWW  

траифк қызметі және файлдық жұмыс. 

Көп жағдайда транзитті компьютерлер көлемін азайтуға 

тырысады. Егер компьютерлер коммутация дестелерімен желіге 

қойылса, онда аралық компьютерлер саны екіге дейін азаяды. 

Мысалы: қолданушы пошталық хабарламаларды өзінің алғашқы 

пошта серверіне жібереді, ал ол оны бірден адресаттың кіретін 

пошта серверіне жіберуге тырысады. Бірақ егер компьютерлер 

өзара телефонды желімен байланысқан болса, онда көбінесе 

бірнеше аралық серверлер қолданылады, өйткені соңғы серверге  

тікелей қатынау қазіргі кезде телефонды желінің артық жүйкте-

луіне байланысты мүмкін емес немесе ұзақ телефонды байла-

нысқа жоғары тарифтерге байланысты ол экономикалық жағы-

нан тиімді емес. 

Компьютерлік тораптарда хабарламаны коммутациялау 

техникасы дәстелерді коммутациялау техникасынан бұрын 

пайда болды, бірақ тораптың өткізу қабілеті жағынан тиімді 

болғандықтан соңғысымен шеттетіліп тастады. Хабарламаны 
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дискке жазу өте көп уақыт алады және дискілердің болуы 

арнайы компьютерлердің коммутатор ретінде қолдануын ұсы-

нады, ал бұл дегеніміз торапты ұйымдастыруға көптеген шығын 

шығаруға әкеледі.  

 Бүгінгі күнде хабарламаны коммутациялау кейбір шұғыл 

емес қызметтерде қолданылады, қолдаңбалы деңгейдің қызметі 

ретінде дестелерді коммутациялаумен бірге тораптың жоғары-

сында пайдаланады.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1.Дестелер коммутациясының кемшіліктері мен артықшылық-

тарын келтіріңіз. 

2. Желілік тарфик анықтамасын беру. 

3. Деректерді беру көзіндегі кідіріс қандай критериялармен 

сипатталады? 

  

4.2. Желілер құрылымдары. Тораптың транспорттық 

инфрақұрылымын құрылымдау себептері 
 

Шағын компьютерлерден (3-10) құралған торапта “ортақ 

шина”, “сақина”, “жұлдызша” немесе толық байланысты торап – 

топологияларының біреуі жиі қолданылады. Барлық аталған 

топологиялар бір түрлілік қасиетіне ие, яғни мұндай тораптағы 

барлық компьютерлердің басқа компьютерлерге қатынас құру 

құқығы бірдей (“жұлдызша” қосуы кезінде орталық компьютер-

ді есепке алмағанда). Құрылымның мұндай бірдейлігі компью-

терлердің санын арттыру процедурасын қарапайымдатады, 

қызмет көрсету мен торапты пайдалануды жеңілдетеді. Бірақ 

үлкен торапты құрған кезде біркелкілік құрылым артықшылық-

тарына қарағанда кемшілігі басым болады. Мұндай тораптарда 

түрлі құрылымды қолдану әртүрлі шектеулер қоюға әкеледі, 

олардың маңыздылары:  

 түйіндер арасындағы байланыс ұзындығын шектеу;  

 торапта түйіндер санын шектеу;  

 тораптын түйіндерін генерациялайтын трафиктің интен-

сивтілігін шектеу;   
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Бұл шектеулерді алып тастау үшін торапты құрылым-

даудың ерекше тәсілдерін және арнайы құрылымдаушы құрыл-

ғыларды – қайталағыштар, концентраторлар, көпірлер, коммута-

торлар, маршрутизаторлар қолданылады. Мұндай құрылғы-

ларды коммуникациялық деп те атайды, себебі олардың көмегі 

арқылы тораптың жеке сегменттері өзара әсерлеседі.  

Түрлері:  

1.физикалық байланыстардың топологиясы (тораптың фи-

зикалық құрлымы). Бұл жағдайда физикалық байланыстың кон-

фигурациясы компьютерлердің электрлік қосылуларымен анық-

талады, яғни графтың қабырғаларына түйіндер жұбын байла-

ныстыратын кабельдің қиындысы сәйкес келеді.  

2.логикалық байланыстардың топологиясы (тораптың 

логикалық құрылымы). Мұнда логикалық байланыс ретінде то-

раптың түйіндері арасында деректерді беру маршруты қолда-

нылады, ал коммутациялық құрылғыны сәйкес келетін баптау 

арқылы пайда болады. 

 

 Тораптың физикалық құрылымы 
 

Коммутациялық құрылғылардың ішіндегі ең қарапайым – 

қайталағыш (repeater) – тораптың жалпы ұзындығын ұлғайту 

мақсатында жергілікті тораптың кабелінің түрлі сегменттерін 

физикалық байланыстыру үшін қолданылады: Қайталағыш то-

раптың бір сегментінен келген сигналды оның басқа сегмент-

теріне таратады (сурет 6.1.). Қайталағыш берілетін сигналдың 

сапасын жақсарту арқылы байланыс сызығының ұзындығына 

қойылған шектеуді елемеуге мүмкіндік береді (сигналдың қуаты 

мен амплитудасын қалпына келтіру, фронттарын жақсарту және 

т.б.) Қайталағыш Ethernet торапының ұзындығын ұлғайтуға 

мүмкіндік береді.  
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4.2-сурет.  Қайталағыш Ethernet желісінің ұзындығын ұлғайтуға 

рұқсат ету. 

 

Бірнеше порттары бар және бірнеше физикалық сегмент-

терді байланыстыратын қайталағышты Концентратор 

(concentrator) немесе Хаб (hub) деп атайды. Бұл атаулар (hub – 

негізгі, қызмет орталығы) тораптың барлық сегменттерінің 

арасында байланыстардың барлық түрін жинақтайтын құрылғы 

екендігін білдіреді. Концентраторларды пайдалану жергілікті 

тораптардың барлық негізгі технологияларына тән – Ethernet, 

ArcNet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.  

Кез келген концентратордың жұмысы – олар бір порттан 

келген сигналды басқа порттарда қайталайтындығын ескерген 

дұрыс. Айырмашылығы – қай портта кіріс сигналдарды қайта-

лайды.  

Ал Token Ring концентраторы порттан келген кіріс сиг-

налдарды сақинада қосылған келесі компьютерде, яғни тек бір 

ғана портта қайталайды.  

Торапқа концентраторды қосу тораптың физикалық топо-

логиясын өзгертеді, бірақ оның логикалық топологиясы өзгер-

мейді.  

Концентратордың көмегі арқылы торапты физикалық 

құрылымдау тораптың түйіндерінің арасындағы арақашық-

тықты ұлғайту үшін ғана емес, оның беріктілігін жоғарлату 

үшін де жақсы. Мысалы, егер Ethernet торабының физикалық 

ортағы бар, қандай да бір компьютері қатенің әсерінен ортақ 

кабель арқылы деректерді үздіксіз беретін болса, онда барлық 

торап істен шығады, тығырықтан шығудың бір ғана жолы бар – 

бұл компьютердің тораптық адаптерін кабельден ажырату. 

Концентраторды қолданып құрылған Ethernet торабында бұл 
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мәселені автоматты түрде шешуге болады – концентратор егер 

өзіне қосылған түйіннің торапты шектен тыс уақыт пайдалан-

ғандығын байқаса, өзінің портын істен шығарады.  

Концентратор басқа жағдайларда да кейбір басқарушы 

түйіндердің рөлін атқарып қате жұмыс істеп тұрған түйінді 

бұғаттай алады.  

 

Тораптың логикалық құрылымы 
 

Торапты физикалық тұрғыдан құрылымдау көптеген қаты-

настарда тиімді, алайда үлкен немесе орташа өлшемдегі торапты 

пайдаланғанда торапты логикалық тұрғыдан құрылымдаусыз 

жұмыс істеу қиын. Физикалық құрылымдау жолымен шешіл-

мейтің маңызды мәселелер де бар, ол тораптың түрлі физикалық 

сегменттерінің арасында берілетін трафикті қайта үлестіру 

мәселесі.  

Үлкен торапта әдеттегідей ақпараттық ағынның біркел-

кілігі пайда болады: торап жұмыс топтары, бөлімшелер, кәсіп-

орынның филиалдары және басқа да жиіліліктерден тұрады. Бір 

жағдайларда деректердің интенсивті ауысуы бір торапқа 

жататын компьютерлер арасында бақыланады, жергілікті жұмыс 

топтарына жатпайтын компьютерлердің ресурстарына қатына-

судың аздаған көлемін ғана байқауға болады. Кәсіпорынның 

барлық қызметкерлері белсенді пайдаланатын корпоративті 

деректердің орталықтандырылған. Қоймасы бар кәсіпорындарда 

кері жағдай байқалады: сыртқы қатынасу интенсивтілігі “көрші” 

машиналары арасындағы ауысу интенсивтілігінен жоғары. Бірақ 

сыртқы және ішкі трафиктердің қалай үлестірілетіндігіне тәуел-

сіз тораптың жұмыс тиімділігін арттыру үшін ақпараттық ағын-

ның біркелкі еместігін ескерген дұрыс.  

Торапты логикалық тұрғыдан құрылымдау үшін комму-

никациялық құрылғылар қолданылады:  

 көпірлер; 

 коммутаторлар;  

 маршрутизаторлар; 

 шлюздер.  
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Көпір (bridge) берудің бөлінетін ортасын бөліктерге (ло-

гикалық сегменттер деп аталатын) бөледі, егер тағайындалған 

компьютердің адресі басқа бағыныңқы торапқа жататын болса, 

ақпаратты бір сегменттен басқасына береді. Осылайша көпір бір 

бағыныңқы тораптық трафигін басқасына оқшаулайды, бұл то-

рапта деректерді беру өнімділігін арттырады. Трафикті жергі-

ліктендіру өткізу қабілетін үнемдеп қана қоймай, кадрлар өзінің 

сегментінің шегінен аса алмайтындықтан рұқсатсыз қатынау 

мүмкіндігін де азайтады.  

Көпірлер трафикті жергіліктендіру үшін компьютерлердің 

аппараттық адрестерін қолданады. Бұл сол немесе басқа 

компьютердің нақты бір логикалық сегментке жататындығын 

тануды қиындатады – адресте мұндай ақпарат жоқ. Сондықтан 

да көпір торапты сегменттерге бөледі оңай көрсетеді – тораптың 

әрбір компьютерінен деректер кадры қандай портқа келіп 

түскенін есіне сақтайды, ары қарай нақты компьютерге арналған 

кадрларды сол портқа береді. Логикалық сегменттер арасын-

дағы байланыстардың нақты топологиясын көпір білмейді. Сол 

үшін көпірді пайдалану тораптың байланыстарын конфигура-

циялауға аздаған шектеу қоюға әкеледі. Сегменттер торапта 

тұйықталған контурлар пайда болмайтындай етіп байланысуы 

қажет.  

Коммутатор (switch) кадрларды өңдеу принципіне қара-

ғанда көпірден ешқандай айырмашылығы жоқ. Оның жалғыз 

ғана айырмашылығы ол өзінше бір коммуникациялық мульти-

процессор болып саналады, оның әрбір порты арнайы микро-

сұлбамен жабдықталған, ол басқа порттардың микросұлба-

ларына тәуелсіз көпір алгоритмі бойынша кадрларды өңдейді. 

Осының есебінен коммутатордың жалпы өнімділігі бір про-

цессорлық бөлігі бар, әдеттегі көпір өнімділігінен әлдеқайда 

жоғары. Коммутаторлар – параллель режимде кадрларды өңдей-

тін жаңа заманның көпірлері десе де болады.  

Байланыс топологиясында көпірлер мен коммутаторларды 

қолдануға байланысты туындаған шектеулер, сондай-ақ т.б. 

арасында коммуникациялық құрылғылардың қатары тағы бір 

құрылғы – маршрутизатормен (router) толықтырылады.  
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Көпірге қарағанда маршрутизатор сенімдірек және тиім-

дірек, тораптың жеке бөліктерінің трафигін бір бірінен оқшау-

лайды. Маршрутизаторлар нақты әдрестеу арқылы логикалық 

сегменттерге бөледі, өйткені ол жалпақ аппараттық емес, 

құрамды сандық адрестерді пайдаланады. Бұл адрестерде торап-

тың өріс нөмірі көрсетілген, сондықтан бұл өрістің мәндері 

бірдей барлық компьютерлер бағыныңқы торап (subnet) деп 

аталатын бір сегментке жатады.  

Маршрутизаторлар трафикті жергіліктендіруден басқа 

да қажетті қызметтерді атқарады. Сонымен, маршрутизаторлар 

тұйықталған контуры бар тораптарда жұмыс істей алады, 

бірнеше мүмкіндіктердің ішінен рационалды маршрутты таң-

дайды. Маршрутизаторлардың басқа маңызды қызметінің бірі 

әртүрлі тораптық технологияларды қолданып құрылған бағы-

ныңқы тораптарды бір торапқа байланыстыру мүмкіндігі, мы-

салы Ethernet және x.25.  

Аталған құрылғылардан басқа тораптың жеке бөліктерін 

шлюз (gateway) арқылы біріктіруге болады. Әдетте торапта 

шлюзды қолданудың негізгі себебі әртүрлі жүйелік және қол-

данбалы программалық қамтаманы бір торапқа біріктіру қажет-

тілігі болып табылады. Сонымен қатар шлюз кейбір жанама 

эффектер ретінде трафикті жергіліктендіруді де қамтиды.  

Үлкен тораптар логикалық құрылымсыз тұрғызылмайды. 

Жеке сегментер мен бағыныңқы тораптар үшін негізгі техноло-

гиялардың біркелкі топологиясы тән, және оларды біріктіру 

үшін трафикті жергіліктендіруді қамтитын құрылғылар қолда-

нылады: көпірлер, коммутаторлар, маршрутизаторлар мен 

шлюздер.  

 

Бақылау сұрақтары:   

1. Топология деген не? 

2. Қандай базалық топологиялар желіде қолданылады? 

3. Локальді есептеу желісіне анықтама беріңіз.  

4. Активті топологиядан пассивті топологияның айырмашы-

лығы неде? 
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5. Жалпы шина топологиясының кемшілігі мен артықшылығын 

атаңыз. 

6. Жұлдызша топологиясына мінездеме беріңіз. 

7. Сақина топологиясының ерекше қасиеттері. 

8. Қандай басқа топология түрлерін білесіз? 

9. Драйвер және контроллер қызметін айтыңыз. 

10. Модемдер не үшін керек? 

11. Деректерді физикалық түрде берудің желідегі ролі қандай? 

12. Редиректордың  міндеті қандай? 

 

 

4.3. Компьютерлердің желідегі функционалды 

қызметтері. Тораптың көпқабатты моделі 
 

Тораптың жұмысын жай ғана үстіртін қарастырғанның 

өзінде мынаны тұжырымдауға болады, есептеуіш торап - бұл 

өзара байланысты және келісімді қызмет ететін программалық 

пен аппараттық компоненттердің күрделі кешені. Торапты 

толығымен зерттеу үшін оның жеке элементтерінің жұмысын 

білген дұрыс, мысалы:  

- компьютерлер; 

- коммуникациялық құрылғылар; 

- операциялық жүйелер; 

- тораптық қолданбалар.  

Тораптың программалық – аппараттық жабдықтарының 

кешені көпқабатты модель арқылы сипатталуы мүмкін. Кез 

келген тораптың негізінде стандартталған компьютерлік плат-

формалардың аппараттық қабаты жатыр. Қазіргі кезде торап-

тарда әртүрлі класстардағы компьютерлер сәтті қолданылуда – 

дербес компьютерден бастап мейнфреймдер мен супер – ЭЕМ-

ға дейін. Тораптағы компьютерлер жиыны торап арқылы ше-

шілетін мәселелер жиынына сай болуы керек. Екінші қабат – 

бұл коммуникациялық құрылғылар. Кабельдік жүйелер, қайта-

лағыштар, көпірлер, коммутаторлар, маршрутизаторлар мен 

модельдік концентраторлар тораптың көмекші компонент-

терінен торапқа әсер ету сипаты жағы мен құны жағынанда 
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компьютерлер мен жүйелік программалық қамтама қатарының 

негізгілеріне айналды.  

 

 
4.3-сурет.  Көпқабатты желі үлгісі. 

 

Тораптың программалық платформасын қалыптастыратын 

үшінші қабатқа операциялық жүйе (ОЖ) жатады. Тораптық ОЖ 

негізіне қандай жергілікті басқару концепциясы мен ресурстар-

ды үлестіру жатқандығына байланысты барлық тораптың 

жұмыс тиімділігі анықталады. Торапты жобалағанда берілген 

ОЖ тораптағы басқа да ОЖ қаншалықты жеңіл әсерлесетіндігін, 

қауіпсіздік және деректерді қорғау деңгейі қаншалықты жоғар-

лығын, қолданушылар санын қандай дәрежеде арттыратын-

дығын, оны басқа типті компьютерге ауыстыруға болатындығын 

ескеру керек. Тораптың жабдықтық жоғарғы қабатын тораптық 

деректер қоры, почталық жүйе, деректерді архивтеу жабдығы, 

ұжымдасып жұмыс істеуді автоматтандыру жүйесі және т.б. 

әртүрлі тораптық қолданбалар құрайды. Қолдану салалары 

әртүрлі қолданбалардың мүмкіндік диапазондарын көрсету 

маңызды, сондай-ақ олардың басқа тораптық қолданбалар мен 

ОЖ-мен қаншалықты үйлесетіндігін білген дұрыс.  

Есептеуіш торап – бұл өзара байланысты және келісімді 

қызмет ететін программалық пен аппараттық компоненттердің 
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күрделі кешені: компьютерлердің, коммуникациялық құрылғы-

лардың ОЖ-дің тораптық қолданбалары.  

 Бір рангті торап 

Бір рангті тораптарда (7.2 - сурет) барлық компьютер-

лердің бір бірінің ресурстарына қатынасу мүмкіндіктері бірдей. 

Әрбір қолданушы еркімен компьютерінің қандай-да бір ресур-

сын бөлектеп қояды, содан соң басқа қолданушылар, онымен 

жұмыс істей алады. Бір рангті торапта барлық компьютерге тең 

мүмкіншілікті қамтитын ОЖ орнатылады. Мұндай тораптық 

ОЖ бір рангті ОЖ деп аталады. Бір рангті ОЖ тораптың қызме-

тің серверлік те, клиенттік те компоненттерін қосып алуы керек 

(суретте сәйкесінше әріптермен белгіленген, С және К). Бір 

рангті ОЖ-ге мысал келтірсек, олар: LAN tactic, Personal Ware, 

Windows for workgroups, Windows NT workstation, Windows 95, 

98. 

 

4.4.-сурет. Бір рангті торап. (мұнда «Коммун» сөзімен 

коммуникациялық жабдықтар белгіленген).  

 

Бір рангті торапта барлық компьютерлердің тең құқық-

тығы барысында қызметтік симметриялы еместік туындайды. 

Әдетте кейбір қолданушылар өздерінің ресурстарын ортақ 

қолдануға ұсынуды қаламайды. Мұндай жағдайда олардың ОЖ-

нің серверлік мүмкіндіктері белсенді болмайды, компьютерлері 

«таза» клиенттердің рөлін ойнайды (суретте қолданылатын ОЖ 

компоненттері қарайтылған). 
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Администратор тораптың кейбір компьютерлеріне басқа 

компьютерлердің сұраныстарына қызмет ету функциясын 

бекітуі мүмкін, сонда олар қолданушылар жұмыс істемейтін 

«таза» серверлерге айналады. Мұндай конфигурацияда бір 

рангті торап бөлектенген сервері бар торапқа ұқсап кетеді, бірақ 

бұл тек сыртқы ұқсастық – тораптың бұл екі түрінің арасында 

маңызды айырмашылықтар бар. Бір рангті тораптарда компью-

тердің қандай роль атқаратындығын клиент немесе сервер 

болғанына тәуелді ОЖ-ні мамандандырудың жоқтығы белгілі. 

Бір рангті торапта компьютердің рөлін өзгерту серверлік немесе 

клиенттік бөліктің қызметтері қолданылмау есебінен іске асады.  

Бір рангті торапты өрбіту және қолдану оңай; бұл сұлба 

арқылы кіші тораптың жұмысы ұйымдастырылады, ондағы 

компьютерлер саны 10-20 аспайды. Бұл жағдайда администра-

циялаудың орталықтандырылған жабдығын қолданудың қажеті 

жоқ – бірнеше қолданушы мен өзара бөлектенген ресурстар мен 

қатынасу парольдері туралы келісу қиын емес.  

Алайда үлкен тораптарда администрациялаудың орталық-

тандырылған жабдықтары, деректерді сақтау және өңдеу, 

әсіресе деректерді сақтау өте қажет. Мұндай мүмкіндіктерді 

бөлек сервері бар тораптарда қамту оңай.  

Бөлек сервері бар торап 

Бөлек сервері бар торапта (7.3.-сурет) серверлер ролінде 

жұмыс істеуге арналған және серверлік ОЖ деп аталатын торап-

тық ОЖ арнайы нұсқалары қолданылады. Мұндай тораптарда 

қолданушы компьютерлері клиенттік ОЖ басқаруымен жұмыс 

істейді.  
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 4.5-сурет.  Ерекшеленген сервер жілісі. 

 

Бөлек сервері бар тораптағы клиенттік ОЖ әдетте 

серверлік қызметтерден босатылады, бұл оларды ұйымдастыру-

ды жеңілдетеді. Клиенттік ОЖ құрастырушылары қолданушы 

интерфейсімен тораптық қызметтің клиенттік бөліктеріне көп 

мән береді. өте қарапайым ОЖ-де негізгі тораптық қызметтер 

ғана болады, әдетте файлдық және баспа қызметі. Сонымен 

қатар әмбебап клиенттер де болады, олар тораптың барлық 

серверлері мен жұмыс істей алады.  

Гибридті торап 

Үлкен тораптарда клиент – сервер қатынасымен қатар бір 

рангті байланысқа қажеттілік туындайды, сондықтан да мұндай 

тораптар жиі гибридті сұлба бойынша тұрғызылады (7.4 – 

сурет). 
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4.6-сурет.  Гибридті желі. 

 

Тораптық қызметтер және операциялық жүйе 

Соңғы қолданушы үшін торап – бұл компьютерлер емес, 

кабельдер және концентраторлар және ақпараттық ағындар да 

емес, ол үшін торап – ең алдымен тораптық қызметтің жиын-

тығы, ол соның көмегі арқылы торапта бар компьютерлердің 

тізімін көру, басқа жердегі файлды оқу, құжатты «бөтен» баспа 

құрылғысынан шығару немесе пошталық хабар жіберу мүмкін-

дігіне ие болады. Ұсынылған мүмкіндіктер жиынтығы – олар-

дың таңдау кеңдігі, ыңғайлылығы, беріктілік пен қауіпсіздігі – 

қолданушы үшін сол немесе басқа тораптың ұсқынын сипат-

тайды.  

Деректердің алмасуымен қатар тораптық қызмет басқа да 

тапсырмаларды атқаруы керек, мысалы, деректерді үлестіріп 

өңдеуге байланысты тапсырмалар. Мұндай тапсырмаларға әр-

түрлі машиналарда орналасқан деректердің бірнеше көшір-
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мелерінің бір-біріне қайшы келмеуі (репликация) немесе 

торапта бірнеше компьютердің бір тапсырманы параллель 

орындауы жатады (жеке процедураларды шақыру қызметі).  

Тораптық қызметтер арасынан административтікті бөліп 

қарауға болады, яғни негізінен қолданушыға емес, администра-

торға бағытталған және тораптың толық жұмыс істеуін қам-

титын қызметтер. Қолданушының тіркеу жазбаларын админис-

трациялау қызметі администраторға тораптың қолданушылары 

туралы ортақ деректер қорын еңгізуге, тораптық графикті 

сараптайтын торап манитюрингі жүйесін, парольді тексеру 

арқылы логикалық кіру процедурасын орындау кіретін қауіп-

сіздік қызметін енгізу мүмкіндіктерін береді.  

Тораптық қызметтерді іске асыру программалық жабдық-

тар арқылы жүзеге асады. Барлық тораптық қызметтер «клиент 

– сервер» архитектурасында тұрғызылған.  

Негізгі қызметтері – файлдық қызмет және баспа қызметі 

- әдетте тораптық ОЖ ұсынады, ал көмекші, мысалы деректер 

қоры қызметі, факсимильді байланыс немесе дауысты беру 

қызметі, тораптық ОЖ-мен тығыз байланыстағы утилиттер мен 

тораптық қолданбалар арқылы ұсынылады. ОЖ мен утилиттер 

қызметтерді үлестіру шартты түрде іске асады және ОЖ 

ұйымдастыруға тәуелді өзгереді.  

Тораптық қызметтерді құрау барысында кез келген үлесті-

рілген қолданбаға тән тапсырмаларды шешуге тура келеді: 

клиенттік және серверлік бөлшектердің арасындағы өзара 

әсерлесу хаттамасын анықтау, олардың арасында функцияларды 

үлестіру, қолданбаны адрестеу сұлбасын таңдау және т.б. 

Тораптық қызметтің сапа көрсеткіштерінің біреуі оның ыңғай-

лылығы болып табылады. Бір және сол ресурсқа бірнеше қызмет 

ұйымдастырылуы мүмкін, бір тапсырманы әртүрлі жолдармен 

шешетін. Айырмашылығы ұсынылған қызметтердің өнімділі-

гінде немесе ыңғайлылық деңгейінде болуы мүмкін.  

Тораптық қызмет сапасы қолданушы интерфейсіне де 

тәуелді болады – интуитивті түсінік, көркемділігі, рационал-

дығы.  
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Бақылау сұрақтары: 

1.Желінің инфрақұрылымы қандай? 

2.Физикалық байланыс топологиясына анықтама беріңіз? 

Логикалық байланыс топологиясын қалай түсінесіз? Айырма-

шылығы неде? 

3.Желіні құрылымдау үшін пайдаланылатын барлық құралдар-

дың сипаттамасын беріңіз. 

4.Компьютерлік желілер қандай функционалдық рольді орын-

дауы мүмкін?  

 

 

V ТАРАУ.  КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯЛЫҚ ТОРАПТАРДЫҢ 

КОНФИГУРАЦИЯСЫ 
 

5.1. Компьютерлік және телекомуникациялық 

тораптардың конфигурациясы 
 

Соңғы уақытта тораптардың түрлі типтерін жақындастыру 

теңденциясы қарқынды дамуда, тек жергілікті және глобальді 

компьютерлік тораптарда ғана емес, телекоммуникациялық то-

раптарда да.  

Телекоммуникациялық тораптарға қазіргі таңда мыналар 

жатады:  

- телефондық тораптар;  

- радиотораптар; 

- телевизиялық тораптар; 

- компьютерлік тораптар. 

Бұл тораптарда клиенттерге ұсынылатын ресурс ақпарат 

болып саналады. Телефондық тораптар интерактивті қызмет 

(interactive services) көрсетеді, сөйлесуге қатысатын екі абонент 

айнымалы түрде белсенділік көрсетеді (немесе бірнеше або-

нент). 

Радио тораптар және телевизиялық торап кеңтанымдық 

қызмет көрсетеді (broadcast services), бұл жағдайда ақпарат тек 

бір жақта ғана таралады – тораптан «біреу көпке» (point – to – 

multipoint) сұлбасы бойынша абонентке.  
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Бүгінгі таңда көптеген бағыт бойынша телекоммуни-

кациялық торап түрлерінің конвергенциясы жүріп жатыр.  

 

Телекоммуникациялық тораптың ортақ құрылымы 
  

Компьютерлік, телефондық, телевизиялық және бірінші-

лік тораптардың арасындағы айырмашылықтарға қарамастан, 

барлық тораптардың ұқсас құрылымы бар.  

Телекоммуникациялық торапқа жалпы жағдайда келесі 

компоненттер жатады:  

- қатынасу торабы (access network) – қолданушының құ-

рылғысынан байланыс арнасы арқылы келетін ақпараттық 

ағынды концентрациялауға арналған.  

- магистраль (backbone немесе core network) – жоғары 

жылдамдықты арналар бойынша өзара трафиктің транзитін 

қамтып, қатынаудың жеке тораптарын біріктіреді.  

- ақпараттық орталықтар немесе сервисті басқару орта-

лықтары (data centers немесе services control point) – бұл қол-

данушыларға қызмет көрсету іске асатын тораптың жекеменшік 

ақпараттық ресурстары.  

Қатынау торабы да, магистральді торап та коммутаторлар 

негізінде тұрғызылады. әрбір коммутаторда байланыс арнасы-

ның басқа коммутаторларының порттарымен қосылатын бірне-

ше порттар бар.  

 

Қатынасу торабы 
 

Қатынасу торабы телекоммуникациялқ тораптар иерар-

хиясының төменгі деңгейін құрайды. Бұл торапқа соңғы (тер-

миналдық) түйіндер қосылады – тораптың қолданушыларында 

(абонент, клиент) орнатылған құрылғы. Компьютерлік тораптың 

соңғы түйіндері – компьютерлер, телефондық-телефон аппарат-

тары, ал телевизиялық пен радиоторапта – сәйкесінше теле және 

радио қабылдағыштар.  

Қатынау торабының негізгі мақсаты – қолданушының 

құрылғысынан байланыс арнасы арқылы келетін ақпараттық 

ағынды концентрациялау.  
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Қатынау торабы да телекоммуникациялық торап сияқты 

бірнеше деңгейден (суретте екеу көрсетілген) тұрады. Төменгі 

деңгейдің түінінде орнатылған коммутаторлар көптеген або-

ненттік арналар арқылы келетін ақпаратты мультиплекстейді 

және жоғары деңгейдің коммутаторына береді, олар өз кезегінде 

магистральдің коммутаторларына берулері керек.  

Қатынау торабының деңгейлерінің саны оның көлеміне 

тәуелді болады, қатынау торабы кіші болса, бір деңгейден тұруы 

мүмкін, ал үлкені – екі немесе үш. Келесі деңгейлер трафиктің 

концентрациясын жалғастырады, жинақтап, жылдам арналарға 

береді.  

 

Магистральді торап 
  

Магистральді торап жеке қатынау тораптарын біріктіреді, 

жоғары жылдамдықты арналар арқылы өзара трафикті транзит-

теу функциясын орындайды. Магистральдің коммутаторы жеке 

қолданушылар арасында ақпараттық қосылуды қолдап қана 

қоймай, қолданушылар байланысы өте көп болған кездегі ақпа-

раттық ағынды басқара алады.  

 

Ақпарат орталығы 
 

Ақпарат орталығы/сервисті басқару орталығы - бұл 

жүйелік ресурстардың ақпараттық жекешелігі, қолданушылар-

дың сұранысын қанағаттандыру. Мұндай орталықтарда ақпарат-

тың екі типі сақталады.  

-Ақпаратты қолданушыға, сол мәліметтерді мүмкіншілі-

гінше қызықтыратын жүйелік қолданушы. 

-Көмекші ақпараттың қолданысы кейбір қолданушыға 

қызмет көрсетеді. 

Wed- порталы ақпараттың ресурстарын бірінші типіне 

мысал бола алады және әртүрлі ақпараттық анықтама және 

жаңалықтар орналасады,  электронды ақпараттық дүкендер 

т.б.с.с. Телефон жиілік орталығында шұғыл шақыру (мысалы, 

милиция, жедел жәрдем) және анықтама қызметі әртүрлі орга-

низациялар және кәсіпорындар- вокзалдар, аэропорттар, дү-
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кендер сияқты қызмет көрсету орталықтарында маңызды роль 

атқарады. Екінші ресурсқа тоқталсақ, мысалы, әртүрлі желідегі 

аутентикация және авторизациялық қолданушы, организацияда 

жүйелік органдарда қолданушының құқын, биллинг жүйесі, 

коммерциялық желіде қосылу келесі ақылы шарттар: ақпаратты 

қолданушының ақпараттың базасы, аты және паролі сақталған, 

осы желіге әрбір қолданушы қосылған. Желілік телефон орта-

лықтарында сервисті басқару (Services Control Point, SPC), 

компьютерде сақталған стандартты емес программаны өңдеуге 

қолданушының телефонында орналасқан, мысалы, коммерция-

лық өнеркәсіптің тегін анықтама қызметі немесе басқа да тегін 

қызмет көрсету (тегін 800). Тағы бір кең көлемде тараған 

ақпараттық орталықтың көмекші түрі болып, орталықтанды-

рылған жүйелік басқару желісі болды, яғни қажетті програм-

масы қамтамасыз етеді. 

 

5.2. Байланыс желілік операторы 
 

Компьютерлік желілерді бірнеше әртүрлі критерилары 

болады. Жоғарыда атап өткендей дәрістер де желілер локальді 

және глобальді жүйелік территориялық көлем бойынша, ол 

территорияның көлеміне байланысысты. Басқа да маңызды 

классификациялық желілік болып төмендегі шарттар белгі-

ленеді: 

- барлығына қол жетерлік желілік байланыс 

- корпоративтік желіге сол кәсіпорын қызметкерлеріне 

қызметті жеткізеді,  желілер бар компьютерлерде. 

Телекоммуникациялық  қызметтердің арнайы құрылған 

қол жетерлік (көпшілік, public) желісі бар. Мұндай желілерге 

қалалық, региональдік, қалааралық және халықаралық байланыс 

жүйесі болып табылады. Мұндай байланыс жүйесімен көптеген 

клиенттер ұялы телефон және үй телефондарының иесі және де 

кәсіпорындарда (корпоративті қолданушы). Жалға беру болып 

табылады. РDH/ SDH бірінші жүйедегі желілер, телекоммуника-

циондық кәсіпорындарда құрылғанөздерінің АТС-терін қосуға, 

әдетте ішкі қажеттіліктерді канал сыйымдылығында қолдан-

байды, олары жалға береді. Арнайы кәсіпорындарда телекомму-
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никациялық желі барлығына қол жетерлік желі құрады, мұндай 

желілер жұмыс орындарында қолданады, арнайы түрде опера-

торлық байланыс деп аталады (telecommunication carrier). 

Операторлық байланыстардың бір-бірінен артықшылық-

тары: 

- қызметтер жиынтығы; 

- шектелген территорияда қызмет көрсету; 

- клиенттерге бейімделген қызмет түрлері; 

- инфрастуктурадағы операторлар - байланыс жолы, ком-

муникациондық жабдықтар, ақпараттық сервистер. 

Жүйелік оператор өз жұмысын коммуникациялық түрде 

жүргізіледі, қолданушыларға қызмет көрсету шартына тұрады. 

Қызметтерді әртүрлі деңгейімен топтарға бөліп, әртүрлі критери 

классификациясын қолданылады.  

1.суретте көрсетілген қызметтерді желіні типіне бойынша 

анықтау, оларға- телефон және компьютерлік қызмет. (суретті 

толықтыру үшін оған телевизиондық және радио желілік қыз-

меттер). 8.2. суретте тек деңгейі және группасы емес, толық 

емес сурет телекоммуникациялық қызмет және өзара қиындық-

тары.  

Келесі қызметтер 2 үлкен топтан тұрады: 

- Телефондық қызмет. 

- Компьютерлік желілік қызмет. 
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5.1-сурет.  Телекоммуникациялық желі қызметінің 

классификациясы (боялған аймақтар операторлар 

байланысының традициялық қызметіне сәйкес) 

 

Бұл қызметтерді өз дәрежесіне қарай теңсіздіктерге бөлуге 

болады, жай қызметтерден қиындатылған жүйе алуға болады. 

Мысалы, Internet қызметті жай компьютерлік немесе локальді 

жүйеге барлық әлем қолжетерлік жүйелік транспорт болып 

табылады және электрондық почта қызметі де жатады. Телефон 

қызметінің абоненттеріне дауысты почта қосылған. Жоғарғы 

деңгейді комбинирленген қызмет алады. 

2.Қызметтерді классификациялауда клиентке қосымша 

ақпарат көздері берілген кезде: 

- абоненттер арасындағы жүйелік қызметтерді өзгертіл-

меген күйде жеткізу. 

- жіберілген ақпараттар қолданушыға, құрылған оператор 

немесе операторлық байланыс арқылы. 

Телефондық байланыс – бұл бірінші типтегі қызметке 

жатады, ақпаратты құрылған абоненттік жүйе арқылы жеткізіл-

се, ал операторлар сол байланысты басқа да абоненттерге 

жібереді, мұндай байланыс түріне екі локаль жүйедегі клиенттер 

оператор көмегімен барлық мәліметтерді алады. Екінші топтағы 
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байланысқа (оларды жай ақпараттар дейді) телефон жүйесіндегі 

анықтама қызметі және кез-келген Web -сайттар жатады. 

3.Тағы бір көп қолданушылардың қызметі болып класси-

фикация қызметі.  

Интерактивтік қызмет дегеніміз - белгіленген нақты 

масштаб пен уақыт көлеміндегі екі (немесе одан көп) абоненттің 

байланысын айтамыз. Телефондық байланыс интерактивті 

байланысқа кіреді. Егер абонент желі арқылы жіберілген ақпа-

ратты жаңадан алса, онда ол интерактивтік қызметтік байла-

нысқа кірмейді. Көптеген клиенттер - қолданушылық инфоте-

лекоммуникациялық қызметті - үлкен екі лагерге бөледі. 

- Жаппай индивидуальді клиенттер 

- корпоративті клиенттер. 

Бірлік басшы мәселе қолданушыға қызметтердің түрі 

болып пәтер немесе жеке үй, ал клиенттерге- пәтер тұрғындары, 

олардың басты қажеттіліктері болып базалық қызмет – телефон 

байланысы, телевидения, радио және Internet-ке шығу. Жаппай 

клиенттерге қызмет көрсетудің ең төменгі түрі-айлық төлемдер-

дің төмен болуы (телефон құрылғылары, қолданбалы компью-

терлер).  Корпоративті клиенттер-бұл кәсіпорын және организа-

циядан өзгеше профиль. 

Шағын кәсіпорында жобалау қызметінен ешбір артықшы-

лығы жоқ, базалық жүйеге телефондық және телевидениялық, 

тек біреуі қызмет етеді, ал екі-үш қолданбалы қызметтер стан-

дартты модемдеудегі Internet-ке шығуға көмектеседі. 

Каналдарды жалға беру қызметінде оператор өз қарама-

ғында транспорттық жүйе болуы тиіс, мысалы, PDH/ SDH 

бірінші жүйе, немесе коммутациядағы жүйелік каналдар, содай-

ақ ISDN Web- қызметті ақпаратқа сәйкестелген сайт болуы тиіс 

және де Web- қызметі Internet-пен қосылуы тиіс, Internet-ті 

қолданушылардың барлығына да қол жетерлік болуы тиіс. Кей 

жағдайда оператордың қажетті инфраструктурасы кей қызмет-

терді көрсетуге, басқа да операторлар қызметінде қолдана 

алады. Мысалы, Web- сайт құрушылардың электрондық ком-

мерциялы операторлық байланыстардың өзінің  IP- жүйесін 

барлығы қолдана алуы керек, Internet- пен қосылған. Бұл 
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жағдайда ақпаратты толықтырулар және оны компьютерге 

толықтырып басқа операторға жіберу жүйе Internet қосылған 

жағдайда болуы тиіс. Жалға берген каналдарға сәйкес телефон-

дық немесе компьютерлік жүцесі басқа топтағы қызметтерге 

сәйкестендіріледі. 

Оператор басқа да операторлық операторлық байланыстар 

қызметін көрсетеді, оларды операторлардың- операторы (carrier 

of cariers). 

Қызмет көрсету операторына байланысты операторлар 

төмендегі бөлімге бөлінеді. 

-локальді 

-региональді 

-ұлттық 

-трансұлттық 

Локальді оператор қалалық және ауыл аймақтық терри-

торияда жұмыс істейді. Ұлттық локальді оператор - ол қалалық 

телефон жүйесінде, транспорттық инфрақұрылысқа сәйкес 

жүйе: ғимараттар арасындағы (пәтерлер, үйлер және кеңселер) 

абонеттер және түйіндік байланыстар, телефон станциялары 

(АТС) және телефон станциялары арасындағы каналдар байла-

нысы. Бүгінгі таңда альтернативті операторлар қосылды, көбі-

несе жаңа қызмет түрлерін көрсетеді, соған байланысты Internet  

жүйесіне бәсекелестік дәстүрлік операторлар және телефон 

аймағы. 

Аймақтық және ұлттық операторлар үлкен територияда 

қызмет көрсетеді, инфрақұрылымға сәйкестендірілген түрде. 

Дәстүрлі оператор бұл үлкен масштабта тасымалдау 

қызметіне телефон трафикасы телефон станциялары арасындағы 

локальді оператор, өз құрамында үлкен АТС тастолы, жоғарғы 

жылдамдықтағы каналдар байланысы бар. Операторлардың 

операторы ол имектері локальді оператор немесе үлкен кәсіп-

орындарда немесе басқа елдерде бөлімшесі бар. Альтернативті 

оператор, аймақтық және ұлттық операторлардың өзінің 

масштабына сәйкес инфрақұрылымын транспортты болуы қажет 

немесе ол міндетті емес. 
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5.3. Коорпоративті желі 
 

Коопоративті желі - бұл нақты бір кәсіпорынның функ-

ционалды тағайындалған желі, берілген желілік мәліметтері бар. 

Корпоративті желінің қолданушылары болып сол берілген 

нақты бір кәсіпорын қызметкерлері бола алады. Корпоративтік 

желі, операторлық желілік байланысқа қарағанда, басқа орга-

низация қолданушыларына қызмет көрсетпейді. 

Өнеркәсіп масштабына байланысты, оның қиындықтары 

және көп мағыналы тапсырмаларды әр түрлі желілік бөлімдерде, 

крпоративтік желілі және кампуса желісі (“корпоративтік” 

мағына қысқа түсінік береді-ол үлкен кәсіпорын желісі). Кон-

цепциялы желідегі тараған жүйе автономды компьютерлерде 

паралель есептеулер жүргізеді. Тараған жүйедегі потенциалды 

өнеркәсіпкерлер орталықтандырылған жүйе бойынша жұмыс 

істейді.Тағы бір өте маңызды жетістіктер жүйесі-бұл ең жоғарғы 

желі. Өңдеуші түйіндердің артықшылығы (көп процессорлы 

жүйе немесе компьютерлік желідегі процессор) бір түін істен 

шыққан кезде басқа түйінге тапсырма жіберуге болады. Осы 

бағыттарды жүйедегі қарастырылған процедуран динамикалық 

немесе статикалық рекафигурация есептеу желісіндегі берілген 

мәліметтер қайталануы ішкі қызметтердің бірнеше компьютер-

лік желіде, берілген бір мәлімет істеп шыққан кезде қалған 

мәліметтер қызмет ете береді. 

Қолданушылар үшін тағы бір жеңілдік жүесі берілген, бе-

рілген мәліметтер және құрылымдардың жұмсақтығынан жұмыс 

барлық жүйеде жұмыс істейді. 

Қазіргі заман қолданушысы есептеу желісінде өз компью-

терінде отырып жұмыс жасай алады. Қолданушы электронды 

почтаны модем арқылы жіберуге, коммуникациялы серверге 

қосылуға, бірнеше бөлімшелердегі кәсіпорындарға жібере 

алады. Қолданушыда ыңғайлы желі орнатылғаннан кейін, қо-

сымша жұмыс керек салыстыра отырып өз ресурстарын таң-

дайды. Қолданбалы желінің артықшылығы: 

1) Интегралды кәсіпорындағыжұмыс әсерінің күшеюі, артық-

шылығы. 

2) Паралель есептеуді орындау. 
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3) Кейбір қолданбалы тапсырмаларда сәйкестіктердің болуы. 

4) Мәліметтерді және құрылымдарды бірге қодану. 

5) Жұмыстың қолайлы болуына барлық жүйе қатысты. 

6) Корпоративті ақпаратты кең көлемде қолдануы. 

7) Коммуникацияның орналасуы. 

Қарастырылатын мәселелер: 

1. Жүйелік және қолданбалы программалармен қамтамасыз ету 

жүйесі. 

2. Өндірушілермен сенім берушілер арасындағы ақпаратты 

желі арқылы жіберу. 

3. Қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. 

 

Желі бөлімі 
 

Желі белгісі - бұл бір кәсіпорындағы қызметкерлердің 

шағын тобы салыстырмалы түрде желімен жұмысы. Бұл 

қызметкерлер кейбір жалпы тапсрмаларды орындайды, мысалы, 

бухгалтерлік есептер немесе маркетингпен жұмыс жасайды. 

Орташа есеппен кәсіпорнында 100 немесе 150 қызметкер 

қызметкер жұмыс істеуі мүмкін. Берілген локальді ресурстар-

дың басты мақсаты желі болып табылады, мұндай мәселеде 

мәліметтер лазерлі принциптер және модемдер. Желі бөлімінде 

бір немесе екі файлдық сервер болады, отыздан астам қол-

данушы өнеркәсіптегі локальді желінің үлкен бөлігі трафикасы. 

Желі бөлімінің басты желілік технологиядан басталады, олар-

Internet, Token Ring. Мұндай желілер бір немесе максимум екі 

операциондық желіні қолданады. Шағын көлемдегі қолдану-

шылар бір рангтік желіні қолданысы яғни ОС, мысалы,  

Windows 98. 

 

Кампустер желілері 
 

Кампустер желілерінің аты ағылшынның campus – сту-

денттік қалашық сөзінен шыққан. Әсіресе, университет қала-

шықтарының территорияларында бірнеше ұсақ желілердің бір 

үлкен желіге бірігуі қажеттілі жиі туа берді. Қазір бұл атауды 

студенттік қалашықтарымен байланыстырмайды, тек кез-келген 
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кәсіпорындар мен ұйымдардың желілерін белгілеу үшін 

қолданылады.  

Кампустер желілері бөлек ғимараттың немесе бірнеше 

квадратты километрлердің ауданын қамтитын бір кәсіпорынның 

әртүрлі бөлімдерінің көптеген желілерін біріктіреді. Мұндай 

желінің қызметтері, бөлімдердің желілері арасында қарым-

қатынасты, кәсіп-орынның жалпы мәліметтер базасына кіруді, 

жалпы факс-серверлерге, жоғары жылдамдықты принтерлерге 

кіруді қамтиды. Нәтижесінде кәсіпорнының әрбір бөлімдерінің 

қызметкерлері кейбір файлдарға және басқа бөлімдерінің желі-

лерінің қорларына кіруге мүмкіндік алады. Кампустердің 

желілері корпоративті мәліметтер базаларына кіруді қамтамасыз 

етеді, оларды компьютерлердің қандай типтерінде орналасуына 

тәуелді емес.  

 

Кәсіпорын масштабының желілері 
 

Корпаративті желілерді, сондай-ақ кәсіпорын масштабы-

ның желілері деп аталады, бұл желілердің осы типін белгілеу 

үшін ағылшын тіліндегі әдебиеттер қолданылатын “enterprise 

wide networks” терминін тікелей аудармасына сәйкес кемді, 

кәсіпорынның масштабының желілері (корпоративті желілер) 

жеке кәсіпорынның барлық территорияларында компьютердер-

дің үлкен көлемін мүмкін және қаланы, аймақты және типті 

континентті қамтуы мүмкін.  

Тұтынушылар мен компьютерлердің саны-мыңдап, ал 

серверлер саны-жүздеп өлшенуі мүмкін, жеке территория-

лардың желілері арасындағы қашықтығы соншалықты, тіпті 

әлемдік байланыстарды қолдануға қажетті туады. Жойылған 

локальді желілерді және жеке компьютерлерді қосу үшін кор-

поративті желіде әртүрлі телекоммуникациялық құралдар қол-

данылады, спутникті байланыс. Корпоративті желіні телеком-

муникациялық ортада жүзіп жүрген «локальдіжелілердің арал-

шықтары» түрінде көрсетуге болады.  

Мұндай күрделі және ірі масшатабты желінің негізгі 

құралы біркелкілік еместіктің (гетерогендіктің ) жоғары 

дәрежесі болып табылады-мыңдаған тұтынушыларды бір типті 
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бағдарламалық және ақпараттық құралдардың көмегімен қажет-

тіліктерін қамтамасыз ету мүмкін емес. Корпаративті желілерде 

компьютерлердіңәртүрлі типтері міндетті түрде қолданылады. 

Мэйнфреймдерден дербес түріне дейін, операциялық жүйелер-

дің бірнеше типтері және көптеген әртүрлі қосымшалары. 

Корпоративті желінің біртекті емес бөліктері қажет ресурстарға 

мүмкіндігінше ыңғайлы және қарапайым жол ұсынып біртұтас 

сияқты жұмыс істеуі міндетті. 

Кәсәпорындар желілері (корпоративті желілер) жеке 

кәсіпорынның барлық территорияларында компьютерлердің 

үлкен мөлшерін біріктіреді. Корпоративті желілер үшін мы-

налар тән: 

 Масштабтылық-мыңдаған тұтыну компьютерлер, жүз-

деген серверлер, байланыс желілері бойынша сақталатын және 

берілетін мәліметтердің үлкен көлемдері, көптеген әртүрлі 

қосымшалар; 

 Гетерогендіктің жоғары дәрежесі-компьютерлердің, 

коммуникациялық жабдықтардың, операциялық жүйелердің 

және қосымшалардың әртүрлі типтері; 

 Әлемдік байланыстарды қолдану-бөлімшелердің желі-

лері телекоммуникациялық құралдар, сонымен қатар телефон 

каналдары, радиоканалдары, спутник байланыс арқылы 

біріктіреді. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Кампустарға анықтама беріңіз. 

2. Клиент серверлі архитектураның біррангілі архитектурадан 

айырмашылығы неде? 

3. Ерекшеленген сервермен үлкен масштабтағы желінің қандай 

артықшылығы бар? 

4. Клиент серверлі архитектура қандай сервистер түрін көрсете 

алады? 
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VI ТАРАУ. OSI ҮЛГІСІ. ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙЛЕР 
 

6.1. OSI-дің эталондық үлгісі 
 

OSI моделі 1984 жылы IS O халықаралық стандарттар 

ұйымында ұсынылған. Сол уақыттан бері оны бүкіл желілік 

өнімдер шығарушылар қолданып келеді. Әрбір әмбебап модель 

секілді OSI де жеткілікті түрде үлкен, бірақ онша иілгіш емес. 

Сондықтан түрлі формаларды ұсынылған нағыз желілік  

заттар қабылданған функцияның бөлінуін ұстанбайды. Алайда 

OSI үлгісімен танысу арқылы желіде не болып жатқанын 

түсінуге болады. Барлық желілік функциялар модельде 7 

деңгейге бөлінген. Жоғары тұрған деңгейлер барлық қиын 

күрделі, глобалдық жұмыстарды орындайды, сол үшін өзінің 

мақсаттарына төменде орналасқандарды пайдаланады. Төменде 

орналасқан деңгейдің мақсаты – жоғары орналасқан деңгейлерге 

көмек көрсету, және жоғары орналасқан деңгейлерге орладың 

қызмет көрсету жолы ойландырмайды. Төменде орналасқан 

деңгейлер нақты және оңай функциялар орындайды. Әрбір 

деңгей өзінің қасында орналасқандармен өзара қарым-қатынасқа 

түседі. Жоғарғы деңгей осы кезде қосымшамен жұмыс жасап 

жатқан құрылған тапсырмаға сәйкес келеді, ал төменгі байланыс 

каналындағы белгі жіберуге сәйкес келеді.  
 

 7. Қолданбалы  деңгей 

 6. Ұсынылатын деңгей 

 5. Сеанстық деңгей 

 4. Транспорттық деңгей 

 3. Желілік деңгей 

 2.Каналдық деңгей 

 1.Физикалық деңгей 
 

6.1-сурет.  OSI  үлгісінің (модель) жеті бірдей деңгейі. 

 

Желі арқылы берілу тиіс ақпараттар, жоғары деңгейден 

төменгі деңгейге дейін инкапсуляциядан өту қажет. Төменде 

орналасқан деңгейдің міндетіне тек қана жоғарыдан келген 

ақпаратты өңдеу ғана кірмейді, сонымен қатар, жұмыстың 
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ақпаратпен таныстырады. Осы прцесс соңғы деңгейге дейін 

жалғасады. Физикалық деңгейде бұл конструкция қабылдау 

кабеліне жіберіледі. Сол жерде декапсуляция өңдеу процедура-

сынан өтеді, яғни жоғарғы деңгейге табыстау кезінде бір бөлігі 

алынады. Жоғарғы жетінші деңгейге барлық бөліктерден 

(міндеттерден), яғни төменгі деңгейдің берген барлық жұмыс-

тық ақпараттарынан  артылғандар ғана жете алады. 

Әрбір деңгей қабылдағалы жатқан абонентке төменгі 

деңгейлерден алынған ақпараттарына өңдеу жүргізеді, жұмыс 

ақпараттарын алып тастайды.  

Әр деңгейдің функциясын дәлірек қарастырайық. 

 Құрылған 7 деңгей (Application layer) я болмаса қызметін 

қамтамасыз етеді, қолданушының жұмысын қолдайды; мысалы, 

файлды табыстаудың программалық құралы мәліметтер база-

сына қол жеткізулері, электрондық почта  құралы, сервердегі 

регистрация қызметін қамтамасыз етеді. Бұл деңгей қалған алты 

деңгейді басқарады. Мысалы, егер қолданушы Excel-де 

электрондық таблицамен жұмыс істеп, оны өзінің директория-

сындағы  желілік файл-серверде сақтағысы келсе, құрылған 

деңгей жұмыс компьютерден қолданушының желілік дискісіне 

ауыстыруын қамтамасыз етеді.  

 Көрсету 6 деңгей (Presentation layer ) немесе мәлімет-

терді көрсету деңгейі мәліметтерді анықтайды және нақты-

лайды, желіге қолайлы синтаксистік формасын дұрыстайды, 

яғни аударушы функциясын орындайды. Осында мәліметтерді 

шифрлеу және шифрлерін шешу жұмыстары жүргізіледі, керек 

кезде олардың сығылуы да мүмкін. Стандартты форматтар 

(ASCII, EBCDIC, HTML), текстік файлдары үшін дыбыстық 

файлдар (MIDI, MPEG, WAV), суреттер үшін (JPEG, GIF, TIFF), 

бейнелеу екілік код арқылы беріледі. 

 Сеанстық 5 деңгей (Session layer) байланыс сеансының 

жүруін қадағалайды: симплекстік, жарты дуплекстік және толық 

дуплекстік. Сеанстық деңгей мәліметтер ағыны контрольдық 

нүкте қоя алады, сол арқылы табыстау процесін қадағалап, 

үзілгенде бақылап отыра алады. Осы деңгей абоненттердің 

аттарын анықтайды, кіру құқығын қадағалайды. 
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 Тасымалдық 4 деңгей (Transport layer) пакеттердің 

қатесіз және табысталуын қамтамасыз етеді, дұрыс кезегімен. 

Осында пакеттерге кіргізілетін  берілетін мәліметтерді блоктар-

ға бөлу және пакеттерден мәліметтер алуды орнына келтіреді. 

Пакеттерді жеткізу қабылданған біріктірумен де, біріктірусіз де 

болуы мүмкін. Транспорттық деңгей қосымшалардан тәуелді 3 

жоғарғы және белгілі бір желіге тәуелді 3 төменгі деңгейді 

байланыстырады және шекаралы болып келеді. 

 Желілік деңгей (Network layer) физикалық желілер МАС-

адрестерде логикалық аттарды аударуға және пакеттердің адрес-

талуына жауап береді. Сонымен қатар бұл деңгейде маршрут 

таңдау тапсырмасы шешіледі, сол арқылы пакет керекті жерге 

жеткізіледі (егерде желіде бірнеше маршрут болса) желілік 

деңгейде маршрутизатор секілді курделі аралық желілік құрыл-

ғылар жұмыс істейді. 

Каналдық деңгей немесе басқару деңгейнің сызықтық 

берілісінің қалыптасуы кадрлардың стандарттық берілген желіге 

жауап береді және осы берліген бастапқы және соңғы басқару 

алаңына. Бұл жерде де басқару желісіне кіруге болады , қате 

тексеру берілісі арқылы жалпы саны тексеріледі және қайталану 

пересылкасы қателік қабылдағыш пакеті арқылы жасалады. 

Каналдық деңгейі екі деңгейге бөлінеді: үсіңгі LLC MAC. 

Командалық деңгейде мынадай мерзімдік желілік құрыл-

ғылар жұмыс істейді, мысалы коммутатор. Физикалық деңгей 

(Physical layer) – бұл ең төменгі деңгейлік моделі, кодтың 

берліген информацияға деңгейлік сигналға жауап беретін, қа-

былдау ортасындағы берілу және берілу декодталғанда жаса-

лады. Бұл жерде талабына  сай берілетін жалғаулар табылады, 

рад электрлік келісімдерге, жерастылау, қорғау т.б. Физикалық 

деңгейде мынадай желілік құрылғылар жұмыс істейді, транси-

веры, репитеры және де репиторлық концентраторы. Көбтік 

функциялар төмегі деңгейлік модельдер (1 және 2) әдетте іске 

асыру (аппараттың функциялық деңгейі 2-програмдық драйвер-

лық желісінің адаптары). Тек қана бұл деңгейлерде жылдамдық 

берілуі анықталады және топологиялық желісі, әдіс басқару 

айырбасына және форматтық пакетіне болатын қатынастың 
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желісі, мысалы: Ethernet, Token – Ring, FDDI 100 vg – AnyLAN. 

Биік дегейі, тік нақты аппаратпен жұмыс істейді, бірақ 3,4 және 

5 деңгейлер ерекшелігі болып табылады. 6 және7 деңгейлері 

аппараттармен байланыспайды, бір түр екінші аппараттық түрге 

алмасуын байқамайды. Жоғарыда жазылғандай 2 деңгей анықта-

латын деңгейге бөлінеді. Үстіңгі деңгейі (LLC-Logical Link 

Control) басқару байланысын орындайды, басқару виртуальдық 

канал байланысы тура айтқанда бұл функциялар белгілі бір 

желісімен байланыспайды, бірақ осылардың жартысы аппарат-

тық желісіне беріледі. Басқа функциялық деңгейнің бөлімі 

(MAC-Media Access Control) информациялық каналдың желісіне 

мүмкіндік береді. Ол аппараттық желісімен байланысады. Бұл 

жерде бақылау торы жазылады, қайталану берілуі берліген күн 

бір рет каллизиялық қабылдау пакеттері және тексерудің дұрыс 

берілуі. 
  

Аппараттық локальдық желісі 
 

Аппараттық локальдық желісі абоненттермен қатынасады. 

Таңдау аппараты проеторлық желісіндегі этапында ең басты 

орын алады, себебі аппараттың бағасы желісінің бағасынан 

көптік бөлімін барлығынан алады, ал айырбастау аппараты тек 

қана берліген  шығынмен байланыспайды, бірақ көбінесе қиын-

дық жұмыстармен байланысады. Аппараттық локальдық желі-

сіне қатысады:  

 Информацияны берілу кабелі 

 Жалғау кабелінің разьемі  

 Келісімдік терминаторы 

 Тордық адапторы 

 Репитері 

 Трансивері 

 Концентраторы 

 Көпірі 

 Маршрутизаторы 

 Шлюзы 
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Берілген үш компоненттік желілік аппараттары туралы 

айтылды. Ал қазір берілген басқа желілерге назар аудару керек. 

Тордың адапторлары: (бұлар контроллері, карталар, тақ-

шалар, интерфейстер, Nic - Net work Interface card) - бұл 

аппараттық локальдық желісінің ең басты бөлімі. Адапторлық 

желісінің белгілеуі- сопряжения компьютерлық (немесе басқа 

абонементі) желісімен, айырбастау информацияны компьютер 

немесе каналдар желісінің берілген анықтама мен беріледі. 

Осылар ғана функцияның екі төменгі деңгейлердің модельдерін 

OSI анықтайды. Анықтамасы бойынша адапторлық желісі төлем 

түрі арқылы орындалады, қойылатын слогтық үлкейту систе-

масының магистралдық компьютері (көбінесе PCI, ISA  немесе 

PC-Card) төлем адапторлық желісінің белгілі бір немесе бірнеше 

сыртқы разьемы болады, олар кабельдік желісіне қосылады. 

Функциялық адапторлық желісі - магистральдық және желілік 

болып бөлінеді. Магистральдық функцияға қатынасады, теқ 

қана өзара байланыстарын магистральды компьютері (өзінің 

магистраьдық мекен жайын анықтайтын, перессылка мәлімет-

терін компьютерге, өнім сигналдарын айырылу компьютері). 

Желілік функциялар адапторлық желісімен қарым қатынасын 

береді. Ең басты функциялдық адапторлық желісіне қатына-

сады: 

 Гольваникалық байланыстың компьютері және локальдық 

кабелінің желісі. 

 Ойлау сигналдық желісі және керісінше, 

 Кодтау және декодтау, 

 Желілік сигналын, 

 Берілген пакеттерді анықтау, 

 Параллельдық кодтарын бірлесіп берілетін және керісінше 

қабылдайтын. 

 Буфердық берілу және қабылдау информацияның буфердық 

жады адапторы. 

 Бақылау жалпы сандық пакеті немесе берілу және қабылдау 

санауы. 

Адапторлық желісі функцияның бірінші және екінші деңгейдік 

модельдерінің OSI жұмысын атқарады. Трансивері немесе 
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қабылдағыштар (ағылшын тілінде TRAN smitter + receiver) 

берілу информацияны адапторлық және кабельдық желісі 

немесе екі сегменттік желісі арқылы пайдаланылады. Транси-

вермен көбінесе адаптордың ішіне құрылған мәлімет қабыл-

дағыш деп атайды. 

Репитері немесе қайталану қарапайым функцияны орын-

дайды, трансиверге қарағанда. Олар деңгейлік сигналдары, 

физикалық табиғатын, теқ қана әлсіз сигналдарын қалпына 

келтіру және оларды өзінің қалпына келтіру. Осындай ретрансля-

циялық сигналдардың мақсаты желісінің жолын үлкейту. 

Комутаторы (switch) концентраторлар сияқты сегмент-

терді желісімен қосылуы үшін болады. Олар қиындау жұмыстық 

функцияны да атқарады, берілген пакеттерді іріктейді. Кому-

татор екінші деңгейлік модельде OSI жұмыс істейді, MAC 

жүйесінің ішіндегі пакеттерінде мекен жайы болады. Ол бірінші 

деңгейлік функцияның жұмысын атқаратыды. Соңғы кезде 

көлемдік шығару комутаторлардың қатты өсіп кетті, сондықтан 

бағасы құлады, комутаторлары ақырын концентраторларды 

шығарады. 

Көпірлер - ең қарапайым құралдар, олар әртүрлі желі-

лерді стандарттармен алмасуға қолданылады, мысалы, Ethernet 

және Arcnet немесе бірнеше сегменттер бір ғана желіге жататын 

Ethernet. Соңғы кезде көпір комутатор сияқты, жіктеу сегментін 

бөледі, осыған орай желілерінің барлығының шығаруын үлкей-

теді. Коммутаторларға қарағанда көпірлер берілген пакеттердің 

барлығын алады және керек кезде оларды жіктеу жұмысын 

атқарады. Көпірлер коммутаторлар сияқты екінші деңгейде OSI 

жұмыс істейді, бірақ оларға қарағанда үстіңгі екінші LLC 

деңгейді алады.   

Маршрутизаторлар – оптималдық таңдау маршруты әр 

пакеттің мақсаты үшін арнайы желілік жерлерде жүктеу 

міндетті түрде қиын тармақталған желі де бірнеше маршруты 

бар абоненттер арасында қолданылады. Маршрутизаторлар 

үшінші деңгейдің OSI моделінде жұмыс істейді, сондықтан олар 

MAC-мекен жай пакетін ғана  талдамай, осыған орай тағы  IP-

мекен жайының да жұмысын атқарады.  
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Шлюздер – бұл желілерді бір бірінен айырмашылығы бар 

хаттамалармен байланыстыру құрылғысы, мысалы, үлкен 

компьютерлермен локальді желілерді немесе глобальді желі-

лерді байланыстыру үшін. Бұл өте қымбат және сирек қолда-

нылатын желілік құрылғы. Шлюздер  OSI (төртіншіден жетін-

шіге дейін) моделінің жоғарғы деңгейінде абоненттер арасын-

дағы байланысты іске асырады. Соған сәйкес олар төменгі 

деңгейдегі барлық функцияларды орындауы керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. (OSI) ашық моделі қатынасының негізгі идеясы қандай? 

2. OSI қандай деңгейлерге бөлінген? 

3. OSI моделінің каналдық деңгейі қандай екі бағыныңқы дең-

гейге бөлінген? 

4. Желілік адаптер міндеті қандай? 

5. Құрылымдық кабельдік монтаж дегеніміз не? 

6. Желіні тұрғызуға қандай құрал пайдаланылады? 

7. Қандай стектік хаттамаларды Сіз білесіз? 

8. Транспорттық хаттамалар неге арналған? 

9. Қайталану алгоритмінің сипаттамасын беріңіз? 

10. Дейтограмма құрылымы қандай? 

 

6.2. Модель OSI жоғарғы деңгейлер. Стандарттық 

желілік хаттамалар 
  

Хаттамалар – бұл анықтама және процес жинағы, желісін 

қадағалайтын кезек. Желілік адаптермен желілік программаның 

қарым қатынасын драйверлық желісі қадағалайды. Драйвер 

арқылы компьютер ешқандай аппараттың адаптерін білмейді. 

Драйвер унификациялайды, жоғарғы деңгейін программалық 

адапторлар арқылы жасайды.  

Барлық жазылған протоколдар белгілі бір деңгейлер OSI 

моделі арқылы эталонын жасайды. Бірақ протоколдардың 

деңгейлерін жасауын қатты қадағалайды. Кейбір протоколдар 

барлық деңгейдегі OSI үлгісіне жатады, ал басқалары бір ғана 

бөлігі жатады. Бұның барлығы кейбір компаниядағы протокол-
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дардың көбісі бір-бірімен сәйкес болмайды. Бұған орай прото-

колдар өзінің жиынында да жұмыс атқара алады, бірақ  олар 

бітірген группалық функцияның жұмысын жасайды. Ол 

басынан-ақ каналдардың төмегі сапасына қателіктің үлкен 

ықшамдығымен байланыс үзілістігіне арналып жасалған. Бұл 

протокол бүкіл әлемдік компьютерлік жүйе-интернетте қабыл-

данған, қарапайым телефон линяларына байланыс абонент 

көпшілік бөлігі. ТСР/IP протоколдағы маршрутизацияны қолда-

нылады, оның негізінде жоғарғы дәрежелі SMTP, FTP, SNMD  

сияқты протокол жұмыс істейді. 

ТСР/IP протокол кемшілігі жұмыс істеу жылдамдығының 

IPX/SPX-ке қарағанда төменділігі. Алайда ТСР/IP протокол 

локалды жүйеде, локальдың және ғаламдық жүйелердің келісім-

ділігін жеңілдету үшін қолданылады. Қазіргі кезде ол кең та-

ралған операциялық жүйелердің негізгісі болып саналады. 

 

Жоғары деңгейлі хаттамалар 
Қазіргі кезде кеңінен таралған бірнеше стандартты хаттамалар 

жиыны бар (немесе, оларды стек  деп те атайды): 

 ISO/OSI хаттамалар жиыны;  

 IBM System Network Architecture (SNA);  

 Digital DECnet;  

 Novell NetWare;  

 Apple AppleTalk;  

 Глобальді Интернет желісіндегі хаттамалар жиыны, TCP/IP. 

Жоғарыда келтірілген хаттамалар негізгі үш түрге бөлінеді: 

 Қолданбалы хаттамалар (OSI моделінің үш жоғарғы деңгейінің 

функцияларын атқарады – қолданбалы, таныстырмалы, 

сеансты);  

 Транспорттық хаттамалар (реализующие функции средних 

уровней OSI моделінің ортанғы функцияларын іске асырады – 

транспортты және сеансты);  

 Желілік хаттамалар (OSI моделінің үш төмеңгі деңгейінің 

функцияларын орындайды). 
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Қолданбалы хаттамалар қосымшалар арасында өзара байланыс 

орнатып, сонымен қатар арасында мәліметтер алмасауды қамта-

масыз етеді. Ең көп таралғандары:  

 FTAM (File Transfer Access and Management) – файлдарға кіру 

OSI хаттамасы;  

 X.400 – CCITT хаттамасы электронды жәшіктермен халықара-

лық айырбастау жасау үшін арналған;  

 Х.500 – CCITT хаттамсы бірнеше жүйелерге файлдармен 

каталогтардың қызмет атқаруы;  

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – электронды жәшікпен 

алмасу кезіндегі Интернеттің ауқымды желісінің хаттамасы;  

 FTP (File Transfer Protocol) – файлдарды жіберу үшін 

Интернеттің ауқымды желісінің хаттамасы;  

 SNMP (Simple Network Management Protocol) – желілік компо-

ненттермен жұмысты және басқаруы бақылауға желілерді мони-

торингтеуге арналған хаттама;  

 Telnet – өшірілген серверлерде және оларда мәліметтерді өң-

деуді тіркеуге арналған Интернеттің ауқымды хаттамасы;  

 Microsoft SMBs (Server Message Blocks, сервер хабарламасынң 

блоктары) клиенттік қаптамалар немесе Microsoft фирмасының 

редиректоры;  

 NCP (Novell NetWare Core Protocol) Novell фирмасының 

редиректоры. 

Ол басынан – ақ байланыс каналдардың төменгі  сапасына 

қателіктің үлкен ықтималдығымен байланыс үзілістігіне 

арналып жасалған. Бұл хаттама бүкіл әлемдік компьютерлік 

жүйе-Интернетте қабылданған, қарапайым телефон  линияла-

рына байланысты абонент көпшілік бөлігі. TCP/IP хаттамасын-

дағы маршрутизациясыны қолдана оның негізінде жоғары 

дәрежелі SMTP, FTP, SNMP сияқты хаттамалар жұмыс істейді.  

TCP/IP хаттамасының кемшілігі-жұмыс істеу жылдамды-

ғының IPX/SPX-ке қарағанда төменділігі. Алайда, TCP/IP хат-

тамасы локальді жүйеде, локальдық және ғаламдық жүйелердің 

келісімділігін жеңілдету үшін қолданылады. 

Қазіргі кезде ол кең таралған операциялық жүйелердің 

негізгісі болып саналады.  
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Стандартты жүйелік бағдарламалық құралдары 
 

Эталондық OSI маделінің жоғарғы деңгейдегі жұмыс-

тарымен жүйелік бағдарлама құралдары атқарады. Жүйені құру 

үшін жүйелік құралдар жиыны оның драйверлері қатар жүйелік 

бағдарлама бір бағдарламаны басқа бағдарламаға ауыстыру 

құралдары өзгертуден әлде қайда жеңіл. 

Барлық жүйелердің екі түрге бөлуге болады: 

Компьютерлер арасындағы жұмысты болу тұрғысынан қа-

рағанда біррамгілік жүйелік бағдарламалы құралдарға бірнеше 

мысалдар. Біррамгілік жүйе, екі өзара тең құқылы компьютер-

лерден сервер кезіндегі (яғни тек қана белгіленген серверлер 

болатын және тек жүйелік функциялармен айналысатын жүйе-

лер  тобы). 

Ең алғашқы ТСР/IP біррамгілік жүйелі пррграммалық құ-

рылғылар DOSбасшылығымен жұмыс істейтін жүйелік қабық-

шалардан тұрған кейінгі біррамгілік жүйелік бағдарламалық 

құрылғылар Windows операциялық жүйесіне енгізілген болады. 

Бұл әлде қайда тиімді, жүйелік бағдарламаларды құру, кезегі 

алып тасталынған. Сол себептен қазіргі кезде жүйелік қабықша-

лар қолданылмайды десек те, ол Windows жүйелік құралға 

қарағанда әлдеқайда жақсы. 

Бүгінгі таңда біррангілік жүйе үлкен емес жүйеде әлде-

қайда маңыздырақ. Компьютер санының көптігі жүйелік опера-

циялар жұмысын қатты бәсеңдетеді, сонымен қатар басқа да 

мәліметтерді түғызады. Соған қарамастан кішігірім офистер 

үшін біррамгілік жүйе – тиімді шешім.  

Бұл жағдайда файл – серверде сервер жұмысына есептел-

меген арнайы желілік операциялық жүйе орнатылады. Бұл ОС 

желісі желілік алмасымға ұйымдастыратын спец операторды 

директиві орындайды, оптималданған OSI моделі жүйеден або-

ненттердің өзара қарым-қатынастарының екі әдісін ұсынады: 

1.Логикалық байланысы жоқ дара қарым-қатынас әдісі, 

2.Логикалық байланысы бар өзара қарым-қатынас әдісі, 

Бұл әдісте пакет логкалық канал орналастырмай беріледі, 

яғни қабылдағыштың дайындығын анықтау үшін алдын-ала 

алмасу қызмет пакеті қажет емес, сондай-ақ, логикалық канал-
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дық ликвидациясы да қажет емес, яғни бағдарламаның соңын 

анықтайтын пакет қажет емес. Пакет қабылдағышқа бара ма, 

жоқ па белгісіз (алған фактінің дәлдігі жоғары деңгейге көші-

ріледі). 

Дейтограмма әдісі аппаратқа жөғары міндеттілікті жүк-

тейді (яғни қабылдағыш әр уақытта қабылдауға дайын болу 

керек). Бұл әдістің жақсы бір жағы, бергіш (передатчик) пен 

қабылдағыш бір-бірімен тәуелсіз жұмыс істейді, сондай-ақ 

пакеттер буферде жиналып, бірге берімді және сондай-ақ  кең 

таралған мәліметтерді қолдануға болады, яғни пакеттерді 

абоненттерге бір уақытта бағдарлау. Әдістің кемшілігі – ол 

пакеттің жоғалу мүмкіндігі, және сондай-ақ қабылдағыштың 

дайын еместігі, немесе жоқтығы кезінде жүйеге пакеттердің 

пайдасыз жүктелуі: логикалық байланыссыз әдіс дейтограмма 

әдісіне қарағанда ойлап табылған және қиындатылған өзара 

қарым-қатынас ретімен ерекшеленеді. Бұл әдісте пакет передат-

чик пен қабылдағыштың арасында логикалық байланыс орна-

тылмағаннан кейін берілді. Әрбір мәлімет пакетімен бірге бір 

немесе одан да көп қызмет пакеті болады (байланысты орнату, 

қабылдау айқындығы, қайта беруін сұрау, байланысты үзу). 

Логикалық канал бір немесе одан да көп пакет берілген 

уақытта орналастырыла алады. Логикалық байланыс әдістің 

кемшілігі, қабылдағыш абонент белгілі бір жағдайларға байла-

нысты алмасуға дайын емес болғандағы жағдайда шешу мысалы 

кабельдің үзілуі көректенуді үзу, жүйелік құралдың түзелмей-

тіндігі компьютердің өшуі, сондай-ақ алгоритмді алмасуы сан 

рет қайталайды. Дәлелсіз пакеттерді керек етеді, дәлелденбеген 

пакеттің түріде маңызды. Бұл әдіс кең таралған пакеттерді та-

рата алмайды. (яғни барлық абоненттерге бағытталған), өйткені 

барлық абоненттермен бір уақытта логикалық канал ұйымдас-

тыра алмайды.  

Дейтограмма әдісі бойынша жұмыс істейтін протоколға – 

IP және IPX жатады. Логикалық байланыспен жұмыс істейтін 

әдіске - TCP  және SPX жатады. TPC/IP протоколдар жиыны 

ғаламдық жүйеге және жүйе аралық өзара әрекеттесуге арналып 

жасалған. Мысалы: құрылғының  параметрлерін автоматты 
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түрде конфигурациялау, кейбір бұзушыларын автоматты түрде 

табу және жою, әлемде байланысты бағдарламалық өзгерту 

мүмкіндіктері және т.б. Бұл құрылғылардың әр түрлілігі, 

сонымен қатар белгілі бір негізгі немесе қосымша функциялар-

дың өзгешелігімен ерекшеленеді. Мыс: коммутатор мен мар-

шрутизатордың негізгі  мүмкіндіктерін біріктіретін құрылғы-

ларға тек осы өнімге қатысты қосымша функциялардың жинағы 

қосылады. 

Соның нәтижесінде желіні құру үшін қажет жабдықтар-

дың және бағдарламалық қамсыздандырудың барлық түрлері 

мен подтиптерінің толық жинағын өндіруді қамтамасыз ететін 

компания жоқ. Сондықтан желінің барлық компоненттері 

келісіп жұмыс жасау керек болғандықтан көптеген стандарттар-

ды қабылдауға тура келеді. 

Сонымен “модульдік” және “стандартизация” түсініктері 

өзара тығыз байланысты. Модульдік тәсіл тек стандарттарға 

жүгінген  кезде ғана артықшылықтарға ие болады. 

Стандарттар мен спецификациялардың ашық сипаты 

коммуникациялық протоколдар  үшін шығарылатын әр түрлі 

құрылғылармен  бағдарламалардың барлық функциялары үшін 

де маңызды. Қазіргі кезде қабылданып жатқан  стандарттардың 

көбісі ашық сипатта екенін ескертіп кеткен жөн. Дәл специ-

фикацияларды тек өндіреміз, фирмаға мәлімет жабық жүйлердің 

уақыты аяқталды. 

   Windows Server 2003 жүйесі тұтынушыларға әлдеқайда 

көп мүмкіншіліктер береді, бір рамкілік желіге қарағанда. Ол 

компанияның логикалық топтары негізінде күрделі иерархиялық 

құрылымдық желі құруға ,домендер жиынын және ағаштар  

жиынын құруға мүмкіндік береді. Домен өз таралынан домен 

контролерімен басқаратын компоненттер тобынан құрайды. 

Домен өзінің құжаттар базасын қолданады және өзінің 

ресурстарын (принтер, жалпы файлдар) басқарады. Әр доменге 

өзінің аты беріледі. Әр доменге жалпы немесе ұқсас тапсыр-

маларды шешетін пайдаланушылардан құралған бірнеше жұмыс 

тобынан тұрады. Негізгі домен мыңдаған тұтынушылардан 

тұруы мүмкін, дегенмен әдетте домендер аса үлкен емес және 
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бірнеше домендер ағаштар доменіне біріктіреді. Бұл желіні 

басқаруды жеңілдетеді. Дәл солай бірнеше ағаштарда ОС жүйе-

сін қолдайтын ең ірі административті құрылым бір орамға бі-

ріктіреді.  

Windows Server 2003-ті орнату процесінде желі прото-

колының тегін беру керек. Негізгі TPC/IP қолданылады, бірақ 

NW Link  (PX/SPX) қолдану мүмкін. Әрбір серверге желіде 

атқаратын рольді бөліп беру керек. 
 

Бақылау сұрақтары: 

1. (OSI) ашық моделі қатынасының негізгі идеясы қандай? 

2. OSI қандай деңгейлерге бөлінген? 

3. OSI моделінің каналдық деңгейі қандай екі бағыныңқы 

деңгейге бөлінген? 

4. Желілік адаптер міндеті қандай? 

5. Құрылымдық кабельдік монтаж дегеніміз не? 

6. Желіні тұрғызуға қандай құрал пайдаланылады? 

7. Қандай стектік хаттамаларды Сіз білесіз? 

8. Транспорттық хаттамалар неге арналған? 

9. Қайталану алгоритмінің сипаттамасын беріңіз? 

10. Дейтограмма құрылымы қандай? 

 

6.3. Желілер стандартизациясы. «Ашық жүйе» ұғымы 
   

OSI моделі өзінің атына сай ашық жүйелердің ара 

қатынасын сипаттайды. Ашық жүйе дегеніміз не? 

Ашық жүйе деп ашық спецификаларға негізделіп 

жасалған кез-келген жүйе айтылуы мүмкін (компьютер, есептеу 

желісі, ОС, бағдарламалық пакет, басқа да аппараттық және 

бағдарламалық өнімдер). Ашық специфика ұғымы деп, 

жарияланған келісімге қол жеткізу нәтижесінде  алынған және 

стандартқа сай жарияланған жалпыға тиімді спецификациялар. 

Ашық спецификациялық жүйелерді қайта өңдеуге пайдаланады, 

үшінші жақтың осы жүйелер үішн әр түрлі аппараттық және 

бағдарламалық құралдарды кеңейтуге және модефикациялауға, 

сонымен қатар әр түрлі өндірушінің өлшемдерінен аппаратты-

бағдарламалық комплекстерді өндіруге мүмкіндік береді.  
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Қазіргі жүйелер үшін толық ашық жүйе қол жетпес арман 

болып табылады, тек кейбір бөліктері ғана сәйкес келеді. 

Мысалы: UNIX операциялық жүйелері жанұясындағы ашық 

жүйе ядромен қосымшалар арасындағы стандартталған бағдар-

ламалық интефейс болғандығында.  UNIX версиясының бір 

ортасындағы қосымшаны басқа бір версияның ортасын оңай 

көшіруге мүмкіндік береді.  

Жартылай ашық жүйенің тағы бір мысалы ретінде жүйеге 

тәуелсіз компаниялары өндірген желілік адапторлар драйверін 

қосу үшін Novell Netwear жабық операциялық жүйесінде ODI 

ашық интерфейсін қолдану болып табылады. Жүйені жасауда 

неғұрлым ашық спецификациялар қолданылса, соғұрлым ол 

жүйе ашық болып табылады. 

OSI маделі ашық жүйенің тек бір аспектісімен ғана 

байланысты, яғни есептеу торабымен байланысқан құрылғылар-

дың ашықтығына байланысты. Мұнда ашық жүйе ретінде жі-

берілетін құрамын және мәнін анықтайтын стандарт ережелері 

пайдаланыла отырып, басқа да желілік құрылғылармен өзара 

қатынасуға дайын желілік құрылғы болып табылады. Егер екі 

желі ашық жүйе принциптерін ескере отырып құрылған болса, 

онда ол келесі артықшылықтарға ие болады.  

12 Бірдей стандартты ұстайтын әр түрлі өндірушілердің 

аппараттық және бағдарламалық құралдарынан желі құру 

мүмкіндігі. 

13 Желінің бір компоненттерін екінші компоненттерге  еш 

қиыншылықсыз ауыстыру мүмкіндігі, бұл желіге аз шығын-

дармен дамуға мүмкіндік береді. 

14 Бір желінің басқа бір желімен оңай түйісу мүмкіндігі. 

15 Желіні игеру және қызмет ету қарапайымдылығы, ашық 

жүйенің нақты мысалы интернет желісі болып табылады. Бұл 

желі ашық жүйелерге қосылатын талаптарға толық сәйкес 

дамыған оның стандартын жасауды әр түрлі елдерде жұмыс 

істейтін әр түрлі университеттердің, ғылыми ұйымдардың және 

есептеу аппараттары мен бағдарламамен қамтамасыз ету 

өндіруші фирманың мыңдаған маман пайдаланушылар қатысы. 

RPC (коментарийге деген сұраныс) интернет жұмысын анық-
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тайтын стандарттың атауының өзі қабылдайтын стандарттың 

ашық сипаты туралы мәлімет береді. Соның нәтижесінде 

нитернет желісі бүкіл дүние жүзінде шашыраған көп желілердің 

әр түрлі жабдықтармен бағдарламалық қамсыздандыруларды  

біріктіреді. 
  

 Модульдік және стандартизация 
 

 Модульдік – бұл есептеу желісінің айырылмас қасиет-

терінің бірі. Модульділік тек коммуникациялық протоколдар-

дың көп деңгейлі көрсетілгенде  ғана емес, сонымен қатар 

желілердің соңғы тораптарында да білінеді, бірақ бұл желілік 

архитектураның  маңызды және принципиалды ерекшелігі. Желі 

көптеген модульдерден тұрады. Олар компьютерлер желілік 

адапторлар, көпірлер, маршутизаторлар, модемдер, операция-

лық жүйелер және қосымша модульдер.  

Компьютерлер желілеріне деген кәсіпорындардың қойы-

латын түрлері. Талаптары желіні құру үшін арналған көптеген 

және әр түрлі құрылғылардың пайда болуына әкеледі. Бұл 

өнімдер тек негізгі функциялармен ғана емес, (мысалы: қай-

талағыштар, көпірлермен немесе бағдарламалық редауторлар-

мен орындайтын функциялар меңзеліп отырады), сонымен қатар 

пайдаланушылар немесе администраторларға қосымша жеңіл-

діктер берілетін көптеген көмекші функциялармен де ерек-

шеленеді.  

Егер де талпыныс (папытка) саны 16-дан аспаса, онда 

келтірілген формула бойынша аялдау көлемі өлшенеді, содан 

кейін есептелген уақытша интервал өлшенеді. Жоғары мүмкін-

дікті аялдау көлемі барлық қатысушы абоненттер арасындағы 

келіспеушілік. Әр түрлі болатынына кепілдік береді. Содан 

кейін пакетті беру қайтадан қайталанады. Шығарылған аялдауы 

ең аз абонент, келесі беруді бірінші басталды да келесі беру-

лерді тоқтатады. Егер желіге берулерге тапсырыс түсіп, желі бос 

емес болса онда абонент желінің босауын күтеді. Ол желі 

босаған соң (IPG) біраз уақыт күтуі керек. 
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Internet стандарттары 
 

Internet стандарттары әлемдік стандарттарды  алуда 

маңызды роль ойнайды. Internet-тің күн сайын атағы өсуіне 

байланысты бұл стандарттар ISO және ITU-T секілді жоғарыда 

аталған организациялардың бекітулері бойынша халықаралық 

құжаттық стандарттар статусына ие болды және олар 

халықаралық стандарттар «де-факто» бола бастады. Internet-тің 

және Internet құралдарының стандартталуының дамуына жауап 

беретін бірнеше организациялық бөлімшелер бар.  

Солардың негізгісі Internet Society (ISOC) болып та-

былады. Internet Society ғаламдық коммуникациялық инфра-

структура ретінде Internet-тің дамуы мен өсуіне байланысты 

ортақ сұрақтармен айналысатын мамандандырылған ұйым. 

Internet Architecture Board (IAB)  ISOC  басқаруы бойынша 

жұмыс істейді. Бұл Internet үшін техникалық  тексеру мен жұ-

мыстарды координаттау орналасқан организая. IAB зерттеудің 

бағытын және TCP/IP стегі үшін жаңа шерулерді координат-

тайды және Internet-тің жаңа стандарттарын анықтауда ең соңғы 

инстанция болып табылады. 

Internet-тің қабылданған құжаттық стандарттарының тізімі 

RFC құжаты түрінде жарыққа шығады және Internet-ке кіруге 

мүмкіндігі бар, мысалы http://www.internic.net/ адресі бойынша. 

 

6.4. Коммуникациялық  хаттамалардың стандарттық 

стектері 
 

Есептеу желілерінің аумағындағы стандарттаудың маңыз-

ды бағыты коммуникациялық хаттамаларды стандарттау  болып 

табылады. Қазіргі кезде желілерде коммуникациялық хаттама-

ларадың стандарттық стектері көп мөлшерде қолданылады. 

Ең көп тараған стектер: 

 TCP/IP;  

 IPX/SPX;  

 NetBIOS/SMB;  

 DECnet;  

http://www.internic.net/
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 SNA;  

 OSI. 

SNA-дан басқа осы стектердің барлығы төменгі 

деңгейлерде-физикалық және каналдықтарда-бір аппаратты 

бүкіл желілерде іске қосатын бірдей жақсы стандартталған  

хаттамалар Ethernet, Token Ring, FDDI және тағы басқаларды 

қолданады. Ал жоғарғы деңгейлерде барлық стектер өз 

хаттамалары бойынша жұмыс істейді. Бұл хаттамалар кепіл-

дендірілген OSI моделінің деңгейлерге бөлуге жиі сәйкес 

келмейді. Жеке алғанда, сеанстық және көрсетілетін деңгейлер-

дің қызметтері құрылған деңгеймен біріктірілген. Осындай 

сәйкессіздік OSI моделінің өмірде бар және қолданылып жүрген 

стектердің біріктірілуі қорытындысынан шығуымен байла-

нысты.  

OSI стегі 

OSI моделі мен OSI стегін бір-бірінен айыра білу керек. 

OSI моделі ашық жүйелердің өзара әсер етулерінің концеп-

туалдық сызбасы болса, OSI стегі протоколдардың нақты специ-

фикациясының жиынтығы болып табылады. 

Басқа хаттамаларады стектерінен айырмашылығы, OSI 

стегі OSI моделіне толығымен сәйкес келеді, ол бұл модельде 

анықталған өзара әсер етудің барлық деңгейлері үшін  хат-

тамаларды спецификациялауды қамтиды. Төменгі деңгейлерде 

OSI стегі Ethernet, Token Ring, FDDI ғаламдық желі хаттама-

ларын қамтиды, яғни стектен тыс терілген төменгі деңгейлердің 

хаттамаларын қолданады, басқа стектер секілді. OSI стегінің 

жүйелік, тасымалдық және сеанстық деңгейлерінің хаттамалары 

спецификацияланған және әртүрлі өнімшығарушылар шығар-

ған, бірақ әзірше аз атарлған. Ең көп тараған OSI стегінің хат-

тамалары болып құрылған хаттамалар саналады. Олар FTAM 

файлдарын жіберу хаттамасы, VTP терминалының эмулияция-

сының хаттамасы, X.500 анықтамалық қызмет хаттамасы, X.400 

электрондық пошта хаттамасы және т.б. жатады. 

OSI стегі — өнім шығарушылардан тәуелсіз халықаралық 

стандарт. Оны өз программасы  GOSIP-те АҚШ қолданады. 

1990 жылдан кейін АҚШ-тың басқару мекемелерінде қабыл-
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данған барлық компьютерлік желілерде OSI стегін қолдану 

керек және осы стекке өту құралдарын қамтамасыз ету керек. 

Соған қарамастан, OSI стегі АҚШ-қа қарағанда Еуропада көп 

тараған, себебі Еуропада өз хаттамалары бойынша жұмыс 

жасайтын ескі жүйелер аз қалды. Көптеген организациялар 

әзірше OSI стегіне өтуді тек жоспарлауда, пилоттық жобаларды 

құруға кіріскендері өте аз. Бұл бағытта жұмыс жасайтындарға 

АҚШ әскери – теңіздік ұйым және NFSNET желісі жатады. OSI 

қолданатын ең ірі өнімшығарушылардың бірі AT&T қомпа-

ниясы болып табылады, оның желісі Stargroup толығымен осы 

стекте орналасқан. 

TCP/IP стегі 

TCP/IP стегі осыдан 20 жыл бұрын тәжірибелік желі 

ARPAnet-тің басқа желілерімен байланысы үшін әртүрлі есептеу 

орталарына ортақ хаттамалар ретінде АҚШ министрлігімен 

құрылған. Әйгілі хаттамалар IP және TCP-ден өз атын алған 

TCP/IP стегінің дамуына  стек хаттамаларын ОС UNIX версия-

сында шығарған Беркли университетінің мамандары қатты әсер 

етті. Бұл операциялық жүйенің әйгілілігі TCP/IP хаттамала-

рының және стектің басқа да хаттамаларының көптен тарауына 

әсер етті. Қазіргі кезде бұл стек ғаламдық ақпараттық желі  

Internet-тің компьютермен байланысы үшін және корпоративтік 

жүйелерде үшін мөлшерде қолданылады.  

TCP/IP стегі төменгі деңгейде физикалық және каналдық 

деңгейлердің барлық әйгілі стандарттарын қамтиды: локальдық 

желі үшін—Ethernet, Token Ring, FDDI ғаламдық үшін-аналог-

тық коммутирланған және белгіленген линиялар SLIP, PPP-да 

жұмыс жасау хаттамалары, территориялық жүйе хаттамалары 

X.25 және ISDN. 

Негізгі стек хаттамалары болып IP және TCP хаттамалары 

саналады. Бұл хаттамалар OSI моделінің терминологиясында 

желілік және тасымалдық деңгейлерге жатады. 

IP пакетінің құрамдық желіде қозғалуын қамтамасыз 

етеді, ал TCP оның жетуінің сенімділігін қамтамасыз етеді. 

Көп уақыт бойы әртүрлі елдер мен ұйымдардың желі-

лерінде қолданыла отырып TCP/IP стегі өзіне үлкен мөлшерде 
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құрылған деңгейдің хаттамаларын жинады. Оған FTP файл-

дарын жіберу хаттамалары, telnet терминалының эмуляциясы 

хаттамасы, SMTP пошталық хаттамасы, WWW қызметінің 

секілді әйгілі хаттамалар жатады.  

TCP/IP технологиясының басқа ерекшелігі жеңіл адрестеу 

жүйесі болып табылады. Ол басқа хаттамалармен салыстыр-

ғанда интержүйеден басқа технологияларды қосудың өте қара-

пайым аналогтық белгілеуіне мүмкіндік береді. Бұл құрылым 

сонымен қатар үлкен гетерогендік жүйелерді құру үшін TCP/IP 

стегін қолдануға мүмкіндік береді.  

TCP/IP стегінде өте экономды түрде кең тарату мүмкін-

діктері қолданылады. Бұл құрылым территориялық жүйелерге 

тиісті жай байланыс каналындағы жұмыстар үшін өте қажет. 

Бірақ мұнда ресурстарға деген жоғары талаптар мен IP-желілер 

басқару қиындығы бар.  

TCP/IP стек хаттамаларының екпінді функционалдық 

мүмкіндіктерін өмірде жасау үшін үлкен шығын кетеді. Жеңіл 

адрестеу жүйесі мен кең таратылымнан бас тарту IP-желіде 

әртүрлі орталықтандырылған қызметтердің, мысалы DNS, 

DHCP болуына әкеліп соғады. Бұл қызметтердің әрбіреуі жүйе-

лердің басқаруды және құралдарды конфигурациялауды қара-

пайым етеді, бірақ өзі де басқарушылар жағынан мұқиятты-

лықты талап етеді. 

Басқа да қарсы және қарсы емес мәліметтер келтіруге бо-

лады, бірақ қазір  TCP/IP-ең әйгілі хаттамалардың стегі, ғалам-

дық және локальдық желілерде кеңінен қолданылатын болып 

қалады.  

IPX/SPX стегі 

Бұл стек-80 жыл басында NetWare желілік операциялық 

жүйесі үшін жасалған Novell фирмасының жақсы хаттамала-

рының стегі. Стекке ат берген желілік және сеанстық деңгей 

хаттамалары Internetwork Packet Exchange (IPX және Sequenced 

Packet Exchange, SPX), ал IPX/SPX стегіне қарағанда аз тараған 

Xerox фирмасының XNS хаттамасының тікелей адаптациясы 

болып табылады. 
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IPX/SPX стегінің көптеген ерекшеліктері ОС NetWare (4.0 

версиясына дейін) ориентациясы аз ресурстары бар персонал-

дық компьютерлерден тұратын кішкентай размерлі локальдық 

желілерде жұмыс істеуі үшін керек. Novell компаниясының 

мұндай компьютерлеріне жасалуы үшін өте аз оперативтік жады 

керек ететін және есептеу екпіні аз процессорларда жылдам 

жұмыс істейтін хаттамалар керек екені түсінікті.  IPX/SPX 

стегінің хаттамалары аз ғана уақыт бұрын локальдық желілерде 

жақсы жұмыс жасап, үлкен корпоративтік желілерде жақсы 

емес, яғни шамалы жұмыс істейді, себебі олар осы стек хаттама-

ларын қолданатын кең ауқымды пакеттері бар жай ғаламдық 

байланыстарды өте қатты жүктеді. Бұл жағдай, сондай-ақ  

IPX/SPX  стегі  Novell фирмасының меншігі және ол үшін 

лицензия алу керектігі туралы мәлімет көп уақыт бойы оның 

жұмыс істеу аумағын тек NetWare желілерімен шектеді. Бірақ 

NetWare 4.0 версиясы шыққаннан кейін Novell мамандары 

хаттамаларға корпоративтік желілерде жұмыс жасау үшін 

олардың адаптацияларына бағытталған маңызды өзгерістер 

енгізді, әлі де енгізуді. Қазір IPX/SPX стегі тек  NetWare-де қам-

тылмаған, снымен қатар басқа да әйгілі желілік операциялық 

жүйелерде, мысалы SCO UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows 

NT қамтылған. 

NetBIOS/SMB стегі 

Бұл стек IBM және Microsoft компанияларының өнімде-

рінде кеңінен қолданылады. Оның физикалық және каналдық 

деңгейлерінде көп таралған барлық хттамалар Ethernet, Token 

Ring, FDDI және т.б. қолданылады. Жоғарғы деңгейлерде 

NetBEUI және SMB хаттамалары жұмыс істейді.  

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) хаттамасы 

IBM компаниясының PC Network желілік программасы үшін 

(BIOS) IBM PC енгізу-шығару стандарттық қызмет жүйесінің 

желілік кеңейтілуі түрінде 1984 жылы шықты. Бертін келе бұл 

хаттама кеңейтілген қолдану интерфейсінің хаттамасы NetBEUI 

— NetBIOS Extended User Interface хаттамасына интерфейс 

ретінде сәйкестенуін қамтамасыз ету үшін NetBIOS интерфейсі 

сақталды. NetBEUI хаттамасы аз ресурс талап ететін 200-ден 



102 

 

аспайтын жұмыс станцияларына есептелген желілерге тағайын-

далған тиімді хаттама ретінде жасалды. NetBEUI хаттамасы OSI  

моделінің желілік, тасымалдық және  сеанстық деңгейлеріне 

жатқызуға болатын көптеген пайдалы желілік қызметтерді 

атқарады, бірақ ол пакеттердің маршрутталуын қамтамасыз ете 

алмайды. Бұл оның бөлімдерге бөлінетін локальдық желілерде 

қолданылуын шектейді және құрамдық желілерде пайдалану 

мүмкіндігін жояды. 

NetBEUI-дің кейбір шектеулері Microsoft Windows NT 

операциялық жүйесіне қосылған NBF  хаттамаларының жасалуы 

үшін алынады. 

SMB хаттамасы (Server Message Block) сеанстық, көрсе-

тілетін және құрылған деңгейлердің қызметтерін атқарады. SMB 

негізінде файлдық қызмет, сондай-ақ баспа қызметі мен хат 

алмасу жүзеге асады. 

IBM компаниясының SNA хаттама стегі, Digital Equipment  

корпорациясының DECnet хаттамасы, Apple компаниясының 

AppleTalk/AFP  хаттамасы негізінен операциялық жүйелерде 

және осы фирмалардың желілік құрылғыларында пайдаланы-

лады.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Бір немесе бірнеше құралдар арасында ақпарат алмасу 

ережелер жиыны қалай аталады?  

2. Құрамына компьютер, программалық қамтама, қолданушы-

лар және,  деректерді беру және өңдеу процессі үшін арналған 

басқа да құрамалар кіретін  сақтауды, өңдеуді және деректерді 

беруді іске асыру мүмкіндігі бар обьект қалай аталады? 

3. Желінің жүктелуі қандай параметрлермен сипатталады? 

4. Қатынас әдісі дегеніміз не? 

5. Ақпарат алмастыру процедураларын және форматтарын ор-

нататын ережелер жиыны дегеніміз не? 
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 
 

№1 зертханалық жұмыс 
Тақырыбы: Ethereal талдауышы арқылы протоколды талдау 
 

Мақсаты: Әртүрлі режимдегі Ethereal протокол талдауышы 

арқылы пакетті таңдау үшін фильтрлер құру, жергілікті желінің 

графиктік мінездемесін алуды үйрену. 
 

Жалпы мағлұматтар: 

Ethereal талдауышының сипаттамасы. 

Ethereal талдауышы компьютерде желіге қосылған желілік 

адаптер арқылы байланысатын бағдарлама. Анализатор пакет-

терден тұрады және ол пакеттерде компьютер интерфейске 

түсетін ақпараттар бар, оларды сақтайды. 

Егер Capture мәзірінен Start бұйрығын таңдаңыз, пакеттерді 

ұстап қалу режимінің сұхбат терезесі ашылады. Interface қатары 

пакетті талдауды жүзеге асыратын интерфейсті енгізуге мүмкін-

дік береді.  

Limit each packet to bytes берілгендердің максималды көлемін 

беру үшін қолданылады. Ол 65536 байтқа тең.  

Пакеттерді ұстап қалу процесіндегі фильтрациясы кезінде 

байланыстың логикалық шамасы қолданылады, олар and немесе 

or, олардың алдында  not операторы қолданылып келуі мүмкін. 

[not]<примитив>[and/or[not]<примитив>...] 

Пакеттерді белгілеу үшін арналған примитив 

[src/dst] host <ip - адрес> 

Ethernet адрес үшін арналған аналогтық примитив 

Ether [src/dst]host<Ethernet-адрес> 

TCP және HDP порттары үшін арналған примитив 

[tcp/hdp][src/dst] port <порт номері> 
 

Жұмыстың орындалуы 

1-тапсырма. Нақты уақыт аралығындағы  пакетті аулау. 

1.Capture мәзірінен Start командасын таңдаңыз. 

2.Capture length қатарына 100 санын енгізіңіз. Count – 1000, File 

– файл атауын енгізіңіз. 

3.ОК шерткеннен кейін, Stop батырмасын басыңыз.  
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4.3 терезенің мағлұматын толық қарап шығыңыз. Ондағы 

протоколдарды, яғни аулап қалған протоколдардың  тізімін 

Ethernet және  IP-адрестерін және олардың максимальды 

ұзындықтарын қараңыз. 
 

2-тапсырма. Фильтр көмегімен пакеттерді аулау. 

1.Capture мәзірінен Start командасын таңдаңыз. 

2.Count – 1000, File – файл атауын енгізіңіз. 

3.Filter батырмасын басып, [scr | dst] host <ip-адресі> теріңіз, 1-

тапсырмада қолданған ip алыңыз, Ок шертіңіз. 

4.Ортаңғы терезеден TCP пакетінің біреуін белгілеңіз және 

қатар тамырын зерттеңіз.  

5.Барлық протоколдар үшін 5 пунктті қайталаңыз. 
 

3-тапсырма. 

1.Фильтр көмегімен және көмегінсіз пакетті ұстап қалу тізбектік 

әрекетін орындаңыз. 

2.Құрылымды зерттеу нәтижісіне және протоколдық 2-3 

қатарларға орналасуының нәтижесін қорытындылаңыз. 

 

№2 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы:  Internet Explorer браузерімен жұмыс  

Мақсаты: Браузер көмегімен гиперсілтемелер арқылы беттерге 

көшу, файлдарды ашу, жабу, көшіру әрекеттерін орындай алу 

қажет және ftp-серверімен жұмыс жасай алу қажет.  

Қондырғылар: IBM-PC  компьютер, web-сервер. 

Бағдарламалық жабдықтау: MS Windows'9,  Internet Explorer 

браузері.  
 

Жұмыстың орындалу барысы. 

Жұмысты орындауға дайындық: 
1.Нақты нұсқаулармен толық танысыңыз, түсініксіз жағдай-

ларды мұқият қараңыз. 

2. Егер есептеу жүйесінің мониторы қоректену блогына ие 

болса, мониторды қосыңыз. 

3. Жүйелік блоктан  компьютерлік жүйені қосыңыз. 

4. Пароль сұраған жағдайда пернетақтадан  Esc пернесін 

шертіңіз.  
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Бағдарламаны іске қосу. 
Жұмыс аймағындағы Internet Explorer  бағдарламасын жарлығы 

арқылы  немесе басты мәзірден іске қосыңыз (Пуск -> 

Программы -> Internet Explorer). 

Гиперсілтеме арқылы көшу 
1.Бастапқы бетке көшу.  Домой батырмасын шертіңіз немесе 

Вид мәзірінен  Переход -> Домашняя страница пунктін 

таңдаңыз. Берілген функцияға батырмалардың «ыстық» күйі 

сәйкестігін белгілеңіз. 

2.Адрес қатарына  URL нөмерін енгізіңіз. Адрес қатарына: 

http://www.testent.ru  

3.Артта қалған бетке көшу. Кейін батырмасын шертіңіз немесе 

Вид мәзірінен  Переход -> Назад пунктін таңдаңыз. Берілген 

функцияға батырмалардың «ыстық» күйі сәйкестігін белгілеңіз. 

4.Келесі бетке көшу. Алға немесе  Вид мәзірінен  Переход -> 

Вперед пунктін таңдаңыз. Берілген функцияға батырмалардың 

«ыстық» күйі сәйкестігін белгілеңіз. 

5.Сілтеме бойынша көшу. Тізбектік сілтемелерді таңдаңыз 

Университет -> Студенттерге -> ЭПФ -> Бірінші курс -> 

Есептеу жүйелері, желілер және телекоммуникация -> 

Зертханалық жұмыс №12,  http://www.testent.ru бетте.  

6.Сілтеме бойынша көшудің барлық  түрін өңдеңіз. 

Браузер көмегімен файлды ашу 
1.Файлды браузерде ашу сілтемесін таңдаңыз. 

2.Мәзірдегі Жаңа пункттердің пайда болғанын ескеріңіз. Құрал-

жабдықтар панеліндегі Сервис батырмасын таңдаңыз. Өзгерту-

лерді белгілеңіз. 

Браузер көмегімен файлдарды жүргізу 
1.Файлды браузерде жүргізу сілтемесін таңдаңыз. 

2.Пайда болған терезеден: 

3.Сохранить этот файл на диске қосқышын таңдаңыз. OK 

батырмасын шертіңіз. 

4.Пайда болған терезеден  Сохранение файла командасын 

таңдап, Сақтау: Жұмыс аумағы.Сақтау батырмасын шертіңіз.  

5.Загрузка завершена терезесімен танысыңыз. 

http://www.testent.ru/
http://www.testent.ru/
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6.Файлдың жұмыс аймағында пайда болғанын белгілеңіз. 

Файлдың типін анықтаңыз. 

FTP-серверіне рұқсат 
1.Адрес қатарына адресті енгізіңіз: http://www.testent.ru 

2.Pub каталогына көшіңіз -> VMST 

3.test.txt файлын таңдаңыз. 

4.Файлды Жұмыс столына сақтаңыз (контексті мәзірді 

қолданып). 

Бағдарламамен жұмыста аяқтау 
1.Бағдарлама терезесін  Х батырмасы арқылы жабыңыз. 

2.Оқытушының көмегімен компьютердің жұмысын аяқтауының 

дұрыстығын тексеріңіз. Компьютерді қалыпты жағдайға 

келтіріңіз. 

 

Бақылау сұрақтары: 
1. WWW беттерге қатынаудың тәсілдері 

2. Браузер, URL, FTP, WWW, гиперсілтеме деген не? 

3. Қолданбалы сервистер  Интернет, рұқсат әдісі, жіберу про-

токолдары. 

4. Интернеттен ақпарат іздеу 

 

№3 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Интернет. Іздеу жүйелері. Интернеттегі іздеуді 

ұйымдастыру 
  

Жұмыстың мақсаты: Интернет желісіндегі іздеу жүйелерін тез 

пайдалануды үйрену. 
 

Теориялық бөлімі 

Интернеттің негізгі түсініктері мен мүмкіндіктері. 

Интернеттің глобальды жүйесі 40-мыңнан аса әр түрлі локальды 

жүйелердің қосындысын құрайды. Әрбір локальды жүйе түйін 

немесе сайт  деп, ал сайттың жұмысын қамтамасыз ететін 

заңды тұлға – провайдер. Сайт әдетте бірнеше компьютер – 

серверден тұрады. Олардың әрқайсысы ақпараттың анықталған 

түрін сақтауға арналған. Ақпаратты іздеу жүйесінің потенциалы  

(ИПС) (АІЖ) бүгінгі күнде жақсы дамыған. Қарапайым ортада 

http://www.testent.ru/
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кілттік сөз арқылы құжаттың арасынан ғана емес желілік адрес 

URL, серверлер атының арасынан, каталог және соңғы ақпарат-

тық файлдар арасынан іздеуге мүмкіндік алуға болады. Соны-

мен қатар, URL өрісінде мұндағы латын әріптерін қолданатын, 

латын  әріпімен сәйкес келмейтін тілдердің лексикасы жиі қол-

данылады. Бұл құбылыс Ресейдің интернет секторы үшін толы-

ғымен сипатталған және масштабтың қатысуымен іздеу есеп-

терін шешуде өте жоғарғы роль атқаратын  арнайы желі атау-

ларымен байланысқан. 
 

Ішкімәтіндік және URL-іздеуі 
Белгілі болғандай, соңғы құжаттың  (файлдың), URL-да 

орналасуы, оның URL- адрестік схемасымен бір мәнді беріледі. 

Егер құжат сервердердің түпкі каталогында орналаспаса, онда 

URL-де түйіннің аттары мен сол файлдың арасында тағы да 

сәйкес каталогтар аты пайда болады. www.literature.ru серве-

рінде,  proza  каталогында, Tolstoy  ішкі каталогында орналас-

қан,  rasskazy.html гипотетикалық  Web – парағы үшін пайда 

болады.  

URL келесі түрде болады:  

URL: http://www.literature.ru/proza/Tolstoy/rasskazy.html  

Егер іздеу жүйесі жоғарыдағыдай көрсетілген құжатта 

тіркелсе және адрестің элементі бойынша толық іздеуді жүр-

гізуге болады, онда берілген параққа кез келген, яғни  literature, 

proza, Tolstoy, rasskazy сөздері және олардың фрагменттері 

бойынша да шығуға болады. 

Нақты ақпаратты іздеу жүйесі  (АІЖ) іздеуінен тәуелді 

URL шеңберінде әртүрлі тәсілдермен немесе арнайы меню 

көмегімен және іздеу шаблоны терезесімен, мысалы: Рамблер 

мен Northern Light  (1-ші суретті қара). Немесе командалар 

жолының режімінде, AltaVista немесе Yahoo (u:literature), 

Яндексе (url="www.literature*") түрінде берілуі мүмкін. Кейбір 

іздеу машиналары, жеке жағдайда HotBot және Рамблер  екеуі 

де альтернативті вариантты қолдайды. 

 

http://www.literature.ru/
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1-сурет. URL бойынша (төменгі терезе) ізделінетін Northern 

Light www.northernlight.com), АІЖ-на іздеу сұраныстарының 

шаблондарының кеңейтілген формасының элементтері 
 

 
2-сурет. Сұраныстағы мәтін өрісінің терминдері мен 

құрастырылатын URL-дан (төменгі) терминдерін енгізу үшін 

арнайы терезе мен Рамблердің (www.rambler.ru) кеңейтілген 

шаблонының элементтері. 

http://www.rambler.ru/
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Көптеген жүйелер құжаттың мәтініне (2-ші сурет) енетін, 

кілттік сөзі бар құрастырылған URL сұранысына мүмкіндік 

береді. Кеңейтілген AltaVista іздеуінде бұл мына түрде орын-

далуы мүмкін url:tolstoy AND "Еркіндік беруге талпыну " (сұра-

ныстың екінші элементі әңгіменің аты болатын фразадан 

тұрады). 

FTP файлдың архивімен жұмыс жасайтын ескі желідегі 

АІЖ үшін, файлдар мен каталогтардың атауына кіретін кілттік 

сөздер бойынша іздеу әрқашан негізгі функция болып қалады. 

Нақты түрде іздеу адрес элементтерімен жүргізіледі, мұндағы 

Өрнектің  пайда болуынан кейінгі көрініс URL схемасының 

адрестік стандартын уақытты мөлшерлеу арқылы жүргізеді. 

Сонымен индекстеудің әмбебаптығына жетті: ішкі бар файлдан 

тәуелсіз, оның АІЖ форматы ресурсты сәтті тіркеді. Бүгінге 

қарағанда негізгі мәнді жүктеуді тасымалдайтын адрес элемент-

тері, сол уақытта өте үлкен ұқыптылықпен шыққаны белгілі. 

Желіде мәліметтер файлына еркін қатынасуды орналастыру 

үшін немесе 1.txt , gr12.exe атаулы программалар қоршаған 

ортаға қатысты жаман әсерде болады. Сондай-ақ ақпараттың 

көлемінің жинақталу шамасы бойынша келесі мәселелер мен 

кездесуге тура келді – оның адресіне енгізілген, кілттік сөздер 

жиыны көмегімен ресурсты релевантты сұранысқа шығу күннен 

күнге күрделірек болды. Сол кезде АІЖ жеке ресурсында 

айқындылығын жоғарлату керек болатындай, индекстелген жеке 

файлдарды қосымша мәтіндік түсініктемелермен жеткізуге 

мүмкіндік беретін шешім табылды. 

Интернетке Дүние Жүзілік Өрнектің және мәтіндік ақпа-

раттық маңызы бар Web – парағының  келуі жағдайды өзгертті. 

Еркін индекстеу үшін, Web құжаты форматының ашы-

луына байланысты, WWW іздеу машиналары тез дами бастады. 

Осы уақытта URL элементтері бойынша іздеу, Өрнектің  көп-

теген іздеу жүйелерінен бастапқыда қолдау таппады. Сонымен 

қатар, ол бүгінгі күнде көптеген АІЖ-де қолданылады   және 

SESP стандарттық жобасында міндетті атрибут ретінде 1999 

жылы іздеу жүйелері үшін тапсырылған. Қазіргі уақытта URL 

күшті болып барады. Ал кейбір жағдайларда іздеу есептерін 
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шешудің өте сирек кездесетін құралы болып табылады. Бірақ-та 

оның қолданылуы бірнеше ерекшеліктерге байланысты.  

Автор өңдеушінің тілегі адрестің ұзындығын керегінше 

қысқарту, бұдан  ақпараттылығын сақтай отырып, файлдар мен 

каталогтардың атауының көлемді және адекватты ресурстардың 

атауы ретінде пайдалануын талап етеді. Сервердің бүкіл 

файлдық құрылымы жеке құжаттың мазмұнына қарағанда, 

қандай да бір шамада URL іздеуінің қолдану аймағы мен нәти-

желілігін анықтайтын тұрақтылыққа ие болады.  

Желіде Web парақтарын 20 есе пайдаланатын мәтіндегі 

games (ойын) ойын сөзін немесе сол атпен берілген каталогты 

табу керек. Егер сізді ойынның қазіргі версиясы қызықтыратын 

болса, онда каталогтың келешекте  өте қажет болуы мүмкін. Сол 

сияқты, табылған unix.html файлы Unix операциялық жүйесінің 

оқулығы  ретінде пайдаланудың мүмкіндігі зор. Ал денесінде 

кілттік сөздер бірнеше рет кездесетін кез келген атпен берілген 

құжаттардың мүмкіндігі аз. 

Көптеген  Web - шеберлері түйін аттарының жүйесін 

ыңғайлы түрде жасай отырып, келіп кетушілер үшін емес – 

бұдан атауларда түсініксіз цифрлар, қысқартулар және тағы 

басқа үшін  береді. Осы қатысқа байланысты “ішкі қолдануға” 

арналған аттарды табу мәселесі ойдан ала салғандай. Бірақ-та, 

кейде ресурстар туралы бастапқы мәліметтер және мәлімет-

тердің желідегі ресми түрде көріністерінің сипаттамалары атау-

лармен немесе осы жағдаймен нәтижелі жұмыс істеу үшін 

жеткілікті. 

Адрестің элементтерін мүмкін болатын терминдерді ірік-

теп алу, оларды қысқарту және жазу варианттары жолымен 

таңдап алу іздеудің басқа тәсілдерімен сәтті бәсекелесуге 

әкеледі. 

Тәжірибеде сервердің домендік атауы -  URL ең тұрақты 

элементінің негізінде ресурстарды іздеу кеңінен қолданылады. 
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Тапсырмалар: 

1.Сервердің домендік атауы – URL ең тұрақты элементінің 

негізінде ресурстарды кең түрде іздеуді ұйымдастыру. Бағалы 

қағаздар туралы ақпаратпен жұмыс істеу. 

2.Кілттік сөздер бойынша ішкі мәтіндік іздеуді қолдана отырып, 

ресурстарды кең түрде іздеуді ұйымдастыру. Экономикалық 

шолу мен қаржылық жаңалықтармен жұмыс жасау. 

3.Электронды төлемдік жүйелердің ақпараттарымен жұмыс 

жасау. 

4.http://www/rbcnet.ru адресін енгізіңіз. Web - парағының 

электронды коммерция орталығы жүктеледі. 

5.Төлемдік жүйелерді қосу бойынша өтуді жүзеге асырыңыз. 

6.Үш фирманың ақпараттарымен танысыңыз. Өзіңіздің бумаңыз 

жайында ақпаратты сақтаңыз. 

7.Жасалынған жұмысқа есеп беруді безендіру. Оны мәтіндік 

редакторда есеп беру түрінде безендіріңіз.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Компьютер аралық байланыстың белгісі қандай? 

2. “Клиент-сервер” технологиясын сипаттаңыз. 

3. Компьютерлік желілерде интерфейстердің үйлесімсіздік мә-

селесін қалай жеңіп шығуға болады? 

4. Коммуникация хаттамасы дегеніміз не? 

5. Мәліметтер неге пакеттердің көмегімен беріледі? 

6. Желілік топологияның негізгі түрлерін сипаттаңыз. 

7. Архитектураның кең таралған желілерінің сипаттамасын 

атаңыз. 

8. Арнайы желілік құралдарға қысқаша сипаттама беріңіз. 

9. Локальды желілер қандай аймақтарда және қандай мақсатпен 

қолданылады? 

10. Интернет желісінің негізгі сервистерін тізіп шығыңыз. 

 

 

 

 

http://www/rbcnet.ru
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№4 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Windows-тың тораптық ресурстары.Тораптық опе-

рациялық жүйені қондыру 

Мақсаты:1.WINDOWS  SERVER ортасын қондыруды үйрену  

                2.WINDOWS  SERVER ортасын қондыру кезінде пара-

метрлерін анықтау және көрсетуді үйрену. 

Желілік ОЖ бағдарламалық жабдығы екі негізгі компоненттен 

тұрады: клиенттің БЖ және сервер. Сервер арқылы желі адми-

нистраторы қолданушы мен желіні басқарады. Оның мүмкіндігі: 

Желі қолданушы тізіміне жаңа қолданушыларды қосу; 

Желінің жеке  қолданушыларына мүмкіндіктер беру және олар-

ды алып тастау; 

Қолданушы тізімінен белгілі бір қолданушыларды өшіру. 

WINDOWS  SERVER – ді қондыру 

Қондыру бағдарламасы – бұл желілік ОЖ қондыру жұмысын 

орындайтын қосымша. Қондыру кезінде ол келесі мәліметтерді 

талап етеді: 

 Желі сегментінің атауы (мысалы, домен аты немесе жұмысшы 

топ атауы); 

 Сервер атауы 

WINDOWS SERVER қондыру кезінде желілік адаптер платасын 

және протокол тізімінен протокол, мысалы TCP/IP протоколын 

таңдау қажет.  

WINDOWS  үшін TCP/IP протоколы стандартты болып келеді, 

оны қондыру үшін үш параметрлер қажет: 

IP адрес – екі бөліктен тұратын: желі идентификаторы және ID 

хост 32-биттік логикалық адрес. TCP/IP  протоколы қондырыл-

ған әрбір компьютер ерекше ІР-адрестен тұруы қажет.  

Қосымша желі маскасы (subnet mask) ІР-адрестің бөлігін белгі-

леу үшін қолданылады. 

Шлюз – ІР пакеттерді өшірілген желіге жіберу үшін қолданы-

лады. Егер ол көрсетілмесе, онда жергілікті желімен байланысы 

шектеулі болаып табылады.  
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1-тапсырма 

WINDOWS  SERVER файлының көшірмесін алыңыз.  

Activity бағдарламасы тобында lab15 ашыңыз; 

Start Setup Lab басыңыз,  Welcome to Setup терезесі ашылады;  

Enter басыңыз. Қондырудың екі нұсқасын көрсететін экран ашы-

лады.  

Жылдам қондыру үшін Enter басыңыз.  

Enter. дискі сұрататын экран пайда болады.  

Enter. Adaptec фирмасының қатты дискісін тапқаны туралы 

экранға шығарады.  

Enter. Windows NT бағдарламасы компакт-дискіден немесе 

иілгіш дискіден қондырылуы мүмкін деген терезе пайда болады.  

Enter. Бағдарлама бөлімнің типі мен өлшемін беруге мүмкіндік 

береді.  

Enter.  Файлдық жүйе типін таңдайтын экран шығады.  

Enter. Қондыруды жүзеге асыратын жолды таңдау мүмкіндігі 

бар терезе.  

Enter.Қондыру бағдарламасы сіздің жүйеңізде қаншалықты бос 

орын бар екенін анықтап, кейін қондырады. Бағдарлама қонды-

рылуы дұрыс орындалды деген хаттама шығатын терезе ашы-

лады.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Желілік ОЖ бағдарламалық жабдығы компоненттері? 

2. Шлюз дегеніміз не? 

3. IP адрес қанша бөліктен тұрады? 

 

№5 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Торап арқылы хабарламалар жіберу. Электрон-

дық поштаның тіркеу жазбаларын құрастыру  

Мақсаты: Windows операциялық жүйесіндегі құрылғылардың 

қондыру реті мен өшірілу ретін анықтау. 

1. Негізгі нұсқауларды оқыңыз, түсініксіз сәттерді анықтаңыз.  

2. Егер есептеу жүйесінің мониторында,жүйелік блоктан тыс, 

қоректену блогы болса, онда мониторды қосыңыз.   
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3. Жүйелік блоктың ажыратқышымен компьютерлік жүйені 

қосыңыз.  

4. Құпия сөзді сұрайтын сұрақ туындаған кезде Esc батыр-

масын басыңыз. 

Бағдарламаны іске қосу 
5. Outlook Express (Internet Mail) бағдарламасын жұмыс үстелін-

дегі жарлық арқылы немесе Басты мәзірдегі Іске қосу -

>Бағдарламалар-> Outlook Express (Internet Mail) бұйрығы 

арқылы бағдарламаны жүктеңіз. 

6. Электрондық поштаның жаңа тіркей жазбасын құру. 
7. Сервис мәзірінен Тіркелуше жазбалар: пунктін таңдаңыз 

(Түр мәзірінен Параметрлер:пунктін таңдаңыз). 

8. Ашылған терезеден -> Пошта: батырмасын басыңыз 

(Сервержапсырмасына көшіңіз). 

9. Ат енгізіңіз: Зертханалық жұмыс №10. Әрі қарай > батырма-

сын басыңыз (Ат енгізіңіз: Зертханалық жұмыс №9.). 

10. Электрондық пошта адресі: testent@mail.ru Далее > батыр-

масын басыңыз (Электрондық пошта адресі: testent@mail.ru). 

11. Келіп түскен хаттардың сервері: POP3 Келіп түскен хаттар-

дың сервері (POP3, IMAP или HTTP): mail.gasu.ru Жіберетін 

хаттардың сервері (SMTP): mail.gasu.ru Далее > батырмасын 

басыңыз (Келіп түскен хаттардың сервері: POP3 Жіберетін 

хаттардың сервері POP3). 

12. Кіру үшін ат: vmst Құпия сөз: 123 Далее > батырмасын басы-

ңыз (Кіру үшін ат: vmst Құпия сөз: 123). 

13. Дайын батырмасын басыңыз. 

14. Электрондық поштаның жаңа тіркей жазбасын құру 
15. Интернеттегі Тіркелуші жазба терезесінен Пошта жапсырма-

сын таңдаңыз.  

16. mail.ru тіркелуші жазбасын таңдап, Қасиеттер батырмасын 

шертіңіз. 

17. Ашылған терезеден: 

Жалпы жапсырмасынан толтырылуы тиіс өрістерді белгі-

леңіз,? батырмасы арқылы оның қасиеттерін анықтаңыз (тере-

зенің оң жақ бұрышы).  

mailto:testent@mail.ru
mailto:testent@mail.ru
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Серверлер жапсырмасында толтырылған өрістерді белгілеп,? 

батырмасы арқылы оның қасиеттерін анықтаңыз (терезенің оң 

жақ бұрышы). 

Қосылу және Қауіпсіздік жапсырмасында толтырылуы тиіс 

өрістерді белгілеңіз,? батырмасы арқылы оның қасиеттерін 

анықтаңыз (терезенің оң жақ бұрышы). 

Қосымша жапсырмасында толтырылған өрістерді белгілеп,? 

батырмасы арқылы оның қасиеттерін анықтаңыз (терезенің оң 

жақ бұрышы). Хаттардың көшірмесін серверде қалдыру жалау-

шасын орнатыңыз (Қосымша батырмасын басыңыз. Қосымша 

жапсырмасында толтырылған өрістерді белгілеп,? батырмасы 

арқылы оның қасиеттерін анықтаңыз (терезенің оң жақ бұры-

шы). Хаттардың көшірмесін серверде қалдыру жалаушасын ор-

натыңыз) 

OK батырмасын басыңыз. 

  

Зерттеу нәтижесінде кестені толтырыңыз: 

©  п/п Өріс Мағынасы 

  Тіркелуші жазба аты   

  Қолданушы аты   

  Эектрондық пошта аты   

  Келіп түсетін пошта серверінің типі   

  Келіп түсетін поштаның сервері   

  Келіп түсетін пошта серверінің порт номері   

  Жіберілетін пошта серверінің типі   

  Жіберілетін пошта сервері   

  Жіберілетін пошта серверінің порт номері   

  Серведегі тіркеу жазбасы   
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Сервис мәзірінен Тіркелуші жазба пунктін таңдаңыз. Пошта 

жапсырмасына көшіңіз. 

 mail.gasu.ru тіркеу жазбасын таңдап, Өшіру батырмасын 

басыңыз. 

OK батырмасын басыңыз 

Жұмысты бағдарламамен аяқтау. 
Х батырмасы арқылы бағдарлама терезесін жабыңыз. 

Оқытушыдан компьютермен жұмысты аяқтау ретін анықтап 

алыңыз. Компьютерді алғашқы күйіне келтіріңіз.  

 

1-тапсырма. Пошталық хабар құрып   және жіберіңіз 

(көрсетіңіз). 

Жұмыстың орындалу реті: 

1. Пошталық программаны іске қосыңыз (мысалы, 

OutlookExspress). 

2. Хабар –Құру 

3. Хабар құру терезесіндегі Кімге өрісінде қабылдаушының 

электронды адресін көрсетіңіз (мысалы,  cio.@abai.uni.sci.kz) 

4. Копия өрісінде: хабар көшірмесін алушы адресін көрсетуге 

болады. 

5. Тақырып өрісінде: хабар тақырыбын енгізіңіз (мысалы, 

«алғашқы хат»). 

6. Хабар жазуға арналған орында хабар  текстін (мәтінін) 

теріңіз. 

7. Файл-Жіберу 

8. Исходящие қапшығын қараңыз 

9. Отправленные қапшығын қараңыз 

Ескерту: «Кімге» және «Копия» өрісінде бірнеше адрестерді 

нүктелі үтірмен бөлу арқылы жазуға болады. 

 

2-тапсырма. Поштаны қабылдаңыз және жіберушіге жауап 

беріңіз (көрсетіңіз). 

Жұмыстың орындалу реті: 

1. Пошталық программаны іске қосыңыз (мысалы, 

OutlookExspress). 

mailto:cio.@abai.uni.sci.kz
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2. Сервис-Поштаны жеткіз - Поштаны жеткіз немесе  Бәрін қа-

былдау (бірінші жағдайда  барлық хабарлар  қабылданады және  

Исходящие қашығындағы барлық хабарлар жіберіледі, екінші 

жағдайда Исходящие қапшығындағылар жіберілмейді. 

3. Входящие қапшығын ашыңыз. 

4. Хабарды екі рет басыңыз (оқылмаған хабарлар қарайтылған 

қаріппен, оқылғандары әдеттегі қаріппен жазылып тұрады). 

5. Хабарға жауап беру үшін Хабар-Жіберушіге жауап беруді 

орындаңыз. 

6. Файлды-Жіберу 

 

3- тапсырма. Web технологиясын пайдаланып, хабар құру және 

жіберу, поштаны қабылдау (көрсетіңіз). 

Жұмыстың орындалу реті: 

1. Web – поштаның алғашқы бетін іске қосыңыз (мысалы, 

www.mail.ru) 

2. Жүйеге кіру үшін  логин мен құпия сөзді (пароль) енгізіңіз 

(жаңа пайдаланушы тіркелуі керек) 

3. Поштаны көру (Просматреть почту) батырмасын басыңыз 

4. Входящие қапшығын ашыңыз. 

5. Хабарды оқыңыз. 

6. Хабар құру үшін Хат жазу-ды (Написать письмо) таңдаңыз 

7. Кімге, Көшірме, Тақырыптарын (Кому, Копия, Тема) 

көрсетіңіз  

8. Хат мәтінін теріңіз 

9. Жіберу-ді (Отправить) шертіңіз. 

Жүйеден шығу үшін Шығу-ды (Выход) басыңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 
1. Электрондық пошта деген не? 

2. Электронды поштаны басқарудың негізгі принциптері қандай? 

3. Электрондық пошта адресі қалай құрылады? 

4. Электрондық поштаның әдеттегі поштадан қандай 

артықшылықтары бар? 

5. Пошталық серверде сіз қандай электрондық пошта адресін 

қабылдай аласыз: mail.ru, rambler.ru, yandex.ru. 

http://www.mail.ru/
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№6 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Тораптық утилиттердің жұмысын оқып үйрену. 

Ethereal талдауышы арқылы протоколды талдау 

Мақсаты:Әртүрлі режимдегі Ethereal протокол талдауышы 

арқылы пакетті таңдау үшін фильтрлер құру, жергілікті желінің 

графиктік мінездемесін алуды үйрену. 

Ethereal талдауышының сипаттамасы 

Ethereal талдауышы компьютерде желіге қосылған желілік 

адаптер арқылы байланысатын бағдарлама. Анализатор пакет-

терден тұрады және ол пакеттерде компьютер интерфейске 

түсетін ақпараттар бар, оларды сақтайды. 

Пакеттерді ұстап қалу режимі 

Егер Capture мәзірінен Start бұйрығын таңдаңыз, пакеттерді 

ұстап қалу режимінің сұхбат терезесі ашылады. Interface қатары 

пакетті талдауды жүзеге асыратын интерфейсті енгізуге мүм-

кіндік береді.  

Limit each packet to bytes берілгендердің максималды көлемін 

беру үшін қолданылады. Ол 65536 байтқа тең.  

Пакеттерді ұстап қалу процесіндегі фильтрациясы кезінде 

байланыстың логикалық шамасы қолданылады, олар and немесе 

or, олардың алдында  not операторы қолданылып келуі мүмкін. 

[not]<примитив>[and/or[not]<примитив>...] 

Пакеттерді белгілеу үшін арналған примитив 

[src/dst] host <ip - адрес> 

Ethernet адрес үшін арналған аналогтық примитив 

Ether [src/dst]host<Ethernet-адрес> 

TCP және HDP порттары үшін арналған примитив 

[tcp/hdp][src/dst] port <порт номері> 
 

Жұмыстың орындалуы 

 1-тапсырма. Нақты уақыт аралығындағы  пакетті аулау. 

1. Capture мәзірінен Start командасын таңдаңыз. 

2. Capture length қатарына 100 санын енгізіңіз. Count – 1000, 

File – файл атауын енгізіңіз. 

3. ОК шерткеннен кейін, Stop батырмасын басыңыз. Ол аулау 

процесін тоқтатады. 
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4. 3 терезенің мағлұматын толық қарап шығыңыз. Ондағы про-

токолдарды, яғни аулап қалған протоколдардың  тізімін Ethernet 

және  IP-адрестерін және олардың максимальды ұзындықтарын 

қараңыз. 
 

2-тапсырма. Фильтр көмегімен пакеттерді аулау. 

1. Capture мәзірінен Start командасын таңдаңыз. 

2. Count – 1000, File – файл атауын енгізіңіз. 

3. Filter батырмасын басып, [scr | dst] host <ip-адресі> теріңіз,            

1-тапсырмада қолданған ip алыңыз, Ок шертіңіз. 

4. Stop 

5. Ортаңғы терезеден TCP пакетінің біреуін белгілеңіз және 

қатар тамырын зерттеңіз.  

6. Барлық протоколдар үшін 5 пунктті қайталаңыз. 
 

Бақылау тапсырмалары: 

1. Фильтр көмегімен және көмегінсіз пакетті ұстап қалу тізбек-

тік әрекетін орындаңыз 

2. Құрылымды зерттеу нәтижісіне және протоколдық 2-3 қатар-

ларға орналасуының нәтижесін қорытындылаңыз. 

 

№ 7 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: Тораптық протоколдарды зерттеу. TCP/IP хат-

тамалармен  жұмыс  

Жұмыстың мақсаты: транспортты Интернет хаттамаларымен 

жұмыс жасау принциптерін,  қосалқы бағдарламаларды құруды 

үйрену.  

Жұмыстың жүргізу тәртібі: 

1. Тапсырма вариантын алыңыз; 

2. Тапсырмаға сәйкес қолданбалы бағдарламаны жасақтау; 

3. Есепті дайындау және қорғау; 

4. ЭЕМ – ге бағдарламаны жазу және реттеу; 

5. Оқытушыға жұмыс жасап тұрған бағдарламаны тапсыру; 

Жұмыс бойынша есепті рәсімдеу: 

1. Берілген хаттама негізінде сыртқы дүниемен қолданбалы 

бағдарламаның өзара әрекеттесу алгоритмін жазу; 
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2. Пайдаланатын кластардың тізімі, олардың қасиеттері және 

ОЖ функциясы немесе өзара әрекеттесу хаттамасын ұйымдас-

тыру үшін жасақтау ортасы; 
 

Өзіндік тексеру үшін сұрақтар: 

Интернет желісінде ТСР – дің транспорттық хаттамасы 

қандай рөл атқарады? Транспорттық деңгейдегі хаттамалардың 

белгіленуі туралы айтып беріңдер? 

ТСР хаттамасы бойынша Интернет желісінде хабарларды 

беру қалай жүретінін айтып беріңдер. 

Жылжымалы терезе дегеніміз не? Хабарлар сегменттері-

нің жылжымалы терезесінен ТСР хаттамасының жұмыс прин-

циптері туралы айтып беріңдер. 

Сокет дегеніміз не? ТСР хаттамасының қандай параметр-

лері әрбір қосылысты бір мағынада теңестіруге мүмкіндік береді. 

Интернет желісінде қолданбалы бағдарламасы үшін 

қандай принципте порт номерлері таңдалынады. Желінің ең көп 

тұтынылатын қолданбалы қызметінің порттарының номерлерін 

атаңдар. 

ТСР хаттамасы бойынша екі ЭЕМ арасындағы қосылу 

кезінде жіберушінің және алушының порттарының номерлері-

нің бір – біріне сәйкес келтіндігін түсіндірің. Порттарды муль-

типликсерлеу дегеніміз не? 

UDP хабарларын берудің хаттамасының жұмыс принцип-

тері туралы айтып берің. Оның ТСР хаттамасынан айырмашы-

лығы неде? 

Рing и traceroute утилиттері қандай мақсаттар үшін қызмет 

етеді? Олардың жұмыс принциптер туралы айтып берің. 

Активтік және пассивтік қосылыстар дегеніміз не? Олар-

дың айырмашылығы неде? 

Пассивтік қосылуларды орнату үшін әрекеттің қандай 

типтік тізбектелуін орындауды айтып ьерің. 

ОЖ астында UNIX типінде  КІТАПХАНАДА СОКЕТПЕН 

ЖҰМЫС ФУНКЦИЯСЫ ҚАЛАЙ ТАРАЛҒАН? 

 Borland  және Microsoft жасау ортасында сокетпен жұмыс 

функциясын таратады?  
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№ 8 зертханалық жұмыс 
Тақырыбы: DNC қызметі 

Жоспары:1. Ping программасы. 

                   2. DNC қызметі.  

                   3. Домендің аты. 

Ping программасы. Ping программасы алыс хостқа ену 

мүмкіндігінің бар-жоқтығын тексереді. Программа хостқа ІСМР 

жаңғырық үн қатуын жаңғырық сұраныс жібереді де, ICМР 

жанғырық үн қатуын күтеді. 

Көбінесе, егер хостқа ping-ті жібере алмасаңыз, Telnet не-

месе FTP-ді пайдаланып ол хостқа кіре алмайсыз. Басқаша, егер 

сіз хостқа Telnet-тің көмегімен кіре алмасаңыз, проблеманы 

идентификациялау нүктесі осы Ping-тен басталады. Бұдан басқа 

Ping-тің көмегімен пакеттің хостан қайту уақытын бағалауға 

болады, бұл, өз кезегінде, хостың "қаншалықты алыста" орна-

ласқандығын білуге мүмкіндік береді. Тізбектің нөмірі 0-ден 

басталып, әрбір жаңғырық сұраныс жіберілген сайын бірге 

артып отырады, ping әрбір қайтқан пакеттің тізбегінің нөмірін 

басып отырады. Бұл пакеттің жоғалмағандығын, олардың қозға-

лыс тізбегінің өзгерісін, пакеттің қайталанған немесе қайталан-

бағанын біліп отыруға мүмкіндік жасайды. IP дейтаграммдарды 

жіберудің сенімсіз қызметі болғандықтан, жоғарыда аталған үш 

шарттың кез-келгені Ping программасының жұмысының 

барысында пайда болуы мүмкін. 
Ping программасы ТСР/ІР-ді қолданатын жүйелердің арасын-

дағы қосылысты анықтайтын негізгі тестілеуші жабдық болып 

табылады. Ол ІСМР жаңғырық сұранысты және жаңғырық үн 

қатуда қолданады, транспорттық деңгейлерде (TCP немесе UDP) 

қолданбайды. Ping сервері әдетте ІСМР ядросының орындалуының 

бөлігі болып келеді.  

DNS қызметі. Домендер аттарының жүйесі (DNS - 

Domain Name System) – ТСР/IР-дің қосымшалары хостар аттары 

мен IP адрестері арасында қосылысты орнату үшін қолданатын 

таратылған деректер қоры. DNS электрондық поштада бағыт-

тауыш ретінде қолданылады. Біз таратылған терминді қолда-

натын себебіміз, барлық қажетті ақпарат Internet-тің бір ғана 

түйінінде сақталмайды. Әрбір түйіннің (университет, универси-
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тет қалашығы, компания немесе компанияның ішіндегі бөлім) 

жеке ақпараттық деректер қоры бар, ол басқа жүйелерге Internet 

арқылы сұраныс жіберуге мүмкіндігі бар сервер программасын 

іске қосады. DNS клиенттер мен серверлерге бір-бірімен қаты-

нас жасауға мүмкіндік беретін хаттаманы ұсынады. 

DNS —тің аттар кеңістігі тармақтық құрылымды болып 

келеді.  

Әрбір түйіннің  ұзыңдығы 63 символдан тұратын таңбасы 

бар. Ағаштың тамыры - таңбасы жоқ арнайы түйін. Таңбалар үл-

кен және кіші әріптерден тұруы мүмкін. Ағаштағы кез-келген 

түйін үшін домен аттары (domain name) дегеніміз - тамыр 

рөліндегі түйіннен басталатын таңбалар тізбегі, сонымен қатар 

таңбалар нүктелермен ажыратылады. Ағаштың әрбір түйінінің 

қайталанбайтын ерекше домендік аты болуы керек, бірақ бірдей 

таңбалар ағаштың әртүрлі нүктелерінде қолданылуы мүмкін. 

Доменнің нүктемен аяқталатын атын оңың абсолюттік до-

мендік аты (absolute domain name)   немесе доменнің толық аты  

(FQDN - fully qualified domain name) деп атайды. Мысалы, lun.-

tuc.noao.edu. Егер домен аты нүктемен аяқталмаған болса, ол әлі 

аяқталуға тиіс дегенді білдіреді. 

Суретте жеті  негізгі доменнің әдеттегі жіктелуі келтірілген. 

 

Домен Сипаттамасы 

com коммерциялық ұйымдар 

edu оқу орындары 

gov мемлекеттік ұйымдары 

int Халықаралық ұйымдар 

mil әскери ұйымдары 

net желілер 

org басқа ұйымдар 

 

DNS-тің суретте көрсетілмеген маңызды сипаттама-

сы — DNS ішінде жауапкершіліктің берілісі. Әрбір ағашты 

бүтіндей, ал таңбаларды жеке-жеке басқаратын және қызмет 

көрсететін бірде-бір ұйым жоқ. Оның орнына бір (NIC) ағаштың 

тек   бір бөлігіне (жоғары  деңгейдің домендері) қызмет көрсете-
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ді, ал   нақты аймақтар үшін жауапкершілікті басқа ұйымдарға 

береді. 

Аймақ (zone) - DNS ағашының жеке басқарылатын бөлігі. 

Мысалы, екінші деңгейдің домені noao.edu - бұл бөлек аймақ. 

Екінші деңгейдің көптеген домендері кішігірім аймақтарға бө-

лінген. Мысалы, университет өз аймағын факультеттер бойын-

ша бағыныңқы аймақтарға, ал компания филиалдар немесе бө-

лімдерге бөлуі мүмкін. 

Аймақты басқару жауапкершілігін өзіне алған ұйым 

таңдалған уақыттан бастап, ол ұйым осы аймақ үшін бірнеше 

DNS серверлерін (name servers) ұйымдастыруы керек. Аймақта 

жаңа жүйе пайда бола салып, бұл аймақтың администраторы 

жаңа хостың атын және IP адресін DNS серверінің деректер 

қорына енгізеді. Кішігірім университеттерде, мысалы, жаңа 

жүйе пайда болған кезде, мұны бір адам жасай алады, бірақ 

үлкен университеттерде жауапкершілік бөлініп берілуі керек 

(мысалы, департаменттер бойынша), себебі бұл жұмыс бір адам-

ның қолынан келмейді. 

Егер DNS серверде қажетті ақпарат болмай қалса, қандай 

жағдай туады? Онда ол басқа DNS серверімен хабарласуы тиіс 

(DNS-тің тармақталған табиғаты осында). Бірақ әрбір DNS сер-

вері басқа серверге қалай хабарласуды біле бермейді. Оның ор-

нына әрбір DNS сервері түбірлі DNS серверлерімен (root name 

servers) байланыс орнатуды білулері керек. 1993 жылдың сәуі-

рінде сегіз түбірлі серверлер бар болатын, барлық бірінші дең-

гейдің серверлері әрбір түбірлі сервердің IP адрестерін білулері 

керек (бұл IP адрестер бірінші деңгейдің серверлерінің коңфигу-

рациялық файлдарында орналасқан. Бірінші деңгейдің серверле-

рі түбірлі сервердің DNS аттарын емес, олардың IP адрестерін 

білулері керек). Түбірлі сервер, өз кезегінде, екінші деңгейдің 

домеңдері үшін DNS-тің әрбір ресми серверінің атын және орын 

(IP адрес) біледі. Бұл жағдайда тізбектелген процесс орын 

алады: сұратылған сервер түбірлі сервермен байланыс орнатуы 

керек. Түбірлі сервер сұратылған серверге басқа серверге қаты-

насу керектігін хабарлайды т.б. 
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DNS кез-келген Internet-ке қосылған хостың маңызды бө-

лігі, бұл жуйе жеке біріккен желілерде де кең қолданылады. 

Ұйымдастырудың негізі - DNS аттарының кеңістігін құратын 

тармақталған ағаш. Барлық DNS сұраныстар мен жауаптардың 

форматтары бірдей. Бұл хабарламаларда сұрақтардың ресурстар 

жазбалары (RR), жауаптары және RR қосымша ақпараттар бо-

луы мүмкін. 

 

№ 9 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: TCP хаттамасы 

Жоспары: 1. TCP хаттамасының негізгі функциялары 

                   2. Urgent Pointer. 

TCP хаттамасы 

TCP хаттамасы (Transmission Control Protocol) бір ортақ 

жүйеге біріктірілген әртүрлі компьютерлік коммуникациялық 

желілерге қосылған хост-компьютерлердегі процестер жұбының  

арасында сенімді тікелей қосылысты орнатуды қамтамасыз ете-

ді. Ол транспорттық деңгейде IP хаттамасы мен өз қосымшасы-

ның арасында орналасқан. 

TCP хаттамасының негізгі функциялары 
1. Деректердің негізгі берілісі. TCP модулі деректердің үздіксіз 

ағындарын екі бағытта да жіберуді орындайды. Бұл  ағынды 

TCP октеттер ағыны ретінде қарастырады. Ол бұл ағынды 

бөліктерге (дейтаграммалар) бөледі, деректерді жіберу үшін 

TCP/IP модулін шақырады. 

2. Деректердің дұрыстығын қамтамасыз ету. TCP модулі дерек-

терді бұзылудан, жоғалып кетуден, қайталанудан және дерек-

тердің кезегінің бұзылуынан қорғайды. Ол үшін барлық объек-

тілер өсу ретімен нөмірленеді. Әрбір сегменттің тақырыбы 

ондағы октеттер санынан және бірінші октеттің реттік нөмірінен   

тұрады. Содан кейін әрбір сегментте бақылау қосындысының 

мәні бар, ол бойынша деректердің бұзылуы тексеріледі. 

3. Арналарды бөлу. TCP хаттамасы бір уақыт мезетінде бірнеше 

қосылыстың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Соңдықтан ТСР-

сегменттің тақырыбында порт нөмірлері бар. Интернеттін кең 

тараған барлық қызметтерінің порттарының стандартты 
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нөмірлері болады. Мысалы, электрондық поштаның портының 

нөмірі - 25, FTP - 21 және т.б. ІР-адрес пен порт нөмірінің жиын-

тығын сокет деп атайды. Сокет Интернеттің қолданбалы про-

цесін ерекше түрде идентификациялайды. 

4. Қосылыстарды басқару. Қосылыс дегеніміз – деректер ағын-

дарының жағдайы, оның ішінде, сокеттер, жіберілген және 

қабылданған октеттердің нөмірлері, терезелер өлшемдері тура-

лы ақпараттар жиынтығы. 
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TCP тақырыптың форматы 

Мұндағы әрбір таңба сәйкес битке арналған орынды 

көрсетеді. Source Port (жіберуші порты) 16 бит - жіберуші 

портының нөмірі, Destination Port (қабылдаушы порты) 16 бит -

қабылдаушы портының нөмірі, Sequence Number (кезек нөмірі) - 

32 бит. Берілген сегменттегі деректердің бірінші октеті үшін 

кезектің нөмірі (SYN синхронизациялау жалаушасы болмаған 

жағдайда). Егер SYN жалаушасы бар болса, онда кезек нөмірі 

инициализацияланатын (ISN) болады, ал деректердің бірінші 

октетінің нөмірі ISN+1 -ға тең. 

Acknowledgment Number (растау нөмірі) - 32 бит. Егер 

бақылау биті АСК орнатылған болса, онда бұл өрісте берілген 

дейтаграмманың жіберушісі кері бағытта алғысы келетін 

кезектің келесі нөмірі орналасады. Қосылыс орнатыла салып, 

растау нөмірлері үнемі жіберіліп отырады. 

Data Offset (деректердің жылжуы) - 4 бит, TCP тақырыпта-

ғы 32-биттік сөздер саны. Деректер өрісінің басына көрсетеді. 
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TCP тақырып оның опциялары болса да, үнемі сөздің 32-биттік 

шекарасында аяқталады. 

Reserved - 6 бит. Бұл кейінге сақталған өріс, нөлдермен 

толтырылуы тиіс. 

Control Bits (бақылауыш биттер) - 6 бит. Бұл өрістің бит-

тері солдан оңға қарай орналасады. 

 
URG: Жедел көрсеткіштің өрісі іске кіріскен 

ACK: Растау өрісі іске кіріскен 

PSH: Итермелеу функциясы 

RST: Берілген қосылысты қайта жүктеу 

SYN: Кезектің нөмірлерін синхронизациялау 

FIN: Беріліске түсетін деректер жоқ 

 

Window (терезе) - 16 биттік шама. Растау өрісінде нөмірі 

көрсетілген октеттен бастап, деректер октеттерінің жалпы санын 

білдіреді. Қазіргі алынған сегментті жіберушінің күтіп отырған 

октеттер саны. 

Checksum (бақылаушы қосынды) -16 биттік шама. 

Бақылаушы қосынды өрісі - бұл барлық 16- биттік тақырыпты 

құраушы сөздер мен мәтіндердің 16-биттік қосындының 

үстемесі. Егер сегменттің тақырыбы мен мәтініндегі бақылаушы 

қосындыда есепке алынуға тиіс октеттер саны тақ болса, соңғы 

октет бақылаушы қосындыға 16-биттік сөз түрінде көрсету 

үшін, оң жағынан нөлдермен толтырылады. Мұндай туралаудан 

пайда болған октет сегментпен желі бойынша жіберілмейді. 

Бақылаушы қосыңдыны есептер алдында, бұл қосындының өрісі 

нөлдермен толтырылады. 

Urgent Pointer (шұғыл көрсеткіш) - 16 биттік шама. Бұл 

өріс шұғыл - көрсеткіштің ағымдағы мәнін хабарлайды. Бұл мән 

берілген сегменттің кезегінің нөміріне қатысты жылжуды біл-

діретін оң шама болып табылады. Шұғыл көрсеткіш шұғыл де-

ректерден кейінгі октетке кезек нөмірін хабарлайды. Бұл өріс 

тек сегментке URG бақылауыш биті қойылған кезде ғана 

талданады. 

Options (опциялар) — айнымалы ұзындықты шама. 

Опциялар TCP тақырыптың соңында орналасуы мүмкін, ал 
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олардың ұзындығы 8 битке еселік болып келеді. Барлық 

опциялар бақылауыш қосындыны есептеген кезде ескеріледі. 

Padding (туралау, тегістеу) - айнымалы ұзындықты шама. 

TCP тақырыбы туралау оның аяқталғандығына және деректер 

өрісінің сегментінің 32-биттік шекарада басталатындығына көз 

жеткізу үшін орындалады. Туралау нөлдермен орындалады. 

 

№ 10 зертханалық жұмыс 

Тақырыбы: TCP хаттамасы (жалғасы) 

Жоспары:  1. Қосылысты орнату процедурасы.  

                   2. UDP хаттамасы.  

                   3. Қолданбалы деңгейдің хаттамасы. 

Қосылысты орнату процедурасы 
TCP хаттамасының көмегімен партнерлер арасындағы әрекет-

тесу үш кезеңнен тұрады: 

• Логикалық қосылысты орнату; 

• Деректермен алмасу; 

• Қосылысты жабу. 

Логикалық қосылысты орнату кезеңі "үшқадамдық қол 

алысу" (three-way handshake) түрінде орындалады.  

1) A TCP-модулі, клиенттің рөлін ойнай отырып, В ТСР-

модуліне SYN жалаушасы орнатылған және деректер 

тізбегіндегі алғашқы нөмірінің мәні белгілі пакетті жібереді. 

 2) В ТСР-модулі, өз жағынан қосылысты орнатуға дайын бола 

отырып, сұраныстың дұрыс қабылданғанын және қосылысты 

орнатуға дайын екендігі туралы ақпарат беретін ТСР-пакетпен 

жауап береді.  

3) үшінші қадамда А ТСР-модулі В-дан ТСР-пакеттің дұрыс 

қабылданғандығын растайды. 

TCP хаттамасы, бір жағынан, қолданушымен немесе қолдан-

балы программамен, екіншіден, Internet хаттамасы сияқты 

неғұрлым төмен деңгейдің хаттамасымен әрекеттеседі. 

Қолданбалы процесс пен TCP хаттамасы арасындағы интер-

фейсті тереңірек түсіндірейік. Бұл интерфейс қолданбалы про-

цеске файлдарды басқару үшін берілетін операциялық жүйенің 

шақыруларына ұқсас. Мысалы, бұл жағдайда қосылыстарды 
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ашу және жабу, орнатылған қосылыстарда деректерді жіберу 

және қабылдау үшін шақырулар орын алады. TCP хаттама-

сының қолданбалы программалармен асинхронды әрекеттесуі 

мүмкін екендігі де жорамалданады. TCP хаттамасын құрушылар 

нақты операциялық жүйенің қасиетіне сай интерфейстерді 

құруда біршама еркіндікке ие болғандарымен, кез-келген 

қолайлы орындалудан TCP хаттамасы мен қолданушы арасын-

дағы интерфейстен     кейбір міндетті минималды функциялар-

дың орындалуын талап етеді. 

UDP хаттамасы 
Қолданушының дейттаграммаларының хаттамасы UDP (User 

Datagram Protocol) транспорттық деңгейдің хаттамасы және же-

ліаралық IP хаттамасының мүмкіңціктеріне негізделген. UDP-

дің негізгі мақсаты -желідегі деректердің "жылдам" берілісін 

қамтамасыз ету. Оның негізгі сипаттамалары төменде 

келтірілген: 

• Логикалық (виртуальды) қосылыссыз тәртіпте әрекет-

тесуді орындайды; 

• Деректердің блок (дейтаграммалық, пакеттік) бойынша 

берілісін ұйымдастырады; 

• Транспорттық деңгейде әрекеттесуі бойынша партнерлер-

ді идентификациялау үшін 16-биттік "порт нөмірлерін" пай-

даланады; 

• Деректердің берілісінің сенімді болуына жауап бермейді 

(UDP-пакеттердің жойылып кетуі және қайталануы мүмкін); 

• UDP-пакетті адресаттың дұрыс немесе қате қабылдаған-

дығы туралы ол пакетті жіберушіге ескерту жабдықтарымен 

қамтылмаған; 

• UDP-пакетті жіберушіден қабылдаушыға ретпен жеткізуді 

қамтамасыз етпейді; 

• UDP-пакеттегі бақылаушы қосындыны қолдана отырып, 

деректердің бүтіндігіне жауап береді; 

• өте қарапайым (әсіресе, TCP хаттамасымен салыстырғанда). 

Транспорттық деңгейдің хаттамасы UDP-дің қолданбалы 

программалар мен желіаралық деңгейдің хаттамасы IP  жаб-

дықтары арасындағы интерфейстің рөлін атқаратындығын айта 
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кеткен жөн. Суретте UDP-пакеттің тақырыбының форматы кел-

тірілген. 
 

0                                        15 31 

Жіберу көзінің порты Қабылдаушының порты 

Үзындық Бақылауыш қосынды 

Деректер октеттері 

 

UDP хаттамаларының дейтаграммаларының тақырыбының 

форматы. 

Жіберу көзінің порты мен қабылдаушының порты - UDP-

пакетін жіберуші мен қабылдаушының сәйкес порттарының 

нөмірлерін сақтайтын 16-биттік өрістер. 

Ұзындық — тақырыбы мен деректерді қоса есептегендегі UDP-

пакеттің ұзындығын (байтпен берілген) көрсететін 16-биттік 

өріс. 

Бақылауыш қосынды - UDP - тақырып үшін есептелген, Internet- 

бақылауыш қосындыдан тұратын 16- биттік өріс. 

 

Қолданбалы деңгейдің хаттамалары 
1. Файлдарды жіберу хаттамасы (File Transfer Protocol -FTP) 

бір компьютерлік жүйеден екіншісіне файлдарды жіберу 

алгоритмі болып табылады. ТСР-ді қолданады және қолдану-

шының ID-ін, парольді пайдалана отырып, қосымша қолдану-

шыны аутентификациялауды қамтамасыз етеді. FTP интерак-

тивті қызмет болып саналады, ол алыстағы компьютермен 

қосылуды орындау, файлдардың көшірмесін алу, беріліс аяқ-

талған соң, байланыс жолдарын жабу сияқты жұмыстарды 

орындайды. Бұл операцияларды орындау үшін, келесі негізгі 

бұйрықтар қолданылады: 

 Open (Ашу) - алыстағы компьютермен қосылуды орындау; 

 Get (Алу) - қосылыс орнатылған соң, компьютерден файлды 

алу; 

 Bye (Жабу) - қосылысты үзу және FTP программасын аяқтау. 
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FTP — компьютерлер арасында файлдар жіберумен айналы-

сатын ең кең тараған хаттама. Ол мәтіндік және екілік файл-

дарды жіберуге мүмкіңдік береді. 

2.  Telnet қызметі - Интернеттің алғашқы хаттамаларының бірі. 

Оны Интернеттің алыстағы хостының терминалы ретінде 

қолдануға болады. Интернеттің хост-компъютерімен байланыс 

кезінде, компьютер оның пернетақтасы мен дисплейі алыстағы 

компьютерге тікелей жалғанғандай жұмыс істейді. Қолданушы 

жер шарының қарама-қарсы жағында орналасқан компьютердегі 

программаларды, өзі сол компьютерде отырғандай жеңілдікпен 

жүктей алады. 

3.  Электрондық поштаны жіберуші қарапайым хаттама. Бұл 

хаттама (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) электрондық 

поштамен алмасу үшін қолданатын клиент/серверлік TCP хат-

тамасына негізделген. Сервер алынған хабарламаларды пошта 

жәшіктеріне салады, ал клиенттер оларды пошталық хаттама-

ның (Post Office Protocol - POP) немесе электрондық поштаға  

интерактивті ену хаттамасының (Internet Message Access Proto-

col - IMAP) көмегімен алады. 
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БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ: 
 

1. Желіге анықтама беріңіз? 

2. Коммуникациялық желінің ақпараттық желіден 

айырмашылығы неде?  

3. Желіні территориялық белгімен қалай бөледі? 

4. Ақпараттық жүйе деген не? 

5. Каналдар байланысы деген не? 

6. Физикалық каналдар байланысына анықтама беріңіз. 

7. Логикалық каналдар байланысына анықтама беріңіз. 

8. Бір немесе бірнеше құрылғылар арасында ақпараттарды 

алмастыру тәртібінің барлығы қалай аталады? 

9.Құрамына  компьютер, программалық қамтамасыздандыру, 

қолданушылар және басқа да өңдеу әдісі және мәліметтерді 

беруге арналған қосымшалар кіретін сақтауды, өңдеуді немесе 

мәліметтерді беруді орындай алатын объект қалай аталады? 

10. Тізбекті жүктеу қандай параметрлермен сипатталады? 

11. Доступ әдісі дегеніміз не? 

12. Ақпаратты алмастыруда процедураларды және форматтарды 

орнататын тәртіп сәйкестігі дегеніміз не? 

13. Желідегі жұмыс станциясы қарапайым дербес компьютерден 

несімен ерекшеленеді? 

14. Желі құрамына қандай элементтер кіреді? 

15. Желідегі физикалық байланыстардың суреттелуі қалай 

аталады? 

16. Желі архитектурасы дегеніміз не? 

17. Жұмыс станцияларының қайсысы келесі байланыс каналын 

қолданыла алатынын анықтау амалын қалай атайды? 

18. Желіні қолданудағы  артықшылықтарды атап өту. 

19. Бір дәрежелі архитектура  серверлі архитектура клиентімен 

немен ерекшеленеді? 

20. Сервермен көрсетілген ірі масштабты желі артықшылығы 

қандай? 

21.Серверлі архитектура клиенті қандай сервистерді көрсетеді? 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Агент клиентіне жіберілетін ақпараттық қамтама-

сыздандыру 

Асинхрондық беру- еркін уақытша интервалымен  символ бойын-

ша ақпарат жіберілетін мәліметтер беру амалы 

(МІВ) ақпаратын 

басқаратын база 

басқаруға және SNMP ақпарат көмегімен 

қарастыруға болатын, аттар мен ақпаратты 

ресурстар параметрлерінен тұратын мәлімет-

тер базасы немесе каталог 

Виртуальді канал жіберуші және қабылдаушы арасынан логика-

лық байланыстардың жалғасуы 

Айналмалы жұп екі бұратылған изолирленген сымдар. 

электрлік сигналдарды беру үшін 

қолданылады 

Көрсетілген сервер тек сервер ретінде шығатан және клиент 

ретінде қолданылатын желідегі компьютер 

(РДС) доменінің бас 

бақылаушысы 

Доменнің негізгі есептік басылым көшірмесін 

сақтау, қолданушылардың 

аутентификациясын жүргізу 

Топтық ақпараттық 

қамтамасыздандыру 

кейбір  қолданушылар санына  біруақытта 

бірнеше желідегі түрлі жұмыстарды орын-

дауға мүмкіндік береді 

Дуплекстік беру Мәліметтерді біруақытта екі бағытпен екі 

станция арасынан беру  

Коаксильді кабель Электрлік сым 

Пакеттер 

коммутациясы 

Мағлұматтарды жеткізу технологиясы. Осы 

кезде пакеттер компьютер желісін жағалай 

дерекнама және қабылдаушы маршруттары-

ның арасында орналасқан станциялармен 

ретранслиленеді 

Модем компьютерге қарапайым телефон линиясымен 

мәліметтерді беруге мүмкіндік беретін бай-

ланысу құрылғысы 

Желі мониторлары Барлық желілік трафик  немесе  оның бөлігін 

бақылайды 

Маркердің берілуі ортаға қатынасу әдісі 

Жіберу жолақтары берілген диапазондағы максимальді мини-

мальді тазалық арасындағы әртүрлілік 

Жіберу қабілеті мәліметтердің қандайда бір компонент бойы-

мен өту жылдамдығы, байланысу немесе жүйе 

каналы. 
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ҚОСЫМША 1 

Ethernet интерфейстерінің адрестік префикстері және 

өндірушілері  
  

Префикс Өндірушілер Префикс Өндірушілер 

00:00:0C Cisco 08:00:0B Unisys 

00:00:0F NeXT 08:00:10 T&T 

00:00:10 Sytek8:00:11 08:00:11 Tektronix 

00:00:1D Cabletron 08:00:14 Exelan 

00:00:65 Network General 08:00:1A Data General 

00:00:6B MIPS 08:00:1B Data General 

00:00:77 Cayman System 08:00:1E Sun 

00:00:93 Proteon 08:00:20 CDC 

00:00:A2 Wellfleet 08:00:2% DEC 

00:00:A7 NCD 08:00:2B Bull 

00:00:A9 Network Systems 08:00:38 Spider Systems 

00:00:C0 Western Digital 08:00:46 Sony 

00:00:C9 Emulex 08:00:47 Sequent 

00:80:2D Xylogics Annex 08:00:5A IBM 

00:AA:00 Intel 08:00:69 Silicon Graphics 

00:DD:00 Ungermann-Bass 08:00:6E Exelan 

00:DD:01 Ungermann-Bass 08:00:86 Imageon/QMS 

02:07:01 MICOM/Interlan 08:00:87 
Xyplex terminal 
servers 

02:60:8C 3Com 08:00:89 Kinetics 

08:00:02 3Com(Bridge) 08:00:8B Pyromid 

08:00:03 ACC 08:00:90 Retix 

08:00:05 Symbolics AA:00:03 DEC 

08:00:08 BBN AA:00:04 DEC 

08:00:09 Hewlett-Packard     
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ҚОСЫМША 2 

Internet желісінің домендік адрестер жүйесі 
 

AF Afghanistan  NF Norfolk Island 

AL Albania  MP Northern Mariana Islands 

DZ Algeria  NO Norway  

AS American Samoa  OM Oman  

AD Andorra  PK Pakistan  

AO Angola  PW Palau  

AI Anguilla  PA Panama  

AQ Antarctica  PG Papua New Guinea 

AG Antiqua and 

Barbuda 

PY Paraguay  

AR Arqentina  PE Peru 

AM Armenia  PH Philippines  

AW Aruba  PN Pitcairn 

AU Austrlia  PL Poland  

AT Austria  PT Portugal  

AZ Azerbaijan  PR Puerto Rico 

BS Bahamas  QA Qatar 

BH Bahrain  RE Re'union 

BD Bangladesh  RO Romania  

BB Barbados  RU Russian Federation 

BY Belarus  BE  

GH Ghana  BZ  

GI Gibraltar  BJ  

GR Greece  BM  

GL Greenland  BT  

GD Grenada  BO  

GP Guadeloupe  BA  

GU Guam  BW  

GT Guatelmala  BV  

GN Guinea  BR  

GW Guinea-Bissau IO  

GY Guyana BN  

HT Haiti  BG  

HM Heard and 

McDonald Islands 

BF  

HN Honduras  BI  

HK Hong Kong KH  

HU Hungary  CM  

IS Iceland  CA  
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Internet желісінің домендік адрестер жүйесі 
 

IN India  CV  

ID Indonesia  KY  

ID Iran  CF  

TD Chad MR Mauri 

CL Chile MU Mauritius  

IQ Iraq MX Mexico  

IE Ireland FM Micronesia  

IL Israel MD Moldova  

IT Italy MC Monaco 

JM Jamaica  MN Mongolia  

JP Japan  MS Montserrat  

JO Jordan  MA Morocco  

KZ Kazakhstan  MZ Mozambigue  

KE Kenya  LK Sri Lanka  

KI Kiribati  SD Sudan 

KP Korea  SR Suriname 

KR Korea(Republic of) SJ Svalbard and Jan 

Mayen Islands 

KW Kuwait  SZ Swaziland 

KG Kyrqyzstan  SE Sweden  

LA Lao People's 

Democratic Republic 

CH Switzerland  

LV Latvia  SY Syria  

LB Lebanon  TW Taiwan  

LS Lesotho  TJ Tajikistan  

LR Liberia  TZ Tanzania  

LY Libyan Arab 

Jamahiriya 

TH Thailand 

LI Liechtenstein  TG Togo  

RW Rwanda  TK Tokelau  

SH Saint Helena TO Tonga  

KN Saint Kitts and Nevis TT Trinidad and Tobago 

LC Saint Lucia TN Tunisia 

PM Saint Pierre and 
Miquelon 

TR Turkey 

VC Saint Vincent and 

Grenadines 

TM Turkmenistan 

SM Samoa TC Turks and Caicos 
Islands 

ST Sao Tome and 

Principe 

TV Tuvalu 
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Internet желісінің домендік адрестер жүйесі 
 

SA Saudi Arabia EE Estonia 

SN Seneqal ET Ethiopia 

SC Seychelles FK Falkland Islands  

SL Sierra Leone FO Faroe Islands 

SG Singapore FJ Fiji  

SK Slovakia  FI Firland 

SI Slovenia  FR France  

SB Solomon Islands  GF French Guiana 

SO Somalia  PR French Polynesia  

ZA South Africa TF French Southern 

Territories 

SU Former Soviet Union GA Gabon 

ES Spain GM Gambia 

CN China  GE Georgia 

CX Christmas Island DE Germany 

CC Cocos (Keelinq) Islands MM Myanmar 

CO Colombia NA Namibia 

KM Comoros NR Nauru 

CG Conqo NP Nepal 

CK Cook Islands NL Netherlands 

CR Costa Rica AN Netherlands Antilles 

CI Cote d'Ivoire NT Neutral Zone(between 

Saudi Arabia&Irag) 

HR Croatia  NC New Caledonia 

CU Cuba  NZ New Zealand 

CY Cyprus  NI Nicaragua 

CZ Czech Republic NE Niger 

DK Denmark  NG Nigeria 

DJ Djibouti  NU Niue 

DM Dominica  UG Uganda 

DO Dominican Republic UA Ukraine 

TP East Timor AE United Arab Emirates 

EC Ecuador  UK United Kingdom 

EG Egupt  US United States 
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Internet желісінің домендік адрестер жүйесі 
 

SV El Salvador UM United States Minor 

Out Iying Islands 

GQ Eguatorial Guinea UY Uruguay 

LT Lithuania UZ Uzbekistan 

LU Luxembourg VU Vanuatu 

MO Macau VA Vatican City State 

MA Macedonia VE Venezuella 

MG Madaqascar VN Vietnam 

MW Malawi VG Virgin Islands (British) 

MY Malasia VI Western Sahara 

MV Maldives EH Yemen 

ML Mali YE Yugoslavia 

MT Malta YU Zaire 

MH Marshal Islands ZR Zambia 

MQ Marti ZM Zimbabwe 

ZW    

3 символды белгілер 

COM Commercial 

Organization 

INT International 

Organization 

EDU Educational Institution MIL Military Site 

GOV Government Body or 

Department 

NET Networking 

Organization 

ORG Organization, 
miscellaneous 
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