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Алғы сөз

Заманауи желілік және коммуникациялық технологиялар өмірдің барлық салаларында 
көрініс табады. Күнделікті өмірді байланыс желісіз елестету мүмкін емес. біздің күн-
делікті өмірімізде үнемі дамып келе жатқан желілер, және технологияның қарқынды 
дамуы осы саладағы байыпты базалық білімге деген қажеттілік барған сайын маңызды 
болып келе жатқандығымен анықталады. 

«Компьютерлік желілер» оқулығы заманауи желілік технологиялардың негіздерін біл-
гісі келетін барлық оқырмандарға арналған. 
Негізгі ұғымдармен және маңызды қатынастармен таныстыра отырып, осы тақырып 
бойынша білімдерін тереңдеткісі келетін студенттерге арнап  негіз қаланады.

сондықтан бұл кітап  IT-мамандықтар, оның ішінде информатика, ақпараттық техноло-
гиялар, электроника және деректерді өңдеу технологиялары саласындағы мамандар, 
сонымен қатар қазіргі кезде желілік дизайн негіздерін білу қажет техникалық пәндердің 
студенттері үшін жарамды.
Кітап келесі бөлімдерді қамтиды:

► 1 Алғы сөз
► 2 Желі топологиясы және кабельдік жүйе
► 3 Жалпы пайдаланымдағы желілер
► 4 базалық модельдер, желілік құрылғылар
► 5 Адрестеу
► 6 Желі жұмысының хаттамалары 
► 7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
► 8 Деректерді беру технологиясы
► 9 Желілік басқару

Қарапайым тілде жазылған кітап оңай түсініледі. Көптеген суреттер мен кестелер, со-
нымен қатар практикалық мысалдар материалды жеңіл ұғынуға ықпал етеді. Арнайы 
ережелер ұзақ есте сақтау үшін оқудың тиімділігін арттырады. тараулардың соңын-
дағы жаттығулар соңында қол жеткен білім деңгейлерін тексеруге мүмкіндік береді.

біз барлық оқырмандарға осы кітапты оқу барысында сәттілік тілейміз. сіздердің пікір-
леріңіз біз үшін маңызды! түсініктемелер мен ұсыныстарды lektorat@europa-lehrmittel.
de электрондық поштасына жіберіңіз

2018, көктем                                                                                      Авторлар және баспа 
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1.1. Тарихы туралы

Алыс қашықтықтардағы байланыстың тарихы ертеден бас-
талған. Ертедегі гректердің өзі де оптикалық сигнал беруді қол-
данды – антикалық уақыттың өзінде, олар мәліметтерді түнде 
алау сигналдары арқылы беруді үйренді. Римдіктер жазбаша 
хабар беруді жөн деп санады. сол кездің өзінде маңызды ха-
барламалар бөтен қолға түскен жағдайда оларды пайдалану-
ды болдырмау үшін шифрланып және кодталды. мұнда ғасыр-
лар бойы қолданылған сцитал шифры мен Цезарь кодын атап 
өту керек.

Сцитал: жазу жүр-
гізілген цилиндрлік 
заттың айналасын-
да оралған жолақ. 
Алушыға осындай 
диаметрлі цилиндр 
қажет болды. Цезар 
шифры: қарапайым 
ығысу, алфавиттің 
символы 
позициялардың 
тұрақты санына 
ауысады. (мысалы,  
a→с)

18-ғасырдың соңында қа-
наттары бар телеграфтар 
ойлап тапты (1.1-сурет), 
ал біраз уақыттан кейін 
олар салыстырмалы үлкен 
қашықтықты қосты. Қанат-
тар мен жалаулар діңгек-
ке бекітілді және рычагтар 
мен тростардың көмегімен 
қозғала алады. семафор-
дың көру жолында басқа 
телеграф станциясы бол-
ды. тескіш құбырлардың 
көмегімен олар бірін-бірі 
бақылап және алынған 
хабарламаларды келесі 
станцияға жібереді. прус-
сия корольдігінде ұзын-
дығы 550 км болатын бер-
линнен Кобленцке дейінгі 
қашықтық жабылған. сол 
кезде Рейн облысы пруссияға тиесілі болған. Кельне-Флиттарда осы желінің соңғы 
қалған телеграф станциясы бар, енді ол қазір көпшілік үшін мұражай ретінде ашық.
берлиннен Кобленцке жіберу бірнеше минутты ғана алды, сондықтан да күн сайын 
кешкі сағат 7 кезінде берлиннен Рейнге уақыттық сигнал жіберілді. станция күн сайын 
6 сағат ішінде іске қосылып тұрды.

1.1-сурет. Кельне-Флиттарда 
телеграф станциясы

1. Кіріспе
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1.2. Желінің күнделікті өмірі

бұл сценарий әлем бойынша миллиондаған рет қайтала-
нады: компьютер басқа компьютерде сақталған деректерге 
қол жеткізеді. Компьютерлер бір жерде байланысқан және 
бір жерде орналасқан (1.2-сурет). бір компьютерден басқа 
компьютерге деректерді қалай алуға болады, бұл мәтіннің 
келесі үзіндісінде түсіндіріледі.

ДК серверге желі 
арқылы жүгінеді

3000 жыл бұрынғы 
механикалық 
есептеулер: 
шоттар

1.2-сурет. Желідегі компьютерлер

Коммуникацияның күрделілігін жақсы түсіну үшін және 
кейбір заттар неге дәл солар сияқты көрінетінін түсіну 
үшін, даму сатысында біраз кейінге шегініп, компьютерлік 
технологиялар мен компьютерлік желілер тарихынан сабақ 
меңгеру қажет.

1.3. Құрылғылар: Шот тақтадан ZUSE 
компаниясының есептегіш құралына дейін

Шоттар (1.3-сурет) – бұл 
ең маңызды төрт арифме-
тикалық әрекетті: қосу, 
азайту, көбейту және бөлу-
ді орындай алатын ежелгі 
жылдам, тиімді құрылғы. 
әрине, разрядтардың 
мәні бар санаудың ақылға 
қонымды жүйесі міндетті 
шарт болып табылады. 
мүмкін, сол себепті ежелгі 
римдіктер енді жоқ, себе-
бі оларда разрядтардың 
мәнінің жүйесі болған 
жоқ және олар өздерінің 
бұрылмайтын санау жүйе-
сінің көмегімен тез және 
дәл есептей алмады. Нөл 
саны да оларға белгісіз 
болды.
Шоттар сахараның шетін-
дегі қала тимбуктуда әзір-
ленді деп айтады. Шот-
тарда көбейту және бөлу 

1.3-сурет. Есептегіш

1 Кіріспе
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немесе күрделі арифметикалық операциялар өте үлкен болды 
және практикалық дағдылардың белгілі бір деңгейін талап етті.

Адамдар ертеде-ақ есептеуге арналған құралдар жасады. 
Ке йінгі орта ғасырларда кейбір математиктер, астрономдар, 
өнертапқыштар және көп жақты дарынды шеберлер механи-
калық есептеу-шешуші машиналарды құруға тырысты және де 
олардың кейбіреулері шын мәнінде жұмыс істеді. Француз блез 
паскаль (1623-1662) 1642 жылы алғашқы механикалық есептеу 
машинасын құрған болуы мүмкін. 

20 ғасырдың 30-40 жылдарында жаңа электротехникаға көмек-
тесе алатын компьютерлер шығаруға бірнеше рет талпыныс 
жасалды. Неміс Конрад Цузе бірінші бағдарламаланатын есеп-
теу машинасының өнертапқышы болып саналады. «бағдарла-
маланатын» термині, алайда, бағдарлама бүгінде біз білетін 
жоғары деңгейдегі тілде өңделеді дегенді білдірмейді. бағдар-
ламалық машина әртүрлі операцияларды орындау мақсатында 
коммутация/ кабельдік сымдар құрылғысы арқылы өзгертілуі 
мүмкін дегенді білдіреді.
Zuse компаниясының алғашқы есептеу машиналары (1.4-су-
рет) телекоммуникациялық реле арқылы салынды. Есептеу 
процесі қатты және анық естілді. Энергияны тұтыну үлкен бол-
ды, ал есептеу қуаты қазіргі шындыққа қатысты өте қарапайым 
болды. 

1642 ж.: Блейз 
Пас каль алғашқы 
есептеу машина-
сын жасады.

Конрад Цузе
1937 ж.: бірінші меха-
никалық есептеу-
шешуші машина

1939 ж.: телекомму-
никациялық релесі бар
 бірінші электромеха-
никалық есептеу 
машинасы (Z2)
1955 ж.: бірінші 
электронды-шам 
есептеуіш машинасы

1.4-сурет. ZUSE компаниясының Z3 Бірінші есептеуіш машинасы, 1941 ж.

сол уақытта Америка Құрама Штаттарында кейбір компания-
лар да осы тақырыппен айналысты. IBM компаниясы, сол кез-
де баспа машина империясын құрған ірі корпорация, сонымен 
қатар электр есептеуіш машиналарын әзірлеумен айналысты.
Электромеханикалық есептеу машиналарынан кейін де меха-
никалық құрамдарсыз өтетін тек қана электронды құрылғылар 
пайда болды. Реле орнына электронды түтіктер қолданылды. 

1964 ж.: «IBM» компа-
ниясы Германия на-
ры  ғына алғашқы элек-
трон ды-шам есеп-
теуіш машинасын 
шы ғарды

1.3. Құрылғылар: Шот тақтадан ZUSE компаниясының есептегіш құралына дейін
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Энергияны тұтыну және бөлінетін жылу өте маңызды болды, 
бірақ машиналар электромеханикалық ізашарларға қарағанда 
күштірек болды.
транзистор ойлап табылғаннан кейін алға сілкініс басталды. 
Жылу бөліну азайып, тиімділік артты. 

1.4. Өте күшті есептегіш машина
транзисторлық есептеуіш машиналар күшті болды және мөл-
шерлері де өсіп отырды. Деректерді енгізу және шығару үшін 
әлі де перфорацияланған таспалар (ескі телетайптық құрылғы-
лар сияқты) пайдаланылды, содан кейін машиналар біртіндеп 
интерактивті болды. Визуалды бейнелеу құрылғыларына ар-
налған алғашқы жұмыс орындары пайда болды. Адам перне-
тақта және деректерді бейнелеу құрылғысы (монитор) арқылы 
есептеуіш машинамен сөйлесе алады. машиналар деректерді 
адамдар енгізгеннен тезірек өңдей алатын болғандықтан, бір-
неше визуалды дисплей құрылғыларына қызмет көрсететін жұ-
мыс станциялары үшін енгізу-шығару арналары құрылды. 
барлық адамдар деректерді енгізу және шығару үшін бірнеше 
терезесі бар бір есептеу машинасында жұмыс істеді.
мұндай есептеуіш машиналар өте үлкен аудандар мен елеулі 
шығындарды талап етті. Операторлар, жүйелік әкімшілер өте 
құрметті мамандар болды және, әдетте, олар жұмыста  ақ ха-
лат немесе галстуктері бар костюмдермен жүрді (1.5-сурет).

Көптеген «дерек-
терді бейнелеу 
құрылғылары» бас-
ты есептеу маши-
насына қосылған.

1.5-сурет. IBM 704 Өте күшті есептеуіш машина, 1950

1.5. Алғашқы дербес компьютерлер
Электрондық компоненттердің прогрессивті кішірейтілуі және 
интегралды микросұлбалардың үздіксіз дамуы 20-ғасырдың 
70-жылдарының соңына қарай баға факторын ескере отырып, 
сонымен қатар жеке пайдалануға жарамды ықшам компью-
терлердің көп санының пайда болуына себепші болды. бұл 
құрылғылар негізінен теледидарларға қосылған. Шағын мик-
ро-ЭЕм «дербес есептеуіш машиналар» немесе ағылшын 

1 Кіріспе
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мәне рінен «дербес компьютерлер», қысқаша ДК деп атал-
ды. Аса қуат ты есептеуіш машиналардың жүйелік әкімшілері 
техникалық ойыншық деп есептейтіндіктен, осындай ДК мен 
оларда жұмыс істеген адамдарға келемеждеп немесе мүлдем 
байқаған жоқ.

Хронологиялық кесте:
1976 ж. Apple I
1977 ж. Apple II
1977 ж. Commodore 
PET 1981 IBM PC XT
1984 ж. IBM PC AT
1984 ж. Apple 
Macintosh

Өз клиенттерінің талабы бойын-
ша, IBM салалық алыбы өз ДК-ін 
әзірледі. Нарықта ол басқалар-
дан ерекшеленді, өз модульдерін 
әзірлеу үшін модульдік конструк-
ция мен интерфейске ие болды.  
Енді әрбір инженер-электроншы 
өз кеңейтімдерін жабдыққа қо-
сып, оларды IBM ДК-не біріктіре 
алады. Нарықта IBM ДК қараған-
да басқа ДК технология мен өнімділік тұрғысынан әлдеқайда 
жақсы болды. Алайда, ашық интерфейстің арқасында бұл ком-
пьютер кең тарау алды. IBM компаниясы MS-DOS операциялық 
жүйесі бар ДК-ді жеткізіп отырды. Ол өзінің жеке бағдарлама-
ларын жасауға мүмкіндік беретін BASIC бағдарламалау тілін 
қосты (1.6-сурет).
Одан кейінгі жылдары бәсекелестердің көпшілігі нарықтан кету-
ге мәжбүр болды немесе банкротқа ұшырады. Ал Apple компа-
ниясы операциялық жүйелер секторындағы үлкен бәсекелес-
тікке қарамастан, осы күнге дейін өзінің беделін сақтап қалды.
Қуаты мықты Жм мен ДК жұмысындағы үзіліс көп жылдар бойы 
өте маңызды болып қала берді. 

1.6 ДК желісі
Кез келген қажетті аймаққа IBM ДК (үйлесімді) бағдарламалары 
өте тез пайда болды. Осылайша, шағын компаниялар үшін де-
ректерді электрондық өңдеудің жеке құрылғыларына ие болу 
пайдалы іс болып табылды, өйткені ДК шығындарды басқаруға 
мүмкіндік берді және қолда бар Жм салыстырғанда бірнеше 
рет төмен болды.
бірнеше компьютерді тез сатып алу және берілген жұмысты 
бірнеше ДК арасында жіктеу мүмкін болды. Алайда, екі машина 
арасында мәліметтер алмасуға ниет білдірген кезде, оларды 
цифрлық тасымалдағыштарға салу және кері алу қажет болды. 
Ең жақсы жағдай бұл қарапайым қағазға басып шығару болды, 
бұл жоғары тиімділіктен ерекшеленген жоқ. Деректерді дискет-
терде сақтауға және дискеттерді бір компьютерден екіншісіне 
тасымалдауға болады. Дискетте сақтауға болатын деректер 
көлемі «керемет» 360 килобайтты екі жақты дискет 5,25 дюйм-
ді құрады. бір жақты нұсқасының сыйымдылығы 180 килобайт 
болды. Кейінірек нарықта сыйымдылығы 1,2 мегабайт жоғары 
тығыздықты сақтау дискеталары пайда болды. Жылдардан 
кейін ғана нарыққа сыйымдылығы 1,44 мегабайтты 3,5-дюймдік 
дискета келді.
Қазіргі заманғы жағдайларды ескере отырып, тасушылар әлі 
де жеткілікті төмен сыйымдылыққа ие болды. 1 килобайт шын 
мәнінде 1024 байтты, ал 1 мегабайт – бұл миллионнан астам 

MS-DOS:
Microsoft Disk 
операциалық жүйе 

Енгізілген стандарт-
тардың арқасында 
қысқа уақытта көп-
теген бағдарламалар, 
сондай-ақ көптеген 
жаңа жабдықтар 
әзірленді. 

Флоппи-дискілер 
деп аталатын 
дискеталар ба-
сында 180 Кбайт 
(5,25 дюйм) ие 
болды, ал кейінірек 
1,44 Мбайтқа дейін  
                   (3,5”)
1 Кбайт = 1 024 
                  байт 
1 МБайт = 1 
048 576 байт
1 Гбайт = 1 073 
741 824 байт

1.6-сурет. IBM ДК ХТ 1981 ж. өнім

1.6. ДК желісі
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байтты құрайтыны белгілі болды. ki, Mi, Gi және т.б. екілік пре-
фикстер анағұрлым кешірек стандартталған болатын, өйткені 
нақты сыйымдылық туралы нақты ақпарат алуға мүмкіндік бе-
ретін әлдеқайда үлкен сыйымдылықтар мүмкін және қол жетімді 
болды (қосымшаны қараңыз: екілік префикстер, 259-бет).
Деректер алмасудың бұл түрі дискілерді алға-артқа жылжыту 
арқылы аламасуды, енді sneakernet немесе «жүруші желі» деп 
аталды (1.7-сурет).

1.7-сурет. Sneakernet – «Жүруші желі»

1.6.1 Кабельдік желінің дамуы

Бір деңгейлі (пирингтік) желі

Дискетте аралық сақтау көмегіне жүгінбей, деректерге қолже-
тімділікті жеделдетуге ниет пайда болды. Қажетті деректерге 
қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін байланыс немесе радио 
желілерінің көмегімен компьютерлерді біріктіруге көп әрекет 
жасалды. содан бері табылған шешімдердің барлығы дерлік 
нарықтан жоғалып кетті, соның ішінде компьютерлерді бірізді 
интерфейс (COM-порт) арқылы қосу да. Ethernet әлемдік стан-
дарт болды. Компьютерлерді бірге қосып, қажетті бағдарла-
маларды орната отырып, біз қарапайым компьютерлік желіні 
аламыз. бұл ретте желіде қызмет көрсететін компьютерлер-
дің бірі сервер ретінде белгіленеді (латыннан алғанда Servus: 
қызметші, көмекші), ал басқа компьютерлер оларды пайдала-
на алады. басқаның қызметтерін пайдаланатын компьютер 
клиент деп аталады (Client). Негізінде әрбір компьютер өз 
қызметтерін ұсына алатын және басқа сервистерді пайдалана 
алатындықтан, кез келген компьютер бір мезгілде сервер және 
клиент болуы мүмкін (1.8-сурет).

«Жүруші желі»: 
деректермен жаяу 
алмасу

Peer (engl.):  тең, бір 
қырлы

Ethernet: 
желіге қосылған 
компьютерлер 
арасындағы 
деректер алмасу 
технологиясы

Сервер: қызметші, 
көмекші

Клиент: 
пайдаланушы

1.8-сурет. Бірдеңгейлі желі

1 Кіріспе
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Бір деңгейлі желі-
де әрбір компьютер 
клиент және сервер 
ретінде әрекет ете 
алады.

Клиент-сервер 
желісі: бір 
компьютер 
сервер қызметін 
орындайды

1.9-сурет. Клиент-Сервер желісі

1.6.2 Сервердің қызметі
Компьютер ұсына алатын түрлі қызметтер, осы қызмет көр-
сетудің барлығына атау береді. міне (толық емес) сервер 
қызметтерінің тізімі
► Файлдық сервер (Fileserver): деректерді беру қызметін 

ұсынатын сервер.
► баспа сервері (Printserver): баспа қызметін ұсынатын, 

желіде баспа құрылғысының қызметін ұсынатын сервер.
► прокси-сервер (Proxyserver): Интернетке қолжетімділікті 

ұсынатын сервер (Proxy = өкіл), прокси-сервер басқа 
компьютерлердің өкілі ретінде Интернетке шығуды жүзеге 
асырады.

► Қосымшалар сервері (App server): белгілі бір қосымшаларды, 
мысалы, тауар қорларын басқару бағдарламасын ұсынатын 
сервер.

► мҚ-сервері (Database server): SQL-сервер сияқты мәліметтер 
қорын ұсынатын сервер.

► Ойын сервері (Gameserver): он-лайн режимінде ойын ұсы-
нады. 

Файлдық және 
баспа серверлері 
серверлердің ең 
маңызды түрлері 
болып табылады.

Қызметтерді ұсынатын және бөгде қызметтерді пайдаланатын 
бірмәнді компьютерлер желісі бір деңгейлі желі деп аталады. 
Peer – бұл серіктес, тең құқылы. мындай мысал келтіруге 
болады: бір компьютер деректер қорын ұсынады, екіншісі – 
басып шығару құралы, ал үшіншісі, ештеңе ұсынбастан, тек 
клиент болып табылады.

Клиент – Сервер желісі 
бір деңгейлі желіде деректер әртүрлі компьютерлер бойынша 
шашыратылуы мүмкін. сол бір деректер жиынтығы, мысалы, 
мекенжайлар бірнеше компьютерлерде орналасқан. Деректер 
әртүрлі мәртебеге ие болғандықтан, бұл сөзсіз түрлі өзгерістер-
ге әкеліп соғады. бастапқы файлдар бірнеше компьютерлерде 
сақталады және бір-біріне қарамастан өзгере береді. Ешкім 
өзекті файлдарға ие емес. Деректер қарама-қайшы болады. 
бұл жағдайда барлық компьютерлер қатынай алатын бөлінген 
сервер қорғау құралы бола алады. Егер деректер жинағы тек 
бір данада болса, онда ол әрқашан да өзекті болуы керек. Жұ-
мыс станциясы қызметін атқармайтын және желі қызметтерін 
тек пайдаланушылар мен желінің басқа да компьютерлеріне 
ғана ұсынатын арнайы компьютер сервер болып табылады. 
бұл жетістік Клиент-сервер желісінің пайда болуына мүмкіндік 
береді (1.9-сурет).

ЖК AСервер ЖК B ЖК C

1.6. ДК желісі
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1.7  Терминдер анықтамасы

Келесі тақырыптарды қарастыру үшін кейбір негізгі түсініктер 
қажет болады. сондықтан алдымен бірнеше терминдерге 
анықтама беріледі. 

1.7.1 Географиялық қашықтығы бойынша желінің 
жіктелуі 

Желілердің түйіндері арасындағы қашықтығына байланыс-
ты түрлі технологиялар қолданылады (1.1-кесте).

1.1-кесте. Қашықтығы бойынша желілердің жіктелуі
Аббревиатура белгіленуі сипаттамасы
LAN Жергілікті 

есептеу желісі
Жергілікті басқарумен бірнеше километрге 
созылатын аумақта оқшауландырылған желі 

MAN Аймақтық 
есептеу желісі

Қала шеңберінде шектелген, көбіне қала-
лық коммуналдық қызметтермен немесе 
муниципалдық білім берумен қолданыла-
тын желі 

WAN Кең ауқымды 
желі

Deutsche Telekom, Arcor және т.б. секілді 
жалпы қолданыстағы провайдерлер 
және сол провайдерлердің басшылы-
ғындағы  жергілікті есептеу желісінің 
шегінен шығатын, кең ауқымды желі.

GAN Жаһандық 
желі

әлемдік ауқымдағы желі, мысалы, 
телефон желісі, интернет

PAN Дербес желі бірнеше метрмен шектелген жеке желі. 
мысалы, Bluetooth

CAN бақылау 
желісі

Ұсақ бақылаулар желісі, мысалы, авто-
көлік тердегі басқару бөліктерін біріктіреді  

1.7.2  Аналогтық және цифрлық сигналдар
«Аналогтық» термині көлем, мысалы, кернеу, кез келген қа-
лаған мәнге ие бола алады. Кез келген кернеу түрлі уақытта  
қатыса алады. Аналогтық мәнді сақтау немесе беру өте қиын, 
себебі, сигналдарға шу кедергілері қойылады. сигналды кү-
шейту барысында шу кедергілері де күшейеді. Цифрлық мән-
дерде де кедергілер болады, бірақ олар қатты байқалмайды 
және бір уақытта күшеймейді.
Егер аналогтық көрсеткіш уақытқа байланысты өзгере алатын 
болса, онда бұл көрсеткіш уақыт пен мәні бойынша үздіксіз 
болып келеді.  
Цифрға өзгеру бұл саны аз дискреттік мәнімен берілген мән-
нің шексіз саны.
Аналогтық сигнал квантталады (1.10-суретті қараңыз).    
трансформация жүргізілетін дәлдік рұқсат деп аталады. Ана-
лог-цифрлық түрлендіргіш (Аст), мысалы, 256 мүмкін мәндер 
256 мәнге немесе 8 биттік рұқсатқа ие (себебі, 28 = 256 )
мәнді кез келген сәтте өлшеуге болмайтындықтан, уақыт та 
кезеңдерге бөлінеді. Аналогтық сигнал уақыттың анықталған 
сәтінде дискреттеледі және квантталады (1.11 және 1.12-су-
реттерді қараңыз).

Аналогтық:  Мәндер 
санының кез келген 
болуы мүмкін

Цифрлық: Тек мәндер 
саны шектелген 
болуы мүмкін 
Кванттық: анықталған 
мән
Рұқсаты: цифрлық 
мәндер саны немесе 
бит

1 Кіріспе



17

1.12-сурет. Квантталу және дискреттелу – анықталған уақытта 
тек анықталған мәндер болуы мүмкін

1.13-суретте цифрлық мән аналогтық сигналдан уақыттың бел-
гілі бір сәттеріне қалай пайда болатыны көрсетілген. бұл мысал-
да сигнал 12 дискретті цифрлық мәндерге түрлендіріледі. бұл 
кванттау сатылық функцияны құрайды – рұқсат ету неғұрлым 
жоғары болған сайын, секірулер саны соғұрлым көп болады, 
бұл жағдайда цифрлық сигналдың бастапқы аналогтық сигналға 
сәйкестігі арта түседі. Дискреттелу жиілігі жоғары болған са йын, 
яғни түрлендіру интервалы қысқарған сайын, аналогтық сигнал-
дың максималды жиілігі соғұрлым жоғарылай түседі.

V

4
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2
1
0

t

V

4
3
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1
0

t

Кванттау

Үздіксіз Деңгейі бойынша кванттау

1.11-сурет. Квантталу-аналогтық сигнал уақыттың анықталған 
сәтінде қабылданады, әрі қарай сигнал дискреттеледі

1.13-сурет. Аналогты-цифрлық түрлендіруден кейінгі  уақыт 
бойынша дискретті және деңгей бойынша квантталған сигнал

1.10-сурет. Кванттау – анықталған мәндер
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1.7. терминдер анықтамасы
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телефон 8 биттік цифрлық мәнге сәйкес келетін 256 мәнді та-
ниды. Дискреттеу жиілігі 8 кГц құрайды. Осындай түрде, сөй-
леу сигналы секундына сегіз мың рет өзгереді. Аудио дискілер 
жағдайында аналогтық сигнал 44 кГц жиілігімен және 16 бит 
ажыратымдылығымен дискреттеледі.
Цифрлық, тек дискретті мәндер болуы мүмкін дегенді білдіреді. 
Цифрлық сигналдың жеке жағдайы екілік код болып табылады, 
онда тек екі мән ерекшеленеді (жоғары және төмен, нөл және 
бір). Нәтижесінде, станциялық сағаттың стрелкалары бір ми-
нуттық позициядан басқасына өтеді – бұл аналогтық сағаттар 
емес, цифрлық сағаттар. стрелкалар мүмкін болатын дәл 60 
дискретті позицияларға ие болады. Онда аралық мәндер жоқ.

1.7.3  Арналар мен коммуникациялар пакеті
Арналарды коммутациялауда, ағылш. circuit switching, екі або-
нент те физикалық желіге тікелей қосылады (1.14-сурет). бай-
ланыс желісі байланыс серіктестері үшін ғана қолжетімді, тіпті 
олар сөйлеспесе де және байланыс қажеттілігі біраз уақыт бол-
маса да.
бұл бұрынғы телефон желісінде стандартты болды, онда 

Дискреттелу 
жиілігі: секундына 
түрлендірілетіндер 
саны

Арналарды ажыра-
тып қосқыш: желі 
тек коммуникация 
серіктестері үшін 
барлық сөйлесу 
барысында  қол-
жетімді.

Арналар коммуни-
кациясы: бірнеше 
қатысушының 
деректер топтама-
лары сол байланыс 
желілерін пайдала-
нады.

байланыс, тіпті халықаралық 
та, электромеханикалық теру 
арқылы жүзеге асырылды (не-
месе біраз бұрын – қолмен).
Арналардың коммуникация-
сы кезінде максималды өткізу 
жолағы барлық беру уақыты 
ішінде кепілдендірілген болуы 
тиіс. пайдаланылмаған өткізу 
қабілеті жоғалады.

Tln1 Tln2

пакеттердің коммуникациясы кезінде, ағылш. packet switching, 
деректер оралып және жеке пакеттермен жіберіледі (1.15-су-
рет). бір желі әртүрлі жіберушілерден әртүрлі алушыларға па-
кеттерді тізбектеп беру үшін пайдаланылуы мүмкін. Осы түрде 
желіні өткізу жолағы әлдеқайда жақсы пайдаланылуы мүмкін. 
әрбір торапта пакеттер сұрыпталады және жылдамдықтары 
бойынша қиыстырылуы мүмкін. тораптар деректер трафигін 
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1

1 21

21

21

1

2

2
2
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Tln1

Tln3

Tln2

Tln4

шоғырлағыш ретінде байла-
ныстыруы ықтимал. Екі терми-
налдың деректерді беру жыл-
дамдығы бірдей болмауы тиіс, 
сондай-ақ олар бір-бірімен син-
хрондалмауы тиіс. әрбір торап 
деректер пакеттерін буфер-
лендіре алады. бұл сондай-ақ, 
аралық сақталатын деректер 
желісі деп те аталады.

 1.14-сурет. Арналар коммуникациясы

1.15-сурет. Пакеттер коммуникациясы

1 Кіріспе
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1.7.4  Адрестеу жүйелері

1.16-суретте 4 қарапайым адрестеу жүйесі көрсетілген. Оларға 
төмендегілер жатады:
► бірадресті жіберу (Unicast): бір станцияны белгілі бір басқа 

станцияға адрестеу.
► әртүрлі жіберу (Anycast): бір станцияны станциялардың бел-

гілі бір тобының кез келгеніне адрестеу.
► Көпадресті жіберу (Multicast): бір станцияны басқа станция-

лардың белгілі бір санына адрестеу.
► Кеңтаратып беру: бір станцияны барлық басқа желі стан-

цияларына адрестеу (бұл, қатаң айтқанда, көп адресті адре-
сацияның ерекше жағдайы: саны барлық станцияларды 
қамтиды).
Unicast адрестеу жүйесі нақты көрсетілген қабылдаушыға 
бір адрестеу болып табылады. бұл желі мен серфингтің жұ-
мысының әдеттегі жағдайы.

Еркін адрестеу жағдайында компьютерлер тобы сұралады, 
бірақ осы топтағы нақты компьютер емес. мысалы, бірнеше 
серверлер бір қызметтерді ұсына алады, бірақ сырттан олар 
бір сервер ретінде көрінеді. мәселен, google.com көптеген 
компьютерлер жасырылады – әр сұрау кезінде қызмет әртүрлі 
серверлермен ұсынылуы мүмкін, бірақ google.de мекенжайы 
әрқашан қолданылады. 
Көпадрестік адрестеу компьютерлер тобын сұрайды, олардың 
әрқайсысы бірдей деректерді алады. типтік қосымшалар – 
интернет-радио және интернет-теледидар. белгілі бір хабар 
тарату станциясын тыңдағысы немесе көргісі келетін барлық 
компьютерлерге хабар тарату бағдарламасының көптеген де-
ректер дестелерін жіберудің орнына бір ғана деректер ағыны 
жіберіледі. Адрестеу топтық адрес бойынша жүзеге асыры-
лады, мысалы, көпадресті  SWR3-Webradio адресі. Осы де-
ректер ағынын алғысы келген Интернеттегі әрбір компьютер,  
көпадрес ті тарату тобының мүшесі болады. Көпадресті берудің 

Unicast: Бірге бір

Anycast: Белгілі бір 
топтан бірге бір

Multicast: Белгілі 
бір топтан біреу 

Broadcast (кең түрде таратушы)Multicast (көп адресті)

Anycast (еркін таратушы)Unicast (бір адресті)

1.16-сурет. Адрестеу жүйелері

1.7. терминдер анықтамасы
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ерекше жағдайы – бұл топқа желінің барлық компьютерлерінің 
кіретін кезі. бұл «барлығына» кең таратылатын адрестеу болып 
табылады.

1.7.5  Мәліметтерді тарату           

Мәліметтерді параллель тарату
барлық деректер компьютерде параллель болады (1.7-сурет). 
Яғни, деректер өңделеді, беріледі және 8-биттік, 16-биттік, 
32-биттік немесе 64-биттік параллель сақталады. Компью-
тердегі блоктар бір-бірімен деректерді беру желілерінің және 
адрес тік желілердің тиісті санымен байланысты. процессор, 
жады, перифериялық модульдер және т.б. шинаның осы раз-
рядтығына тең. Деректерді бір компьютерден екіншісіне ауыс-
тыру үшін әрбір деректер биті үшін жеке желіні ұсыну қажет. 
әлі де 8 битті 8 кабель арқылы параллель жіберуге болады, 
тіпті бүгін де бұл принтерлерді қосу кезінде әлі де ішінара қол-
данылады. Алайда, параллель 16 немесе 64 биттік беріліс жет-
кілікті қалың кабельді талап етеді, сондықтан бұл жасалмайды. 
Жеке байт биттері параллель беріледі, параллель интерфейс 
атауы осыдан болса керек. бірнеше байттар бірінен кейін бірі 
беріледі. берілістің бұл түрі параллель және тізбекті байт бо-
лып табылады.

1.1-мысал: Басқалар арасындағы, параллель компью-
терлік интерфейстер мысалдары:

► принтер интерфейсі, Centronix
►  lEC-Bus oder IEEE488, зертханалық өлшеу құралдарына 
арналған типтік интерфейс. параллель компьютерлік – ішкі 
интерфейстер:

► ISA-Bus, EISA-Bus
► PCI-Bus
► Systembus

Broadcast: Біреуі 
барлығына

Параллель: 
бөлек байланыс 
желілерінде бір 
уақытта бірнеше 
сигнал

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

 2 байт

Sender Empfänger

1 байт 0 байт

Жіберуші                                                 Қабылдаушы

1.17-сурет. Мәліметтерді параллель беру

1 Кіріспе
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Деректердің тізбектеліп берілуі

Осылайша, байланыс желілері мен түйіндесудің электрон-
дық құрылғыларын үнемді пайдалану шартталады (1.18-су-
рет).

Деректер 
жылдамдығы тең емес 
өткізу қабілеті!

Тізбекті: сигнал-
дар бір-бірінен 
кейін бір байланыс 
желісі бойынша 
жіберіледі 

Синхронды: 
ақпараттық және 
тактілік сигналдар 
қажет 

Асинхронды: 
деректер 
тактілік сигналсыз 
беріледі

 1.18-сурет. Деректерді тізбектеп беру

тізбекті беру кезінде берудің үш түрі ажыратылады:
► синхронды
► асинхронды
► изохронды

Синхронды жіберу ақпараттық және тактілік сигналдардың 
беріліп жатырғандығын білдіреді. такт әрқашан деректердің 
дұрыстығын куәландырады.

Taкт

Күні D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
High

Low
D0

 1.19-сурет. Синхронды жіберу

1.19-суреттегі мысалда тактілік сигнал шебін арттырғанда де-
ректердің жарамдылығы көрсетілген (тактілік сигналда жоғары 
стрелкамен көрсетілген). Осылайша, деректер әрбір тактілік 
шепте қабылданады. Осылайша, олар осы уақытта тұрақты – 
немесе жоғары, болмаса төмен деңгейде.
Асинхронды жіберу тактілік импульс емес, тек деректерді 
жіберу барысында білдіреді. тактілік ақпарат, бұл деректер 
жарамдылығының белгісіз болған жағдайдағы уақыт сәттері. 
сондықтан сигнал нөл немесе бірлік екенін анықтау үшін бір-
неше рет өлшенуі керек. сондай-ақ деректерді беру жылдам-
дығы бекітілген болуы, ал жіберуші мен қабылдау шы дерек-
терді берудің бір жылдамдығына орнатылуы тиіс (1.20-сурет).

Деректер D0 D0START STOP STARTRuhe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

1.20-сурет. Мәліметтерді асинхронды беру 

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

2 байт 1 байт

1 байт 0 байт

0 байт

такт

Дата

1.7. терминдер анықтамасы

Күні
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Қабылдағыш таратқыштың қашан тарататынын білуі үшін де-
ректер фреймге оралуы тиіс. бұл жағдайда кадр бастапқы 
биттен (әрқашан «төмен») және тоқтату битінен (әрдайым 
«жоғары») тұрады. тоқтату биті тыныштық деңгейі иеленген 
полярлыққа ие. Жіберу биттері бастапқы және соңғы биттер 
арасында оралған.
әрине, жіберілетін биттердің саны қабылдаушыға белгілі бо-
луы тиіс. Қабылдағыштың өз тактісі бар. Егер бастапқы бит 
(төмен деңгей) тыныштық фазасынан кейін анықталса, яғни 
ұзақ жоғары деңгей болса, қабылдағыш өзінің тактілік генера-
торын синхрондайды. 1.20-суретте бастапқы бит анықталған 
кезде қабылдағыштың такт қалай бапталатыны көрсетілген. Ке-
лесі биттер содан кейін әрбір биттің ортасында дискреттеледі.
Егер қабылдағыштың такті, таратқыштың тактісіне дәл сәйкес 
келмеген жағдайда не болатындығын 1.21-суреттен көруге 
болады. биттер әрдайым кейінірек таңдалады; D5 бит қалай 
уақытында анықталса, солай  D7 битінің орнына 8-бит, стоп-бит 
дискреттеледі. Келесі бастапқы бит тоқтату биті ретінде оқыла-
ды, бұл қате оқуға әкеледі.

Жіберу уақыты 
фреймде болады 
(ағылш . frame). 

Деректерді беру 
жылдамдығы, биттер 
саны, тоқтату-
биттер мөлшері  
мен жұптылығы 
таратқыш және 
қабылдағыш  жағында 
бірдей болуы тиіс!

Егер таратқыш пен 
қабылдағыш тың так-
тілік импульсі өзгеше 
болса, онда тарату 
қателері пайда бо-
лады.

Изохронды: тактілік 
импульс туралы 
ақпарат тактілерге 
құрамдастырылады 
– бөлек тактілік желі 
өндірілмейді – ол  де-
ректерге қосылады 
– тактілік импульс 
алынған деректерден 
өндіріледі.

1.21-сурет. Деректер асинхронды беру – дискреттелу кезеңі тым ұзақ

Егер қабылдағышта дискреттеу жиілігі тым аз болса, тең дәре-
жеде фаталдық жағдай байқалады (1.22-сурет). бұл жекелеген 
биттердің бірнеше рет дискреттелуіне әкелуі мүмкін. бұл жерде 
қабылдағыштың биттерді сканерлеу жылдамдығы таратқыш 
беріп жатырған жиілікпен сәйкес болу керектігі анық көрінеді. 
сондай-ақ хабарда биттер қаншалықты көп болса, соншалықты  
биттерді дәл дискреттеу қиын екенін байқауға болады.

1.22-сурет. Деректерді асинхронды беру – дискреттелу кезең тым қысқа 

Деректерді изохрондық беру тактілік импульс туралы ақпа-
рат деректерде бар екенін білдіреді. Осылайша, тек деректер 
ғана беріледі. Жеке тактілік сызық жоқ. таратқыш деректер 
ағынындағы тактілік импульс туралы ақпаратты кодтайды, қа-
былдағыш деректер ағынынан жіберілген тактілік импульсті 
қалпына келтіреді және синхронды таратуды жүзеге асыра ала-
ды. бұл тақырып 8.7 Кодтау рәсімі бөлімінде қайта қозғалып, 
егжей-тегжейлі қайта қаралады (195-бет). 

Деректер D0 D0START STOP STARTRuhe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Деректер D0 D0START STOP STARTRuhe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Деректер D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1

1 Кіріспе

1.23-сурет. Деректерді изохрондық беру – тактілік импульс деректердің ішінде 
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1.7.6  Мәліметтерін  тарату жылдамдығы
Деректерді беру жылдамдығы секундына қанша деректер 
берілетінін көрсетеді. Ережеге сәйкес, өлшем бірлігі – секун-
дына бит (бит/с, секундына килобит (103 бит/с, кбит/с), секун-
дына мегабит (106 бит/с, мбит / с) немесе секундына гигабит 
(109 бит/с, Гбит/с). Деректерді тарату жылдамдығы да тарату 
жылдамдығы, арнаның өткізу қабілеті немесе қарапайым өткізу 
қабілеті деп аталады. символ с (ағыл. арна = арна) деп бел-
гіленеді. 
Деректерді параллель беру жылдамдығы секундына байтпен 
көрсетіледі (тізбекті беру кезіндегі секілді секундына бит емес).

С = 
Мəліметтер саны

Уақыт

беру жылдамдығынан деректерді беру үшін t ұзақтығы есеп-
теледі.

t = 

бұл ретте е D – деректердегі бит саны және C – бит / секундына 
тарату жылдамдығы.

1.2-мысал
1 кбит/с желісі бойынша 10000 бит файлын беру 10 
секундты алады

t =  =  = 10 c

тарату желісі бойынша деректерді беру жылдамдығын өткізу 
жолағымен шатастыруға болмайды! Өткізу жолағы – бұл жиілік 
диапазоны, ол тарату желісі арқылы берілуі мүмкін.
Өткізу жолағы үшін бірлік герц (Гц) немесе килогерц (КГц), ме-
гагерц (мГц) немесе гигагерц (ГГц) болып табылады.
Деректер ағынын кодтау арқылы қолжетімді өткізу жолағын 
тиімді пайдалануға болады. мысалы, герц жолағының еніне 
бірнеше бит берілуі мүмкін. 1.2-кесте әдеттегі деректерді беру 
жылдамдығының кейбір мысалдарын көрсетеді.

1.2-кесте.  Деректерді берудің стандартты жылдамдығы
белгісі с деректерді беру 

жылдамдығы
белгісі с деректерді беру 

жылдамдығы

COM-Port 115 кбит/с дейін Ethernet 10 Base-T 10 мбит/с

USB 1.1 12 мбит/с Ethernet 100 Base-T 100 мбит/с

USB 2.0 480 мбит/с Ethernet 1000 Base-T 1 Гбит/с

USB 3.0 5 Гбит/с Ethernet 10 GE 10 Гбит/с

ATA 1064 мбит/с Ethernet 40 GE 40 Гбит/с

SATA 6 Гбит/с дейін Ethernet 100 GE 100 Гбит/с

ISDN 64 кбит/с WLAN 300 мбит/с дейін

GSM 9,6 кбит/с Bluetooth 3 мбит/с

UMTS 384 кбит/с (HSDPA 
кезінде 7,2 мбит/с)

C: Арнаның өткізу 
қабілеті секундына 
бит

Беру жылдамдығы 
t

Беру жылдамдығы 
тең емес өткізу 
жолағы

1.7. терминдер анықтамасы

бит
бит/с
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1.8  Мультиплекстеу
мультиплекстеу тасығыштарды бірнеше мәрте пайдалануды 
немесе тарату арнасын бірнеше блоктар үшін пайдалану де-
генді білдіреді.

1.8.1.  Жұмыс істеу режимдері
Жұмыс істеу режимі жағдайында екі маңызды түсінік бөлінеді:
► симплекс (Simplex)
► Дуплекс (Duplex)
Симплекс (simpel: қарапайым) тарату тек бір бағытта жүреді 
дегенді білдіреді, мысалы, радиостанция сигналын тыңдау-
шыға жіберу секілді. Қабылдағыштан таратқышқа дейінгі кері 
арна қолжетімсіз (1.24-сурет).

Дуплекс жіберу екі бағытта жүзеге асырылады дегенді білді-
реді. сондай-ақ дуплекстік режимінде жарты дуплекс және бір 
мезгілде екі жақты өзара әрекеттесу ажыратылады.
Жарты дуплекс деректер тек бір бағытта ғана берілуі мүмкін 
дегенді білдіреді, мысалы, радиотелефондық байланыс кезін-
дегідей. біреуі жіберіп жатырғанда, екінші әрекет етпейді, ке-
лесі кезекте ол жібергенде, әрі қарай екіншісі әрекетсіз болуы 
тиіс (1.25-сурет).

Толық дуплекс жіберу мен қабылдау бір уақытта жүзеге 
асырылады дегенді бірдіреді, мысалы, телефонмен сөйлескен-
де (1.26-сурет).
Осылайша, симплекс әрқашан бір бағытта беруді білдіреді. 
Жарты дуплекс кезектік симплекс болып табылады, яғни беру-
ге немесе қабылдауға болады. 
толық дуплекс бір мезгілде беру және қабылдау болып табылады.

1.8.2.  Уақытша мультиплекстеу 
(Time Division Multiplexing TDM)
«Уақытты бөлу» Timesharing уақытша мультиплекстеудің бас-
қаша белгіленуі болып табылады. Ағылшын термині: қолда 
бар «уақыт» ресурсы бірнеше тапсырмаларға бөлінеді деген-

Симплекс: бір 
бағытта

Дуплекс: қос, екі 
бағытта

Жарты дуплекс: екі 
бағытта беру, бірақ 
бір мезгілде емес

Толық дуплекс: бір 
мезгілде екі бағытта 
беру

Уақытша мульти-
плекстеу: бірнеше 
арналарды әртүрлі 
уақытта 

Sender Empfänger

Sender/
Empfänger

Sender/
Empfänger

Таратқыш/
Қабылдағыш

Таратқыш/
Қабылдағыш

1.24-сурет. Деректерді симплексті режимде беру

1.25-сурет. Деректерді «жартылай дуплекс» режимінде жіберу

1.26-сурет. Толық дуплекс режимінде деректерді беру

таратқыш Қабылдағыш

Жіберуші/ 
алушы

Жіберуші/
алушы

1 Кіріспе
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ді білдіреді. бұл 1.27-суретте екі айналмалы қосқыштарымен 
жақсы бейнелеген. Екі қосқыш, мультиплексор және демуль-
типлексор синхронды жұмыс жасайды. Егер екеуі 1-күйде тұр-
са, онда 1-сигналы қосылады. басқа сигналдар үзіледі. содан 
кейін екі қосқыш 2-күйіге көшеді. Келесі ретте 2-сигналы ком-
мутацияланады, қалғандары үзіледі. Осылай біршама уақыт 
бойы арналық уақыт tc, әр сигнал қосылады. Жылдам ажыра-
тып қосқыш жағдайында әрбір сигнал немесе арна ұзақ уақыт 
аралығында кезекпен қосылады деген әсер қалдырады.
барлық арналарды ауыстырғаннан кейін бірінші арна қайтадан 
қосылады.

1-арна

2-арна

3-арна

4-арна

tf

tc

t

Ажыратып қосқыш

барлық арналарды қосу үшін қажетті уақыт, tf жақтаулы уақыты 
болып табылады.

n арналар кезінде жақтаулы t уақыт құрайды: tf = n · tc. 

Жеке арна қосылатын уақыт tc уақыт интервалы немесе жауап 
интервалы (slot time) деп аталады.
бұл тәсілдің кемшілігі мынада – тарату үшін станцияларда де-
ректер жоқ, дегенмен олар тарату ортасында «өзінің» уақыт 
интервалын алады және осылайша, орта осы кезде пайда-
ланылмай қала береді. бұл жағдайда көмекке уақытша муль-
типлекстеу келеді.
Асинхронды уақыттық мультиплекстеу, ATDM:
бұл жағдайда арналар бектілген уақытша торға емес, қажет-
тілігіне қарай ауыстырылады. Осы мақсат үшін жекелеген 
уақыт интервалдарының деректері арна идентификаторымен 
жабдықталады. Арнаның әрбір деректер дестесінің алдында 
арна идентификаторы болады (1.28-сурет). бұл ұғым «тақы-
рып» (ағылш. Header) деп аталады.

Әрбір арнаның өзінің 
бекітілген тарату 
уақыты бар
Уақытша іске 
қосылмаған арналар 
пайдаланылмайды.

Асинхронды уақытша 
мультиплекстеу 
ең жақсы дәрежеде 
тарату арнасын 
пайдаланады

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

Drehschalter

Kanalkennung

1

2

3

4
tc

t
1 2 1 4 1 3

1.27-сурет. Бекітілген тактілік тормен уақытша мультиплекстеу

1-арна

2-арна

3-арна

4-арна

Ажыратып қосқыш

Арналарды тану

1.28-сурет. Асинхронды уақыттық мультиплекстеу

1.8. мультиплекстеу
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1.8.3.  Жиіліктік бөлумен мультиплекстеу, Frequency 
Division Multiplexing FDM
Жиіліктік бөлумен мультиплекстеу ортаны өткізгеннен кейін 
қолжетімді немесе жіберу арнасы ішкі диапазондарға бөлі-
неді (1.29-сурет). бұл радиохабарларын хабарлайды: әртүр-
лі радио станцияларға жиілік жолағының рұқсат шегі аясында 
әртүрлі тарату жиіліктері бөлінеді. басқа жиіліктер басқа стан-
циялар үшін резервтеледі. станция жиіліктерінің арасында 
пайдаланылмайтын жиілік диапазоны болады.

Жиіліктік бөлумен 
мультиплекстеу: 
әртүрлі жиілік-
термен бірнеше 
арналар 

Толқын ұзындығы 
бойынша бөлумен 
мультиплекстеу: 
толқындардың 
әртүрлі ұзындықта-
рында бірнеше арна 
(түсі)

әрбір арнаға тағайындалған жолақтың ені fch арнасы жолағы-
ның ені деп аталады. «Қауіпсіздік» ретінде арналар арасында 
fs қашықтығы бар.

1.8.4.  Толқын ұзындығы бойынша бөліп 
мультиплекстеу, Wave Division Multiplexing WDM
Оптикалық тарату кезінде толқын ұзындығы бойынша бөлумен 
мультиплекстеу жоғары жиілікті беру кезінде жиілік бойынша 
бөлумен мультиплекстеуге сәйкес келеді. талшықты-оптика-
лық кабельдер тарату ортасы ретінде қолданылады. әртүрлі 
арналарға толқын ұзындығы, яғни түстер тағайындалады.

Олар талшыққа шоғырланады және желінің соңында жеке 
«түс терге» немесе арналарға бөлінеді. бірақ талшықты оптика 
арқылы беру үшін көрінетін түстер пайдаланылмайды, тек ин-
фрақызыл пайдаланылады (1.30-сурет).
Ұзындығы бойынша үш спектрлік диапазонды бөлумен мульти-
плекстеудің қарапайым формасында бір мезгілде бір талшық 
бойынша беріледі. Көп жағдайда 850 нм, 1310 нм және 1550 нм 
ұзын толқынды инфрақызыл жарық пайдаланылады. Қажетті 
технологиялар күрделілігімен ерекшеленбейді және салыстыр-
малы түрде арзан.

1 2 3 4 5 6 7

fch fS
f

Kanal

1.29-сурет.  Жиіліктік бөлумен мультиплекстеу

1-арна

2-арна

3-арна

1-арна

2-арна

3-арна

1.30-сурет. Толқын ұзындығы бойынша бөлу арқылы мультиплекстеу

Арна

1 Кіріспе
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DWDM
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplex) толқын ұзындығы 
бойынша қатты мультиплексирлеу деп шешіледі. толқын ұзын-
дығындағы 18 арнаға 1311-ден 1611 нм дейін  бір талшықтан 
беріледі.

DWDM
DWDM (Dlex Wavelength Division Multiplex) толқын ұзындығы 
бойынша бөлінген жоғары тығыздық мультиплекстеу ретінде 
түсіндіріледі. 160 арналарға дейін жақын инфрақызыл ара-
лығындағы толқын ұзындығы бір талшықтан беріледі. бұл әдіс 
өте шығынды және өте дәл толқын ұзындығы бар лазерлік 
жарық көздерін талап етеді. Қолданылатын лазерлік диодтар 
пельте термореттегіштермен жабдықталған. Шығарылатын 
жарық толқынының ұзындығы лазердің температурасына бай-
ланысты өзгереді.
Жоғары тығыздықта толқын ұзындығы бойынша бөлумен муль-
типликсирлеуде 160 арна 1 Гбит/с-тен әрқайсысы 160 Гбит/с 
жіберуі мүмкін. Егер арналар 10 Гбит/с DWDM-ден мультип-
лекстелсе, онда деректерді беру жылдамдығы секундына 
1,6 терабит көлеміне жетеді.

1.8.5. Кеңістіктік бөлу арқылы мультиплекстеу, 
Space Div. Multiplexing SDM
Кеңістіктік бөлу арқылы мультиплекстеу кезінде қол жетімді 
кеңістік әртүрлі арналар үшін түрлі аймақтарға бөлінеді. SDM-нің 
жарқын мысалы базалық ұялы байланыс станциясының кеңісті-
гін бірнеше радиоға бөлу болып табылады. Көрші базалық стан-
циялардың радиоқабылдауыштары өлі аймақтар болмайтындай 
етіп жабылуы мүмкін немесе жабылуы тиіс (1.31-сурет).

Ескерту: ұялы байланыста бір мезгілде уақыт, жиілік және ке-
ңістік бойынша бөле отырып мультиплекстеу қолданылады.

CWDM кезінде бір 
талшық бойынша 18 
арнаға дейін

DWDM кезінде бір 
талшық бойынша 
160 арнаға дейін

Пельтье элементі: 
электротехникалық 
түрлендіргіш

1 мега = 1 млн = 106
1 гига = 1 млрд = 109
1 тера = 1 блн = 1012

Кеңістіктік бөлу-
мен мультиплекс-
теу: бірнеше 
арналар кеңістікті 
бөледі.

1.31-сурет.  Ұялы байланыста кеңістіктік бөлу арқылы мультиплекстеу

a) Raummultiplex b) Mobilfunk-Basisstation

Zelle 1

Zelle 2Zelle 4

Zelle 3

1.8. мультиплекстеу
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1.8.6.  Кодтық бөлумен мультиплекстеу, 
Code Division Multiplexing TDM
Кодтық бөлу арқылы мультиплекстеу радиохабар таратуда 
бірнеше радиоарналарды бір уақытта бір жиілікте беру үшін 
қолданылады. UMTS және LTE ұялы байланысының қазіргі за-
манғы стандарттары CDMA қолданады. Жіберілген деректер 
биттері жіберу алдындағы код реттілігімен байланысты. Қабыл-
даушылар жеке жөнелтушілердің бастапқы биттерін, бірдей 
кодтық реттілікпен  бір уақытта алынған деректерден қалпына 
келтіре алады. 
әрбір арнаға берілетін кодтар тізбектілігі кодтар элементтері 
(Chipcodes) деп аталады.
биттердің биполярлық көрінісі деректер биттері үшін де, код 
биттері үшін де қолданылады. биттік элемент коды деректер 
биттерімен көбейтіледі.
Zi,m = di · cm

мысал: +1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 кодының элементі кезінде 
деректердің жоғары биті (+1)
+1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 ретінде беріледі. Деректердің төменгі 
биті (–1) бастапқы сигналды кері ретпен орналастырады. Осы-
лайша, –1 +1 –1 –1 +1 –1 –1 –1 (кодтың инверттелген элементі) 
арнада пайда болады (1.32-сурет).

Кодтарды бөлу 
мультиплекстеу 
кезінде бірнеше 
арналар бірдей 
жиілікті жібереді. 

Енді қабылдағыш сол код элементімен алынған бит үлгісін қай-
та көбейтеді. Нәтижесінде бастапқы бит комбинациясы қайта-
рылады. Нәтижесінде бастапқы бит комбинациясы қайтарыла-
ды (1.33-сурет).

D = 1
D = –1

1 1

–1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

–1 –1 –1

1 1 1 1 1 1 1 1

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1–1

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8

Код элементіКод элементі

1-стол 0-стол

1-стол 0-стол

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8

Деректер битінің таратқышы

Zi,m  арнасындағы шығыс 

Zi,m = di · cm

1.32-сурет. Таратқыш деректер биттерін кодтайды

стол 0

1 Кіріспе
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әрине, код элементі мысалда көрсетілгендей 8 биттен тұрмай-
ды. іс жүзінде ол айтарлықтай көп.
әрбір арнаға жеке код тағайындалады. Егер бірнеше арна бір 
уақытта жіберуді жүзеге асырса, онда сигналдар қойылады 
(1.34-сурет). Деректер ағыны алынған кезде, тиісінше, кіріс сиг-
налдарын мультиплекстеу және кодтың өзекті элементі арқылы 
әрбір арна үшін қоспадан алынады.

Қабылдағыш 
және таратқыш 
кодтардың бірдей 
элементтерін 
пайдаланады

Бірнеше арналар 
кедергісіз
қойылады 

D = 1
D = –1

1 1

–1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

–1 –1 –1

1 1 1 1 1 1 1 1

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1–1

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8

ChipcodeChipcode

Slot 1 Slot 0

Slot 1 Slot 0

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8

Empfangene Symbole

Empfangene Daten

∑  Z               i,m · cm
m=1

M

M
Di =

Slot 1 Slot 01-стол 0-стол

Алынған таңбалар

Алынған таңбалар

Эл. код Эл. код

стол 1

1-стол

стол 0

   0-стол

1.33-сурет. Қабылдағыш алынған таңбаларды қайта кодтайды

1 1 1 1 1 1 1 1

–1 –1 –1 –1 –1 –1 –1–1

1 1 1 1 1 11

–1 –1

1 1 1

–1 –1

1 1

2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0

–2 –2

1-шығу арнасы

2-шығу арнасы

1 жəне 2-шығу арнасы

1.34-сурет. Екі жіберу сигналдары қабаттасады

1.8. мультиплекстеу
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1.9.  «Компьютерлік технологиялар негіздері» 
бөлімі бойынша жаттығулар

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽      ▽    ▽        ▽             ▽                  ▽                  ▽                   ▽              ▽                 ▽             ▽           ▽              ▽

№1 жаттығу тапсырмасы
Қолда бар тарату арнасының өткізу жолағы үшін байланыс-
тың қандай типі ең қолайлы болып келеді?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽      ▽    ▽        ▽             ▽                  ▽                  ▽                   ▽              ▽                 ▽             ▽           ▽              ▽

№2 жаттығу тапсырмасы
Көлемі 1 гигабайт файл интернеттегі серверде орналасқан. 
Интернетке қосылу DSL байланысы арқылы жүзеге асыры-
лады.
10 мбит/с жылдамдықпен DSL желісі бойынша файлды жүк-
теу қанша уақыт алады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽      ▽    ▽        ▽             ▽                  ▽                  ▽                   ▽              ▽                 ▽             ▽           ▽              ▽

№3 жаттығу тапсырмасы
Оптикалық талшық кезінде бірнеше арна бір мезгілде бір тал-
шық арқылы берілуі мүмкін (1.35-сурет).

бұл жағдайда мультиплекстеудің қандай режимі қолданылады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽      ▽    ▽        ▽             ▽                  ▽                  ▽                   ▽              ▽                 ▽             ▽           ▽              ▽

№4 жаттығу тапсырмасы
Радио хабар тарату кезінде мультиплекстеудің қандай режимі 
қолданылады?

Қайталау – оқу 
анасы!

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

Kanal n

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

Kanal n

MUX De-MUX

...
...

1-арна

2-арна

3-арна

4-арна

n-арна

1-арна

2-арна

3-арна

4-арна

n-арна

1.35-сурет.  Мультиплекстеу

1 Кіріспе
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2  Желі топологиясы және кабельдік жүйе

2.1. Желі топологиясы
топология – бұл кабель желісін құру тәсілі. тіпті ең күрделі 
топологияның өзін 6 негізгі топологияға бөлуге болады.

2.1.1. Шина

2.1-сурет. Шина топологиясы

Шина желісінде барлық станциялар бір желіге қосылған, демек 
параллель қосылған (2.1-сурет). Көптеген жылдар бойы ши-
налық топология LAN кеңістігіндегі желінің басым топология-
сы болды. бүгінгі күні бұл топология компьютерлік желілерде 
маңызды рөл атқармайды. Дегенмен, ол әлі де өнеркәсіпте 
және автомобильдерде арнайы желілерде қолданылады, се-
бебі оңай қалыптасады.

барлық станциялар тарату ортасын бірлесіп пайдаланады. 
сондықтан ол бөлінетін орта (shared media) деп аталады.

Шина топологиясында «сызық» термині де жиі қолданылады, 
бірақ, қатаң айтсақ, бұл олай емес (сызықтық топология қа-
раңыз). Көнерген «тізбек құрылымы» (Partyline) атауы әлі де 
болса қолданылады.

2.1.2  Жұлдыз/ Star
«Жұлдыз» топологиясында (2.2, а-сурет) барлық станциялар 
жұлдыз нысанында орталықпен қосылған. Осылайша, желінің 
максималды ұзындығы әрдайым жұлдыз бен  стансалар ара-
сындағы орталық нүктеге бірдей сызықтарда  таралады.

Топология – бұл 
элементтердің 
орналасуы 

Шина: Барлық стан-
циялар жалпы желіде 
болады 

Бөлінетін орта 
немесе ортақ кеңістік

Жұлдыз: барлық 
станциялар 
жұлдыздың ортасына 
жұлдыз түрінде 
қосылған 
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Ортасында жұлдыз тәрізді тармақ бар. бүгінде бұл – кабельдік 
желінің ең көп таралған топологиясы.
Ақаулы станциялар жұлдыз тәрізді тармақтағышта (светодиод-
тағы белсенділік) оңай сәйкестендірілуі және оқшауланған бо-
луы мүмкін.

2.1.3. Сақина
сақина жағдайында (2.2, б-сурет) әрбір станцияға кіру және 
шығу жолы болады. станция әрдайым алдыңғы және кейінгі екі 
басқа станциямен байланысты.
Ол әрдайым алдыңғы станциядан ақпарат алады және әрқа-
шан өз деректерін келесі станцияға жібереді. Осылайша, 
желінің ең үлкен ұзындығы екі көрші станция арасындағы желі 
учаскесіне үнемі таралады.

2.1.4. Тор

Сақина: барлық 
станциялар інжуі 
бар  жіп секілді, 
сақина тәрізді ор-
наласқан

Тор: барлық стан-
циялар өзара қо-
сылған 

торда (ағылш. mesh) станциялар айқаса байланысқан (2.3-су-
рет). Егер әрбір станция басқасымен байланысты болса, ол то-
лық тор немесе толық емес тор деп аталады. Екінші жағынан, 
егер бөлек айқас байланыстар болмаса, бұл толық емес тор 
(incomplete mesh) деп аталады. Осылайша, желінің максимал-
ды ұзындығы өзара байланысты екі станция арасындағы желі 
учаскесіне әрдайым таралады.

(b) Ring(a) Stern

2.2-сурет. «Жұлдыз» және «Сақина» топологиясы

(а) Жұлдыз (б) Сақина

(a) vollständige Masche (b) unvollständige Masche(а) Толық тор          (б) Толық емес тор 

2.3-сурет. Тор топологиясы

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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Көп қиылысатын қосылыстарды ескерсек, желі тұрақты болып 
табылады, себебі екі станция арасында әрқашан бір жол бар. 
байланыс желілері жергілікті және әлемдік желіде қолданыла-
ды. Интернет немесе телефон желісі – типтік толық емес тор-
лар.

2.1.5.  Сызықтық

2.4-сурет. Сызықтық топологиясы

Желі жағдайында (ағылш. line), станция тізбектілікпен қосыл-
ған. әр станцияның екі көршісі бар, онымен байланысты – 
сызық соңындағы екі станциядан басқа, әрқайсысының тек 
бір көршісі болады. топология сақина топологиясына сәйкес 
келеді, онда сақина бөлінген. станциялардың шиналы/парал-
лель байланысы жоқ, олар біреуі екіншісінен кейін орналасқан. 
прусс телеграф желісі (бірінші тарауды қараңыз) типтік сызық 
болып табылады.

2.1.6.  Ұялы топология

2.5-сурет Ұялы топология

Ұялы топология – сымсыз желі топологиясы. Қарапайым жағ-
дайда бір-бірімен араласатын екі радиостанция жеткілікті. 
Кең ауқымды желілерді қалыптастыру үшін қатынау нүктелері 
(accesspoints) қолданылады. Осы қол жеткізу нүктелерінің әр-
қайсысы белгілі бір аймақты қамтиды. Аудандар бос өткізусіз 
тұтас желі құруға болатындай етіп жабылуы тиіс (2.5-сурет). 
бұл топология жалпыға белгілі болып табылады: біздің мо-
бильді желілеріміз кемшіліктерсіз өте жақсы үйлесетін радио-
телефондардан тұрады. (бұл әрдайым емес екені белгілі: бос 
орындар – қосылысты орнату мүмкін емес белгілі өлі нүктелер.)
WLANs желілері мен DECT телефон станциялары радиосоттар 
болып табылады.
бұл топологияның атауы ағылшын тілді елдердегі ұялы теле-
фондардың атауы болды: ұялы телефон (Cellphone).

Желі: әрбір станция 
келесі және алдыңғы 
станцияға ие (соңғы 
екі станцияны 
қоспағанда). 

Ұяшық: әрбір 
станция 
радиосотаны 
білдіреді
Ұяшықтар алаңды 
толық жабу үшін бір-
бірін жабады.

2.1 Желі топологиясы
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2.1.7.  Аралас топология

Шина-шина және шина-жұлдыз

әдетте, аралас топологиялар орын алады, яғни бір немесе бір-
неше негізгі топологиялар біріктіріледі. Алдымен шина-шина 
пайдаланылды, содан кейін Шина-жұлдыз кең таралған. бүгін-
де кеңейтілген жұлдыз басым (Extended Star.) Шиналық топо-
логия кабель желілерінде, тек ескі желілерде сирек кездеседі.
тек қана кабельдік сымнан тұратын желілер өте ескірген. Ка-
бельдің пайда болуымен жұлдыз топологиясы пайда болды. 
Коаксиалды желі көбінесе ұзын кабельдік учаскелерге байла-
нысты магистральды кабель ретінде пайдаланылды және оған 
жұлдызды кабельдік желі қосылды, бұл қабаттар мен үй-жай-
ларға қолжетімділікті қамтамасыз етті.

Кеңейтілген жұлдыз
Кеңейтілген жұлдыз (ағылш. extended star) бүгін LAN желісін-
де гі ең көп таралған топология болып табылады. Компьютер 
немесе соңғы құрылғының орнына жұлдыз тәрізді тармақтағыш 
қосылады (2.6-сурет).

Аралас тополо-
гия қолжетімді. 

Магистралды: 
негіз

Кеңейтілген 
жұлдыз: 
стандартты желі 
топологиясы

Ағаш тәріздес 
топология шын 
мәнінде кеңейтіл-
ген жұлдыз болып 
табылады!

Типтік радиоқа-
былдау: радиоқа-
былдағышы бар 
кабельдік желі.

Қазіргі уақытта ағаш тәрізді топология туралы естуге және 
оқуға болады. Ол кеңейтілген жұлдыздан басқа ештеңе білдір-
мейді. Ағаш тәрізді кабельдік желі болмайды, тіпті егер мұндай 
уақытта оқу құралдарында сипатталса да.

Жұлдыз-ұяшық топология
Кабельдік жұлдызды топология мен сымсыз ұялы топология-
ның үйлесімі WLAN желісінде, DECT телефон желісінде және 
ұялы байланыс желілерінде қолданылады. 2.7-сурет).

Басқа аралас топология
Жұлдыз-сақина, сақина-шина және т.б. қоса алғанда, негізгі то-
пологиялардың кез келген басқа комбинациялары келтірілген 
инсталяцияда бар.

2.6-сурет. Кеңейтілген жұлдыз

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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сонымен қатар шина-сақина-жұлдыз-тор-ұяшық топологияла-
рынан тұратын күрделі құрылымдар да мүмкін.

Логикалық және физикалық топология
топологияны сипаттау кезінде логикалық және физикалық 
топологияны ажырату қажет. логикалық топология – бұл 
деректер пакетін тарату жолы. Физикалық топология – бұл 
желі, жабдық. Кабельдік желінің көрінуі оның қызметіне қа-
рағанда басқаша, логикалық топологияның не екенін түсіну 
үшін кабельдік желі мен коммутациялық құрылғыны мұқият 
қарау керек. 

2.1-мысал:
2.8-суретте сол жақтағы кабельдік желіні қосу жұлдыз тү-
рінде жасалған. Жұлдыздың ортасында барлық сымдар-
ды қосатын шоғырлағыш бар. барлық кабельдерді өзара 
жалғаған жағдайда, шина-бөлінген кеңістік бар. Демек, бұл 
физикалық жұлдыз тәрізді сым (себебі сым жұлдыз түрін-
де қосылған) және логикалық кабель желісі (өйткені барлық 
сымдар параллель қосылған)

Логикалық топология:
ақпараттық ағын қалай 
жүзеге асырылады?
Физикалық топология: 
қосылыстардың жол 
тартуы дегеніміз не?

2.7-сурет. Жұлдыз-ұяшық желісі

(a) Physikalischer Stern – Hub als Stern-
 koppler – Logischer Bus

(b) Physikalischer Stern – Logischer Ring

2.1 Желі топологиясы

а) Жұлдыз тәрізді тармақтағыш 
түріндегі физикалық жұлдыз – 
шоғырлағыш-логикалық шина

б) Физикалық жұлдыз – логикалық 
сақина

2.8-сурет. Логикалық және физикалық топология
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2.2-мысал:
2.8-суретте оң жағындағы сақиналы желі келесі түрде жалғанған: 
әрбір станцияны тарату және қабылдау желілері бір кабельге бірік-
тірілген. Жұлдыз тәрізді қосқыш арқылы бұл сымдар жұлдыз түрінде 
жалғанады, сондай-ақ станциялар да дәйекті түрде қосылады. Осы-
лайша, бұл логикалық сақина және физикалық жұлдызды кабель 
желісі.

2.2.  Кіру процедурасы
Алдымен шиналық кабельдік тармақтау – бөлінген орта (shared 
media) болды. тек бір ғана станция шинаның бір желісі арқылы 
жіберуі мүмкін екенін оңай көруге болады, қалғандары жұмыс 
істемеуі және бір уақытта жібермеуі тиіс. Екі немесе одан да 
көп станция деректерді бір уақытта бергеннен кейін, қателік-
терден бос деректерді қабылдауға енді кепілдік берілмейтіндей 
етіп олардың сигналдары желіге салынады. (Егер сыныпта бір 
уақытта бірнеше мұғалім сөйлесе, бірде-бір оқушы айтылғанды 
түсінбейді.)
Осылайша, таратуды тек бір станция жүзеге асыратындай етіп,  
ортақ тасымалдаушыға қолжетімділікті реттейтін әдіс қолда-
нылуы тиіс.
сөйлеуге немесе орталық станциядан беруге рұқсат беруге 
болады, мысалы, бундестаг президенті парламент мүшелері-
не сөз бергені секілді. сондай-ақ, кімге жіберуге рұқсат екені 
туралы ережелерді қалыптастыруға болады (ойға танымал 
басқарушы ойыны келеді: сіз орындықтар шеңберінде отырсыз 
және резеңке доп лақтырасыз, кім допты иеленсе, сол сөйлеуге 
құқылы).
LAN желісінде 3 рәсім жүзеге асырылған:
► CSMA/CD
► CSMA/CA и
► Token Passing (маркерді эстафеталық беру)

2.2.1. CSMA/CD
CSMA/CD әдісі – бұл Ethernet сымдық желілері үшін қатынау 
рәсімі. процедура өте қарапайым, сондықтан да өте тиімді. 
Аббревиатурасы Carrier Sense Multiple Ac – cess/Collision 
Detection ретінде түсіндіріледі, бұл тасымалдаушы бақылау ы-
мен және қақтығыстарды табумен көп қол жеткізуді білдіреді.
CSMA/CD мектеп сыныбы ретінде жұмыс істейді (жұмыс істеуі 
тиіс). бірдеңе айтқысы келетін адам бұл туралы жай ғана айт-
пайды. Ол әңгіме жалғасқанға дейін аудиторияны біраз уақыт 
тыңдайды (тасушыны табу – carrier sense) және әрекетсізде-
неді. Негізінде әркім сөйлей алады (көпше қатынау – multiple 
access). тек бәрі үнсіз екеніне сенімді болғанда, ол сөйлей 
бастайды.  Ол сөйлеген кезде, ол аудиторияны тыңдауды жал-
ғастырады, себебі ол тек бір өзі ғана сөйлеуі керек. Егер ол 
басқа біреу кіріскенін түсінсе, ол өз сөзін дереу үзеді, өйткені 
аудиторияның қалған бөлігі репликадан (қақтығыстарды та-
бу-collision detection) дұрыс қабылдай алмайды.
Алайда, рәсімнің негізгі сәті, егер бірнеше оқушы бір уақытта 
сөйлессе немесе бірнеше станса бір уақытта жөнелте бастай-

Кеңістікті 
пайдалануды 
бақылау қажет

CSMA/CD-сымды 
желілердің 
стандарты

Қақтығыстар 
жағдайында беруді 
тоқтату, амалсыз 
күту және жаңа 
әрекет

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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ды. Қақтығысқа жауап ретінде бағдарлама үзіліп қана қоймай, 
ол тіпті jam-Signal ескерту сигналын жібереді. бұл қақтығыс 
туындаған сәтіндегі ысқырықтың дыбысына ұқсар еді. Кем де-
генде, енді қақтығыс көзі де сөйлеуді тоқтатады. Күту кезеңі 
басталады және үзілген станция дереу жөнелтуді бастауы мүм-
кін емес. Екі шешен немесе екі станса да сөйлесуді немесе жө-
нелтуді бір уақытта қайта жаңғыртпауы үшін әрбір станцияның 
әртүрлі күту уақыты болады. Күту уақыты күтпеген жағдайға 
генератормен анықталады. Күту уақытынан кейін барлық рәсім 
қайта басынан басталады, бұл алдымен ортаның және т.б. 
боспа екенін тыңдауды білдіреді (2.9-сурет). 

CSMA/CA: радиожелі 
стандарты

«Listen before talk»: 
Алдымен тыңдау, 
содан кейін сөйлеу

2.2.2. CSMA/CA
CSMA/CA рәсімі қолжеткізудің басқа әдісі болып табылады. бұл 
аббревиатура тасымалдаушыны бақылаумен және қақтығыс-
тарды табумен көптік қолжеткізу ретінде түсіндіріледі, яғни 
қақтығыстарды анықтаудың орнына оларды болдырмайды. 
бұл процедура CD әдісіне қарағанда әлдеқайда қиын және қо-
сымша желілік трафикті тудырады. Егер соқтығысуды анықтау 
мүмкін болмаса, бұл рәсім қолданылуы тиіс. Радиожелілер 
үшін жіберуші станса бір уақытта басқа стансада таратып жа-
тырғандығын анықтай алмайды. мұнда CA процесі бастала-
ды. мұнда соқтығысуды толығымен болдырмауға болмайды, 
бірақ қақтығыстар санын азайтуға болады. әрбір беріліс ал-
дында беруші станция ортаның еркіндігін тексереді (сөйлесу-
дің алдында тыңдаңыз). бұл станция біраз уақытқа медиумды 
тың дауды тоқтатады. IFS уақыты (кадраралық қашықтық), екі 
деректер пакеттері арасындағы уақыт (пакеттер арасындағы 
қауіпсіз қашықтық). Осы уақыттан кейін орта әлі бос болса, ол 
шын мәнінде еркін, өте үлкен және тарату басталуы мүмкін.

Жіберудің басы

Жіберу дайын

жіберу

Күту уақытын тудыру

Алдыңғы сигнал

Орта бос па?

Қақтығыс анықталды ма?

Уақыт аяқталды ма?

 Дайын ба?
жоқ

жоқ

жоқ

жоқ

иа

иа

иа

иа

2.9-сурет. CD принципиалды рәсімі (қақтығысты анықтау) CSMA

2.1 Қолжеткізу рәсімі
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Егер кеңістік болса, бірақ ол бос болмаса, станция белгілі бір 
күту уақытына кідіртеді.
Алайда бұл келесі мәселені шешпейді (2.10-сурет): бір ұя-
шықтағы екі станция кіру нүктесіне онымен байланысуға жет-
кілікті жақын. бірақ олар бір-бірінен өте алыс орналасқан, бір 
станция екінші станцияның қашан таратылатындығын анықтау 
үшін. міне, сондықтан мұнда басқа механизм іске қосылады. 
Жөнелтуге дайын станция орта бос екенін тексеріп, алушыға 
жөнелтуге, яғни кіру нүктесіне сұрау жібереді. соңғы жіберу 
рұқсат етілген болса, жіберу рұқсаты бар (CTS) сұрау (Request 
to Send, RTS) жауап береді. Егер бұл RTS-CTS алмасу қиын-
дықсыз жұмыс істесе, жіберуші станция басқа күту кезеңі 
аяқталғаннан кейін нақты жіберуді бастауға болады. Егер RTS-
CTS алмасу жұмыс істемесе, онда процедура амалсыз күту ке-
зеңінен кейін қайтадан басталады. 

«Жасырын станция 
мәселесі
 (Hidden-Station-
Pro – blem): 
екі станция үлкен 
жою кезінде бір-бірін 
көрмейді. 

Тек токені бар адам 
жібере алады. 

Айқын құрылым 
түсіністікпен қыз-
мет етеді. 

2.10-сурет.  Ноутбуктер және кіру нүктесі

2.2.3.  Token Passing 
Ағылшын сөзі token немісше кепілдік дегенді білдіреді. Оп-
тикалық байланыс желісі (Token Ring) бұл технологияның ең 
танымал өкілі болып табылады, бірақ өте кең таралған емес. 
Канулдың маркерлік шинасы – бұл бұрынғы. процедура қара-
пайымдылығымен қуантады. токен – бұл электрондық жедел-
хат ретінде емес. Ол сақиналы желіге айналады және стан-
циядан станцияға жіберіледі. белгілі бір уақытта тек бір белгі 
болуы мүмкін. Егер станция жөнелтуді жүзеге асыруға ниет-
тенсе, онда ол белгіні өтпегенше (бос) күтуі тиіс. содан кейін 
ол оны деректермен толтырады. Ол алушы мен жіберушінің 
мекенжайын, сондай-ақ жеделхат нысаны бойынша жіберілуі 
тиіс пайдаланушының деректерін енгізеді. бұл белгі қайтадан 
жіберушіге жеткенше желіде бір рет айналады. содан кейін ол 
пішін мазмұнын жояды және бос пішін жібереді. Егер бірде-бір 
станция жібергісі келмесе, желіде токен бос болады.

2.3. Ғимараттардың әмбебап кабельдік желісі
2.3.1. Құрылымдалған кабельдік жүйе
Ғимараттың әмбебап кабельдік желісін жиі «құрылымдалған, 
бейтарап кабельдік ажыратқыш» деп атайды. Көптеген жыл-
дар бойы желіні кәсіби және экономикалық тиімді пайдалану 
үшін кабельді ажыратудың нақты құрылымы қажет. Желілік 
кабельдер тұрғысынан бейтарап сервис, кабельдік байланыс 

Laptop LaptopAccesspointНоутбук                         Кіру нүктесі                          Ноутбук

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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сымды төсеу трассасын пайдаланатын қызметке байланысты 
емес дегенді білдіреді. әдеттегі телефон желісі арқылы тек те-
лефон мен факс сияқты төмен өткізу қабілеті бар қызметтерді 
пайдалануға болады. болашаққа бағытталған сым компьютер-
лік желі, бейне, сондай-ақ телефон сияқты барлық заманауи 
сервистерге қызмет көрсете алуы қажет. әрбір қызмет үшін 
бөлек кабельдік ажыратқыштың орнына, құрылымдалған, бей-
тарап желіде тек бір ғана кабельдік жүйе іске асырылды, содан 
кейін оған әртүрлі құрылғылар қосылады.
әрине, жақсы кабель желісі телефон желісінен қымбат. бірақ, 
жалпы иелену құнын ескере отырып (Total Cost of Ownership 
TCO), бір кабель құны, екі бөлегіне қарағанда әлдеқайда арзан.
En 50173-1 және ISO/IEC 11801 еуростандарттары комму-
никациялық кабельдік желіні қалыптастырудың ережелерін 
анықтайды. Жалпы кабельді тарату үш жүйеге бөлінеді:

► бірінші реттік жүйе;
► Екінші реттік жүйе;
► Үшінші реттік жүйе.

Корпоративтік желінің кабельдік ажыратудың бірінші реттік жүйе-
сі орналасқан жері бойынша кабельдік желіні болжайды. бірінші 
реттік жүйе жағдайында кәсіпорын аумағындағы жекелеген ғи-
мараттар бір-бірімен жергілікті коммутатор арқылы байланысты. 
бұл сым жиі магистральдық деп аталады. барлық ғимараттар 
жұлдыз тәрізді конфигурацияға қосылған (2.11-сурет).

LAN кабельдік желісінің екінші реттік жүйесі ғимараттарда 
кабельді ажыратқыш болып табылады. Екінші реттік жүйе 
жағдайында ғимараттың коммутаторы арқылы жеке қабаттар 
қосылады. бұл кабельдік жүйені тік ажыратқыш деп те атала-
ды, ал сымдар төменнен жоғарыға бағытталғандықтан, сымда-
ры – көтерілетін кабельдер (2.12-сурет).

Бір кабель желісіндегі 
түрлі қызметтер.

Бірінші реттік жүйе:
Орналасқан жері 
бойынша 
кабельдік желі

Екінші реттік жүйе:
Ғимараттардың 
кабельдік желісі

GV SV GV

GV

GV

GV

SV Standortverteiler
GV Gebäudeverteiler

Primärleitungen
Sicherheitsleitungen

Орналасқан жері бойынша 
коммутаторы 
Ғимарат коммутаторы

бірінші реттік бөлу
сақтандырғыш желі

2.11-сурет. Орналасқан жері бойынша кабельді ажыратудың бірінші 
реттік жүйесі

2.1 Қолжеткізу рәсімі



40

Жергілікті желінің үшінші реттік кабельдік желісі қабаттар бо-
йынша бөлу болып табылады. Үшінші реттік жүйе жағдайын-
да қызмет бөлмелеріндегі розеткаларымен және т.б. қабаттың 
коммутаторымен байланысты. бұл розеткалар әдетте техника-
лық қосылу деп аталады. бұл сым көлденең ретінде белгіле-
неді, себебі кабельдер еденде бір деңгейде салынған.

Коммутаторға жұлдыз пішініндегі орналасу орнына ғимарат-
тардың коммутаторлары қосылады. Ғимараттың таратқышына 
қайтадан жұлдыз түрінде қабаттардың коммутаторлары қосы-
лады. Оларға жұлдыз арқылы тағы да техникалық қосылулар 
қосылады (2.13-сурет).

Үшінші реттік 
жүйе: қабаттағы 
кабельді ажырату

Кабельді 
ажыратудың әрбір 
деңгейі жұлдыз 
топологиясы болып 
табылады. Барлығы 
бірге кеңейтілген 
жұлдыз болып 
табылады

Көлденең байланыс 
сенімділікті 
қамтамасыз етеді

Осылайша, жалпы топология кеңейтілген жұлдыз болып табы-
лады. Осы ажырасу түрі жағдайында келесі мәселе туындай-
ды:
Егер бірінші аймақтағы сым істен шықса, мысалы, үзілгендік-
тен, онда барлық ғимарат кәсіпорын желісінің қалған бөлігінен 
оқшауланады.

EV

EV

EV

TA TA TA TA

TA TA TA TA

GV

GV Gebäudeverteiler
EV Etagenverteiler
TA Informationstechn.
 Anschluss

2.12-сурет. Ғимараттар мен қабаттардағы екінші және үшінші 
реттік кабельдік тарату жүйесі

Ғимарат коммутатор 
(GV)

Қабат коммутаторы 
(EV)

техникалық қосу 
(TNA)

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

SV GV EV

Primärverkabelung Sekundärverkabelung Tertiärverkabelung

2.13-сурет. Құрылымдалған кабельдік жүйе – кеңейтілген жұлдыз

бірінші реттік жүйе Екінші реттік жүйе Үшінші реттік жүйе

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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Шешімі өте қарапайым болуы мүмкін: мүмкіндігінше ғимарат тар 
көрші резервтік желілермен жалғанады. әдетте бұл кабельдер 
пайдаланылмайды. Алайда, ақаулы жағдайда, оқшауланған 
ғимарат ӨтЖ қалған бөлігіне айналма жол арқылы қайта қо-
сылуы үшін оларды белсендіруге болады. Нәтижесінде мұндай 
топология толық емес тор. бұл қалай жасалады, байланысты-
рғыш ағаш әдісі бойынша ажыратып қосқыштар туралы тарау-
да түсіндіріледі. бұл қысқаша былай көрініс табады: автоматты 
түрде жұмыс істейді, істен шыққан жағдайда сымды қолмен 
қайта қосудың қажеті жоқ.
Ғимараттың ішінде де осындай қиындық бар және бұл жағдай-
да осыған ұқсас шешім қолайлы. Қабаттардағы коммуникатор-
лар да өзара қосылады.
Қажет болған жағдайда, шағын желілер үшін кабельдердің бір 
бөлігі ғана қолданылады. әрине, бір қабатта бірнеше бөлме-
лері бар дәрігердің кабинетінде тек бір қабатты таратқыш және 
үшінші реттік кабельді ажыратқыш орнатылады. Көп қабатты 
ғимараты бар компанияда ғимарат шоғырлағышы болады, 
екінші реттік өткізгіш, едендік таратқыштар және үшінші реттік 
кабельдік желі болады.
Оның өлшеміне қарамастан, желінің тармақталуы басынан 
анық құжатталуы маңызды. Шоғырлағыштардың орналасуы, 
кабель трассаларының бағыты және техникалық қосылыстар-
дың орналасуы жоспарларда (құрылыс жобаларында жақсы-
рақ) көрсетілуі тиіс. Өзекті ақпараты бар құжаттарға әрқашан 
қол жеткізу үшін, өткізгіштегі рұқсаттар мен өзгерістер жоспар-
ларға тез арада қосылуы тиіс.

Қандай аймақта қандай кабельдің қолданылатыны, жергілікті 
жағдайларға және желі операторының талаптарына байла-
нысты.
Құрылымдалған кабельдік ажыратқыштың мақсатына жету 
үшін барлық кабельдік желіні құжатталуы қажет. бұған шоғыр-
лауыш, розеткалар және өткізгіш желі көрсетілуі тиіс архитекту-
ралық жоспарлар қызмет етеді.
Алайда орналасудың бір ғана сұлбасы жеткіліксіз. Компонент-

Қажет болған 
жағдайда, 
көлденең қосылу 
қосқыштар арқылы 
автоматты түрде 
белсендіріледі. 

Көлденең қосылым 
торды құрайды.

Қандай 
кабельдерді іске 
қосу керек екенін 
қолдану аймағы 
талаптандырады. 

Кабель желісінің 
өткізу қабілетін 
санаты анықтайды. 

Құжаттама және 
белгілерді салу 
қажетті және 
пайдалы болып 
табылады. 

тер анық жазылған болуы тиіс. 
бұл мақсат үшін сенімді бекітілген 
жапсырмалар жақсы келеді.
әрбір үлестірмелі қорап нақты бел-
гіленуі тиіс, мысалы, үлестіру қо-
раптары үшін SV, ғимараттардағы 
шоғырлағыштар үшін GV1, GV2 
және т.б. – едендік таратқыштар 
үшін EV1, EV2 және т. б.
Үлестіру қорабындағы әрбір істік-
ше панельде белгіленуі тиіс. Ере-
жеге сай істікше панель жоғары-
дан төмен қарай нөмірленеді. 
Жеке слоттар әдетте істікше па-
нельдерде нөмірленеді. 2.14-сурет. Үлестіру қорабы

2.1 Қолжеткізу рәсімі
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техникалық қосылыстарды (тА) атап өту қажет. Оларға едендік 
таратқыштағы, олардың кабелі аяқталатын розетканың нөмірі 
беріледі.
мысалы: EV2.5.12 белгісі бар техникалық қосылу (TA) 2 еден-
дік таратқыштағы 5 коммутациялық панельдің 12 розеткасына 
қосылған.
Cisco желісі бойынша топтастыру
Cisco желісі сонымен қатар корпоративтік желіні үш аймаққа 
бөледі:
► Негізгі қабат
► таратушы қабат
► Қол жеткізу деңгейі
Core-Layer өте қуатты коммутаторлар немесе бағдарлауыш-
тардан тұрады. Олар әдетте бастапқы аймақта қолданылады.

Distribution-Layer-де жақсы өткізу қабілеті бар ажыратып 
қосқыш пайдаланылады-әдетте екінші аймақта қолданылады.

Als Access-Layer ретінде кабельдік желінің үшінші аймағы бел-
гіленеді. мұнда 100 мбит/с немесе 1 Гбит / с жылдамдықпен 
ақырғы құрылғылар қосылады.

2.3.2.  Желілік топтар мен санаттар
Желілік кабельдердің өткізу қабілеттілігі  симметриялық мыс 
сымдармен ұштаса отырып қолданбалы желілік топтар A дан 
F дейін бөлінеді (2.1-кесте). бұл ретте тек енжар желілік компо-
ненттерді бағалау жүзеге асырылады.

2.1-кесте.  Қолданбалы желілік топтар
топ Желілік аралығы Қосымша
A ≤ 100 кГц төмен жиілікті қосымша (телефон, факс)

B ≤ 1 мГц төмен жылдамдығы бар қосымша (ISDN)

C ≤ 16 мГц Жоғары жылдамдығы бар қосымша (Ethernet)

D ≤ 100 мГц Жоғары жылдамдығы бар қосымша (Fast-Ethernet 
немесе Gigabit-Ethernet)

E
≤ 250 мГц

тарату жылдамдығы өте жоғары қосымша (Fast-
Ethernet, Gigabit-Ethernet немесе 10-Gigabit-Ether-
net, кабельді теледидар)

EA
≤ 500 мГц

тарату жылдамдығы өте жоғары қосымша (Fast-
Ethernet, Gigabit-Ethernet немесе 10-Gigabit-Ether-
net, кабельді теледидар)

F ≤ 600 мГц болашақ қосымшалар үшін резерв 

FA ≤ 1000 мГц болашақ қосымшалар үшін резерв

Кабель байланысының жоғары тобы, сонымен қатар базалық 
сыныптар үшін талаптарды қамтиды, сондықтан олар кері 
тәртіпте үйлесімді. F сыныбынан бастап, істікшелер мен розет-
калардың болуы айтылмайды, бірақ бұл кабель желілері үшін 
бар.

Cisco компаниясы 
желінің конфигура-
циясы технология-
сы саласындағы 
ірі негізін қалаушы 
болып табылады. 

Класс жалпы кабельдік 
желі жүйесін 
анықтайды.
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2.2-кесте кабельді желілер үшін ең маңызды ұлттық және халықаралық 
стандарттарға шолу жасайды

2.2-кесте. Кабельдік желілер саласындағы маңызды стандарттарға шолу-құрылымдалған кабельдік желілерге арналған 
стандарттар

Желі топтары D E EA F FA

Жолақтың ені 100 MГц 250 MГц 500 MГц 600 MГц 1000 MГц

АҚШ стандарттары TIA/EIA 568 B.2-
1:2002 CAT5e

TIA/EIA 568 B.2-
1:2002 CAT6

TIA/EIA 155 CAT6
Mitigaton

TIA/EIA 568 B.2-1:2002
CAT6A (augmented 
CAT6)

Халықаралық 
стандарттар 

ISO/IEC 11801
Ed.2:2002
CAT5/klasse D

ISO/IEC 11801
Ed.2:2002
CAT6/klasse E

ISO/IEC 11801:2002
Amd.1:2008
Channel Class EA

ISO/IEC 11801
Ed.2:2002
CAT7 / klasse F

ISO/IEC 11801:2002
Amd.1:2008
Channel Class FA

ISO/IEC 11801:2002
Amd.2:draft – Link Class 
EA‘ CAT6A

ISO/IEC 11801
Ed.2:2002 Amd.2:draft
– Link Class FA‘ CAT7A

ISO/IEC TR> 24750
CAT6 / Class E 
Mitigaton

Еуроодақ
стандарттары

EN50173-1…
5:2007
CAT6 / Class E

EN 50173-1
Beiblatt 1:2008 Class 
EA-Channel

EN 50173:2007
CAT7 / Class F

EN 50173-1
Beiblatt 1:2008 Class 
FA-Channel

prTR50173-99-
1^CAT6 Mitigaton für 
10G Base-T

Кабельдер санаты
Кабельдік желіде пайдаланылатын компоненттер мен өткіз-
гіштерге  байланысты желілік қосымшалар тобын анықтауға 
болады (2.3-кесте). Алайда, топқа түпкілікті тиістілігін тек ме-
трологиялық тексеру арқылы анықталуы мүмкін. бұл дегеніміз, 
клиентке берілгенге дейін мұқият жоспарлау және монтаждау 
кезінде де әрбір кабельдік жүйе өлшеуден өтуі тиіс. Өлшеу жаз-
балары кабель жүйесінің операторына берілуі тиіс. Осы хатта-
малар негізінде кейіннен қолданыстағы жүйеде жаңа қосымша-
ның жұмыс істеу мүмкіндігі туралы шешім қабылданады.

2.3-кесте.  Кабель санаттары

сана-
ты

Жиілігі Қолдану топ

3 ≤ 16 мГц телефон, Token-Ring, Ethernet C

5 ≤ 100 мГц Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet D

6 ≤ 250 мГц Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet D, E

6A ≤ 625 мГц Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet D, E, EA

6E ≤ 500 мГц Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet D, E, EA

7 ≤ 600 мГц 10-Gigabit-Ethernet, Кабельдік теледидар 
жүйелері

D, E, EA, F

7A ≤ 1000 мГц 10-Gigabit-Ethernet, Кабельдік теледидар 
жүйелері

D, E, EA, F, FA

2.3.3. Тапсыру-қабылдау кезіндегі өлшеу
Кабель желісін салғаннан кейін оны өлшеу қажет. белгілі бір 
желілік топқа жатқызу үшін пайдаланылған компоненттерді 
мұқият тексеру, принципті шарт болып табылады.

Санаттар жеке 
кабельдерді, істікше-
лерді, розеткаларды 
анықтайды. 

Әрбір инсталляция 
өлшеуден өтуі тиіс 
және пайдалануға қа-
былдануы керек. 
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Осы компоненттерді дұрыс қолдану тағы бір шарт болып табы-
лады. Кабельдің талап етілген топқа сәйкестігіне түбегейлі көз 
жеткізу үшін әрбір өткізгіш желі аяқталғаннан кейін толықтай 
өлшенген болуы керек (2.15-сурет). Қабылдау сынақтары 
шағылысқан сигналды өлшеуіштің көмегімен (TDR) жүргізіледі. 
техникалық негіздемені 8-тараудан табуға болады.

2.15-сурет. Өлшеу учаскесі

Арналық және тұрақты байланыс желілері арасындағы айыр-
машылық өлшеу барысында жүргізіледі. стационарлық желі – 
бұл бір терминалдан өзгесіне дейінгі барлық бағдар, мысалы, 
ДК-дан коммутаторға дейін. бұл жерде қабырғалық розеткадан 
ДК-ге дейінгі жалғаушы кабельдер және едендік таратқыштан 
коммутаторға дейінгі жалғаушы кабельдер өлшенеді.
Күнделікті өмірде иілмелі жалғаушы кабельдерді ауысты-
руға болады. сонымен қатар, әдетте басынан бастап барлық 
желілер қолданылмайды. Демек, тапсыру-қабылдау кезінде тек 
қана тұрақты желі және стационарлық кабельдік ажырату ғана 
өлшенеді.
сонымен қатар, келесі параметрлер өлшеуге жарамды:
► Импеданс немесе толқындық қарсылық
► сигналдың өшуі;
► Айқас кедергілер (NEXT, FEXT, PS NEXT);
► Өткізгіш ұзындығы;
► тұрақты ток кедергісі;
► Кабель ішіндегі бу кедергісі айырмашылығы;
► Өшу /айқас кедергілер (ACR) коэффициенті

2.4.  Желілік орта
тарату ортасы сызықты және сызықты емес болып бөлінеді 
(2.16-сурет).
талаптарға байланысты бірнеше орта қол жетімді болуы мүм-
кін. мыс кабельдері мен оптикалық талшықтар сызықты бо-
лып табылады. сызықты емес, яғни сымсыз желілер,  сымсыз 
жергілікті желіде және радиорелелік байланыста қолданыла-
тын радионы қосады және инфрақызыл байланыс желілері 
бойынша оптикалық таратылымдарды қамтиды.

Кабельдік желі да-
йын болғаннан кейін 
бекітілген желі өлше-
неді және мәліметтер 
тіркеледі. 

Endgerät Datendose

Channel-Link

max.
90m

Patchpanel

Permanent-Link

Etagen-
verteiler

түпкі құрылғы Компьютерлік 
розетка

патч-панелі
Қабатты 
шоғырлағыш

Арналы

стационарлық желі

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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2.16-сурет. Тарату ортасы

2.4.1.  Желіні белгілеу

Жергілікті желілер үшін келесі белгілер пайдаланылады. бірін-
ші сан мегабит/секундтағы жылдамдықты көрсетеді: 10 саны 
10  мбит/с тең және т. с. 

база, негізгі жиілік жолағы қолданылады дегенді білдіреді – 
барлық қолжетімді өткізу жолағы қолданылады. Осындай түрде 
жиіліктік мультиплекстеу қолданылмайды

10 Base-2

сондай-ақ, Cheapernet деп белгіленеді және бүгін де пайда-
ланылмайды. бұл BNC ажыратқыштарымен жабдықталған, 
50 Ом тербеліс кедергісі бар RG 58 U типті коаксиалды желі 
туралы сөз қозғалуда. әдетте құрылғыларға қосылу т-байла-
нысы арқылы жүзеге асырылады. Күшейткішсіз сегменттің 
максималды ұзындығы 185 метрді құрайды. IEEE 802.3 стан-
дартының 10-бөлімінде стандартталған (бұрын IEEE 802.3 af). 
сонымен қатар бұл желі түрі тhin-Ethernet жұқа коаксиалды 
кабелі деп аталады». 

10 Base-5

Ethernet кабелінің түп-тамыры нарықтан мүлдем жоғалып кетт. 
сондай-ақ, сары кабель секілді белгіленеді, себебі сымдар 
әрқашан сары болды. Кабельдің диаметрінің үлкен болуына 
байланысты  техникалық деректері 10 база-2-ге қарағанда әл-
деқайда жақсы болды. бұл желілер біріншілік және екіншілік 
аймақтарда пайдаланылды және магистральды деп аталды. 
сегменттің максималды ұзындығы 500 метр, IEEE 802.3 стан-
дартталған, 8-тармақ.
10 Base-T
«т» «виттік жұп» дегенді білдіреді. бұл кабельдер дамып және 
үнемі жетілдірілуде.
Қазіргі уақытта виттік жұптар желісінің көмегімен 10 G Base-T 
желілері құрылады, яғни секундына 10 гигабит деректерді жі-
беру жылдамдығына ие. 10 Base-T 3 және одан жоғары санат-
тағы екі жұп сымды қолданады - біреуі жіберу үшін, ал екіншісі 
қабылдау үшін. Деректер манчестер кодында кодталады және 
IEEE 802.3-те стандартталған, 14-тармақ (бұрын IEEE 802.3 u).

Жұқа Ethernet: 
максималды 185 метр 
коаксиалды кабель 
арқылы

Сары кабель: мак-
сималды 500 метр 
коаксиалды кабель 
арқылы

10 Мб/с: виттік жұп 
арқылы
100 метр

Тасымалдағыш

Сызықты емес

Жарық Мыс

Сызықты

Шыны,
пластикРадио

2.1 Желілік орта
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«Жылдам» Ethernet
100 Base-T 2 жұп сымдарды пайдаланады, бірақ IEEE 802.3 
стандартына сәйкес 5 немесе одан жоғары санаттағы компо-
ненттер қажет, 25-тармақ (бұрын IEEE 802.3 u).
100 Base-T4 4 жұп сымдарды пайдаланады, тек 3 санаттағы 
компоненттер қажет. Германияда бұл опция кең таралмаған, 
IEEE 802.3 23-тармағына сәйкес стандартталған.
100 BASE-FX екі көпмодты жарық өткізгіштер, тарату және қа-
былдау үшін бір талшықтан, IEEE 802.3 26-тармағына сәйкес 
стандартталған.
Gigabit-Ethernet, қысқаша GbE, мыс сымдары мен жарық өткіз-
гіштердің көмегімен орындалуы мүмкін
1000 BASE-T 5 немесе одан жоғары санаттағы 4 жұп пайдала-
нады. сигналдар PAM5 коды бойынша кодталады. IEEE 802.3 
40 тармаққа (бұрын IEEE 802.3 ab) сәйкес стандартталған.
1000 BASE-SX, 1000 BASE – LX көп немесе бірмодты жарық 
өткізгіштерді пайдаланады. SX тербеліс ұзындығы нм болған-
дағы қысқа тербелісті инфрақызыл жарықты пайдаланады, 
LX тербеліс ұзындығы 1310 нм болғандағы ұзын тербелісті 
инфрақызыл жарықты пайдаланады. 8B10B коды бойынша 
кодталады. IEEE 802.3 38 тармағына сәйкес стандартталған 
(бұрын IEEE 802.3 z).
10-Gigabit-Ethernet, қысқаша 10-GbE, сондай-ақ мыс сымдар 
мен жарық өткізгіштердің көмегімен орындалуы мүмкін.
10GBASE-T 6A немесе одан жоғары санаттағы 4 жұпты пайда-
ланады. сигналдар PAM16 кодымен кодталады. IEEE 802.3 an 
сәйкес стандартталған.
10GBase-SX, 10GBase-SR, 10GBase-LR Gigabit-Ethernet үшін 
жарық өткізгіштік шешім болып табылады. сонымен қатар, көп 
немесе бір модты талшықтар, сондай-ақ әртүрлі ұзындықтағы 
тербелістер қолданылады. технологияға байланысты бірнеше 
метрден бірнеше километрге дейінгі қашықтық жабылуы мүмкін.
IEEE 802.3 ba –40-Gigabit-Ethernet стандарты, қысқаша 40 GbE 
және 100-Gigabit-Ethernet, қысқаша 100 GbE. Екі нұсқа да мыс 
кабельдері мен шыны талшықтарының көмегімен орындалуы 
мүмкін. мыс сымдарды қолдану нұсқасы тек 10 метр ұзын-
дыққа арналған шешім болуы мүмкін. бұл ретте коаксиалды 
кабельдерден тұратын виттік жұптар қолданылады. Ажырату 
түріне қарай және тербеліс ұзындығына қарай 40 км-ге дейінгі 
қашықтық жабыла алады (2.4-кесте).
40GBase-CR4 ретінде басқа нұсқасы анықталады. бұл ретте 
ажыратып қосқыш мен бағдарлауыштардың артқы панеліндегі 
шиналар туралы сөз қозғалды. максималды ұзындығы 1 метрді 
құрайды.
Жалпы барлығы үшін:

100 Мб/с: виттік жұп 
арқылы 100 метр

1000 Мб/с: виттік 
жұп арқылы 100 метр

10 Гбит/с: виттік 
жұп арқылы 100 метр

100 Гбит/с үшін 
тербеліс ұзындығы 
10 арна мульти-
плекстелген

Артқы панелі: 
шиналар

Арнаның өткізу қабаты
(мұнда: 40 Гбит/с)

Негізгі жолақ

Арналар саны

64В66В кодтау

Толқын ұзындығы немесе орта (мұнда: толқын ұзындығы инфрақызыл жарық)

2.17-сурет. Желілік орталардың жалпы белгіленуі

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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2.4-кесте.  Желілік орталардың жалпы қабылданған белгілері

белгіленуі C тарату 
жылдамдығы

сым типі сегменттің
ұзындығы

10 Base-5 10 мбит/с koax RG-8A/U 500 м

10 Base-2 10 мбит/с koax RG-58U 185 м

10 Base-T 10 мбит/с TP CAT3 100 м

100 Base-T 100 мбит/с TP CAT5 100 м

100 Base-T1 100 мбит/с 1 жұп (виттік жұп 
экрандалмаған

15–40 м

100 Base-FX 100 мбит/с LWL Monomode 400 м

1000 Base-T 1 GbE 1 Гбит/с TP-CAT5e 100 м

1000 Base-T1 1 Гбит/с 1 жұп (виттік жұп 
экрандалмаған

15–40 м

1000 Base-SX
1000 Base-LX
1 GbE

1 Гбит/с LWL до 550 м

10 GBase-T 10 GbE 10 Гбит/с TP-CAT7 100 м

10 GBase-FX 10 GbE 10 Гбит/с LWL 100 м

40 GBase-kR4 40 GbE 40 Гбит/с Backplane 1 м

40 GBase-CR4 40 GbE 40 Гбит/с мыс виттік 10 м

40 GBase-SR4
40 GbE

40 Гбит/с LWL Multimode 4 
WDM-арналары

100 м

40 GBase-LR4
40 GbE

40 Гбит/с LWL Monomode 4 
WDM-арналары

10 км

100 GBase-CR10
100 GbE

100 Гбит/с мыс виттік 10 м

100 GBase-SR10
100 GbE

100 Гбит/с LWL Multimode 10 
WDM-арналары

100 м

100 GBase-LR10
100 GbE

100 Гбит/с LWL Monomode 10 
WDM-арналары

10 км

100 GBase-ER4 100 Гбит/с LWL Monomode 4 
WDM-арналары

40 км

2.4.2.  Мыс кабельдері

ЖЕЖ технологиясының басында басқа салаларда өзін бұрын-
нан көрсете білген кабельдерді қолданды. бұл жоғары жиілікті 
технологиядан коаксиалды сымдар және виттік жұптан теле-
фон желілері болды. телефон желілері одан әрі дамыды және 
бүгінгі күні ең көп таралған орта болып табылады: коаксиал-
ды кабельдер көптеген жылдар бойы желілік технологияларда 
өзгеріссіз қолданылды, бірақ соңғы жылдары олар толығымен 
жоғалып кетті. мүмкін ескі нұсқаларда коаксиалды кабельде 
сымдарды табуға болатын шығар, бірақ 20-ғасырдың соңынан 
олар жаңа желілерде пайдаланылған жоқ.
RG-58U белгісі бар коаксиалды кабель бұл технологияның ең 
танымал өкілі болып табылады (2.18-сурет). бұл кабель 50 Ом 
тербеліс кедергісіне ие. Желілік технологияларда ол 10 Base-2 
атауымен белгілі. Электрлік қасиеттері оларға 10 мбит/с жыл-
дамдықпен деректерді беруге мүмкіндік береді. сегменттің 
максималды ұзындығы 185 метрді құрайды.

Коаксиалды кабельдер 
енді пайдаланылмай-
ды. 

2.1 Желілік орта
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[dB]

NEXT 7150

NEXT
IEC 61156-5 Cat.7A

Dämpfung
IEC 61156-5 Cat.7A

Dämpfung 7150

1

2

3

4

2

3

1

4

Көрсетілген өнімділік туралы деректер əдеттегі өлшенген мəндер болып табылады

Kaтегория 5e 6 6A 7 catTV 7A

1 4 10 100 250 500 600 862 1000 1200 1500

1,7 3,2 4,9 16,2 26 38 40 49 54 58 68

103 103 103 103 103 98 96 92 90 85 80

100 100 100 100 100 95 93 89 87 82 77

101 100 98 87 77 60 56 43 36 27 12

98 97 95 84 74 57 53 40 33 24 9

100 100 100 85 78 63 60 48 40 35 30

97 97 97 82 75 60 57 45 37 32 27

26 30 33 33 28 26 25 24 23 23 20

Желілік [MГц]

Демпфирлеу [дБ/100 м]

Келесі [дБ]

PS келесі [дБ]

ACR [дБ]

PS ACR [дБ]

ELFEXT [Дб]

PS ELFEXT [Дб]

шлейф кедергісі: 111 Ω/км
20°C: жұмыс сыйымдылығы: 41 pF/м

100 МГц орташа кедергісі: 100Ω ±5 Ω
Жалғастырғыш кедергісі 
1/10/30 MГц байлынысы < 5/5/8 мΩ/м
өтпелі
(IEC 61156 сəйкес шекті қисықты анықтау) 80 дБ
жер ассиметриясының төмендеуі LCL > 40 дБ  
Көлбеу (фазалық айырмашыдық): 17 нс/100 м
NVP: 80%

Электрлік қасиеті

Қабық

Қабық (Cu өрілген, 
қалайы жалатылған)

Кабель
(01,5мм)

Сым (AWG22 
мысты, белгісіз)

жұп
(Alu PETP-фольга)

150 4P мультимедиялық/2х4
Кабель деректері S/FTP   A    AWG22

uninet® 7

Қайтару шығыны

2 Желі топологиясы және кабельдік желі

2.18-сурет. BNC қосқышы бар коаксиалды желі
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RG-8A/u сымы ең жақсысы, бірақ қымбатырақ  желі болып та-
былады. Ол желілік технологиялар саласында 10 Base-5 ретін-
де белгілі. сондай-ақ, оның электрлік сипаттамалары дерек-
терді 10 мбит/с жылдамдықпен жіберуге мүмкіндік береді. сег-
менттің максималды ұзындығы 500 метрді құрайды. Компания 
желілерінде магистрал ретінде осылар қолданылды.  
бүгінде тек виттік  жұптар мыс кабельдері ретінде қолданыла-
ды. TP типтік желі 4 виттік жұптан тұрады. әртүрлі орындаулар 
бар. Қарапайым жағдайда төрт виттік  жұп бір қабықта (UTP) 
біріктіріледі. Күрделі нұсқа 4 экранды жұптарға(STP немесе 
FTP) ие. Кабельдің ең күрделі құрастырымы жеке экрандалған 
және қосымша ортақ экраны (SSTP) бар, төрт жұптан тұрады.
2.19-суретте желілік ажыратудың кейбір сипаттамаларын көр-
сетеді.

Қазіргі уақытқа дейін өткізу қабілетін әрдайым он есе мөлшер-
де арттыру мүмкін болды. болашақта бұл мүмкін болмайды. 
10 Гбит/с кейін 40 Гбит/с және 100 Гбит/с жүреді. 2010 жылдың 
ортасында бұл 802.2 ba стандарттарында белгіленді.
2.4.3.  Қосылу сұлбасы
Желі кабелінің төрт жұбы түстік таңбалауға ие. Алайда, сақ 
болу керек, өйткені кейбір басқа стандартты емес түсті кодтар 
да қолданылады (2.5-кесте).

2.5-кесте. Желілік ажыратқышты түстік таңбалау
байланыс Жұп № -568A  Жұп № -568B -568A түсі -568B (AT&T 258A) түсі
1 (Tx+) 3 2 ақ/жасыл жолақ ақ/қызғылт сары жолақ
2 (Tx–) 3 2 жасыл/ақ жолақ немесе 

жасыл
қызғылт/ақ жолақ немесе қызғылт

3 (Rx+) 2 3 ақ/қызғылт сары жолақ ақ/жасыл жолақ

4 1 1 көк/ақ жолақ немесе көк көк/ақ жолақ немесе көк

5 1 1 ақ/көк жолақ немесе көк ақ/көк жолақ немесе көк

6 (Rx–) 2 3 қызғылт/ақ жолақ 
немесе қызғылт

жасыл/ақ жолақ немесе жасыл

7 4 4 ақ/қоңыр жолақ ақ/қоңыр жолақ

8 4 4 қоңыр/ақ жолақ немесе 
қоңыр

қоңыр/ақ жолақ немесе қоңыр

RJ45 ағытпасы 10 Base-T-дан 1000 Base-T-ға дейінгі же лі-
лерде қолданылады. телефондық ағытпалары АҚШ-та нөмір-
ленеді-RJ Registered Jack деген мағынаны білдіреді. RJ45 
8 портқа ие. 2 жұп 10 және 100 мбит/с жылдамдық кезінде 
қолданылады, яғни олардың 4 сымы бар (жөнелтуге бір жұп 
және қабылдау үшін бір жұп). (1000 Base-T, 1GBT) бір уақытта 
барлық желілер Gigabit Ethernet-те қолданылады (2.20-сурет).
2.21-сурет. сымның түстерін және қандай ағытпаға қандай 
жұптар қосылатынын көрсетеді.
568A және 568B типті – коммутацияның екі типі бар.  Олардың 
айырмашылығы мынада: екі жұп (2 және 3) алмастырылды. 
Қосылу міндетті түрде 1:1 болуы керек.

2.1 Желілік орта
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Егер сымдарды қосу бір жағында А сұлбасы бойынша жүзеге 
асырылса, онда екінші жағында да кабельдерді қосу А сұлба-
сы бойынша жүргізіледі (2.21-сурет). 
Құрылғылар бір-бірімен өзара әрекеттесуі үшін бір шығыс басқа 
кіріске жетуі керек. әртүрлі шығыс орналасуларына желілік кар-
талар мен коммутаторлар / шоғырлағыштар ие, сондықтан ДК 
сигналды жіберу коммутаторда кірісті көрсетеді.

Кроссовер желілері 
таратқыш пен қа-
былдағыш желісін 
ауыстырады 

2.20-сурет. RJ45 сым және тарату қорабы

1
2
3

3

1 2

4

4
5
6
7
8

Коды #

T568A
RJ45 Jack

Түсі Жұп сым

Жасыл жолақ
Жасыл

Қызғылт сары 
жолақ

Көк
Көк жолақ

Қызғылт сары
Қоңыр жолақ

Қоңыр

Жұп сым

1
2
3

3

1 2

4

4
5
6
7
8

Коды #

T568B
RJ45 Jack

Түсі

Қызғылт сары жолақ
Қызғылт сары
Жасыл жолақ

Көк
Көк жолақ

Жасыл
Қоңыр жолақ

Қоңыр

RJ 45-желілік коммутаторлар Қабырғада тұратын терминал қорабы 2 ×RJ 45

Rx+

Rx–

Tx+

Tx–

1

2

3

4

5
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Станд. порт Uplink-порт Станд. порт Uplink-порт

Əдеттегі жалғау 1:1 Айқас жалғау

2.21-сурет. Сыйымдылығы RJ 45

2.22-сурет.  Кабельдердің әртүрлі айқас үлестірімі

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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Егер 1:1 қосылымы бар кабель шығу және кіру ретімен пайда-
ланылса, түйіндері бірдей құрылғылар үшін қосылу жүзеге 
асырылады. Осыған ұқсас құрылғылар, ДК ДК-ге немесе ком-
мутатор коммутаторға немесе бағдарлауыш бағдарлауышқа 
стандартты таратуда жұмыс істемейді. сондықтан кейбір ескі 
құрылғыларда таратқыштың/қабылдағыштың шықпаларын 
ажы ратып қосу үшін пайдалануға болатын ажыратып қосқыш 
жиі болады. Ескі құрылғыларда жиі екі ағытпасы бар порттар 
жиі болады, кәдімгі сымы бар ағытпа және таратқыш пен қа-
былдағышты ауыстыру жүргізетін порт. бұл ауыстырылған 
байланыс әдетте Uplink ретінде белгіленеді (магистральды 
желімен қосылу үшін). Көптеген жылдар бойы коммутаторлар 
ағытпалардың тағайындалуын автоматты түрде анықтауды 
қамтамасыз етеді және таратқыш пен қабылдағыш сигналда-
рын тәуелсіз ажыратып қосады. Желілік адаптерлер тек ішінара 
функциалдылыққа ие. тіпті сапалы роу терлер де  бұл қасиет-
терге ие емес.
Екі ДК тікелей жалғағыңыз немесе компьютерді бағдарлауышқа 
қосқыңыз келсе, жіберушімен-алушы алмасуды өз бетімен 
орындауы қажет. бұл айқасатын желілер деп аталатын немесе 
қиылысатын сымдардың көмегімен жасалады (2.22-сурет).
RJ45 қосқыштарын бөлу маңызды мәселе болып табылады: 
бір жағынан, жұптар бір-біріне өте жақын орналасқан, екінші 
жағынан 3 жұп 1 жұптың сол жағынан және оң жағынан тіке-
лей жақын орналасқан, бұл тарихи қалыптасқан. бұл жоғары 
жиіліктерде үлкен айқас кедергілерге алып келеді. 2.23-суретте 
CAT6a және CAT7 екі типтік ағытпасы көрсетілген.
GG45 – бұл CAT7 қосылу үшін әдеттегі жалғау жүйесі. 2.24-су-
ретте RJ45 және GG45 үшін ағытпалардың әртүрлі үлестірілуі 
көрсетілген.

1жұп : істікше 4, 5

2жұп: істікше 1, 2

1 2 3 4 5 6 7 8

2жұп      3жұп       4жұп

2.23-сурет. CAT 6a – (сол жақта) және cat 7 қосқышы (оң жақта)

1-жұп: істікше 4, 5
2-жұп: істікше 1, 2
3-жұп: істікше 3, 6
4-жұп: істікше 7, 8

2-жұп

1’-жұп

3-жұп

3’-жұп

4-жұп
1-жұп

1 2 3 4 5 6 7 8

6’ 3’ 4’ 5’

2-жұп 3-жұп 4-жұп
1-жұп

1 2 3 4 5 6 7 8

t бұрыштарына 
жылжытылған

(b) GG45(a) RJ45

2.24-сурет. RJ45 және GG45 салыстыру

2.1 Желілік орта
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GG45 типті ағытпалар  үшін 1 және 
3 екі ішкі жұптары қарама-қарсы 
жаққа жылжытылған. Нәтижесін-
де жұп арасындағы қашықтық көп 
болады және олар бір-біріне аз ке-
дергі келтіреді (2.25-сурет).

2.4.4. Жарықөткізгіштер (LWL)
Оптикалық толқынжолдар сымды негізде сигнал беру үшін қол-
данылатын пластикалық немесе шыны талшықтардан тұрады. 
Қысқа қашықтыққа жіберу үшін қымбат емес пластикалық оп-
тикалық талшықты кабельдер, үлкен қашықтық және кең өткізу 
жолағы үшін шыны талшықтар пайдаланылуы мүмкін.
2.26-суретте тұтас сым түріндегі (а) және шыны талшық пен 
пластик қабықшаның арасындағы гел тәрізді аралық қабаты 
бар жинақы талшық түріндегі (б) жекелеген оптикалық тал-
шықтың құрылымы көрсетілген.
техникалық сипаттамалар мен әрекет ету принципі 8-тарауда 
егжей-тегжейлі беріледі.
Көптеген оптикалық талшықтық қосқыштар бар. 2.27-суретте ең 
көп таралған қосқыштар көрсетілген. Екеуі де бірмодтық және 
көпмодтық талшықтар үшін жарамды.

Жарық  өткізгіштер 
пластикалық немесе 
шыны талшықтардан 
тұрады . 

Сыртқы қабығы
(пластик)

Толтырғыш

Қабығы (шыны)

Өзегі (шыны)

(а) Толық жарық өткізгіш) (б) Шағын желі

Өзегі (шыны)

Қабық (шыны)

(a) ST істікшесі б)  SC істікшесі (в) LL істікшесі (г) 2000 істікшесі

2.25-сурет. GG45 порты

2.26-сурет. Жарық өткізгіш құрылымы     

2.27-сурет. Жарық өткізгіштердің жалпы қабылданған ағытпалары    

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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2.4.5. Сымсыз қосылыстар
сымсыз жергілікті есептеу желісі кабель арқылы жіберілмейтін 
барлық коммуникациялық қосылыстар жатады. бұл жерде IRDA 
инфрақызыл қосылымы, сондай-ақ 802.11-не сәйкес UMTS не-
месе WLAN сияқты мобильді радиобайланыс келтірілген.
IrDA: Кабельді жақын әрекетпен ауыстыру ретінде IrDA ин-
фрақызыл таратуы және Bluetooth радиохабары әзірленді. Ин-
фрақызыл жіберудің шарты тікелей көрініс болып табылады. 
Деректер беру жылдамдығы 115 кбит/с өте төмен. сол себепті 
бұл технология сирек қолданылады.
IrDA интерфейсіне тән шектеулер Bluetooth-да жоқ. 100 м-ге де-
йінгі кең диапазон және 1 мбит/с деректерді жіберудің ең жоғары 
жылдамдығы қазіргі талаптарға әлдеқайда көп сәйкес келеді.
GSM деректерді жіберуде қоғамдық мобильді желілерді пай-
даланады және сәйкесінше ақылы болып табылады. мәлімет-
терді беру кезіндегі жылдамдық 9,6 Кбит/с және өте қарапайым 
болып табылады, бірақ өте үлкен қашықтықты (бүкіл әлем бо-
йынша) қамти алады.
GPRS-деректерді жіберу, GSM сияқты, көпшіліктік мобильді 
желілерін пайдаланады. Арналарды біріктіру арқылы, яғни бір-
неше тарату арналарын пайдалану арқылы бұл жерде дерек-
терді берудің жоғары жылдамдығына қол жеткізуге болады.
UMTS-деректерді жіберуде көпшіліктік мобильді желілерді де 
пайдаланады. 
Деректерді сығуды оңтайландыра отырып, HSDPA жаңа техно-
логиясы арқылы 7,2 мбит/с дейін деректерді жіберу жылдам-
дығына қол жеткізуге жол береді. бұл әдіс стационарлық желіні 
ауыстыру ретінде пайдаланылуы мүмкін.
LTE ірі ауқымды мобильді интернет ретінде қарастырылады. 
Оның дамуы 2011 жылдан бастап үш кезеңде жүзеге асыры-
лады және 100 мбит/с дейін деректерді жіберу жылдамдығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. тек екінші кезекте LTE ұялы 
байланысқа арналған.
Радиорелелік байланыс: үлкен қашықтықтағы кабельдік желіні 
ауыстыру мақсатында, радиорелелік байланыс пункттерді 
пункт термен қосу ретінде, сондай-ақ пункттен пунктке ин-
фрақызыл ауқымындағы оптикалық жіберу үшін пайдаланы-
лады. Екі әдіс те екі станция арасындағы визуалды байланыс-
ты талап етеді. Антенналар бір-бірімен теңестірілуі тиіс-ұялы 
қосымшалар мүмкін емес. бұл егер де желіні жүргізу мүмкін-
дігі болмағанда, ғимаратты радиобайланысқа байланыстыру 
арқылы жиі іске асырылады.
WLAN 802.11 бүгінде үйде де, бизнесте де кең таралған тех-
нология болып табылады. Ол кейбір орнатуларда кабель жүр-
гізуін ауыстырады.
Жергілікті желіге WLAN қатынаудың қарапайым қол жеткізу 
нүктелері бар. WLAN бағдарлаушылары деп аталатын, кірік-
тірілген бағдарлауыштары бар күрделі құрылғылар да бар, 
олар  ішінара DSL модемімен және жергілікті желі коммутатор-
ларымен біріктірілген. бүгін әрбір ноутбук және көптеген тасы-
малды гаджеттер WLAN құрамдас интерфейске ие.

Сымсыз байланыс 
радио немесе ин-
фрақызыл байланыс-
ты пайдаланады 

IrDA: инфрақызыл 
диапазонда дерек-
терді беру қауым-
дастығы

GSM: жаһандық ұялы 
байланыс жүйесі

GPRS: жалпы пакет-
тік радиобайланыс 
қызметі

UMTS: әмбебап мо-
бильді телекоммуни-
кациялық жүйе

HSDPA желісі: кіріс 
арнасы бойынша 
жоғары жылдамдықты 
дестелік қатынау

LTE: ұзақ мерзімді 
эволюция, сондай-ақ 
4G деп белгіленеді

WLAN логикалық 
шинаны (бөлінген 
кеңістік) құрайды! 

2.1 Желілік орта
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2.5.  «Желі топологиясы» бөліміне жаттығулар 

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽
№1 жаттығу тапсырмасы
Ғимаратта құрылымдалған желіні жүргізу кезінде қандай топо-
логия қолданылады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽
№2 жаттығу тапсырмасы
Егер бірнеше құрылғылар ортақ таратуды пайдаланса, нақты 
ережелермен бөлісу қажет, яғни кім және қандай уақытта 
бөлісе алады.
сымды желілерде қандай қатынас әдісі қолданылады, ал қай 
түрі сымсыз компьютер желісінде?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽
№3 жаттығу тапсырмасы
CAT6 элементтерін және CAT5 техникалық қосылыстарын 
ағытпаларын) пайдалана отырып, желілерді жүргізу кезінде 
желінің қандай тобына қол жеткізуге болады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽   ▽    ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽            ▽
№4 жаттығу тапсырмасы
Каскадты қосылымды, жарық өткізгіштерді немесе WLAN-ды 
қоса алғанда, қандай кәдімгі желілік пайдаланғанда деректерді 
жіберудің ең үлкен қашықтығына қол жеткізуге болады?

Барлық қаты-
сушылар өткізу 
жолағын бөледі.

Сонымен не қарал-
ды?

2 Желі топологиясы және кабельдік желі
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3.  Жалпы пайдаланымдағы желілер

3.1. Стационарлық желі
барлық техникалық байланыс 
желілерінің ішінде стационарлық 
желі ең көнесі болып табылады. 
Ол базалық желіге немесе нақты 
жаһандық желіні білдіретін бай-
ланыс желісіне бөлінген және 
пайдаланушыға желіге қолжет-
кізуге мүмкіндік береді.

3.1.1. Аналогты телефон
Аналогтық телефония кезінде 
дыбыс толқындары микрофон 
арқылы электр толқындары-
на айналады. мыс сымдары 
бойынша электр сигналдары 
беріледі және басқа ұшын-
да дауыс зорайтқыш арқылы 
акустикалық сигналдарға қай-
та түрлендіріледі. бұл ретте 
естілетін диапазон 20 Гц-дан 

20 КГц-ға дейін құрағанына қарамастан, 300 Гц-тен 3,4 кГц-ке дейінгі жиілік диапазоны 
қолданылады (3.2-сурет).
Аналогтық телефон жағдайында барлық сигналдар дауыстық диапазонда беріледі, 
яғни теру туралы ақпарат, үндік сигнал, шақыру сигналы және бос еместік сигнал сөз-
бен бірге бір жолда беріледі.

Аналогты телефон 
300 Гц-дан 3,4 кГц-ға 
дейін жиілікте жұмыс 
істейді 

3.1-сурет. Әуе телефондық  желі

3.2-сурет. Телефонның жұмыс істеу принципі
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телефонды энергиямен жабдықтау сол желілер бойынша да 
жүзеге асырылады. телефондар жергілікті телефон станция-
сынан қоректенеді.
3.3-суретте уақыт өтуі бойынша телефон аппараттарының өз-
герісі көрсетілген: 

3 Жалпы пайдаланымдағы желі

3.1.2. ISDN-қызметтерді біріктіретін цифрлық желі
1970 жылдардың басында цифрлық телефондық технологиялар-
дың дамуы басталды. сол уақытта алдыңғы аналогтық телефонға 
100 жыл болды.
бұрынғы жеке қызметтерді (телефония, деректерді жіберу, факс 
және т.б. сияқты) бірыңғай желіге біріктіру міндет болып табылады. 
Жаңа және «қосымша қызметтер» деп аталатын мүмкіндік пайда 
болуы тиіс еді.
Нәтижесінде  «дауысты және деректерді жіберудің біріктірілген 
желісі» болды, ол үшін тек айтылатын ағылшын атауын табу қажет 
болды:
ISDN-Integrated Services Digital Network (қызметтер интеграциясы 
бар цифрлық желі).
бұл технология арқылы деректер цифрлық форматта беріледі, бұл 
жіберудің сапасын одан да жақсартып арттырады.
Ескі аналогтық телефонда дауыс сигналдары басқару сигналдары 
сияқты сол сызық бойынша беріледі. Нөмір теру туралы ақпарат, 
шақыру сигналы, бос емес туралы сигнал және т.б. басқару сигнал-
дары болып табылады. бұл «құрамдас сигнал беру» деп аталады. 
ISDN жағдайында сөйлеу деректері басқару сигналдарынан бөлек 
беріледі.
ISDN байланысы аналогтық сияқты, тек екі сым қолданады. мұн-
дай ISDN байланысы «базалық байланыс» деп аталады.
Базалық байланыс, номиналды жылдамдықпен дерек-
терді жіберу интерфейсі (Basic Rate Interface BRI)
ISDN базалық байланысы 2 B-арнаны және бір D-арнаны ұсы-
нады. B-арналары барлық мүмкін болатын деректер берілетін, 
деректер арнасы болып табылады. бұл тілдік деректер, сон-
дай-ақ бейнелер деректері немесе компьютердегі мәтіндік де-
ректер болуы мүмкін. D-арнасы басқарушы арна болып табы-
лады.
Аналогтық телефонда сөйлесуді орнатқан кезде, нөмірді тер-
геннен кейін бірден-бір телефонмен басқа телефон арасында 
тікелей байланыс орнатылады.

3.3-сурет. Түрлі телефондар

BRI ISDN базалық 
қосылымы болып 
табылады
D-арна: басқарушы 
арна
B-арна: деректерді 
жіберу арнасы
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3.1. стационарлық желі

Шақырылатын абонент қосылған телефон стансасынан, сөй-
лесу желісі бойынша шақырылатын телефонның қоңырауын 
орындайтын, шақырушы айнымалы тоғы беріледі. сол уақыт-
та шақыру сигналы туындайды және ол қоңырауды басқа 
соңында еститіндей етіп, қоңырау шалушы телефонға кері 
беріледі.
SDN жағдайында байланыс түбірлік тәсілімен ерекшеленеді. 
Деректер дестесі деректер арнасы арқылы жіберіледі, ал да-
уыстық арналар сол кезде әлі де пайдаланылмайды. Шақы-
рылатын телефонға қоңырау шалушы телефонының телефон 
желісі бойынша тек шағын деректер дестесі жіберіледі. Қоңы-
рау шалушы телефонға сигнал беру командасы жіберіледі. со-
нымен қатар бір уақытта қоңырау шалушының телефон нөмірі 
жіберіледі. Егер абонент бос болса және телефон шалынса, 
бұл туралы шақырушы абонентке D-арнасы арқылы хабарла-
нады. Егер телефон бос болмаса, тиісті хабар кері қайтарыла-
ды.
Егер шақырылатын абонент қоңырауды қабылдаса, сөйлеу де-
ректерін беретін B-арнасы қосылады.
ISDN деректерді жіберу жылдамдығы
B-арнаның өткізу қабілеті 64 Кбит/с құрайды. В-арна бойынша бір 
уақытта екі әңгіме жүргізуге болады.
Егер 2 B-арнасынан  артығырақ талап етілсе, бірнеше негізгі 
қосылымдарды резервтеу қажет. Деректерді жіберу үшін бірне-
ше B-арнасын бір уақытта пайдалануға болады – мұнда, желіні 
біріктіруге болады. әрине, әрбір арнаны тек бір рет қана пай-
далануға болады.
PRI бірінші реттік мультиплекстеу
бірінші реттік мультиплексті қосылыс 4-5 базалық қосылыстар-
ды талап ететін компаниялар мен мекемелер үшін арналған.

ISDN фирмалық 
байланысы PRI 
болып табылады 

базалық деңгейдегі Интерфейс 
(PRI), 64 кбит/с жылдамдықпен ар-
наны басқаратын, сондай-ақ өткізу 
қабілеті сондай 64 кбит/с арнаны 
синхрондаушы, олардың әрқайсы-
сының 64 кбит/с өткізу қабілеті бар 
30 B-арна орналасқан. сонмен қа-
тар осы бірінші реттік мультиплексті 
байланыс E1 интерфейсі деп те 
аталады.

3.1.3. Әдеттегі аналогтық 
телефон желісі (POTS)
Ескі аналогтық телефон желісі де-
ректерді жіберу желісінің атасы 
болып табылады. телефон желісі 
пайда болған кезде абоненттерді 
қосу қолмен жүзеге асырылды. бас-
ты тұлға телефоншы-бойжеткен 
болды. 3.4-сурет. 1900 ж. Блинкері 

бар  қолдық коммутатор 
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барлық абоненттер жұлдыз түрінде гі стансалармен қосылды 
(3.4-сурет).
ХХ ғасырдың басында телефон станцияларындағы қолмен 
қосылыстар біртіндеп электромеханикалыққа ауыстырылды. 
Желілер жылдам қарқынмен кеңейтілді. Жергілікті желілер 4 
деңгейі бар ауқымды иерархиялық құрылым бойынша қайта 
құрылды. Жоғарғы деңгейі орталық болды. 7 орталық станса 
болды. 10 негізгі станса орталық стансаға қосылды. әрбір ор-
талық станса 10 тораптық стансаға дейін болды. Өз кезегінде, 
тораптық стансаларға ең төмен деңгейдегі стансалар – «жер-
гілікті стансалар қосылды. «Amt» сөзі (ведомство) бұл желі 
мемлекеттік құрылым екенін көрсетеді. бұл жағдайда теле-
фон стансасы басқару пунктіне теңестірілді. Орталық телефон 
стансасының орны орталық пошта бөлімшесінің орналасқан 
жері болды. Орталық телефон стансасының орнымен әдетте 
телеграф байланысының торабы орналасқан. телеграф то-
рабы бірнеше негізгі аудандық стансаларға қызмет көрсеткен 
кезде ерекше жағдай болды (егер аудандар аз болса). басқа 
ерекшеліктер телеграф байланысы орталығы орналасқан кең 
байланыс желісі бар үлкен тораптық станцияларда болды. бұл 
әкімшілік құрылымдар мемлекеттік компания Telekom акцио-
нерлік қоғамына берілгеннен кейін толығымен таратылған және 
өзгертілген.
бұл желі иерархиясы телефон кодтары бойынша оңай таныла-
ды (3.5-сурет). Алда тұрған нөл бұл қалааралық қоңырау екенін 
көрсетеді. Егер нөмір нөлсіз терілсе, абонент сол желіде шақы-
рылады.

3-мысал:
телефон нөмірінің құрылымы:
<Қалааралық код><орталық станса> < негізгі станса><тораптық 
станса><жергілікті станса>
3.1. мысал
07471 орталық станса 7 (Штуттгарт), бас станса 4 (Ротвейл), тораптық 
станса 7 (Хехинген) және ақырында, жергілікті станса 1 (Хехинген).

Желі топологиясы – жұлдыздың кеңейтілген топологиясы 
(extended star). бірақ көбінесе барлық деңгейдегі стансаларда 
телефон қосылыстары көп 
болғандықтан, қиылысатын 
қосылыстар да орнатылған. 
Осы арқылы тор, дәлірек 
айтқанда, толық емес тор 
құрылды.
Қосылыстар телефоннан 
телефонға ауысты. сөйле-
сулер желі арқылы берілді 
(1.7.3-тарауды қараңыз).
тек 20-ғасырдың соңында 
ғана неміс Telekom-ы элек-
тромеханикалық тәсілмен 
соңғы нөмірлерді теруді пай-
даланудан шығарды.

04
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07 08

3.5-сурет. Германиядағы орталық 
стансалардың орналасуы
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3 Жалпы пайдаланымдағы желі
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содан бері телефон желісі тек электрондық желі болып табы-
лады. 3.6-сурет қарапайым сол кездегі селекторды көрсетеді.

3.6-сурет. Асыл металл  – қозғалтқыш – айналмалы қосқыш

3.1.4. Жалпы пайдаланудағы телефондық коммутациялық 
желі (Public Switched Telephone Network-PSTN)
бұрынғы иерархиялық құрылым енді толығымен жойылды. 
Енді тек екі деңгей бар (3.7-сурет):
► Жергілікті деңгей (жергілікті станса) және
► алыс қашықтықтың деңгейі (қалааралық станция).

сонымен қатар, халықаралық қатынас үшін А стансалары мен 
басқа телефон операторлары желісінде кейбір желілік өткел-
дер де бар.
басқарушы – бұл барлық қосылған станциялар мен өткелдерге 
орталық тактілік сигнал жеткізетін желі. бұл кең таралған техни-
ка үшін қажет – плезиосинхронды цифрлық иерархиялық жүйе.
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Шетелдегі басқа желілер

Ел ішінде-
гі басқа 
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SCP
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wwwGW

Дауыстық желі Басқару желісі

Деректер беру желісі
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Қазіргі телефон желісі 
тек екі иерархиялық 
деңгейге ие

3.7-сурет. 2-деңгейлі желінің қазіргі құрылымы, жергілікті станса және 
қалааралық станса

3.1. стационарлық желі
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телефон желісі арналар коммутациясынан дестелер коммута-
циясына біртіндеп ауысады. Алдағы жаңа телефон желісі NGN 
деп аталады (Next Generation Network – келесі ұрпақ желісі 
үшін). NGN IP желісіне бағытталған болады. Ол біртіндеп қол-
даныстағы желілік технологияларды алмастырады және қала-
аралық желіні стандарттауға және жеңілдетуге алып келеді.

3.1.5. Базалық желі 
Коммутацияның жеке тораптарының қосылыстары базалық 
желі (Core-Network) деп аталатын қосылыстар желісін құрай-
ды. бұл базалық желінің көп бөлігі мультиплекстелген цифрлық 
желілер арқылы іске асырылған. Физикалық негіз ретінде мыс 
желілері жұп немесе квадратор түрінде, коаксиалды кабельдер, 
радиорелелік байланыс және оптикалық талшықтар қолданыла-
ды. сонымен қатар, мультиплекстарда бірнеше арналар жаңа 
арнаға біріктіріледі. бұдан бұрын таралған PDH техникасы, 
плезиосинхронды цифрлық иерархиялық жүйе, жақында артқы 
жоспарға кетті және негізінен қолжеткізу желісінде қолданылады.
плезиосинхронды болып жылдам синхронды жіберу белгіле-
неді. «Plesio» грек тілінен шыққан және «жылдам» немесе «ша-
мамен» дегенді білдіреді. PDН жағдайында тарату жылдам-
дығы 564992 мбит/с дейін мүмкін. 3.1-кестеде өткізу жолағы 
мен белгілері келтірілген.

3.1-кесте. Еуропада (E) және Америкадағы (T) телекоммуникация 
интерфейсі)

Интерфейс тарату жылдамдығы, мбит / с
E1 2 048 мбит/с
E2 8 448 мбит/с
E3 34 368 мбит/с
E4 139 264 мбит/с
E5 564 992 мбит/с
T1 1 544 мбит/с
T2 63 128 мбит/с
T3 44 736 мбит/с
T4 274 176 Mбит/с

«Е» әрпі еуропалық интерфейстерді білдіреді. «т» әрпі амери-
кандық магистралды арнаның интерфейстері (Trunk), яғни бірне-
ше желілерді біріктіретін магистралды желіге жатқызады.
E1 интерфейсі – бұл компаниялар мен ұйымдар пайдаланған 
кездегі ISDN негізгі мультиплекс қосылымы. E2 интерфейсі іс 
жүзінде қолданылмайды. Ал енді E3 интерфейсі кәсіпорындар 
мен мекемелер қатарынан пайдаланушылардың арасында кеңі-
нен таралды.
E4 және E5 интерфейстері коммуникация саласында жұмыс 
істейтін компаниялардың желілері ішінде жиі қолданылады.
Деректерді берудің жоғары жылдамдығына қажеттілік, синхрон-
ды цифрлық иерархия (SDH) технологиясының дамуына се-
бепші болды. бұл жағдайда секундына Гигабит жылдамдықпен 
өткізу жолақтары қолжетімді болады.

3 Жалпы пайдаланымдағы желі
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3.1.6. Қол жеткізу желісі
Қол жеткізу желісі түпкі тұтынушыға базалық желіге қолжеткізуді 
ұсынады. Көбіне оны «соңғы миль» деп атайды.
Қолжеткізу желісі коммутациялық стансадан немесе желі то-
рабынан жұлдыз пішінінде конфигурацияланады. Коммута-
циялық стансада барлық тарату басталатын, басты таратқыш 
болады. мұнда тұрғын және қызметтік үй-жайлар үшін кабель-
дік тармақтағыштар қосылады. магистралды кабель арқылы 
коммутациялық станса мен кабельдік тармақтағыштарды қосу 
жүзеге асырылады. әдетте, бұл қызметті 500-1000 жұп сымдар 
орындайды. Кабель таратқыштары бар сымдар қосу торабы-
ның тақтайшасына шығарылады.
Кабель тармақтағыштарына жұлдыз әдісі бойынша түпкі пай-
даланушылар – тұрғын үйлер мен дүкендер қосылады. мұнда 
салыстырмалы түрде шағын 50-100 жұп кабельдер қолданы-
лады. әдетте, бұл сымдардың ұштары шағын кабельдерге 
өріледі. сымдар үйлердегі таратқыштарға әкелінеді.
3.8-суретте ашық тарату шкафында сымдардың қадауыштық 
ағытпалары көрінеді, олар тармақтағыштан шығады. бұл оң 
және төменгі жағындағы екі тақта.

басқа қалыптарда түпкі қосылыстардың сымдары орналасқан. 
мұнда екі түрлі құрастырым түрін көруге болады: бір жағынан, 
ескі дәнекерленген қалыптар, басқа жағынан – заманауи 
DIN-рейкалар. Олар дәнекер, бұрандалы немесе оқшаулағыш 
қосылыстардан тұрады. бұл байланыс әдісі 40 жыл бұрын 
сияқ ты, бүгінде қолданылады. Ажыратып қосқыштың екі тал-
шықты кабелінің көмегімен үйлердегі ажыратқыш сымдарымен 
қосылудағы сымдарды қосу жүзеге асырылады (3.9-сурет).
бұл реті бойынша орналасу деп аталады. Ранжир бойынша 
тұрғызу коммутациялық тақтадағы ашалық қосқышына сәйкес 
болуы тиіс.

3.8-сурет. Көшеде орналасқан таратқыш шкаф

Кеңейтілген 
жұлдыз-қолжеткізу  
желісіндегі топо-
логия  

Кабельді тар-
мақтағыштар: 
әдетте жолдың 
жиегіндегі сұр 
шкафта болады

3.1. стационарлық желі
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пәтерлерде телефон розеткаларын монтаждау кезінде ғима-
рат операторы пәтерлерді жұлдыз әдісі арқылы жалғауы тиіс. 
Кабель соңғы розеткамен – тарату қорабымен аяқталады. бұл 
қорапта «пассивті бақылау жүгі» орналастырылады, ол желі то-
рабынан беріліс пунктіне дейінгі кәбелді өлшеуге мүмкіндік бе-
реді. Осымен желі операторының жауапкершілік аймағы аяқта-
лады және үй иесінің жауапкершілігі басталады (3.10-сурет).

3.9-сурет. Телефон – негізгі (сол) және тарату желі (оң)

бастапқыда тек телефония үшін арналған болғандықтан, қол-
жеткізу желісі үлкен өткізу жолағына есептелмеген. талап 
етілетін жиілік диапазоны 300-ден 3400 Гц-ға дейін құрайды, 
яғни ол 3100 Гц өткізу жолағын қамтиды.

3.1.7. Цифрлық абоненттік желі (DSL)
Өткізу жолағының мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында жаңа 
технология әзірленді, ол деректерді қолданыстағы желі теле-
фон желілері бойынша жоғары жылдамдықпен жіберуге мүм-
кіндік береді. Шешімі DSL-цифрлық абоненттік желі болды.
бұл жағдайда әдеттегі телефон желісі бойынша сигналдар да-
уыс жиілігінен жоғары беріледі. Ол үшін абонент жағындағы 
телефон желісінде тармақтағыш орнатылады. Жиіліктік бөлу 
сүзгісі ретінде ол төмен жиіліктегі сөйлеу сигналдарын дерек-
тердің жоғары жиіліктегі сигналдарынан ажыратады (3.11-су-
рет, сол жақта). Желі операторы жағында (3.11-сурет, оң жақта) 
тармақтағыш қайта орнатылған. төмен жиілікті сөйлеу сигнал-
дары таратқышқа қосылған. Жоғары жиілікті деректер сигнал-

3.10-сурет. Үй таратқышы
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дары DSLAM мультиплексіне түседі. Осыдан роутер арқылы 
олар провайдер желісіне немесе интернетке қосылады.
DSLAM мен клиент арасындағы жолдың ұзындығы, шектеулі 
желідегі сигналдың төмендеуі жиілікке байланысты. Жиілік 

неғұрлым жоғары болса, соғұрлым күштірек болады және 
шалғай станциядағы сигнал деңгейі төмендейді. Клиент үшін 
қолжетімді деректер жылдамдығы қашықтықтан азаяды.
DSL-қосылуды орнату мүмкіндігі болуы үшін, тіпті егер де бұл 
абоненттің желілік торабы қашықтығына байланысты техника-
лық жағынан мүмкін болмаса да, әдетте стансада орналаса-
тын DSL мультиплексорларды кейде клиентке жақындатады. 
бұл үшін жарық өткізгіштер DSLAM орнатылған желілік тар-
мақтағышқа жеткізіледі.
сигнал осы жерден мыс сымының бойымен  түпкі нүктеге келіп 
түседі (3.12-сурет).

Байланыс
желісі

Internet

DSLAM

SplitterSplitter

NTBA

ПК DSL-Router/Modem

Телефон
Абонентті қосу  

Тармақтағыш

DSL-AC

Сандық 
коммутатор

3.11-сурет. DSL-қосылу

3.12-сурет. DSL-мультиплексі бар желілік тармақтағыш                   
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ХХ ғасырдың соңынан бастап кеңжолақты қосылыстарға сұра-
ныс айтарлықтай өскендіктен, осы салыстырмалы түрде тиімсіз 
желілер бойынша өте жылдам деректер ағындарын беру үшін 
үлкен күш-жігер жұмсалды (8.9-бөлімді қараңыз).
соңғы уақыт бойы провайдерлер, муниципалдық қызмет көрсе-
тушілер және мақсатты топтар жарық өткізгіштерді немесе, кем 
дегенде, оптикалық талшыққа арналған бос құбырларды төсеу-
ді көбірек жүзеге асырады. бұл жағдайда деректерді тарату 
жылдамдығы 50 мбит/с-тан 1 Гбит/с-қа дейін мүмкін.
бұл ретте «FTTH – оптикалық талшық үйге» және «FTTB – тал-
шықты жертөле қабаттарына дейін» деген ұран болып қызмет 
етеді.
ГДР 40 жылдан кейін жаңа Федералдық жерлерде телефон 
желісі өте нашар күйде болды: желі дамыған жоқ және соғыс 
соңынан бастап лайықты күйде қолдаған жоқ. сондықтан қо-
сылғаннан кейін жаңа федералды жерлерде кең ауқымды жа-
рық-су желілері салынды. телекоммуникациялық желінің бұл 
бөліктері әлемдегі ең заманауи телефон желілерінің бірі болып 
табылады.

3.2. Ұтқыр байланыс желісі
Өткен ғасырдың 60-жылдарынан бастап ұтқыр телефония мүм-
кін болды. бірінші буын кезеңінде А-желісі Германиядағы бірінші 
ұтқыр желі болды. Қосылыстар әлі де қолмен жүргізілді. содан 
кейін B және C желілері шықты, олардың негізі аналогтық техноло-
гиялар болды. Енді бұл желілерде қосылу телефоншы көмегімен 
жүзеге асырылған жоқ, абоненттер өз бетінше нөмірді тере алды. 
техникалық тұрғыдан осындай ұтқыр байланыс түрі «автоматты 
қалааралық байланыс» деп атала бастады. Ұтқыр телефонияның 
осы түрі үшін жалпы термин «қоғамдық жердегі ұтқыр радио» бол-
ды. Оның жанында, мысалы, полиция мен өрт қызметтері пайда-
ланатын жабық жердегі ұялы байланыс болды.
Аналогтық технологиялар бірінші буын мобильді байланысы 
ретінде белгіленді.
1992 жылы іске қосылған D-желі екінші буын желісі болды – 
2G-желі. Ол сөйлеуді, деректерді және қысқаша мәтіндік ақпа-
ратты (қысқа хабарламалардың SMS – жүйесі) таратудың сан-
дық желісі болып табылады.
Кейінірек қосылған Е-желі D-желі сияқты технологияны пайда-
ланады – GSM стандарты (3.2.1-бөлімшені қараңыз).
Ұтқыр байланыстың келесі буыны деректерді және ұтқыр Ин-
тернетті тарату үшін айтарлықтай үлкен өткізу қабілетін қамта-
масыз етуі тиіс. 2000 жылы Федералдық Үкіметтің тапсырмасы 
бойынша UMTS компаниясының атына аукционнан 3G желісінің 
жиілігі сатылды, бұл федералдық үкіметке 50 миллиард еуро 
көлемінде күтпеген табыс әкелді.
Екінші буындағы GSM стандарты мен үшінші буындағы UMTS 
желісі арасында аралық буын ретінде GPRS технологиясы іске 
қосылды. міне, сондықтан да ол 2.5 G желісі деп аталады.
UMTS желісінен кейін ұялы Интернет технологиясы шығарыл-
ды, онда бірінші жоспарға деректерді беру ұсынылады, сон-
дай-ақ телефон байланысы мүмкіндігі.

FTTH немесе FTTB: 
үйге дейінгі оптика-
лық талшық

A желісі: бірінші 
буын желісі
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3.2 Ұтқыр байланыс желісі

төртінші буын желісі LTE (ұзақ мерзімді даму) немесе NGMN 
(келесі буынның ұтқыр желісі) болып табылады. тиісті лицен-
зияларды федералды үкімет 2010 жылдың жазында аукцион-
нан сатты.

3.2.1. GSM, 2G желісі
2G екінші буын желісі ұтқыр байланыстың бірінші цифрлық 
желісі  болып табылады.
«Д» және «Е» неміс желілері үшін GSM (ұтқыр байланыстың 
жаһандық жүйесі)  техникалық негіз болып табылады. GMS 
200-ден астам елде 670 GSM желісі жұмыс істейтін әлемдік 
стандарт болып табылады. бұл ретте де ұқсас технология 
қолданылады. тек пайдаланылатын жиіліктерде ғана елеусіз 
айыр машылықтар болады.
Германияда GSM үшін екі жиілік диапазоны қолданылады:
► GSM900 880 – нен 960 мГЦ-дейінгі (2005 жылға дейін-890 
мГЦ-ден бастап) аралықты қолданады.
► DSC 1800 немесе GSM 1800 1710-нан 1880 мГц дейінгі ара-
лықты қолданады.

GSM желісінің құрылымы
3.13-сурет GSM ұтқыр желісін құрудың негізін көрсетеді. те-
лефон, ДК немесе басқа да КпК ұтқыр стансасы болуы мүм-
кін. Олар радио арқылы базалық стансамен (Base Transceiver 
Station) байланыстырылған.
бір немесе бірнеше базалық станса (100 дейін) бір-бірімен BSC 

GSM: 2-буын желісі 

Желінің ішкі жүйесі  (NSS)

Ішкі жүйенің базалық 
стансасы

 GPRS базалық желі 

Тел. ст-ция

SS7 желі

GPRS backbone
IP Network

Интернет
(немесе корп. желі)

MSC/VLR

BSC

BTS

PCU

GGSN

HLR
AUC
(EIR)

BTS

Интерфейс

R

A

Gb
Gr/Gs

Gn

Gi

H/E etc.

A-bis

Air
(Um)

SGSN

3.13-сурет.  GSM желісінің принципиалды сұлбасы
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(базалық станция контроллері) арқылы өзара байланысты-
рылған. BSC және оған қосылған BTS (базалық станса) BSS 
(базалық стансаның ішкі жүйесі) құрайды.
базалық стансаның ішкі жүйелері (NSS) желінің коммутацияның 
ішкі жүйесін қалыптастыратын таратқыштарға (коммутация ның 
ұтқыр орталығы, MSC) қосылады. NSS-да (басқа атау – түбір 
желісі) желінің жұмыс істеуі үшін қажетті деректер базасы ор-
наластырылады.
Ең маңызды деректер қоры және олардың қызметтері:
► HLR, Home Location Register (орналасқан жердің тірек регис-
трі) желі қатысушылары туралы мәліметтерді қамтиды
► VLR, Visitors Location Register (визитерлердің орналасу регис-
трі) желідегі ұялы қатысушылар туралы мәліметтерді қамтиды
► AUC, Authentication Center( тану орталығы): SIM картасының 
аутентификациясы үшін жауап береді
► EIR, Equipment Identity Registe (Жабдық идентификатор 
регистрі): қолданылатын жабдықтар тізімі және олардың се-
риялық нөмірлері. мысалы, жоғалған ұялы телефондарды 
анықтау және идентификациялауға арналған.

Жұмыс істеудің негізгі принциптері
түбірлік желісінің негізінде ISDN стационарлық желісінің тех-
нологиясы орналасқан. тек базалық станса мен ұтқыр станса 
арасында радио қолданылады. мұнда мысал ретінде тек GSM 
900 (3.14-сурет) қарастырылады. басқа желілер де осы прин-
цип бойынша жұмыс істейді.

Жіберу және жүктеу 
үшін Дуплекс жиілік-
тер

Радиоарна үшін
мультиплекс жиілігі

Әрбір жиілік арна-
сында уақытша 
мультиплекс

бар жиілік диапазоны екі бірдей жиілік жолағына бөлінеді – 
жоғарғы және төменгі бағыттарда (Uplink-Downlink). Жиіліктік 
мультиплекстеудің мұндай түрі жиіліктік дуплекс деп аталады 
(FDD, Frequency Division Duplexing), өйткені тек екі диапазон 
қолданылады. Жоғары және төмен түсетін диапазондар өзара 
20 мГц айырмашылығы бар.
Жиіліктік мультиплекстеу арқылы екі диапазон да екі бірдей 
диапазонға бөлінген. әрбір диапазонда 200 кГц Өткізу жолағы 
бар. Жоғары және төмен түсетін байланыс желілерінің арна-
лары жұптарға біріктіріледі. Шығыс байланыс желісінің 1-арна-
сы 890-нан 890,2 мГц-дейінгі жиілік ауқымын пайдаланады. Ол 
915-915,2 мГц жиілік диапазонын пайдаланатын  төмен түсетін 
желінің 1-арнасын қамтиды. GSM 900 жағдайында 124 арналы 
жұп қалыптасады.
әрбір жиілік арнасы уақытша мультиплекстеу арқылы 8 уақыт-
ша арнаға бөлінеді (3.15-сурет).

f  в MHz

Uplink – мобильді станциядан 
базалық станцияға жоғары бағыт

1 2 3 4 … 124
890 890.4 890.6 915890.2

Downlink – төмен бағыты
Базалық, жылжымалы станция

1 2 3 4 … 124
935 960935.2

3.14-сурет.  GSM900 жиілік диапазонын бөлу
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Tf уақыттық раманың ұзақтығы 4,615 мс құрайды. Осылайша, 
әрбір уақыт аралығы 0,577 мс ұзындыққа ие. Шақыру орын-
далған жағдайда базалық станса радиоарнаны (өрлемелі және 
төмен түсетін байланыс желілерімен) береді және онда уақыт-
ша арнаны тағайындайды. Уақыт аралығының басында және 
соңында буферлік уақыт болады, сол мезетте деректер берілуі 
мүмкін емес. бұл деректерді өңдеу уақытына байланысты, жа-
рық жылдамдығына жақын жылдамдықпен таратылса да, оны 
ескеру қажет.
Келесі мәселелер пайда болады:
Радиоарна бойынша деректерді беру уақытын ескере отырып, 
сигналдар кешігуі және осылайша сигналдар басқа арнаның 
уақыт диапазонына түсуі мүмкін. бұл екі арнаны да жарам-
сыз ететін еді. Шешімі қарапайым. Егер деректердің келіп түсу 
уақыты мақсатты мәннен тым өзгеше болса, базалық станса 
ұтқыр бөлікке деректерді бұрын жіберу деген команда жібереді. 
Егер ұтқыр станса содан кейін деректерді бұрын жіберсе, олар 
базалық стансаға жоспарланған уақытта келеді.
бұл параметр жауап сигналын кідірту уақыты деп аталады 
(TA – Timing Advance). әрбір биттің берілуінен озу 3,7 с құрай-
ды. бұл базалық және ұтқыр стансалар арасындағы 553 м 
арақашықтыққа сәйкес келеді. TA параметрінің максималды 
рұқсат етілген мәні 63 құрайды. бұл ұтқыр және базалық стан-
циялар арасындағы ең үлкен қашықтықты 35,4 км құрайды.
Ұтқыр бөлікте цифрлеу және сөйлеуді сақтау жүргізіледі. 20 мс 
кейін деректер сүзіледі және сығылады. бұл процесс үшін түр-
лі әдістер бар. Олар «сөйлеу кодектері» деп аталады (кодек 
кодер мен декодер, яғни екі бағытты кодтау және декодер 
үшін арналған). Осындай түрде алынған деректер қателерді 
табу және түзету туралы ақпаратпен қамтамасыз етілген және 
радио интерфейс арқылы беріледі.

Хэндовер (Handover)
Ұялы байланыс секторлары арасындағы абоненттік байланыс-
ты беру Хэндовер болып табылады. бұл қажет болып табы-
лады, мысалы, бір ұядан екіншісіне қозғалғанда, автокөлікпен 
жүру кезіндегі секілді, сондай-ақ, секторлардың бірін ауысты-
рып тиеу кезінде арнаны босату үшін деректер бір ұядан екін-
шісіне берілуі мүмкін. бір сектордан екінші секторға беру нүк-
телік хэндовер (InterCell-Handover) деп аталады.

1

GSM кадр ұзақтығы 4,615 ms

td = 0,5465ms

tf = 0,577ms

2 3 4

Деректер аймағы

8 1…

t  ms

3.15-сурет.  GSM900 кезіндегі TDM рамалық құрылымы

Уақытша жиектен 
шықпау – жауап сигна-
лын кідірту 

Беру арқылы уақытша 
мультиплекс
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Егер сәйкес келмейтін сапа бар болса, онда сектор ішінде 
басқа бөлінген арнаны алу орыны бар. бұл ішкі ұялы хэндовер 
деп аталады (IntraCell-Handover).

Деректерді беру жылдамдығы
GSM арқылы деректерді жіберу жоғары жылдамдықпен ерек-
шеленбейді. телефон байланысы кезінде деректер 22,8 кбит/с 
жылдамдықпен жіберіледі. GSM желісі бойынша деректерді 
беру үшін 9,6 және 14,4 кбит/с дейінгі жылдамдыққа жетеді.
бұл заманауи талаптарға сәйкес келмейді: мұндай жылдамдық 
пен берілетін деректердің көлемі кезінде  Интернетте серфинг 
қызықсыз болады.

Орналасқан жерді анықтау
Өшірілген телефонның орнын анықтауға болмайды. Қосылған 
телефон желіде анықталады. HLR және VLR деректер қоры 
арқылы, кем дегенде, телефонның ұтқыр байланыстың қандай 
сотасында екенін анықтауға болады. пассивті телефон уақыт 
өте келе желіні басқару үшін телефон түтігінің қай ұяшықта 
екені белгілі болу үшін «сәлемдесу үндерін» жібереді. те-
лефонды тасымалдау кезінде, мысалы, автомобильде, ол 
«сәлемдесуді» одан да жиі жібереді.
әдетте соттар бір-бірін жабатын болғандықтан, ұтқыр желі 
бөлігінің орналасқан жері бірнеше базалық стансаларға белгілі. 
бұл әлі де телефонның орнын одан да тарылтады. телефонды 
пайдаланған кезде, радиосигналдың ұзақтығы өлшеуге және 
өтеуге жатады. сигналдың өту уақыты бойынша, нәтижесінде 
базалық стансаға дейінгі қашықтықты өте дәл есептеуге бола-
ды. Осындай түрде, бірнеше метрге дейінгі дәлдікпен оқшаулау 
мүмкін.

3.2.2. GPRS, желі 2,5 G
Жалпы дестелік радиохабар қызметі (GPRS – Global Packet 
Radio Service) GSM үшін кеңейтім болып табылады. GSM стан-
дарты төмен өткізу қабілеті бар тұрақты деректер ағыны үшін 
әзірленген. GPRS дестелер коммутациясымен жіберуге мүм-
кіндік берді. бірнеше мобильді стансалар бірнеше арналарды 
бірлесіп пайдаланады. Қажет болған жағдайда бір станция 
бірнеше арналарды пайдалана алады, ал үзіліс кезінде басқа 
арналар басқа станциялармен пайдаланыла алады. бұл де-
ректерді беру жылдамдығын 171,2 кбит/с дейін арттыруға мүм-
кіндік береді.

Деректерді беру жылдамдығы ұлғайтылған GSM стандар-
тын дамыту (EDGE)
Желі эволюциясы үшін деректерді берудің жақсартылған жыл-
дамдығы (EDGE – Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 
GPRS одан әрі дамуы болып табылады. әрбір уақытша арнада 
GPRS деректерді беру жылдамдығы негізінде тиімді модуля-
ция әдісі арқылы 59,2 кбит/с деректерді беру жылдамдығына 
қол жеткізуге болады. Егер барлық 8 уақыттық арнасы қолда-
нылса, өткізу қабілеті 473 кбит/с жетеді.стандартты мобильді 
құрылғының тарату жылдамдығы төмен байланыс желісі үшін 
220 кбит/с және жоғары шығу үшін 110 кбит/с құрауы мүмкін.

Дестелерді жіберу 
икемділікті қамтама-
сыз етеді  

GSM үшін қарапайым 
турборежім
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3.2.3. UMTS, 3G желісі
Ұтқыр байланыс желісінің үшінші буыны әмбебап ұтқыр бай-
ланыс жүйесі (UMTS – Universal Mobile Telecommunications 
System) болып табылады. Ол үшінші буынның серіктестік жо-
басымен (3GPP) стандартталған. 
UMTS 1920-2179 мГц жиілік аралығын пайдаланады. 384 кбит/с 
жіберу жылдамдығы берілуі мүмкін.

HSPA, HSDPA және HSUPA
Деректер жоғары жылдамдықты дестелік тасымалдауында (HSPA 
– High Speed Packet Access) жетілдірілген UMTS технологиясы 
қолданылады. Қазіргі уақытта HSPA-да 7,2 мбит/с дейін төмен 
түсетін байланыс желісінде және 1,45 мбит/с (5,8 мбит/с дейін) 
төмен түсетін желіде жылдамдыққа қол жеткізуге болады. бұл 
стационарлық желідегі DSL сияқты Интернетке жылдам қосылу-
мен мобильді стансаларды пайдалануға мүмкіндік береді. HSPA 
технологиясы жоғары жылдамдықты ұтқыр деректерді тасы-
малдауға (HSDPA – High Speed Download Packet Access), ұтқыр 
қашықтықтың төмен түсетін желісі және жоғары жылдамдықты па-
кеттік қатынау (HSUPA – High Speed Upload Packet Access), ұялы 
телефонмен немесе интернетпен жоғары шығатын байланыс 
желісі үшін бөлінеді.
Деректерді берудің максималды жылдамдығы алушылар сана-
тына байланысты. Қазіргі уақытта 6 санаттағы, 3,6 мбит/с дейінгі 
өрлемелі байланыс желісі бар құрылғылар және 7,2 мбит/с де-
йінгі өрлемелі байланыс желісі бар 8 санаттағы құрылғылар қол 
жетімді.10 санат үшін 14,6 мбит/с-қа дейінгі жылдамдық ең қолай-
лы жағдайларда ғана мүмкін болады.
HSPA+
Қазіргі уақытта HSPA-ны кеңейту жұмысы жүріп жатыр. 
Құрылғыларда бірнеше антенна бір уақытта қолданылады (Көп 
арналы кіріс және шығыс технологиясы (Multiple Input – Multiple 
Output). HSPA + көмегімен мәліметтерді тарату жылдамдығы 
төмендейтін байланыс желісінде 28 мбит/с-қа дейін және өсу 
желісінде 11 мбит/с-қа жетеді деп болжанады. HSPA + қашан-
нан бастап жұмыс жасайтыны әлі түсініксіз.

3.2.4. LTE-4G, NGMN желісі
UMTS және HSDPA үшін келесі технология 4-ші буынның ұтқыр 
желісі болып табылады. 4G желісі «тқыр желінің жаңа ұрпағы – 
NGMN» немесе «LTE байланыс желілерінің ұзақ мерзімді да-
муы» деп жиі аталады.
бұл технология тіпті аз қоныстанған аудандарда да Интер нетке 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. бұрын радиохабар стансала-
рында қолданылған жиіліктер осы мақсат үшін пайдаланыла-
ды, бірақ, енді хабар таратуды цифрлау процесінде еркін бол-
ды.
Интернет қызметтерін кең ауқымды жеткізу LTE-ді негізгі қол-
данысы болып табылады. телефония үшін бұл технология тек 
қосымша болып табылады.
LTE екі түрлі жиілік диапазонын пайдаланады.
► LTE 800 аналогтық теледидардан босатылған 790-862 мГц 
жиіліктерді пайдаланады.
► LTE 2600 2500-ден 2690 мГц дейінгі ауқымды пайдаланады.
800 мГц ауқымы үлкен сұранысқа ие. Өйткені өшу сигналы 
жиілігіне байланысты (8-тарауды қараңыз), бұл жерде өшу 
процесі ұтқыр радиобайланыстың басқа жиіліктеріне қарағанда 
айтарлықтай төмен.

3G желілердің 3- буыны

UMTS үшін Турбо 
режимі

LTE: желілердің 4-ші 
ұрпағы

LTE: әрбір үшін ұтқыр 
Интернет 
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сонымен қатар қашықтық та артады. Осылайша, бұл ауқым 
ауылдық жерлердегі интернет үшін өте қолайлы. Үлкен радио-
соттарда да 1 мбит/с өткізу қабілеті мүмкін. бұл соттың макси-
малды ұзындығы 100 км жетуі мүмкін.
Керісінше, 2600 мГц ауқымы осы аймаққа сәйкес келмейді. бұл 
ауқым халықтың тығыздығы жоғары мегаполистер үшін ерекше 
тартымды.
LTE-A немесе LTE+ деп аталатын төртінші буын желісі LTE 
кеңейтімі болып табылады. бұл стандарт деректерді берудің 
жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді – жүктеу кезінде се-
кундына 4 гигабитке дейін және көтерілетін байланыс желісінде 
секундына 1 гигабитке дейін. Қолданыстағы LTE базалық стан-
саларын LTE + түрлендіру тек станциялардың бағдарламалық 
қамтамасыз етуін жаңартуды талап етеді. 

3.2.5. 5-буынның ұтқыр желісі, 5G желісі
LTE және LTE+ – «келесі буынның ұтқыр желісінің» одан әрі ло-
гикалық дамуы 5G желісі болып табылады. бұл жағдайда де-
ректерді берудің жоғары жылдамдығына жол беретін жоғары 
жиілікті ауқымдар (6 ГГц дейін) қолданылады. Деректерді беру 
жылдамдығы 10 Гбит/с дейін мүмкін болады.
«Интернет заттар» технологиясы – Internet of Things, IoT-ұтқыр 
желілердің жаңа стандарттарына негізделген жаңа қолданбалы 
сала болып табылады.
3.2.6. Дисплейдегі көрсеткіш
Қолданылатын ұтқыр желі стандарты туралы ақпарат смарт-
фон дисплейінде көрсетіледі, бұл жағдайда – «H»:
бұл келесіні білдіреді:

Интернет көптеген 
желілерді, сервер-
лерді, қызметтерді, 
жіберу арналарын, ДК 
және т. б. құрайды. 

2G GSM, GPRS, Edge
G GPRS, 53,6 Кбит/с
E Edge, 256 Кбит/с
3G UMTS, 384 Кбит/с
H HSPA, 7,2 мбит/с
H+ HSPA+, 42 мбит/с
4G / LTE LTE – қосылу жылдамдығы 500 мбит/с дейін

3.3. Интернет
«Интернет» негізінен жоқ. «Интернет» желісі жоқ. Компьютер-
лердің, веб-серверлердің, пошта серверлерінің, қосымшалар 
серверлерінің және т.б. көптеген саны бүкіл әлем бойынша та-
ратылған. бұл компьютерлер бір-бірімен әртүрлі тәсілдермен 
байланысқан. әрбір елдің ЖОО-дарын бір-бірімен байланыс-
тыратын ғылыми желілер бар, ал кейбір жағдайларда – бұл 
неміс Telekom, ірі интернет-провайдер, энергия жеткізуші және 
т.б. сияқты үкіметтік мекемелер мен желілік операторлар желісі.
әртүрлі шағын желілерді біріктіру Интернетті құрайды.
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3.4 Кабельдік теледидар желісі

3.4. Кабельдік теледидар желісі
Кабельдік теледидар желілері коаксиалды желілерді пайда-
лана отырып салынған және кең жолақты хабар тарататын 
аудандарда үлкен алаңдарды жабады. Олардың жұмысы ра-
диохабарлар. сонымен қатар, абонентке бағдарламаларды 
тарату үшін, радиотолқын емес, ал мыс сымдар қолданылады. 
Жоғары жиілікті сигналда түрлі бағдарламаларды модельдеу 
жүреді. содан кейін сигнал қайта түрлендіріледі.
Желінің құрылысы 1982 жылы басталды, Германияның Феде-
ралды пошта қызметі бүкіл ел бойынша кеңжолақты кабель деп 
аталатын кабельді жүргізуге кірісті. Нәтижесінде әсерлі мүмкін-
діктері бар қуатты және сенімді желі пайда болды.

3.4.1. Желіні құру
3.16-сурет желілік инфрақұрылымның сұлбалық суретін көрсе-
теді:

Кең жолақты кабель 
(радио және теле-
бағдарламаларды 
таратуға арналған 
коаксиалды кабель 

Германияда кабельдік желі желілік деңгей деп аталатын 
желілерге бөлінеді. 1 және 2 деңгейлері аймақтық тарату 
желілеріне сигнал беруді қамтамасыз етеді.  3-желілік деңгей 
пайдаланушылардың әрбір үй-жайына кіруде тарату пункт-
теріне қолжетімділікке ие. 4 желілік деңгей тарату пунктінен 
үй-жайдағы кабель қосқышына дейінгі желінің бір бөлігі болып 
табылады.
Ұйым тұрғысынан қарағанда желі 4 (немесе 5) деңгейге бөлін-
ген (3.17-сурет).
► 1-желілік деңгей: студия мен теледидардың коммутациялық 
пункті арасында  
►  2-желілік деңгей: теледидардың коммутациялық пункті мен 
ретранслятор арасында 

134000 күшейткіштер
31400 км кабельдік құбыр

265000 км құбыр

50 Бас 
станциялары 1440 Бас станциялары 8,9 млн-ға жуық 

жалғанған пайдаланушылар

4,9 млн
тарату пункті

15,3 млн жуық  Haushalte 
жалғанған пайдаланушылар

2,2 млн
тармақтағыштар

1900 Hubs

3.16-сурет. ГФР кабельдік желісі мысалында желі инфрақұрылымы
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►  3-желілік деңгей: ретранслятор мен тарату пункті арасында, 
кабельді тарату желісін қоса алғанда 

► 4-желілік деңгей: тарату пункті және кең жолақты ағытпа 
(үйге арналған бөлгіші)

► 5-желілік деңгей: түпкі құралдар мен құрылғыларды қосу (су-
реттелмеген)

Кері арналы күшейт-
кіштер ккабельді 
теледидар арқылы 
Интернетке 
қосылуға мүмкіндік 
береді

Нарықты ырықтандыру барысында Германияда пошта қызметі-
не тиесілі кабельдік телевизиялық желісі сатылды. бірнеше 
компания бүгін осы желілерді пайдалануды және үнемі кеңей-
туді жалғастыруда. бүгінгі таңда kabel Deutschland, Unitymedia 
(солтүстік Рейн-Вестфалия және Гессенде) және кабелі BW 
(баден-Вюртембергте) ең ірі желілік операторлар болып табы-
лады.
Кабельдік Инфрақұрылым радио мен теледидар үшін ар-
налған – кері арнасыз, типтік хабар тарату (3.18-сурет). Дерек-
терді беру үшін кабельдер өте қолайлы. Интернетке қолдану 
үшін кері арна ғана жетіспейді.

Қолданыстағы желілік компо-
ненттерді ауыстыру 
немесе жаңарту арқылы, 
бірінші кезекте екі бағытта да 
деректер алмасу мүмкіндігін 
құру қажет.
Қазіргі заманғы кабельдік 
желілер бүгінде екі бағытты 
болып табылады (3.19-сурет).

Кешенді құрылым: əртүрлі провайдерлерден төрт желілік деңгей

1-деңгей 2-деңгей 3-деңгей 4-деңгей 

Құрылым

Қызмет көр-
сетуші 
кəсіпорын

Бағдарламаларды жазу 
жəне жіберу

Жалпы қолжетімді

 Жеке

Аналогтық жəне цифрлық
сигналдарды бөлу, кодтау

Аймақтық сигнал тарату Үй-жайлардың ішінде 
сигналды бөлу

 Германия кабелі

Unitymedia

 SES ASTRA

Eutelsat

3 Провайдер

 Германия кабелі

Unitymedia

BW кабелі

3 деңгейлі-провайдер

4 деңгейлі-провайдер

Жеткізуші үй-жайда 
қызмет көрсету.
Үй-жай иесі

Кабельдік желі

Функция

ÜP

ÜP

ÜP

3.18-сурет. Радио, теледидар 
және деректерді беруге арналған 
мультифункционалды қосқыш

3 Жалпы пайдаланымдағы желі

3.17-сурет. 4  деңгейлі желінің инфрақұрылымы
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3.5 VoIP–IP хаттамасы бойынша сөйлеуді жіберу

Интернет Телебағдарламаларды 
жеткізу Кабельдік модем

CMTS

«Компьютер-кабель» интерфейсінде кабельді модем қажет. 
бұл телефон желісіндегі DSL модеміне шамамен сәйкес келеді. 
әдетте ол Ethernet интерфейсі немесе USB қосылымы болып 
табылады. әрине, нарықта WLAN кабельді модемдер де бар.
Желінің екінші жағында қашықтағы тізбек станциясы – кабельдік 
модемдердің бас станциясы (Cable Modem Termination System) 
орналасқан. CMTS-DSL қолжеткізу мультиплексы тәріздес. Кон-
фигурациясына байланысты CMTS 10 000-дейін түпкі пайдала-
нушыларға қызмет көрсете алады.

3.4.2. Кабельді теледидар желісі арқылы Интернетте 
деректерді беру жылдамдығы
Қазіргі уақытта 6 мбит/с және 460 кбит/с, 32 мбит/с және 
2 мбит/с жылдамдық қолжетімді болып табылады.
техникалық тұрғыдан алғанда, деректерді беру жылдамдығын 
айтарлықтай арттыру мүмкіндігі бар, мұны жақын болашақта 
күтуге болады.

3.5. VoIP-IP хаттамасы бойынша сөйлеуді жіберу
Ескі аналогтық телефондарды пайдалану жоққа шығып жатыр. 
VoIP ескі телефондарды ауыстырады және жаңа функционал-
дық мүмкіндіктерді ұсынады.
VoIP телефоны аналогты-цифрлық түрлендіргіші және микро-
фоны бар микроконтроллерден, дауыс зорайтқышы және желі-
лік қосқыштары бар цифрлық-аналогты түрлендіргіштен тұрады.
әдеттегі телефондағыдай, микрофоннан дауыс айнымалы 
токтың аналогтық сигналына айналады. бұл бекітілген уақыт 
кезеңінде аналогты-цифрлық түрлендіргіш микроконтроллерде 
жүреді. белгілі бір мәндер саны желі бойынша кезекті деректер 
дестесін жіберу үшін контроллерде сақталады.

Олар бір мезгілде радио/теледидар, интернет және телефонды 
(VoIP негізінде IP хаттамасы бойынша – сөйлеуді тарату) пай-
далана алады, бұл TriplePlay деп аталады  (деректерді, бейне 
және сөйлеуді таратудың кешенді кеңжолақты арнасы).

TriplePlay: радио желісі 
(радио және теледи-
дар) интернет және 
телефония

3.19-сурет. Телевизиялық кабель арқылы Интернетке кіру
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бұл ретте дестелер жоғалуы немесе белгісіз уақыт жолда бо-
луы мүмкін.
Кіріс дауыстық дестелері алдымен буферге түседі, содан кейін 
дестелердің мазмұны телефонға немесе дауыс зорайтқышқа 
цифрлы-аналогтық түрлендіргіш арқылы шығарылады.

Жіберу алдында сөйлеуді түрлендіру және деректерді қысудың 
әртүрлі әдістері бар. бұл рәсім кодек деп аталады. Кодек – бұл 
Coder/Decoder-ден қысқарту. ISDN телефонындағыдай дауыс 
сапасы бірдей болуын қаласақ, G.764 кодегі қолданылады. Үл-
кен көлемді деректерді бере отырып, өте жақсы дауыс сапасын 
қамтамасыз ететін кодектер бар. сондай-ақ шағын трафикті 
талап ететін кодектер де бар, демек дауысты беру сапасының 
нашарлауына себепші болады.
VoIP пайдалану үшін VoIP телефоны қажет емес. VoIP бағдар-
ламасы бар, гарнитура немесе микрофоны және динамигі 
бар компьютер жеткілікті. бүгін әрбір ДК дыбыс картасы бар. 
Ноут буктер мен планшеттерде микрофон мен динамиктер ор-
натылған. «бағдарламалық телефондар» деп аталатын қосым-
шалар барлық кең таралған операциялық жүйелер үшін тегін 
жүктеу үшін қолжетімді.
Көптеген DSL немесе кабелььдік бағдарлауыштар қажетті аппа-
раттық және бағдарламалық жасақтаманы қамтиды, мысалы, 
Fritz! Box Fon. тек ескі телефонды өзіңнің бағдарлауышқа қосу 
керек және телефон байланысын қамтамасыз етуге болады.

Желі/ интернет

A/D

Eth

D/A

A/D

Eth

D/A

00101
01111

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

00101000101
01111010011

VoIP бағдарламасы 
бар микроконтроллер

VoIP бағдарламасы бар 
микроконтроллер

3.20-сурет. VoIP телефондары деректер пакеттерін жібереді

3 Жалпы пайдаланымдағы желі



75

3.6 IoT – технологиясы «Интернет заттар»

бұдан әрі VoIP провайдері қажет. Ол «сөйлесулерді» жеткізуді 
қамтамасыз етеді. әрбір VoIP телефонына оның IP-мекенжайы, 
телефон нөмірі немесе телефон идентификаторы оның IP-ме-
кенжайымен салыстырылуы тиіс. мұны қызмет провайдері 
жасайды. 0123-456789 телефон нөмірінен URI (ресурстың сәй-
кестендірілген идентификаторы) жасалады, яғни интернет аты. 
берілген жағдайда бұл 9.8.7.6.5.4.3.2.1.9.4.e164.arpa.
бұл интернет атының мағынасын ашу (6.7.2 DNS бөлімін қа-
раңыз) «arpa» жоғары деңгейлі доменінен тікелей басталады. 
бұл аз инфрақұрылымдық TLD бірі. Оның астында «e164» до-
мені бар. бұл домен телефон нөмірлерін орнатуды реттейтін 
стандарттың атауы болып табылады. Одан әрі біз сандарды 
оңнан солға оқимыз. біріншісі – Германия үшін елдің коды-49. 
содан кейін кері тәртіппен телефон нөмірі (49 орнына нөлсіз) 
жүреді. Арнайы DNS қызметі енді телефон нөмірінің URL ме-
кенжайы бойынша IP мекенжайын анықтай алады.
Интернеттегі басқарушы сервер қосылыстардың орнатылуын 
және үзілуін бақылайды. бұл хаттамалар негізінен сеансты 
басқару үшін бастамалау хаттамасы (SIP) және сөйлеу дерек-
терін беру үшін нақты уақыттың транспорттық хаттамасы (RTP) 
қолданылады.

3.6.  IoT – технологиясы «Интернет заттар»
техникалық революция қазіргі уақытта қарқынды жүріп жатыр 
және біздің өмірімізге және тікелей айналамызға терең енеді. 
Cisco компаниясының айтуынша, «Интернет заттар» «Интер-
нет барлығы» болып табылады. Ол біздің пәтерлерге, үйге, 
жұмыс орындарына, фабрикаларға, біздің айналамыздағы бар-
лық дерлік қоршаған ортамызға кірмекші.
Енді желіде кішкентай және өте кішкентай микроконтроллерлер 
өзара әрекет ете алады.
Автомобильдердегі желілердің жоғары жылдамдығына баса 
назар аудара отырып, екі жаңа желілік стандарт әзірленді. 
Олар сондай-ақ құрылыс технологияларында өте жақсы пай-
даланылуы мүмкін (ақылды үй). бұл мақсат үшін бір ғана виттік 
жұп қолайлы. Fast Ethernet нұсқасы экрандауды қажет етпейді. 
Гигабиттік опция тек бір виттік жұпты қамтиды. Алайда, жоға-
ры тарату жиіліктерін пайдалану салдарынан айқас бөгеуілдер 
қатты байқалады. сондықтан бұл нұсқада экрандалған жұптар-
ды пайдалану керек.

�SIP-сервер

3.21-сурет. Интернет арқылы VoIP-байланыс
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IEC 802.3 ab – 1000Base-T1 стандарты Fast Ethernet үшін бір 
виттік жұпты (T1) анықтайды. 802.3 ab-1000Base-T1 мЭК стан-
дарты Gigabit Ethernet үшін бір виттік жұптан (T1) регламент-
тейді. IEс 802.3 ba – Pol (кабель бойынша қорек) басқа стан-
дарты деректерді беру арнасы арқылы Ioт құрылғыларының 
қашықтан қорек көзін анықтайды. бұл ретте 50 Вт қоректену 
қуаты рұқсат етіледі. Кабельдің максималды ұзындығы 15-тен 
40 метрге дейін тұрады. 

3.7.  «Жалпы пайдаланымдағы желі» бөліміне арналған 
жаттығулар»

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1 жаттығу тапсырмасы 
Аналогтық телефон қосқышының
өткізу ені қандай (3.22-сурет)?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2 жаттығу тапсырмасы
Ұялы байланыста мультиплекстеудің қандай технологиялары 
қолданылады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3 жаттығу тапсырмасы
Ұтқыр телефон базалық стансадан алыс болса, қандай мәселе-
лер туындауы мүмкін (3.23-сурет)? бұл мәселе қалай шешіледі?

Өткізу ені f

0,7

1

U

f

3.22-сурет. Аналогтық 
телефонның өткізу ені

Базалық станса

Ұтқыр телефон

3.23-сурет. Ұтқыр байланыс
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1 қабат: Төменгі қабаты

2 қабат: Аралық түбі

3 қабат: 1толтыру қабаты 

4 қабат: 2 толтыру қабаты 

5 қабат: Аралық қабат

6 қабат: Жоғарғы қабат

7 Қабат: Безендіру

«Шварцвальд» көп деңгейлі моделі

4  Базалық модельдер, желілік құрылғылар

4.1 Көп деңгейлі модельдер
Көп деңгейлі модельдер өте танымал болып келеді. Күрделі 
құрылымдар оларды деңгейлік қабаттарға бөлу жолымен жеңіл-
детіледі. әрбір қабатты жеке қарастыруға болады. мамандар 
«өз» қабатымен жұмыс істейді. әр қабаттың орнын өзгертуге 
болады. мысалы қаймақ кремі бар пирогтың қабатын майлы 
кремге ауыстыруға болады немесе пудинг қабатына ауыстыру 
мүмкін (4.1-сурет). әрбір қабат басқаларға байла нысты емес. 
басқа деңгейлер үйлесімінде жекелеген модульдер күрделі 
тұтасты құрайды.

4.1-сурет. Ең танымал көп деңгейлі «Шварцвальд» моделі 
оңтүстік-шығыс Германиядан

Компьютерлік технологияда, сондай-ақ көп деңгейлі модель-
дер қолданылады: Аппараттық жабдық регистрлерге, жедел 
жадыға, енгізу-шығару және т.б. құрылғыларына қолжетімділік-
ті қамтамасыз ететін аппараттық бағдарламалардың негізі 
болып табылады. Basic Input Output System-BIOS (базалық 

Schicht 1: Boden

Schicht 2: Zwischenboden

Schicht 3: Füllschicht 1

Schicht 4: Füllschicht 2

Schicht 5: Zwischenschicht

Schicht 6: Deckschicht

Schicht 7: Verzierung

Schwarzwald-Schichtenmodell

енгізу-шығару жүйесі). BIOS 
бұл деңгейінде операциялық 
жүйе бар. Операциялық 
жү йеге қосымшалар орна-
тылған (4.2-сурет).
Қосымшалар BIOS ішкі 
бағдарламасын пайдалана-
тын операциялық жүйенің 
мүмкіндіктерін пайдаланады 

Аппараттық жабдықтар

BIOS

Операциялық жүйе

Қосымша

және ақыр соңында аппараттық басқару қамтамасыз етіледі. 
Кейбір қабаттар деңгейін өзгертуге болады, кез келген жағдай-
да бәрі де жұмыс істейтін болады. бұл жағдайда Intel процес-
сорлары немесе AMD қосымшалары бар ДК туралы айтылған.

4.2-сурет. Компьютер деңгейлері

Модельдер түсіну 
үшін қажет

Көп деңгейлі модель-
дер еңбекті бөлуге 
қызмет етеді  
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4.1.1. Коммуникация рәсіміндегі көп деңгейлі модельдер
Коммуникациялық технологиялардағы көп деңгейлі модель-
дердің тақырыбын оңай түсіну үшін келесі мәселені шешу мін-
детін алдыға қою керек:
Екі мемлекет басшылары бір-бірімен әңгімелесуді қалайды, 
бірақ өкінішке орай, бір тілде сөйлесе алмайды. тразания көш-
басшысы тек транзан тілінде сөйлейді, басқа мемлекет басшы-
сы Урубамбаның ана тілінде ғана сөйлейді. Осылайша, сөйле-
су мүмкін емес (4.3-сурет)!

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар

4.3-сурет. Бірінші деңгей

бұл мәселені өте оңай шешу мүмкін: әрбір мемлекет басшы-
сына аудармашы беріледі. Аудармашылардың қай тілде сөй-
лейтіні маңызды емес. әрбір адам тек осы тілде сөйлеуі керек 
және екеуі де жалпы шет тілінде сөйлеуі керек. Жалпы шет 
тілі – ағылшын. транзания мемлекетінің көшбасшысы өзінің 
ана тілінде сөйлейді, оның аудармашысы ағылшын тіліне ау-
дарады. Урубамба аудармашысы ағылшын тілін түсінеді және 
Урубамба елінің тіліне аударады. әрине, бұл рәсім екі бағыт-
та жұмыс істейді және мемлекет басшылары аудармашылар 
арқылы басқа жолмен бір-бірімен араласа алады (4.4-сурет).

Әрбір деңгей өзінің 
ерекше міндеті 
бар

Тік коммуника-
ция: деңгейлер 
жоғарғы/немесе 
төменгі деңгей-
мен байланысты-
рады  
 

Транзан 
көшбасшысы 

Урубамб 
көшбасшысы

4.4-сурет. Екінші деңгей

сұрақ: мемлекет басшыларын аудармашылар бір-бірімен қан-
дай тілде сөйлесетіні қызықтыра ма?
Жауап: Жоқ! бір-бірімен сөйлесу тілі толығымен тәуелсіз. Ау-
дармашылардың тек сол бір тілде сөйлесетіні маңызды (бұл тіл 
қытай, шваб немесе басқа тіл болуы мүмкін!)
Алайда, бұл мәселені шешпейді: үшінші елдің кез келген бар-
лау қызметі ортақ тілді түсінетін аудармашы болса, сөйлесуді 
тыңдай алады. сонымен қатар шешім қарапайым болуы мүм-
кін: сөз кодталған болу керек, шифрлау бойнша маман қажет! 
Екі маман да кім шифрлайды және кім шифрды ашады – тек 
екеуіне белгілі ортақ код болуы керек (бұл сондай-ақ алдын ала 
келісілуі мүмкін) (4.5-сурет).
.

Транзан 
көшбасшысы

Урубамб 
көшбасшысы

Ағылшын тіліндегі 
аудармашы

Ағылшын тіліндегі
аудармашы
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4.4-сурет. Үшінші деңгей

сұрақ: мемлекет басшысын шифрлауда қандай код қолданы-
латыны қызықтыра ма?
Жауап: жоқ!
сұрақ: Аудармашыны шифрлауда қандай код қолданылатыны 
қызықтыра ма?
Жауап: жоқ!
сұрақ: Шифрлеуші ол қандай тілде мәтінді алатыны қызықтыра 
ма?
Жауап: жоқ, ол қолданылатын тілге қарамастан әріпті басқа 
кодқа ауыстырады!
сонымен қатар, екі мемлекет басшылары бір үстел басында 
емес, әрқайсысы өз кабинетінде отырады. сондықтан сөйле-
су үлкен қашықтықта жүргізіледі. Шифрлеушілердің деректері 
қандай да бір жолмен берілуі тиіс. Ол үшін түтін және барабан 
сигналдары, альпілік мүйіз дыбыстары, телефон, телеграф, ту-
лар арқылы сигналдар сияқты көптеген мүмкіндіктер бар және 
бұл олардың кейбіреулері ғана. 
бұл мысалда барабан сигналдары келтірілген (олар сәл баяу, 
бірақ музыкамен сүйемелденуі мүмкін (4.6-сурет). 

4.1 Көп деңгейлі модельдер

Транзан 
көшбасшысы

Урубамб 
көшбасшысы

Ағылшын тіліндегі 
аудармашы

Ағылшын тіліндегі 
аудармашы

Шифрлаушы Шифрлаушы

Көлденең коммуника-
ция: деңгейлер бірдей 
деңгейде коммуника-
цияланады 

Транзан 
көшбасшысы

Урубамб 
көшбасшысы

Ағылшын тіліндегі 
аудармашы

Ағылшын тіліндегі 
аудармашы

Шифрлаушы Шифрлаушы

Барабаншы Барабаншы

4.6-сурет. Төртінші деңгей



80

сұрақ: мемлекет көшбасшыларын сөйлесуді беру қалай жүзеге 
асырылатыны қызықтыра ма?
Жауап: жоқ!
сұрақ: Қашықтықтың бөлігі ақпарат қандай тілде және қандай 
кодпен берілетіні қызықтыра ма?
Жауап: жоқ!
Қорытынды:
Коммуникация бірнеше деңгейде жүзеге асырылады. әрбір 
деңгей басқа деңгейлердің қабаттарына қарамастан қызмет 
көрсетеді. әрбір деңгей, көрінісі бойынша, көрші қабатпен бір 
деңгейде (қандай деңгейлер жоғары немесе төмен орналасқа-
нына қарамастан) коммуникациялайды. әрбір қабат (жоғарғы 
және төменгі қабаттан басқа) жоғарғы немесе төменгі деңгейге 
арналған интерфейсі бар. әрбір қабаттың өзіндік міндеті бар 
және ешқандай жағдайда басқа қабаттардың міндеттері туралы 
ойламайды.
4.7-суретте. Келтірілген үлгіні жалпы көп деңгейлі модельге 
түрлендіруді көрсетеді.

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар

Қазіргі уақытта 
жергілікті желілер 
стандарты TCP / IP 
болып табылады 

4.7-сурет. Көп деңгейлі модель жалпы көрінісі

4.1.2.  DoD моделі немесе TCP/IP моделі
Желілік әзірлемелердің басында компоненттер мен бағдарла-
малық қамтамасыз етуді өндіру жөніндегі әрбір фирма өзінің 
жеке стандартын жасады. Нәтижесінде компоненттер үй-
лесімді және өзара алмастырылатын болған жоқ. АҚШ Қорға-
ныс министрлігі (Department of Defense) суық соғыс кезінде 
және шығыс пен батыс арасындағы қару-жарақ жарысы кезінде 
істен шығуға төзімді желіні әзірлеуге тапсырыс берді (ядролық 
зымырандар кабельдерді ішінара зақымдаған жағдайда да іске 
қосылуы үшін). бұл желі моделі төрт деңгейді қамтиды және 
DOD моделі немесе TCP / IP моделі деп аталады.
бұдан басқа, ISO стандарттау институты (Халықаралық стан-
дарттау ұйымы) желілік коммуникацияларды біріздендірумен 
айналысады.

Көлденең 
коммуникация

Ті
к 

ко
м

м
ун

ик
ац

ия

1 құрыл-
ғы

2 құрыл-
ғы

n – 1 деңгей n – 1 деңгей

n деңгей n деңгей

 n + 1 деңгей 
 

n + 1 деңгей
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OSI жеті деңгейлі моделі нәтиже болды (ISO/OSI моделі деп 
аталатын ашық жүйелердің өзара іс-қимыл моделі. Жұмыс 
принципі әрқашан бірдей: DOD моделі оңай көрінеді, өйт-
кені онда қабаттар аз. мұнда, алайда, ешқандай функция-
лар түсірілмеген, бұл үшін қабатта бірнеше функциялар жи-
нақталған. Екі модельді салыстыру DOD моделіне біріктірілген 
қабаттарды анық көрсетеді. бұл жағдайда кейбір қабаттардың 
бірдей немесе ұқсас атауларға ие болуы қиындыққа алып ке-
леді, кейде шатастыруға әкелуі мүмкін. Желі қызметкері екі мо-
дельді де білуі тиіс (4.8-сурет).

7-деңгей Physical Layer
Физикалық деңгей

6-деңгей
Data Link Layer
Деректер арнасының 
деңгейі

5-деңгей Network Layer
Желілік деңгейі

4-деңгей Transport Layer
Көліктік деңгейі

3-деңгей Session Layer
Сеанстық деңгейі

2-деңгей Presentation Layer
Көрініс деңгейі

1-деңгей Application Layer
 Қосымшалар деңгейі

ISO/OSI моделі

1-деңгей Network Access Layer
Желіге кіру деңгейі

2-деңгей Internet Layer
Интернет деңгейі

3-деңгей Transport Layer
Көліктік деңгейі

4-деңгей Application Layer
Қосымшалар деңгейі

DoD немесе TCP/IP моделі

4.8-сурет. ISO/OSI –ді DOD-TCP/IP моделімен салыстырғанда 

4.1.3.  ISO/OSI көп деңгейлі моделі
OSI моделінің жеті деңгейін есте сақтау үшін бірқатар (не-
гізінен өте ақылды емес) кеңестер бар. міне тек ең танымал 
екеуі, мұнда әрбір бастапқы әріп қабаттың бірінші әрпіне сәйкес 
келеді.
1-деңгейден 7-деңгейге дейін:
«Please Do Not Throw Sausage Pizza Away“
7-деңгейден 1-деңгейге дейін:
«Alle Priester Saufen Trollinger Nach Der Predigt».
Енді коммуникация әдісі келесі күнделікті процедурамен көп 
деңгейлі модель негізінде талданады: желілік қосылысы бар 
ДК қашықтағы пошта серверінен электрондық хаттарды алады. 
талдау қосымшалар деңгейінің жоғарғы бөлігінде басталады 
және төменгі бөлігіне өтеді.

OSI моделі компью-
терде коммуникация 
процесін түсіну үшін 
жақсы қор болып 
табылады  

4.1 Көп деңгейлі модельдер
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7-деңгей: Бағдарлама деңгейі (Application Layer)
Қосымшалар деңгейінде екі қосымша бір-бірімен өзара әре-
кеттеседі (мемлекеттер көшбасшыларымен мысалы секілді). 
ДК жағында Pegasus, MS Outlook, Thunderbird, kmail және т.б. 
сияқты электрондық пошта бағдарламасы жұмыс істейді. сер-
вер жағында Qmail немесе MS-Exchange сияқты пошта сервері 
жұмыс істейді. Олар деректермен алмасу үшін бір-бірімен сөй-
леседі. Өз командалары мен төменгі қабаттардың қызметтерін 
пайдаланады.

6-деңгейі: Көрініс деңгейі (Presentation Layer)
Көрініс деңгейінде деректерді ұсыну туралы сөз қозғалады. Де-
ректерді шығару қалай жүзеге асырылады? әртүрлі компьютер-
лік сәулеттер мен операциялық жүйелер деректерді сақтау үшін 
әртүрлі форматтарды пайдаланады. Кейбір процессорларда 
жоғарғы байт сол жақта, басқаларында оң жақта орналасқан. 
Өзгермелі үтірмен сандарды ұсыну, өз кезегінде, операциялық 
жүйенің ісі болып табылады. бұл деректерді беру үшін оларды 
бірыңғай нысанға орналастыру қажет. содан кейін алушы бұл 
деректерді өзі қолданатын пішімге қайта түрлендіреді. Дерек-
терді шифрлау осы деңгейде де болады. біздің мысалда элек-
трондық пошта жіберіледі және, бұл жағдайда ол қорғалуы тиіс 
еді, бұл қабаттағы электрондық поштадағы деректер цифрлық 
көріністен және таңбалар жиынтығынан түзетіліп қана қоймай, 
олар мұнда қосымша шифрланады.

5-деңгей: Сеанстық деңгейі (Session Layer)
сеанс деңгейінде алдағы байланыс кезінде өзгертілмейтін 
сеан  с жасалады. бұл телефон қоңырауына ұқсайды. телефон-
мен сөйлесуді бастау үшін қалаған абоненттің нөмірі теріледі 
және жауап күтіледі. содан кейін абоненттер кіммен сөйлесуді 
жүргізетінін түсінуі үшін бірнеше елеусіз сөйлемшелермен ал-
масу жүргізеді. Егер қосылыста қате болғаны анықталса, әңгіме 
дереу тоқтатылады. Егер қажетті абонентпен байланысты-
рылған болса, онда әдеттегі әңгіме басталады. сөйлесуді не-
месе сессияны аяқтау әңгімелесушілер қоштасып, түтік орнына 
ілінгенде орын алады. сеанс сәтті байланыс пен сөйлесудің 
аяқталуы арасында үздіксіз әрекет етеді.

4-деңгейі: Көліктік деңгей (Transport Layer)
Көліктік деңгей жоғарғы қабатпен берілетін барлық дерек-
терді тасымалдауға жауап береді. бұл деңгей, сондай-ақ де-
ректердің дұрыс келіп түскенін қадағалай алады және қажет 
болған жағдайда оларды қайта жібереді. Егер деректер мазмұ-
нының көлемі тым үлкен болса (мысалы, хатқа кірістірілген  
ауыр файл бар), онда деректер неғұрлым ұсақ сегменттерге 
бөлінеді және оларды қабылдау кезінде дұрыс тәртіпте қайта 
жинауға болатындай етіп нөмірленеді. бұл деңгейде бағдарла-
ма мақсатты компьютерге жіберіледі. мұнда порттардың нөмір-
лері қолданылады.

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар
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3-деңгейі: Желілік деңгей (Network Layer)
Желілік деңгей деректердің сегменттерін тиісті желіге және 
компьютерге адрестеуді орындайды. мұнда пошта клиенті 
пошта серверіне адрестеу жүзеге асырады, ал пошта сервері 
өз деректерін пошта клиентінің адресіне ДК-не жібереді.
Желілік адрестер символдық, логикалық адрестер болып та-
былады. Олар желілік әкімшісімен қолмен тағайындалады не-
месе автоматты түрде ерекшеленеді (әкімші баптаған адрес-
тер пулынан). Қазіргі кездегі TCP / IP қарапайым желілері үшін 
бұл IP-адресі немесе интернет хаттаманың адресі. Novell 
компаниясының IPX / SPX сияқты ескі желілерінде – бұл IPX- 
адрестері.

2-деңгейі: Деректер арнасының деңгейі (Data link Layer)
Деректер арнасының деңгейі компьютерлердің физикалық 
адресациясын өңдейді. бұл адрестер 1 мАс желі компо-
ненттерін жасау кезінде тіркелген, бағдарламаланған және 
бүкіл әлемде бірмәнді. Деректер арнасының деңгейі фреймге 
желілік қабаттың жоғарысында  тұрған деректер дестелерін 
қаптайды (ағылш. Frames). бұл ретте оның алдында тақырып 
(Header) және бақылау сомасы бар тіркеме (ағылш. Trailer) 
орнатылады. Жіберу үшін деректерді дайындау жүзеге асы-
рылады.

1-деңгей: Физикалық деңгей (Physical Layer)
Физикалық деңгейде 2-қабаттағы өңделген деректер тиісті та-
сығыш арқылы жіберіледі. мыс сымдары бар кезде электрлік 
импульстер кабель арқылы беріледі, ал талшықты-оптикалық 
өткізгіштерде жарықтық импульстер беріледі. мемлекет бас-
шыларымен мысалында, мұнда барабаншылар болған болар 
еді. мұнда барлық физикалық өлшемдері, сондай-ақ кернеу 
мен тоқтар, ағытпалар өлшемдері, сымдардың құрастырымы, 
сымдардың ең аз және ең көп ұзындығы және т.б. анықтала-
ды.
4.1.4. Хаттамалар пакеті (Protocol stack)
әрбір деңгей коммуникацияға арналған өз хаттамалары мен 
рәсімдеріне ие. Эталондық көп деңгейлі модельдің бүкіл бу-
масының жұмысын қамтамасыз ету үшін бір-бірінің үстіне 
салынған хаттамалардың қосындысы хаттама бумасы деп 
аталады. TCP / IP осындай хаттамалар стегінің, компьютер-
дегі  TCP/IP қолдануға арналған хаттамалар жиынтығының 
бірі болып табылады. бірде-бір желілік сәулет немесе бағдар-
ламалық жасақтама дәл осы эталондық үлгіні ұстанбайды. 
әрбіреуі деңгейлерді жинақтайды және басқа қабаттарды ішкі 
қабаттарға бөледі. Негізінде, әрдайым осы екі DOD және ISO/
OSI моделіне бағдарлануға болады.
4.1.5. Инкапсуляция (Encapsulation)
әрбір қабат жоғарыда жатқан қабаттың деректерін таңдайды 
және оларды өз тәртібіне сәйкес өңдейді. Одан әрі ол хат-
таманың (Header) тақырыбын қояды. 2 қабат тек тақырыпты 
ғана емес, тіркемені де (Trailer) қосады.
Деректер әр деңгейде «қапталады», техникалық тілде бұл ин-
капсуляция (Encapsulation) деп аталады (4.9-сурет).
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әрине, барлық рәсім екі бағытта да жүреді! Деректерді беру, 
бұрын талқыланғандай, қабаттарды жоғарыдан төмен қиып 
өтеді. Алынған деректер кері тәртіппен, төменнен жоғары қа-
рай қабаттардан өтеді. содан кейін әрбір қабат тақырып (және 
трейлер) ақпаратын жояды және қалай болжанғандай, бастап-
қы деректер қосымшалар үшін қолжетімді болғанға дейін де-
ректерді өңдейді.

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар

1-деңгей
Physical Layer 
Физикалық деңгей

2-деңгей
Data Link Layer 
Арналық деңгей

3-деңгей
Network Layer 
Желілік деңгей

4-деңгей
Transport Layer 
Көліктік деңгейі

5-деңгей
Session Layer 
Сеанстық деңгейі

6-деңгей
Presentation Layer 
Көрініс деңгейі

7-деңгей
Application Layer 
Қосымшалар деңгейі
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Hub: төлке 

4.9-сурет. Инкапсуляция

4.2. Желілік құрылғылар
Егер бірнеше станса ортаны бірлесе қолданса, бұл бөлінетін 
өткізу қабілеті бар желілер туралы болмақ. Олар бірге қақтығыс-
тық доменді құрайды. Егер екі немесе одан да көп станса бір 
уақытта беруді жүзеге асырса, ортада қақтығыстар пайда бо-
лады. станса санының ұлғаюына қарай соқтығысулар саны 
артады. стансалардың саны тым көп болған жағдайда, бай-
ланыс мүмкін болмайды және орта тұрақты бос емес болады 
(қақтығыстарға байланысты).
Кең таратылатын (ағылш. Broadcast) хабарлама – бұл желінің 
барлық абоненттерін таратылу болып табылады. Кең тараты-
латын хабарды қабылдайтын стансалар жиынтығы кеңтара-
тымды доменді қалыптастырады.

4.2.1. Қайталағыш (Repeater) және шоғырлағыш (Hub)
Егер көптеген компьютерлерді қосу үшін магистралды ұзарту 
қажет болса, онда қайталағыш деп аталатын электрлік күшейт-
кіштер қолданылады (Repeater). Қайталағыш желіде әлсіреген 
әлсіз сигналды толық амплитудасы бар сигналға қайта гене-
рациялайды (4.10-сурет). Осылайша, қайталағыш қақтығыс 
домендерін, сондай-ақ кең таратылатын доменді арттырады. 
Егер бірнеше қайталағыштарды бір қорапқа орасақ, бірнеше 
порты бар  қайталағыш, көп портты қайталағыш шығады. бұл 
компонент шоғырлағыш (Hub) деп аталады (4.11-сурет).
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4.2 Желілік құрылғылар

4.10-сурет. Қайталағыш

Осылайша, шоғырлағыштар 
қайталағыштар сияқты қақығыс-
тық және кең тарату доменін 
кеңейтеді. Дегенмен, бұл техно-
логия қазіргі уақытта тек ескі инс-
талляцияларда кездеседі.
Шоғырлағыштар мен қайта-
лағыштар тек жартылай дуп-
лексті режимде жұмыс істеуге 
мүмкіндік береді! Жалпы ортада 
тек бір пайдаланушы жіберу-
ді жүзеге асыруға құқылы, ал 
қалғандары сол мезетте ортаны 
тыңдайды (2-тарауды, CSMA/CD 
қолжеткізу әдістерін қараңыз).
4.12-суретте екі шоғырлағыш бар 
желі көрсетілген. Оның ажырауы 
жұлдыз түрінде орындалған бол-

0-порт 1-порт

2-порт

3-порт

4-порт

5-порт

0 қайталағыш

1 қайталағыш

2 қайталағыш

3 қайталағыш

4 қайталағыш

ДК 0 ДК 1 ДК 2 ДК 3

ДК 7 ДК 6 ДК 5 ДК 4

Қайталағыш 0

са да, яғни, жұлдыздың физикалық топологиясын білдіреді, ол 
логикалық шинаны құрайды, себебі шоғырлағыштардағы бар-
лық сызықтар өзара байланыстырылған. 0 шоғырлағыштар 
мен 3 ДК арасындағы желіде кездесетін екі деректер дестесі 
қақтығысты тудырады.
Қақтығыс дестелері, бірақ олар пайдалануға жарамсыз болса 
да, әлі де барлық қосылған стансаларға жөнелтіледі. мұндай 
желілік трафик пайдасыз және желілік инфрақұрылымды артық 
ауыртпалық жасайды.
Қорытынды:
Қайталағыш және шоғырлағыш қақтығыстық және кең тараты-
латын доменді арттырады. Олар деректерді бағалауды жүзеге 
асырмайды, сондықтан 1-деңгейде жұмыс істейді.

4.11-сурет. Шоғырлағыш

Мультипортты 
қайталау: Hub

Қайталағыш және 
шоғырлағыш 1 деңгей-
де жұмыс істейді  
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4.12-сурет. Желідегі қақтығыс

4.2.2. Көпір (Bridge) және коммутатор (Switch)
Желілік трафикті барынша оңтайландыру үшін кейбір «интел-
лект» бар желілік құрылғы қажет. Ол ақаулы, даулы деректер 
дестелерін сүзуге және оларды жібермеуге арналған. Екінші 
жағынан, құрылғы дестелерді өткізуі керек, егер олар басқа 
желі сегментіне тиесілі болса. бұл желінің кеңеюі жағдайы бол-
са да, қақтығыстық доменді азайтуға мүмкіндік береді.
Желілік көпірдің (Bridge), қайталағышқа қарағанда, кіріс дерек-
терін  сүзгілеу логикасы бар. Келесі мысалда (4.13 сур.) A және B 
компьютерлері бар желі сегменті көрсетілген. бұл желі сегменті 
1 көпір портына қосылған. C және D компьютерлерінің төменгі 
сегменті 2 көпір портымен қосылған. Көпір қосылған компью-
терлер үшін көпір портынан белгіленген кесте бар. стансалар 
олардың MAC-адрестері бойынша сәйкестендіріледі (2-дең-
гей). әрбір қосылған станция өз жазбасын алады.
Көпірді қосқаннан кейін бастапқыда кесте бос. Дестелердің 
жоғалуын болдырмау үшін көпір барлық дестелерді бір порттан 
басқасына жібереді. Кіріс дестелер талданады және порттарға 
MAC адрестері тағайындалады. 

Switch және Bridge 
2 деңгейінде жұмыс 
істейді 

Көпір оқиды, қандай 
компьютерлерге 
қандай ағытпалар 
қосылғанын 

ДК 0

Хаб 0

Хаб 1

ДК 1 ДК 2 ДК 3

ДК 7 ДК 6 ДК 5 ДК 4

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар
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«білім алады» көпірі! мысалы, 4.13-суретте көпір А компью-
терінің MAC-адресі 1 портына тағайындалуы тиіс деген ақпа-
рат алды. сонымен қатар, B компьютері, сондай-ақ, 1 портына  
қосылғанын, ал C және D компьютерлері 2 портына қосылған.

Көпір немесе қосқыш 
деректер ағынын 
сүзеді 

Мультипорталық 
көпір
Ауысуды қамтамасыз 
етеді 
 

4.13-сурет. Желі көпірі

Енді А компьютер деректерді B компьютерге жібереді, содан 
кейін көпір екі ДК бір портқа қосылғанын біледі, сондықтан олар 
желінің бір сегментінде. Көпір өзін пассивті етіп ұстайды. Ол 
деректерді жібермейді. Алайда, егер А компьютері деректерді 
с компьютеріне жіберсе, көпір десте желінің басқа сегментіне 
бағытталуы тиіс екенін біледі және деректерді 2 портына жі-
береді.  Көпір жиынтық ақаулы дестелерді табуы мүмкін және 

ПКА PC B

00000CAAAAAA

00000CAAAAAA

00000CBBBBBB

ПКC

1-порт

көпір

2-порт

ПКD

00000CCCCCCC 00000CDDDDDD

00000CBBBBBB

Жіберуші адресі Тағайындау адресі

MAC-адрес портт

00000CAAAAAA 1

0-көпір

1-көпір

2-көпір

3-көпір

0-порт 1-порт

2-порт

3-порт

4-порт

оларды басқа портқа бағыттамайды.
Көпір, осылайша, желіні қақтығыс-
тық домен өлшемі бойынша екі кіші 
бөледі. Кең тарату хабарлары, барлық 
абоненттерге хабарлар желінің бар-
лық абоненттеріне жөнелтуді жалғас-
тыратын болады.
Кең таратылатын домендер бөлінбей-
ді. бірнеше көпірлерді бір корпусқа 
орналастыра отырып, порттардың 
саны ұлғайған көпір – мультипорталық 
көпір алады. бұл компонент қосқыш 
(Switch) деп аталады, себебі ол де-
ректер дестелерін жеке порттарға 
ауыстырады (4.14-сурет).

4.14-сурет. Ажыратып 
қосқыш

Ағылш. Ажыратып қосқыш

4.2 Желілік құрылғылар
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Қазіргі уақытта қайталағыштар да, шоғырлағыштарда да, көпір-
лер де пайдаланылмайды. Жергілікті желілерде тек коммута-
торлар ғана қолданылады. Коммутатор, көпір сияқты, коммута-
тор портының MAC-адресінің тағайындалуы жазылған көпірлер 
кестесі бар.
Коммутаторлар үшін виттік жұп қажет. Коаксиалды кабель-
дері бар коммутаторлар жоқ. бұл технология толық дуплексті 
берілуге мүмкіндік береді. 100 мбит/с кабель болған кезде та-
рату бағытында және қабылдау бағытында 100 мбит/с бола-
ды, сондықтан бірге – 200 мбит/с. Егер коммутатордың әрбір 
портына тек бір ғана станса қосылса, ол «толық коммутацияла-
натын желі» деп аталады (4.15-сурет). станса басқа біреумен 
желіні бөлу қажет емес болғандықтан, мұндай желі толығымен 
коллизиядан бос! бұл жағдайда микросегментация туралы ай-
тады! бүгінде бұл қалыпты жағдай, барлық жаңа желілер ми-
кросегменттелген.

Әрбір коммутатор 
порты коллизиялық 
домен құрады

Twisted Pair: виттік 
жұп

Толық коммута-
цияланатын желі 
қақтығысқа ұшыра-
майды 

Бағдарлауыштар
3 деңгейде жұмыс 
істейді 

4.15-сурет. Коммутациялық желі

Қорытынды:
Коммутатор желіні ұсақ қақтығыстық домендерге бөледі. Кең 
таратылатын домендер бөлінбейді. Коммутатор MAC-адрес-
терін бағалайды және 2-деңгейде жұмыс істейді. Коммутатор 
желі сегменттерін қосады.

4.2.3. Бағдарлауыш (Router)
Желіні бөлу үшін оларды тек сегменттерге ғана емес, жеке 
желілерге бөлу қажет.
бұл тапсырма бағдарлауышпен орындалады (4.16-сурет). Ол 
желілік адресті (3-деңгей) бағалайды және нақты желіге тиесілі 
дестелерді ғана жібереді. Кең хабар таратылмайды.

ДК 0

1-қосқыш

2-қосқыш

ДК 1 ДК 2 ДК 3

ДК 7 ДК 6 ДК 5 ДК 4

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар
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IPX/ SPX және TCP/IP сияқты әртүрлі желілік хаттамалардың 
бағдарлауыштары мултихаттамалы бағдарлауыштар (Көп 
функциялы бағдарлауыш) деп аталады.

4.3 Желілік қорғаныс құрылғысы (Firewall)

4.16-сурет. Бағдарлауыш тәуелсіз желілерді қосады

Қорытынды:
бағдарлауыш үлкен желіні ұсақ желілерге бөледі. Немесе әр-
түрлі желілерді өзара қосады. әрбір бағдарлауыштардың порты 
қақтығыстық және кең таратылатын доменді құрайды. бағдар-
лауыштар желілік адресті бағалайды (мысалы, IP-мекенжайы) 
және сондықтан да 3-деңгейде жұмыс істейді (4.17-сурет).

Жергілікті желі A
20.0.0.0/8

20.1.2.3 25.4.5.6

Жергілікті желі B
25.0.0.0/8

4.17-сурет. Бағдарлауыш 3-деңгейде жұмыс істейді

бағдарлауыштар 3-деңгейде жұмыс істейді және желі адрес-
терін өңдейді. Коммутаторлар 2-деңгейде жұмыс істейді және 
MAC-адрестерін өңдейді. Шоғырлағыштар адрестерді өңде-
мейді және 1-деңгейде жұмыс істейді.

4.2.4. Шлюз (Gateway)
OSI моделінің барлық деңгейінде жұмыс істейтін желілік 
құрылғылар шдюз деп аталады. Шлюздер жиі бір техноло-
гиядан екіншісіне, мысалы, IP-телефониядан жергілікті желі 
арқылы ескі телефон жүйесіне немесе телефон желісіне ауы-
суды қалыптастырады.

4.3. Желілік қорғаныс құрылғысы (Firewall)
брандмауэр (Firewall) – бұл жергілікті желіні шабуылдардан 
және зиянды бағдарламалық жасақтамадан қорғайтын желілік 
құрылғы. Жиі брандмауэр Интернетке шығуға арналған роутер-
ге орнатылған.

1-деңгей

Жіберуші

LAN 1 LAN 2

2-деңгей

3-деңгей

4-деңгей

5-деңгей

6-деңгей

7-деңгей

1-деңгей

Бағдар-
лауыш
Ауыстырып
қосқыш
Хаб

2-деңгей

3-деңгей

1-деңгей

Қабылдаушы

2-деңгей

3-деңгей

4-деңгей

5-деңгей

6-деңгей

7-деңгей

Әрбір бағдарлауыштар 
кең тарату доменін 
жасайды 
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Негізінде, брандмауэрдің екі түрі бар:
► Дестелерді сүзу
► Күйін қадағалайтын сүзгілеу

Дестелерді сүзу кіріс 
дестелерді тексереді 
және оларды әрі қарай 
бағыттау керек пе, 
екеніне шешім қабыл-
дайды 

Мазмұн бойынша 
сүзу дестелердің 
ішіне қарап, мазмұнға 
байланысты одан 
әрі жіберілген шешім 
қабылдайды 

4.18-сурет. Брандмауэр ЖЕЖ қорғайды

Дестелерді сүзу брандмауэрдің көмегімен кіріс дестелерін, олар 
TCP немесе пДХ ашық портына жіберілген бе деп тексеруді жү-
зеге асырады. Олар жабық портқа адрестелген жағдайда, олар 
брандмауэрде бұғатталады. (5-тарауды қараңыз, «Адрестеу»)
Одан әрі бағалау жай-күйіне байланысты дестелерді тексер-
генде орындалады (Stateful Packet Inspection). бұл ретте ашық 
байланыс сеанстары тексеріледі. TCP бойынша деректер жі-
берілген жағдайда (6.2-тарау) деректерді беру алдында сеанс 
орнатылады. Жіберу аяқталғаннан кейін бұл сеанс қайтадан 
жабылады. бұл ашық сеанстар күйін бақылау арқылы тек-
серіледі және егер қажет болса, деректер алмасу барысында 
тым ұзақ ашық болса, жабылады.
Күйін қадағалайтын сүзгілеу кіріс деректердің мазмұнын тексе-
реді. мысалы, электрондық пошта немесе веб-беттер мазмұ-
нындағы вирустар мен басқа да зиянды бағдарламаларды 
анықтауға және бұғаттауға болады. мазмұнның сүзгілері жеке 
IP адрестерін немесе веб-сайттарды бұғаттау үшін де пайда-
ланылуы мүмкін. әкімші осы беттерге жергілікті желіден кіруге 
болмас үшін бұғатталған URL адрестерінің тізімін жасай алады.
порттарды ашу және жабу рәсімі және кері қайтару тізімдерін 
баптау келесі шағын тарихты көрсетеді:
Үш Ат-менеджерлері қонақжай барында кездеседі. Ағылшын-
дық былай дейді: «Елімізде тыйым салынбаған барлық нәрсе 
рұқсат етілген! Неміс былай дейді: «бізде бәрі рұқсат етілме-
ген!» Итальяндық күліп, былай мәлімдейді: «бізде бәрі рұқсат 
етілген, әсіресе тыйым салынғандар!»
бұл туристер өз еліне қалай баға берсе, сондай-ақ брандмау-
эрге деген көзқарастар да ерекшеленеді.
брандмауэрдің міндеті-желіні жалпы қол жетімді желіден оқ-
шаулау және тек белгілі бір желіге кіруге рұқсат ету. Екі негізгі 
нұсқа бар:

LANInternetИнтернет
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4.4 Қарусыздандырылған аймақ (ҚА)

Қара тізім (Blacklist) тыйым салынбаған барлық рұқсаттарды 
енгізеді. барлық басқа қолжеткізу  рұқсат етіледі. Ақ тізіммен 
барлық рұқсат етілген қолжетімділік енгізіледі. барлық басқа 
трафик бұғатталады.
бұл абзацтың мазмұны туристердің тарихын еске салады.

4.4. Қарусыздандырылған аймақ (ҚА) 
Қарусыздандырылған аймақтың мәні деп корпоративтік желі 
мен Интернет арасындағы желі түсініледі. 
Екі деңгейлі ҚА

4.19-сурет. Екі деңгейлі ҚА

брандмауэр ҚА сыртқы шабуылдардан қорғайды. басқа бранд-
мауэр ҚА ішкі жергілікті желіге қосады. Осылайша, жергілікті 
желі қос қорғанысқа ие, ал сырттан басып кіру қиын болады. 
бұл рәсімді зиянкестер үшін одан әрі қиын ету үшін сыртқы 
және ішкі брандмауэр үшін әртүрлі жүйелерді пайдалану қажет.
ҚА-та компьютерлер бар, олар сырттан қол жетімді болуы тиіс, 
мысалы, пошталық сервер немесе дүкендер жүйесі. Қарусыз-
дандырылған аймақтағы компьютерлер де хост-бастиондар 
(Bastion Hosts) деп аталады, өйткені олардың қорғанысы бас-
тионның артында орналасқан.
Кейбір әкімшілер ҚА-қа сондай-ақ еліктірушілерді орналасты-
рады. «Еліктірушілер» – бұл хакерлік шабуылдардың оңай құр-
бандары болатын серверлер, бірақ оларды пайдалану туралы 
деректерді қамтымайды. Осыған орай зиянкестер жалған жол-
мен жіберіледі.

LANDMZИнтернет

Пошта сервері Дүкен сервері

Blacklist = Қара Тізім
Whitelist = бәрі, рұқ-
сат етіледі

ҚА интернет пен 
корпоративтік ЖЕЖ 
арасындағы аралық 
желі болып табылады
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Бір деңгейлі ҚА

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар

Бір деңгейлі ДМЗ 
бірнеше бір-бірінен 
оқшауланған желілері 
бар 

Желі виртуалды 
сипатқа ие болады 
және бағдарламала-
нады 

4.20-сурет. Бірдеңгейлі ДМЗ

бір деңгейлі брандмауэр тұжырымдамасы екі деңгейлі бранд-
мауэрге қарағанда қарапайым.
брандмауэрдың бірнеше LAN порты бар. Жергілікті желі ішкі 
LAN қосады. Екінші жағынан, басқа сүзу ережелері реттелуі 
үшін DMZ компьютерлері қосылады. Екінші жағынан, сүзудің 
басқа ережелері реттелетін болуы үшін ДмЗ компьютерлері 
қосылады. әдетте, басқа лВс порты арқылы блВс кіру нүкте-
лерін бөлек басқару үшін қосуға болады. Енді бұл іс жүзінде 
қажет, өйткені көптеген қызметкерлер компанияға блВс қол-
дауымен өз құрылғыларын әкеледі және корпоративтік желіге 
қосылады.
Желі қорғанысының мұндай бір деңгейлі құрылғылары IPCOP 
немесе IPFire – Linux негізіндегі кешенді шешімдер болып та-
былады. Олар тегін (ашық бастапқы коды, GPL) және коммер-
циялық жүйелермен салыстырылады.

4.5. Бағдарламалық жасақтаманың конфигурацияланатын 
желісі (SDN – Software Defined Networking)
соңғы жылдары нарықта жаңа технология пайда болды – 
Software Defined Networks. біз оларды әлі күнге дейін білгеніміз-
дей желілер, коммутаторлар, бағдарлауыштар, брандмауэрлер 
және басқа да құрылғылардан тұрады. Олар тұрақты бекітілген 
және аппараттық құрылғыларға өте ұқсас. бағдарламалық-кон-
фигурацияланатын желі (SDN) жағдайында жүйе «Операция-
лық жүйе» болады. Олар икемділікке ие және талаптарға бе-
йімделе алады.
Алдағы уақытта желілік құрылғылардың тек бір түрі күтіледі. 
Олар өте үлкен көлемде шығарылады, сондықтан сәйкесінше 
өте қолайлы бағамен. Жұмыс және қарапайым коммутатор 
және бағдарлауыш желілік администратор көрсететін ереже-
лерге бағынады. бұл құрылғылардың қалай аталатыны әлі күн-
ге дейін белгісіз. әзірге олар «SDN қосқыштары» деп аталады.
барлық желінің жұмыс істеу ережесі SDN контроллерінде 
әкімшілік ету деңгейінде құрылады және жүзеге асырылады.  
бұл ережелер ағын кестелерінде сақталады. SDN коммутатор-
лары қажет болған жағдайда өз ережелерін иеленеді. Егер ком-
мутатор деректер пакетін бірінші рет алса, ол контроллерден 
онымен не істеу керектігін сұрайды.

ЖЕЖ

БЖЕЖDMZ

Интернет

Пошталық  Дүкен
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4.5 бағдарламалық жасақтаманың конфигурацияланатын желісі

Егер бұл пакет үшін арнайы ереже болмаса, коммутатор әдепкі 
ережені алады. Коммутатор ережені сақтайды және одан әрі 
осы пакетпен қалай жұмыс істеу керектігін біледі.
Коммутатор ережені сақтайды және одан әрі осы дестемен қа-
лай жұмыс істеу керектігін біледі.

4.21-сурет. ISDN коммутаторы бар желі

Енді құрылғының қарапайым коммутатор немесе бағдарлауыш 
ретінде жұмыс жасайтындығы маңызды емес. Ереже сондай-ақ 
дестеден бас тартуды да талап етуі мүмкін. Арнайы брандма-
уер де жоқ. Ең көп жағдайда брандмауэр ережесі SDN ком-
мутаторларына жатады. Осылайша, әрбір коммутатор желілік 
қорғаныс құралы ретінде әрекет ете алады.
Қарапайым ағын кестесінің мысалы:

4.1-кесте. Ағын кестесі
Ереже-№. Ағымдық

мәтін MAC
мақсатты 

-мAC
Ағымдық
мәтін-IP

мақсатты 
іР

мақсатты
Port

… әрекет

1 * 00:10:* * * * Port 1
2 * * * * 20 Drop
3 * * * 10.10.2.3 * Port 2
4 * * 10.10.3.5 10.20.30.* * Port 1, Port 2
5 * * 1.2.3.4 * * Drop
6

Келтірілген ағын кестесін оқу:
► №1. Ереже: мақсатты MAC арналған және 00: 10 бастап  

           басталатын барлық дестелер 1 портқа 
            жіберіледі.
► №2. Ереже: барлық     TCP порт 20 дестелері жойылады.
►№3. Ереже:                   IP-адресіне барлық дестелер 10.10.2.3 
           порт-2 коммутаторға жіберіледі.
►№4. Ереже:            IP-адресінен барлық пакеттер 10.10.3.5 
          ДК-ге желідегі 10.20.30.* 1 портына және 
           2 портына жіберіледі (мысалы, мониторинг 
          пен бақылауды жүзеге асыру үшін, нақты 
          компьютер нақты желіге жөнелтеді).
►№5. Ереже: 1.2.3.4      IP адресінен барлық дестелер жойылады.

Əрбір құрылғы 
сүзе алады

Деректер ағыны
үшін ережелер

Басқару деңгейі

Деректер 
деңгейі

Коммутатор ережені 
сақтайды және одан 
әрі осы пакетпен 
қалай жұмыс істеу 
керектігін біледі
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4.6. «Көп деңгейлі модельдер» бөліміне арналған жаттығулар»

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1 жаттығу тапсырмасы
Желілік құрылғыларды OSL және тсР/IP модельдері бойынша 
таратыңыз.
► Коммутатор:
► Шоғырлағыш:
► бағдарлауыш:
► Қайталауыш:
► Шлюз:
► Көпір:

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2 жаттығу тапсырмасы
Қандай желілік құрылғы жеке желі сегменттерін қосады, ал қай 
түрі барлық желіні (4.18-сурет)?

A ЖЕЖ B ЖЕЖ

?

?

1-сегмент 2-сегмент 

4.22-сурет. Желілік құрылғы

4 базалық модельдер, желілік құрылғылар
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5.  Адрестеу
Қазіргі уақытта OSI және TCP/IP эталондық модельдер дең-
гейлерінде түрлі адрестеулер қолданылады.

Жоғарыдан бастап, порт нөмірі 
арқылы қосымшаны адрестеу 
жүреді. төмен деңгейдегі хост 
IP-адресті алады. соңында төмен-
де желілік карталарды адрестеу 
MAC-адрес бойынша жүргізіледі 
(5.1-сурет).
порттар мен IP-адрестер логика-
лық адрестер болып табылады. 
MAC адрестері жеке адрестер 
болып табылады. порт және IP–
адрес комбинациясы ұя деп ата-
лады. Ұя формасы: IP-адрес: порт 
№, мысал, 10.1.2.3:80.
бұл қосымшаны 80 портынан 
10.1.2.3 IP-адресіне жібереді.

Адрестер

Порт

IP-адрестер

MAC-адрестерДеректерге 
сілтеме

Физикалық

Таныстырылым

Сессия

Көлік

Желі

Қосымша

Д1

Д2

Д3

Д4

Д5

Д6

Д7

№ Деңгей

5.1. Порттар – транспорттық деңгей
TCP/IP-дің 3 деңгейіндегі қабатында және OSI моделінің (көлік-
тік деңгей) 4 деңгейінде қосымшаларды адрестеу жүреді. әрбір 
қосымшаға жеке нөмір беріледі. порт нөмірі 16 биттік нөмірге 
ие.
TCP және пД хаттамаларының тақырыптары порт нөмірі үшін 
16 биттік диапазонды иеленеді. Осылайша, 216 портты бөлу-
ге болады. Ең маңызды және жалпы порттар алдын ала бел-
гіленеді. бұл 0-ден 1023-ге дейінгі порттардың нөмірлері. Олар 
жалпыға белгілі (well known) порттар деп аталады. 1024-тен 
49151-ге дейін тіркелген порттар орналасады: оларды компа-
ниялар өздерінің қосымшалары үшін тіркейді. тіркелген порт-
тардың артықшылығы – қосымша порттардың нөмірлері бо-
йынша дереу сәйкестендіріледі. Қалған порттардың нөмірлері 
65535 дейін бос және қалау бойынша пайдаланылуы мүмкін.

5.1-сурет. Адрестер мен 
деңгейлерді жалғастыру

3 түрлі адрестер 
бар:

Port, IP және MAC

Socket: ұя

L7 Қосымша

L6 Елестету

L5 сеанс

L4 транспорт

L3 Желі

L2 Деректер арнасы

L1 Физикалық

Порт-адрестер

Транспорттық 
деңгей
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   5.1-мысал:
ДК-де браузерінде терезе ашылды, адрес өрісіне домен адресі ен-
гізіледі. содан кейін компьютер атауларды IP адресіне түрлендіре 
бастайды. Ол бұл сұрауды өз желісінің конфигурациясынан 53 жібе-
рушінің жеке порты арқылы (DNS үшін) DNS-серверге жібереді. бұл 
серверде басқа қосымшалар жұмыс істей алатындықтан, тағайын-
дау да 53 порты болады. бұл осы сервердегі DNS қызметіне жүгінуге 
мүмкіндік береді.
DNS-сервер енді сұралған IP-адресті кері қарай компьютерге жібе-
реді және өз кезегінде, жергілікті DNS-портына жүгінеді.
содан кейін ДК өзінің нақты сұратуын бастайды. Ол сұратуды таға-
йындау серверіне   жібереді және сұратқан қызмет портына нөмірін 
жібереді, бұл жағдайда бұл порт 80 HTTP үшін. Жіберуші порт та  
HTTP.

Unix бар компьютерде бұл тізім /etc/services файлында анық-
талған.
Windows NT сызғышының  ішкі операциялық жүйелерімен  
мына адрес бойынша танысуға болады:
төменде ең маңызды порттар нөмірлерінің тізімі келтірілген

5.1-кесте.   Қосымшалар портының бірқатар маңызды нөмірлері

порт номері белгісі Ескерту

20 ftp-data FTP кезіндегі деректер арнасы

21 ftp-ctrl FTP үшін басқару арнасы

22 ssh Secure Shell (қауіпсіз қабықша хаттамасы) (желі 
бөлігі ретінде – бірақ кодталған)

23 Telnet терминалдың эмуляциясы

25 SMTP E-Mail жіберу

53 DNS Атауларды IP адреске түрлендіру

67 DHCP пайдаланушыларға IP адрестерін автоматты түрде 
беру

80 HTTP Веб-сервер

110 POP3 пошталық хаттама, электрондық хат алмасу

123 NTP Желілік уақытты синхрондау ХАттАмАсЫ

143 IMAP электрондық хат алмасу

443 HTTPS Веб-сервер, кодталған

1521 Oracle Oracle деректер базасына қол жетім

1723 VPN Виртуалды жеке желілер

3306 MySQL MySQL деректер базасына қолжетім

3389 RDP Windows-терминал

5190 ICQ ICQ жылдам коммуникациялық алмасу 
бағдарламасы

5432 PostgreSQL PostgreSQL деректер базасына қолжетім

6667 IRC сhat-сервер

5 Адрестеу
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5.3 MAC адрестері – желілік қатынау деңгейі

5.2. IP-адрестер-желілік деңгей
IP-адрестер адрестер кеңістігін құрылымдауға мүмкіндік бе-
реді. Олардың көмегімен компьютерлерді желілік деңгейге (OSI 
деңгейі 3) адрестеу жүргізіледі. IP-адрес нүктелермен бөлінген 
4 байттан тұрады:

сондықтан әрбір сан 0-ден 255-ке дейінгі мәндерді қабылдай 
алады. Интернеттегі әрбір торап (компьютер, сервер, бағдар-
лауыш және т.б.) бірегей IP-адрес арқылы сәйкестендіріледі. 
Шын мәнінде бұл қиын емес, жай ғана қарағыңыз келетін ин-
тернет-сайттардың IP-адрестерін енгізу қажет. Дегенмен, ком-
пьютерлердің адрестерді есте  сақтауын жеңілдету үшін ard.de 
немесе cnn.com секілді «сөйлейтін есімдер» қолданылады.

5.3. MAC адрестері – желілік қолжетімділік деңгейі
2-деңгейі аппараттық адрестерді пайдаланады. әрбір желілік 
интерфейс бірегей идентификаторға ие. Ethernet үшін бұл 
адрес MAC- адрес болып табылады. MAC Media Access Control 
ретінде шешіледі. 

L7 Қосымша

L6 таныстырылым

L5 сессия

L4 Көлік

L3 Желі

L2 Деректер 
арнасы

L1 Физикалық

IP-адрестер
ДК жүйелік деңгей

әдетте MAC-адрестер желілік карталарға үнемі жазылады 
және өзгертілмейді. Алайда, кейін бірнеше MAC ID картала-
рымен өзгеруі мүмкін. Дегенмен, кез келген амалдық жүйенің 
MAC-адресін өзгерту өте оңай, сондықтан еш қиындықсыз кез 
келген құрылғыға кез келген MAC-адресті  беруге болады. 
басқа тағы да маңызды арнайы адрестер бар, ең маңызды-
сы – кең таратылатын адрес. Кең таратылатын адрес тек 
тағайындалған адрес  ретінде пайдаланылуы мүмкін. барлық 
48 бит жоғарғы деңгейде орнатылған.
Ол былайша дыбысталады: ff-ff-ff-ff-ff-ff, барлық биттер жоға-
рыда орналасқан.
бұл адреспен интерфейс желілерінің барлығы адрестеледі. 
бұл мысалы, нақты компьютердің адресін білу қажет болған-
дағыдай жағдайда (6.7-тарауды қараңыз).
басқа арнайы адрестерге көп адресті тарату адрестері жатады. 
бұл адрестер компьютер тобын адрестеу үшін қолданылады. 
бірнеше мәрте таратудың жалпы адресі 01-00-5e-xx-xx-xx. X 
орнына топтық адрес енгізіледі.

MAC -адрестер
ДК деректер арнасы
ДК желілік картаны 
жібереді

MAC-кең тарату:
ff-ff-ff-ff-ff-ff

MAC-көп адресті 
тарату:
01-00-5e-ff-ff-ff

мАс-адрестер 6 байттан тұрады және екі диапазонға бөлінеді:
3 байт                             3 байт

жеткізу ИД              № сериялық

3 байт өлшеміндегі ИД жеткізушінің шығу тегіне көрсетеді.
Келесі 3 байт түрі мен серияның ішкі нөмірі. Оналтылық ұсыным хх-хх-хх-хх-хх-хх-
хх формасында көрсетіледі.
мАс ішкі сәйкестендіру нөмірінің бөлігі әдетте, карта мен сериялық нөмірдің 
үлгілік белгісін қамтиды. Кар жасаушылары бірнеше сәйкестендіру нөмірлерін 
пайдаланады

5.2-мысал:
Ұсыныс ондық тәртіпте орындалады:
w.x.y.z 
мысал: 134.103.220.250
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басқа да арнайы адрестер бар. мысалы, 00-00-5E-00-01-xx ме-
кен-жайы виртуалды бағдарлауыштар деп аталады, мұндағы 
xx – виртуалды бағдарлауыштың нөмірі. бұл әдіс тиімділігі 
жоғары желілерде қолданылады. бірнеше физикалық бағдар-
лауыштар логикалық виртуалды бағдарлауышқа біріктірілген.
төменде қысқа, толық емес мекенжай id тізімі берілген:

5.2-кесте. MAC-адрестердің бірнеше әріптік цифрлық белгілері

Адресті белгілеу Қолданушы/функция

00-00-AA-xx-xx-xx XEROX

00-AA-00-xx-xx-xx Intel

02-60-8C-xx-xx-xx 3COM

00-50-8B-xx-xx-xx Compaq

00-00-5A-xx-xx-xx Schneider & koch

00-00-0C-xx-xx-xx Cisco

01-00-5E-00-00-00
01-00-5E-FF-FF-FF Multicast

00-00-5E-00-01-xx Virtuelle Router
33-33-FF-xx-xx-xx IPv6 Multicast

FF-FF-FF-FF-FF-FF Broadcast

5.4. IP-адрестердің кластары
IP-адрестердің барлық диапазоны бастапқыда класқа бөлін-
ген. Осылайша, желілердің 3 мөлшері анықталды: өте үлкен 
желілер үшін A класы (224 компьютерге дейін), B класы үлкен 
желілер үшін (224 компьютерге дейін) және шағын желілер 
үшін C класы (216 компьютерге дейін).
бұл бөлу 90-жылдары IP-адрестердің жетпеуі себепті алынып 
тасталды. Дегенмен, жақсы түсіну үшін түсіндіру қажет.

5.4.1. A класы
А класы бірінші бит (ең үлкен бит) нөлге тең болуымен си-
патталады. бұл  адрестеу жүйесін әзірлеу кезінде басында 
орнатылды.A класы өте ірі 

желілер үшін

5 Адрестеу
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5.4  IP-адрестердің кластары

Екілік кодтауда келесі жазу сұлбасы пайда болады
0nnn’nnnn.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
n-желілік биттерді білдіреді. с х биттері әр желідегі компью-
терлердің адрестеріне арналған.
Осылайша, адрес диапазоны жасалады
►0000’0000.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
⇒ бірінші желі адресі: 0.0.0.0 (ондық нотация) 
     дейін 
►0111’1111. xxxx’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
⇒ соңғы желі адресі: 127.0.0.0.0 (ондық нотация)

А класында ең көп дегенде 127 желі адресі рұқсат етіледі. Осы 
желілердің әрқайсысында 224 = 16 млн. компьютерлердің адресі 
болуы ықтимал.
Анықтама бойынша таңбалар сегіздігінің біріншісі желі адре-
сіне сәйкес келеді. Қалған 3 октета хост адрестерін құрайды.

Mi: Mega Binary бұл 
екілік префикс
 R 1 048 576

Октет-8 бит қатары

Ірі желілерге 
арналған В класы 

ki: kilo Binary бұл 
екілік префикс 
R 1024

5.4.2. В класы
В класының адрестік биттері келесі 10 биттен басталады.

Екілік кодта келесі жазба схемасы құрылады
10nn’nnnn.nnnn.nnnn.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
►1000’0000.0000.0000.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
⇒ бірінші желі адресі: 128.0.0.0 
►1011’1111.1111.1111.xxxx.xxxx’xxxx.xxxx
⇒ соңғы желі адресі: 191.255.0.0.

бұл В класында ең көп 214 желі адрестері болуы мүмкін екенін 
білдіреді. Осы желілердің  әрқайсысында 216 = 64 мың компью-
тер адресі болуы мүмкін.
Анықтау бойынша алғашқы екі таңбалар сегіздігі желі адресіне 
сәйкес келеді. Қалған 2 октета хост адрестерін құрайды.

5.3-мысал: 
100-ші класс желісіндегі 100-ші компьютер:
0110’0100.0000’0000.0000’0000.0110’0100 ⇒ 100.0.0.100



100

5.4.3. С класы 
с класы келесі 110 биттерінен басталады.

C класы келесі 110 биттерінен басталады.
Екілік кодта келесі жазба схемасы құрылады
110n’nnnn.nnnn.nnnn. nnnn.xxxx’xxxx.
►1100’0000.0000.0000.0000.0000.xxxx’xxxx
⇒ бірінші желі адресі: 192.0.0.0
►1101.1111.1111.1111 1111 1111.xxxx.xxxx
⇒ соңғы желі адресі: 223.255.255.0.

Осылайша, с класы желілердің көп мөлшерін құрайды, бұл 
салыстырмалы алғанда компьютерлер адресінің аз мөлшерін 
қамтиды. Желі адрестердің ең көп саны 221 = 2 млн жетуі мүмкін.
әрбір осындай желіде  28 = 256 компьютер адрестері болуы 
мүмкін.
Анықтау бойынша алғашқы үш таңбалар сегіздігі желі адресіне 
сәйкес келеді. Қалған 4 октета хост адрестерін құрайды.

5.4.4. D класы

D класы үшін келесі диапазон қолданылады:
1110’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
► 1110’0000.0000’0000.0000’0000.0000’0000
⇒ бірінші желі адресі: 224.0.0.0
► 1110’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1111
⇒ соңғы желі адресі: 239.2555.2555.255

5.4.5. Е класы

Е класы соңында, осы дипазонды қамтиды:
1111’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx.xxxx’xxxx
► 1111’0000.0000’0000.0000’0000.0000’0000
⇒ бірінші желі адресі: 240.0.0.0
► 1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1111
⇒ соңғы желі адресі: 255.255.255.255

A, B және C кластары бір адресті тарату адресі ретінде қолда-
нылады. Олар желідегі «қалыпты» IP-адрестерді білдіреді.
D-адрестер класы бірадрестік беруді  ұсынады. Олар, мысалы, 
желілік  радио және IP теледидар үшін қолданылады.
Е-класс адресі IETF-тің (Интернеттің инженерлік жұмысшы 
тобы) зерттеу мақсаттарына арналған  және күнделікті өмірде 
пайдаланылмайды.

Шағын желілер үшін 
C класы

Кең таратылатын 
радио, теледидар 
және т.б. үшін D 
класы. 

E класы тек зерттеу 
мақсаттары үшін

IETF: Интернетті 
дамытумен айналы-
сатын Интернеттің 
инженерлік жұмысшы 
тобы

5 Адрестеу
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5.2-сурет. Кластардың пайыздық арақатынасын көрсетеді

5.5 Желі және хост бөліктеріндегі IP қатынасы

5.2-сурет. Кластар бойынша IP-адрестердің қатынасы

5.5. Желі және хост бөліктерінің қатынасы

5.5.1. Ішкі желі маскасы
Анықтама бойынша қолданылмайтын класс адрестері ішінен 
3 желінің белгілі бір өлшемі бар. бұған қосымша ішкі желі мас-
касы (Subnet mask) көрсетеді.
әрбір IP адреске желі маскасы тиесілі.
Желі маскасы IP-адрес биттерінің мөлшерін және компьютер-
лер адрестерінің санын көрсетеді.

Телефон аналогиясы
Жағдай телефонмен ұқсас. толық телефон нөмірі әрқашан 
қаланың телефон кодынан (жергілікті желі үшін) және қосылу 
нөмірінен тұрады. Желі мен байланыс арасындағы шекара 
анық көрсетілмеген.
030123456789 телефон нөмірі бойынша көрінеді, 030 – бұл бер-
лин үшін қала коды. Демек, 123456789 – бұл берлиндегі або-
нент нөмірі. Қала коды тек 030 екенін, біз тәжірибеден білеміз. 
Желі нөмірі (бастапқы нөлсіз) тек 2 саннан тұрады. Осылайша, 
бұл үлкен жергілікті желі туралы болып тұр. 073867890123 
нөмірінде желі нөмірі мен абонент нөмірі арасындағы шекара 
өтетін жерді көру оңай емес. бұл жергілікті желі салыстырма-
лы алғанда шағын өлшемге ие. сондықтан префикс 4 саннан 
тұрады: (0) 7386.
Дәстүрлі ішкі желі маскасы да IP адрес секілді ондық жүйеде 
жазылады. Екілік жазбада олар желіге тиесілі жергілікті адресте 
тұрады. Нөлдер хост адресін білдіретін орындарда орналасты-
рылады. Егер екілік жүйеде IP-адресін және ішкі желі маскасын 
бір-бірінің артынан жазсаңыз, бірден желі адресіне жататынын 
және хостқа не жататынын көруге болады.

A класы

B класы

C класы

D класы

E класы

50%

25%
12,5% 6,25%

6,25%

IP-адрес ішкі 
желі маскасына 
жатады
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стандартты ішкі желі мысалын көрсетейік:
А класы: 
1111’1111.0000’0000.0000’0000.0000’0000
⇒ ішкі желі маскасы: 255.0.0.0
В класы:
1111’1111. 1111’1111.000’0000.0000’0000
⇒ ішкі желі маскасы: 255.255.0.0
С класы:
1111’1111. 1111’1111. 1111’1111.0000’0000
⇒ ішкі желі маскасы: 255.255.255.0

5.5.2. Кластарға бөлмей домендер арасында 
CIDR-бағдарлауыштық 
бұрын айтылғандай, интернет-хаттама басынан ойластырыл-
ған. барлық желілерді өзара байланыстыру мүмкін болды. бұл 
кластарды (classful routing) пайдалана отырып, доменаралық 
бағдарлауыштық деп аталады.
Жергілікті желілерді құрылымдау үшін, үлкен желілерді шағын 
ішкі желілерге бөлуге болады. бұл жағдайда олар ішкі желі 
мас касына солдан оңға қарай орналастырылады. мұндай жазу 
кішке  еңбектенуді қажет етеді және қарапайымдылығына қара-
мастан күрделі.
1980 жылдардың соңында IP-адрестер сирек кездесетінді-
гі анық болды, ал ірі желілер пайдалану үшін ыңғайсыз. 1993 
жылы кластар жойылды және кластарды (CIDR) пайдалану 
арқылы доменаралық бағдарлауыштық енгізілді.
ішкі желі маскасы префикске ауыстырылды. префикс (шын 
мәнінде постфикс, өйткені соңында қосылады) – бұл желі 
адресі бөлігіне қанша бит IP-адрес тиесілі екенін көрсететін 
сан. 

CIDR жазуы келесідей көрінеді:

w. x. y. z / n,  мұндағы n-желі биттері саны.

мысалы: IP 10.1.2.3 орнына 255.255.0.0 ішкі желі маскасымен 
10.1.2.3/16 жазылады, себебі ішкі желі маскасында 16 бірлік бар. Осы-
лайша, компьютер 10.1.0.0 желісінде 0.0.2.3 номерімен орналасқан.

Windows бар компьютерлерде әдетте ескі ондық белгілер пай-
даланады. басқа амалдық жүйелер үшін екі жазу қолдануға 
болады.
A класс желілерінің иелері CIDR енгізген жағдайда өздерінің 
пайдаланбаған адрестер аймақтарының бөліктерін қайтарады, 
осы IP-адрестерді  басқа компаниялар пайдаланулары үшін. 
сондықтан бүгін де В класы және с класы желілері бар, сон-
дай-ақ бастапқыда А класының желілері болған ірі және аса ірі 
емес желілер бар. сондықтан бүгінде IP-адрес және осы адрес 
класы бойынша компанияның көлемін анықтау мүмкін емес:

Желі биттерінің саны 
ІР адрестерінен кейін 
жазылады 

5 Адрестеу
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5.6 ішкі желілерді қалыптастыру 

5.3-кесте. Шағын желінің болжалды маскалары

биттер ішкі желілер 
маскасы Екілік жазудағы шағын маскалар Хост 

адрестері Қосымша

/8 255.0.0.0 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 224 – 2 A-өлшем

/9 255.128.0.0 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 223 – 2

/10 255.192.0.0 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 222 – 2

/11 255.224.0.0 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 221 – 2

/12 255.240.0.0 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 220 – 2

/13 255.248.0.0 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000 . 0000 0000 219 – 2

/14 255.252.0.0 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000 . 0000 0000 218 – 2

/15 255.254.0.0 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 . 0000 0000 217 – 2

/16 255.255.0.0 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 216 – 2 B-өлшем

/17 255.255.128.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 215 – 2

/18 255.255.192.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 214 – 2

/19 255.255.224.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000 213 – 2

/20 255.255.240.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000 212 – 2

/21 255.255.248.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 . 0000 0000 211 – 2

/22 255.255.252.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000 210 – 2

/23 255.255.254.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000 29 – 2

/24 255.255.255.0 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 28 – 2 C-өлшем

/25 255.255.255.128 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 27 – 2

/26 255.255.255.192 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 26 – 2

/27 255.255.255.224 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 25 – 2

/28 255.255.255.240 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 24 – 2

/29 255.255.255.248 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 23 – 2

/30 255.255.255.252 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 22 – 2

/31 255.255.255.254 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 0

/32 255.255.255.255 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 1 бөлек хост

5.6. І шағын желіні таңдау

Үлкен желілерді басқару үшін желілерді құрылымдап, логика-
лық түрде бөле білу қажет. А класының үлкен желі әкімшісі бір 
жерде шоғырлануы міндетті емес, керісінше барлық әлем бо-
йынша бөлінген 16 миллионнан астам компьютерлерді басқа-
руы тиіс деп есептеледі. содан кейін ол көлемді бағдарла-
уыштық кестесін қолмен енгізуі керек, мысалы, Ройтлингентегі 
компьютер токио серверімен байланысқысы келеді.
сондықтан үлкен желілер ұсақталады. мысалы, оларды орна-
ласқан жері, бөлімдері, бөлімшелері және т. б. бойынша бөлуге 
болады.
бұл үшін ірі адрес аймақтары ұсақталып болып бөлінеді. Желі 
биттері ретінде іс жүзінде хост адрестеріне арналған биттер 
анықталады. Ол үшін желі мен хост бөліктері арасындағы ше-
кара бит бойынша оңға қарай жылжытылады. Желі үлесі артып 
хост үлесі азаяды. 

Субжелілер арқылы ірі 
желілер шағын желілер-
ге бөлінуі мүмкін 

Хост биттері 
«қарызға алынады» 
және желілік болады 
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бұл желі маскасының мысалы негізінде оңай көрсетіледі. Желі 
биттері хост бөлігінен «қарызға алынады».

5.4-мысал:
мысал ретінде А класының адресі – 10.0.0 келтіріледі. Одан 
әрі қарыз 2 хостық бит алынады. Нәтижесінде келесі ішкі 
желі маскасы алынады: 
1111’1111.1100’0000.0000’0000.0000’0000
⇒ ішкі желі маскасы: 255.192.0.0 (CIDR: /10 бойынша жазылуында)
Жалпы алғанда 2 ішкі желі биті алынады және 22  ішкі желі 
ажыратылады:
0000’1010.ss00’0000.0000’0000.0000’0000
Жеке-жеке:
► 0000’1010.0000’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 1. ішкі желі 10.0.0.0-ден 10.63.255.255-ке дейін
► 0000’1010.0100’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 2. ішкі желі 10.64.0.0-ден10.127.255.255 дейін
► 0000’1010.1000’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 3. ішкі желі  10.128.0.0-ден  10.191.255.255-ке дейін
► 0000’1010.1100’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 4. ішкі желі 10.192.0.0.0-ден 10.255.255.255-ке дейін
Егер қарыз 2 емес, 3 бит болса, 23 ішкі желіні ажыратуға бо-
лады:
1111’1111.sss0’0000.0000’0000.0000’0000
► 0000’1010.0000’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 1. ішкі желі 10.64.0.0-ден 10.127.255.255 дейін
► 0000’1010.0010’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 2. ішкі желі 10.32.0.0-ден 10.63.255.255 дейін 
► 0000’1010.0100’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 3. ішкі желі 10.32.0.0-ден 10.63.255.255 дейін 
► 0000’1010.1110’0000.0000’0000.0000’0000

⇒ 8. ішкі желі 10.224.0.0-ден 10.255.255.255 дейін 

Осылайша, нөмірлер диапазонын немесе адрестер диапазо-
нын алуға болады, олар аз көлемді болады және логикалық 
құрылымға жауап береді. Егер, мысалы, 10.35.36.37 IP-адресі-
не қарайтын болсақ, бұл адрес жоғарыда келтірілген мысал-
дағы 2-ші ішкі желіге жататынын айтуға болады. 

5.7. Арнайы адрестер мен ерекшелік
Ерекше мәні бар арнайы адрестер бар:
Loopback (кері тұзақ), Localhost (пайдаланушының жұмыс 
станциясы)
127.0.0 / 8 бірінші арнайы адрес болып табылады. 127 жалпы 
желі жеке компьютерге берілген.
127.0.0.1 және 127.255.255.254 интервалы арасындағы қала-
ғандардың әрқайсысы жеке компьютер үшін ауыстырушы 
ретінде пайдаланылуы мүмкін. 127.0.0.1 алдын ала анықталған 
болып табылады. Өз компьютеріңізде желіні тестілеу кезінде 
(желі бағдарламалық жасақтамасының дұрыс конфигурация-
сына көз жеткізу үшін) жергілікті хост Ping командасын алуға 
болады. бұл ping loopback немесе ping 127.0.1-мен тең дәре-
жеде.

Localhost: компьютер 
өзі
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Желілік адрестер немесе Net-ID
Келесі арнайы адрес хост бөлігінің барлық биттері нөлдер 
болады деп болжайды. бұл адрес тек желіге арналған. бұл 
желілік адрес немесе Net-ID.

5.5-мысал:
ДК 255.0.0.0.0 (немесе CIDR – 10.0.0/8 жазылуында) ішкі желі мас-
касымен IP 10.1.2.3 иеленеді. бұл жағдайда алғашқы сегіз таңба 
желілік адрес болып табылады. Егер барлық желілік биттерді нөлге 
орнатсаңыз, онда ID – 10.0.0.0 желі адресі шығады.

Кеңтаратымды  адрес 
Хост-1 бөлігінің барлық биттері келесі арнайы адрес болып та-
былады. бұл адрес кеңтарамды адреске арналған. Адрес бар-
лық ДК-ді жалпы желіге жібереді.

5.6-мысал:
ДК 255.0.0.0 ішкі желі маскасымен 10.1.2.3 IP-ге ие. бұл 
жағдайда алғашқы сегіз таңба желілік мекенжай болып та-
былады. Егер барлық желілік биттерді бір бірлікке орнатса, 
10.255.255 кеңтаратымды  адрес шығады.

Адрестер санын есептеу
Егер адрестерде хостың барлық биттері бар болса немесе 1, 
ДК  адресі ретінде пайдалануға болмайтын болса, онда ақиқа-
тында ең көп адрестер саны үнемі екі ретке кем болады.

NNNN’NNNN.SSSS’SSSS.HHHH’HHHH.HHHH’HHHH
ішкі желілер саны: ішкі желілер саны  = 2S – 2
Хост адрестерінің саны: хост саны: = 2Н – 2
Ескерту: 32 бит IP-адрес желілік биттерге, яғни ішкі желі 
биттері және хост биттері болып бөлінеді. Желілік биттер 
адрес тер класымен (АВс) ұсынылған. Желі биттерінің қо-
сындысы қосылған хост биттері желіде бөлінгеннен кейін  
хост биттерінің ішкі желілерге бөліктеу алдындағы саны бо-
лып табылады!

Шағын желілерді қалыптастыру мысалында бірінші ішкі желі 
көрсетілмеген, өйткені мұнда барлық ішкі желі биттері нөлге 
орнатылған. бұл нөлдік ішкі желі.
сондай-ақ, соңғы ішкі желі жоқ, өйткені мұнда барлық ішкі желі 
биттері бір бірлікке орнатылған. бұл барлық ішкі желілер үшін  
кеңтарамды адрестер болуы мүмкін. Жұмыс істеуге жарамды 
әрбір субжелілерде де бірінші және соңғы адрестер жоқ.
субжелілерді қалыптастыру кезінде бірінші субжеліні (нөлдік 
ішкі желі) пайдалану маңызды емес, өйткені ол ерекшеліктер-
ден басқа ерекшелік бар:
Егер нөлдік субжелі мәлімделсе, онда қолданылуы мүмкін!
бұл үшін бағдарлаумен нөлдік субжелі басқалармен бірге пай-
даланылады.

5.7 Арнайы адрестер мен шығарып тастау

Барлық хост 
биттері 0

R Net-ID  болып 
табылады

Барлық  хост 
биттері  1

R Broadcast 
болып 
табылады

Нөлдік ішкі 
желісі іріктеп 
пайдаланылуы 
мүмкін 
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5.7-мысал:
Хост бөлігінен 2 бит қарызға алынады. Осы арқылы төрт ішкі желі қа-
лыптасады.
бірінші ішкі желілік 00, екінші 01, үшінші 10, төртінші 11 биттармен. 
әдеттегі жағдайда 00 und 11 субжүйелерін  пайдаланбауға болады. 
бастапқы адрестер диапазонының жартысы жоғалады. Нөлдік ішкі 
желі (00) mit параллель пайдаланған жағдайда, адрес  кеңістігінің 
тағы да төрттен бір бөлігі жойылады.
сұрақ: Хосттарды адрестеудің ең аз саны мүмкін болуы үшін ішкі желі 
қаншалықты кішкентай бола алады?
Жауап: 2 хосттық бит артық болуы керек. бұл жағдайда екі хостты 
адрестеу мүмкін!

5.8. ІІ ішкі жүйелерін қалыптастыру
Енді ішкі желіні одан әрі ұсақтауға болады. субжелілер негізін-
де субжелілерді қалыптастыру мүмкін.

5.8-мысал:
10.0.0.0 желісі алынады және ішкі желілерге ұсақталады, нәтижесінде 
und әрбір континент өзнің ішкі желісін иеленеді. Одан әрі әрбір 
субжелі тағы да бөлінеді, соның нәтижесінде әрбір континентте 12 
елдік ішкі желілер пайда болады. әрбір оқшаулама одан әрі тағы 10 
бөлімшеге бөлінеді.
► бірінші бөлімше үшін 5 континентте 3 бит қажет. (23 – 2 = 6)   

нәтижесінде келесі адрес схемасы алынады:  
    NNNN’NNNN.KKKH’HHHH.HHHH’HHHH.HHHH’HHHH

255.224.0 (немесе /11) ішкі желісі маскасымен.
► 12 елдегі екінші бөлімше үшін 4 бит қажет. (24 – 2 = 14) 

нәтижесінде келесі адрес сұлбасы алынады: NNNN’NNNN.
kkkL’LLLH.HHHH’HHHH.HHHH’HHHH
255.254.0.0 (немесе /15) ішкі желі маскасымен.

► Үшінші бөлімше үшін 25 орынға 5 бит қажет. (25-2 = 30) 
әтижесінде келесі адрес сұлбасы алынады:
NNNN’NNNN.kkkL’LLLS.SSSS’HHHH.HHHH’HHHH
255.255.240.0 (немесе /20) ішкі желі маскасымен.

► төртінші бөлімше үшін 10 бөлімде 4 бит қажет. (24 – 2 = 14) 
нәтижесінде келесі адрес сұлбасы алынады:

NNNN’NNNN.kkkL’LLLS.SSSS’AAAA.HHHH’HHHH
255.255.255.0 или /24) немесе /24) ішкі желі маскасымен.

Осылайша, бөлімнің әрбір ішкі жүйесі үшін тағы 8 хосттық биттер (32 
– 24) және 28 – 2 = 254 ықтимал ДК адрестері қалады!

5.9. Адрестердің жеке диапазондары
Үш кластың әрқайсысында адрестер диапазоны анықталды, 
олар  Интернетте бағдарланбайды. бұл адрестердің жеке диа-
пазондары. мұндай адрестер жергілікті желілерде қолданылуы 
мүмкін.
Оларға жатады:
► А класы: 10.0.0.0 – ден 10.255.255.255-ке дейін

255.0.0.0 (немесе / 8) ішкі желі маскасымен
► В класы: 172.16.0.0 – ден 172.31.255.255-ке дейін
    255.255.0.0 (немесе / 16) ішкі желі маскасымен

Жергілікті желіде 
қолданылатын 
жеке IP- адрес-
тері 
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► с класы: 192.168.0.0-ден 192.168.255.255-ке дейін
255.255.255.0 (немесе / 24) ішкі желі маскасымен

Интернеттегі бағдарлауыштар осы үш жеке диапазонның 
бірінің адресі бар кез-келген деректер дестесін дереу жоюға 
арналған. бұл жеке дестелерді сырттан жіберетін, әдейі емес, 
бірақ дұрыс бапталмаған жергілікті желі бадарлауыштардың  
ешқандай қате туғызбайтынына кепілдік береді. әрбір фирма 
және әрбір үй желісі осы үш диапазонның бірінің адрестерін 
пайдаланады!

5.10.  IP параметрлері
Компьютер TCP/IP-мен жұмыс істеуі үшін, оған жергілікті 
желіде бірегей IP-адресін тағайындау талап етпейді. IP- 
адрес, сондай-ақ ішкі желі маскасын да қамтиды. Компью-
тердің сыртқы әлеммен байланысы үшін оған интернет-
ке (Default-Gateway oder Gateway) қосатын бағдарлауыш 
адресі қажет. бұдан бөлек, символдық интернет-адрестерді 
IP-адрестерде шешу үшін DNS-сервердің адресі талап 
етіледі (6.7.2-тарауды қараңыз). 
әрбір ДК келесі баптау параметрлеріне ие болуы керек:
► ішкі желі маскамен бірегей IP-адрес
► бағдарлауыштың IP-дресі (сол желіде болуы тиіс) 
► Интернет атын жою үшін DNS серверінің IP адресі

Параметрлерді тексеру
ДК-дегі TCP/IP конфигурациясын баптау Windows операциялық 
жүйесі бар команда арқылы жүзеге асырылады 
 ipconfig /all
командалық жолда.

OS Unix бар ДК – / Linux командасы осылай көрінеді
 ifconfig oder auch ip addr

байланысты  тексеру ping командасымен орындалуы мүмкін. 
барлық жүйелер үшін синтаксис:

 ping >ip-adresse<

бұл «Connectivity-test» деп аталады.Егер IP-адрестер орнына 
интернет-атау шықса, ол алдымен IP-адреске айналдырылады. 
мысалы, егер europa-lehrmittel.de немесе google.de үшін ping 
жұмыс жасаса, онда DNS қызметі де тестілеуден сәтті өтті.

5.11.  Жаңа IP – IPv6
IP-адрестің 4-нұсқа көп бөлігі бос болмайды. Осы себепті 
90-жылдардың басында адрестердің жаңа сұлбасын әзірлеу 
бойынша жұмыс басталды. Қандай да бір маңызды нәтижелер 
алу үшін, 5-версияны дамыту 6-верисяның пайдасына тоқта-
тылды. 

5.11 Жаңа IP – IPv6

IP – баптаулар 
қолмен немесе 
автоматты 
режимде 
болуы мүмкін
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Жаңа IP-адрестер, 6 нұсқаның адрестері (IPv6) немесе жаңа 
буын адрестері (IP nG) 2000 жылдан бастап кеңінен қолданылуы 
тиіс болды. Өкінішке орай, енгізу өте баяу қарқынмен жүріп 
жатыр.
Жаңа IPv6 -ға қысқаша шолу ұсынамыз:
Ipv6 мекенжайы 128 биттен тұрады, ол оналтылық кодта 
8 блоктан тұрады. блоктар бір-бірінен қос нүктемен бөлінген 
(сондай-ақ RFC 2374 қараңыз).

5.9-мысал: 
0123:4567:89ab:cdef:0123:4567:89ab:cdef
Осылайша көрсетілген адрестердің ең көп саны құрайды: 
2128 ≈ 3,4 · 1038.

Ортақ желілер мен IPv6 адресінің ортақ хостарын бөлу үшін 
тек CIDR жазуы қолданылады
Адрестер ғаламдық/жариялық бөліктен және жергілікті бөліктен 
тұрады: адрестің ғаламдық бөлігі стандартты IPv6 адрестеріне 
арналған префикс ретінде 010 биттік тізбектілікпен басталады 
(5.3-сурет). содан кейін 13 биттік TLA-ID болады. TLA жоғары 
деңгейдегі агрегацияны білдіреді. TLA идентификаторларын 
Deutsche Telekom сияқты басқа провайдерлерге Интернетте 
қоғамдық трафик қызметтерін ұсынатын ірі интернет-провай-
дерлер тағайындайды.
Келесі 8 бит IP-адрестер резервтелген және алдын ала нөлге 
орнатылған.
содан кейін келесі деңгейдегі 24 биттік агрегацияның иденти-
фикаторы (NLA) қажет. NLA идентификаторы бағынышты қыз-
мет көрсетушілерге немесе ірі компанияларға беріледі, олар 
TLA-ға қосылған (сондай-ақ RFC 2450 қараңыз).
Адрестің жергілікті бөлігі 16 биттік SLAID, сайт деңгейіндегі 
агрегациядан тұрады. бұл алдын ала құрылған ішкі желілер-
ге сәйкес келеді. SLA идентификаторы үшін 64 биттік иден-
тификация интерфейсі бар. бұл интерфейс идентификаторы 
тізбектік нөмір болуы мүмкін, ол міндетті түрде әрбір желілік 
интерфейсті идентификациялайды. Көптеген жағдайда 48 бит-
тік кіші разряд үшін алдын ала нөлдермен толтырылған желілік 
картаның MAC адресі қолданылады. болашақта IPv6 және IPv4 
жүйелері параллель жұмыс істеуі тиіс.  

48-биттік ғаламдық бөлік

128 бит lPv6-адрес

80 биттік жергілікті бөлік

48-биттік ғаламдық бөлік

010+
TLA-ID

24 бит
NLA-ID

16 бит
SLA-ID

64 бит
ID-интерфейсіres

80 биттік жергілікті бөлік

5.4-сурет. Мұқият қарастырылған ғаламдық және жергілікті 
IPv6-Adressen бөліктері

5.3-сурет. IPv6-адресінің жаhандық және жергілікті бөліктері
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болашақта IPv6 және IPv4 жүйелері параллель жұмыс істеуі 
тиіс. белгілі бір уақыт ішінде барлық желілерді жаңа IP-ге ауыс-
тыру мүмкін емес. сондықтан тіпті көп жылдан кейін де IPv4-
пен орнатулар кездесетін болады. Екі жүйе қатар жұмыс істеуі 
үшін IPv4-пен үйлесімді және IPv4-пен салыстырылған адрес-
тер көрсетілген. Екі жүйе үшін де адрестерді ғаламдық бөлігі 
нөлге тең. Жергілікті адрестің бөлігі алдыңғы IPv4 адресінен 
тұрады, ол бит деңгейі бойынша төменде орналастырылады.

IPv4-үйлесімді адрестер үшін барлық үлкен биттер нөлге тең. 
салыстырылған адрестер үшін FF FF биттік шаблоны тікелей 
v4 адресінің алдында орнатылады, нәтижесінде идентифика-
циялау интерфейсі 64 битті құрайды. мұнда үлкен дәрежедегі 
биттер нөлге тең. Үздіксіз нөлдік блокты екі қос нүктемен ауыс-
тыруға болады. Осылайша, IPv4-үйлесімді адрестер: xxxx: xxxx 
(мұнда xxxx – 16 бит оналтылық жазбада) дейін қысқартылуы 
мүмкін.

IPv4-салыстырмалы адрестер келесі түрде жазылады: 
FFFF:xxxx:xxxx.

балама ретінде мұнда әдеттегі ондық және оналтылық жазба-
ларды араластыруға болады. IPv4-адрес 10.0.1.0, мысалы: 
10.0.1.0 немесе: 0A00: 0100 деп жазылуы мүмкін.

16 бит
SLA-ID

64 бит
ID-интерфейсі

48 бит MAC-адресі

80 биттік жергілікті бөлік

16 бит
SLA-ID

64 бит
ID-интерфейсі

lPv4-адресі00
00 00 FF FF FF FF

00 00 00 00 00
lPv4-адресі

80 битті жергілікті бөлік

5.5-сурет. SLA және MAC-Interface-ID жергілікті бөлігі

5.6-сурет. IPv4 жергілікті бөлігі

5.11 Жаңа IP – IPv6
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5.12.  «Адрестер және ішкі желілерді қалыптастыру» 
бөліміне арналған жаттығулар

5.12.1.  Адрестер

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N1. Жаттығу тапсырмасы 
Ethernet-MAC адрес, IPv4-адрес, IPv6-адрес қанша биттерді 
қамтиды?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N2. Жаттығу тапсырмасы
логикалық желілік құрылымдар қандай адрестер түрлерінің 
көмегімен құрылады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N3. Жаттығу тапсырмасы

MAC – және IP-Multicast-адрестерін қалай таниды?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N4. Жаттығу тапсырмасы
MAC және IP-Broadcast-адрестерінің айырмашылығы неде?

5 Адрестеу
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5.12.2. Ішкі желілерді қалыптастыру

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N5. Жаттығу тапсырмасы
Егер желілік бөлімде 19 бит пайдаланылса, екілік-ондық көрініс-
те ішкі желі маскасы қалай көрінеді?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N6. Жаттығу тапсырмасы
Келесі IP-адрестері бар ДК (желі-ID) қандай желіде орналасқан: 
20.40.80.160 SN 255.255.255.128?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

N7. Жаттығу тапсырмасы
10.0.0.0 адресі бар корпоративтік желі бірнеше салынған ішкі 
желілерге бөлінген. бірінші сплит Еуропа мен қалған әлем үшін 
2 биттен тұрады. төмендемелі ажыратқыш тармақтар үшін 
5 битті қамтиды.
сізге сіздің құрылғыңыздағы адрес сұлбасын қайта тағайындау 
тапсырылды. сіздің тармақтарыңыздың адрестік диапазоны 
тағы да 30 ішкі желіге бөлінуі керек. сіздің компьютеріңіздегі 
<ipconfig> ДК-де 10.117.136.50 IP-адресі бар екенін көрсетеді.
а)  сіздің бөлімшеңіздің желілік ID-і және адрес диапазоны қан-

дай?
б)  Жоспарланатын субжелілер ID-і және олардың диапазон-

дары қандай?
с) Қайта құрылғаннан кейін сіздің ДК есеп бойынша нешінші 

және ол қай ішкі желіде тұр?

5.12  «Адрестер және ішкі желілерді қалыптастыру» бөліміне арналған жаттығулар
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6.  Желі жұмысының хаттамалары
Деректер әрдайым бөлек деректер блоктарында беріледі. 
Хаттамаға байланысты бұл дейтаграммалар әртүрлі аталады. 
7 деңгейінде, ISO/OSI көпқырлы моделінің қолданбалы дең-
гейінде деректер пайда болады. Фильм секілді үлкен көлемді 
деректерді бірден жіберу мүмкін емес. Үлкен деректер дестесі 
4-деңгейге, тасымалдау деңгейіне, деректер бөлігіне дейін 
азайтылады.
бұл бөліктер желілік деңгейге, 3 деңгейге беріледі және мұнда 
деректер дестелеріне қалыптасады. Егер рұқсат етілген пайда-
лы жүктеме бүтін сегментті орау үшін тым аз болса, онда сег-
менттер қосымша фрагменттерге бөлінеді, содан кейін олар IP 
деректер дестесіне оралуы мүмкін.
содан кейін пакеттер резервтік 2-деңгейге, деректер тарату 
арнасының деңгейіне беріледі. Дестелер жақтауларға қалып-
тастырылған. мұнда хаттаманың тақырыбы ғана емес, дестенің 
соңында барлық бөлімнің бақылау қорытындысын қамтитын 
ролик (трейлер) бекітілген

6.1. Қолданбалы деңгей, TCP/IP-деңгейі 4, OSI-деңгейі 7
Енді деректер құрылымы жоғарыдан төменге көрсетілетін 
бо ла ды. Енді браузер сияқты қосымша деректерді тудырады, 
өйткені қолданушы өзінің браузеріндегі терезеде сілте-
меге бас ты. браузер веб-сайтқа сұрату жасайды. бұл сұрату 
жоғарғы деңгейде HTTP дестесі ретінде пайда болады және 
төменге беріледі. себебі деректер өте аз және мазмұны 
сегменттел меген. Осылайша, деректер бір мезетте 4 деңгейге 
дейін беріледі.

6.2 Көлік деңгейі, 3 TCP/IP-деңгейі, 4 OSI-деңгейі 
TCP (беруді басқару хаттамасы) пДХ (пайдаланушы дейта-
грамма ХАттАмАсЫ) сияқты ISO / OSI көпдеңгейлі моделінің 
4  деңгейінде жұмыс істейді. барлық жоғары деңгейдегі дерек-
тер TCP хаттамасын  немесе, қосымшаға байланысты пД хат-
тамасының тақырыбын жалғастырады. Көптеген қосымшалар 
TCP хаттамасын пайдаланады.
Қосымшалар порттардың нөмірлері бойынша бір мәнді сәйкес-
тендіріледі. Деректерді өндіретін қосымша, біздің жағдайда бұл 
браузер, порт көзінің нөмірін қайтарады. браузерге хабарла-
сатын қосымша бұл жағдайда, мысалы, сервер сайтына, таға-
йындау портының нөмірімен жолданады.

Порт нөмірі: 
Идентификатор
қосымшасы
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порттар компьютердегі қосымшаға жатады және осы компь ю-
тер үшін бірегей болуы керек, сондықтан оларды тек бір рет 
тағайындауға болады.

6.2.1.  (Беруді басқару) хаттамасы
әрбір дейтаграмма жөнелту үшін бірегей нөмір, реттік нөмір 
алады. бұл  бірінші дейтаграммамен жіберілетін кездейсоқ сан 
болып табылады. бұл дестені қабылдаушы жіберушіге дерек-
терді дұрыс алғандығы туралы растауды жібереді. бұл үшін ол 
растау нөмірін пайдаланады. Осы дейтаграмма да келесі дей-
таграмманы жіберу үшін сұрату болып табылады. TCP – бұл қо-
суға бағытталған хаттама. бұл деректермен алмаспас бұрын, 
екі қатысушы компьютерлер арасындағы байланысты орнату 
керек дегенді білдіреді. бұл телефонмен сөйлесу баптауына 
ұқсайды, онда алдымен қатысатын екі адам өз аттарын атайды 
және осылайша, олар сөйлесу үшін қажет адаммен қосылғаны-
на көз жеткізеді (6.1-сурет).

6 Желі жұмысының хаттамалары

TCP байланысқа 
бағытталған

TCP қауіпсіз, 
сенімді TCP сенімді хаттама болып табылады, өйткені әрбір жіберілген 

дейтаграмма қашықтағы станциямен расталған. Жоқ немесе 
дұрыс емес деректер анықталып, қайтадан беріледі. бірақ бұл 
қорғаныстың өз бағасы бар: берілетін растаулар қол жетімді 
өткізу қабілетін азайтады және жүйенің жұмысын баяулатады. 
TCP хаттамасының тақырыбы айтарлықтай қымбат, сондықтан 
хаттама шығындары елеусіздей аз.

Енді TCP хаттамасының тақырыбын толығырақ қарастырамыз.

t

1-қатысушы 

Шақыруды баптау

Шақыруды баптау

Диалог

2-қатысушы 

Қайырлы күн,
Майер осында

Саламатсыз ба, 
əже, Ханси.
Əже, Ханси 

осында

Жақын арада 
кездесеміз

Иə, Ханси
Не болды?

Сау бол,
Ханси

6.1-сурет. Қосылыстарды баптау және бөлшектеу, мұнда: 
телефонмен сөйлесу



115

6.2 Көлік деңгейі, TCP / IP-деңгейі 3

6.2-сурет. TCP хаттамасының тақырыбы
TCP хаттамасының дестесі (6.2-сурет) келесі құрылымға ие: 
TCP хаттамасының тақырыбы:

тақырып өрістері толығырақ:
 1   Дереккөзі порты: 16 бит шамасындағы деректер көзі порты-

ның нөмірі, 65535 дейінгі порттардың нөмірлерін пайдала-
нуға мүмкіндік береді.

 2  тағайындау порты: 16 бит өлшеміндегі деректерді таға-
йындау проттың нөмірі 65535 дейін порттардың 120 нөмірін 
пайдалануға мүмкіндік береді.

  3  Реттік нөмірі: жіберілген дейтаграмманың реттік нөмірі. Қа-
былдаушының TCP дестелерін сұрыптау үшін қолданыла-
ды, өйткені TCP бөлек дейтаграммалары әртүрлі жылдам-
дықпен түсуі мүмкін.

 4  Растау нөмірі: деректерді алғандығын растау және келесі 
деректерді жіберуге сұрату жіберу нөмірі. Растау нөмірі – 
келесі дейтаграмманың реттік нөмірі.

   5   HLEN: тақырып ұзындығы, 32-биттік блоктардағы TCP тақы-
рып өлшемі, бұл секцияны жиі деректерді жылжыту деп 
атайды. бұл TCP хаттамасының тақырыбынан кейін пайда-
лы жүктемені бастау көрсеткіші.

   6  жалаулар: 6 жалаулы биттер.
► URG жеделдік жалауы: егер бұл жалау орнатылған болса, 

жеделдікті көрсететін нұсқауыш деректері қосымшамен де-
реу қолданылатын болады. Негізінен бұл жалау орнатыл-
майды.

► ACk растау Жалауы: алынған деректер дұрыс екендігін 
растау.

► PSH Жылжытушы-жалау: егер бұл жалау орнатылған болса, 
деректер тез арада адреске жіберіледі және буферлік жадқа 
түспейді..

► RST Жалпы босату жалауы: байланыс үзіледі.
► SYN синхрондау жалауы: бұл бит байланыс бірінші дейта-

граммада орнатылған кезде орнатылады. содан кейін қа-
былдаушы  орнатылған жалау SYN мен ACk арқылы жауап 
береді, егер ол байланысты қабылданса, немесе RST көме-
гімен, егер байланыс қабылданбаса. бұл байланысты баптау 
да үш жақты қол алысу деп аталады.

► Fin аяқтау Жалауы: орнатылған FIN битімен жіберуші келесі 
деректер бақыланбайтындығын көрсетеді. Қосылыс үзіледі.

Күні
.....

Ақпарат
 IP – нұсқалар (бар болса) + шегіністер

растау нөмірі
 тізбекті нөмірі

PORT көзі PORT тағайындау

Бақылау қосындысы
HLEN | res ЖАЛАУЛАР

жедел нұсқағыш
Терезе

0 1615 31
1

3
4

6 75
8 9

10
11

2
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7  терезе: терезенің өлшемі растау (ACk) алынғанша, жіберуші 
өз серіктесінен қанша деректер байтын ала алатынын 
көрсетеді. терезенің үлкен көлемі кезінде берілетін 
әрбір дейтаграмманы растау қажет емес, бірақ осында 
көрсетілген октеттер (байттар) санын алғаннан кейін ғана 
растау алынуы тиіс. бұл желілік трафикті аз өндіреді және 
өткізу қабілетін жақсы пайдаланады.

8   бақылау қосындысы: TCP тақырыбының және кейбір дерек-
тердің (IP-дің бүркенші тақырыптары) бақылау қосындысы. 
Ол жіберу қателерін анықтау үшін қолданылады.

9  Жеделдік нұсқауышы: пайдалы жүктемелар аймағындағы 
маңызды деректердің жағдайын көрсетеді. бұл өріс URG 
жалауы орнатылған жағдайда ғана жарамды.

10 Опциялар және ... IP: мұнда қосымша ақпаратты табуға 
болады. Олар әрқашан 32 битке еселенетін болуы керек. 
Егер параметрлер аз биттер алса, онда олар тиісті 32 биттік 
шекараға дейін толықтырылады.

11 Деректер: пайдаланылатын деректер аймағы

6.2.2. Пайдаланушының дейтаграмм хаттамасы

пД хаттамасы TCP хаттамасына әлдеқайда оңай.
TCP сияқты пДХ жіберу және алу қосымшаларын адрестеуге 
арналған порттар бар (6.3-сурет). TCP орнына пД хаттамасын 
пайдаланудың 2 негізгі артықшылығы бар:
► тақырып аз болса, желіге жүктеме де азаяды, өйткені аз 

деректерді беру қажет.
► Растаудың толық болмауына байланысты да желі айтар-

лықтай жеңілдетілді.

6 Желі жұмысының хаттамалары

ПДХ қосылмаған 

ПДХ қауіпсіз 
емес және 
сенімсіз

Қате алынған деректердің бірден танылмайтындығы, әрине, 
кемшілік болып табылады. Қателерді анықтау жоғары деңгей-
де (мысалы, қолданбалы деңгейде) қамтамасыз етілуі тиіс. 
TCP хаттамасын сенімсіз желілерде қолдану керек, қорғалған 
желілерде пД қолдануға болады.

ПДХ қолданылуы:
барлық кең таратылымды жіберулер пД хаттамасын пайда-
ланады, өйткені кең таратылымды жіберулерді қабылдай-
тын әрбір станция оған жауап беруге тиісті емес. сондай-ақ 
VoIP интернет-телефониясы, бейнеконференциялар, ағын-
дық аудио және бейне пД хаттамасын пайдаланады.
FTP-ге қарағанда, тривиальды FTP (TFTP), пД хаттамасымен 
жұмыс істейді (FTP TCP пайдаланады).

Ақпарат
.....

Ақпарат

PORT көзі PORT  Тағайындалуы 
ПДХ Хабарлама ұзындығы ПДХ Ch Бақылау қорытындысы

0 1615 31

6.3-сурет. ПД хаттамасының тақырыбы
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6.3 Интернет деңгейі, TCP / IP деңгейі 2

Ақпарат
.....

Ақпарат

 IP-АДРЕС көзі
IP-Адрес тағайындау

 IP-нұсқасы (бар болса) + толтыру

Қызмет типіHLENНұсқа Жалпы ұзындық
Идентификациялау

TTL Хаттама CHECKSUM тақырыбы
фрагменттің жылжуыЖалаулар

0 4 8 16 1915 31
1 2 3 4

5 76
8 9 10

11
12

13
14

6.3.  Интернет деңгейі, TCP/IP деңгейі 2, OSI деңгейі 3
Желілер желілік деңгейде жіберіледі. бұл жағдайда желілік 
адрестер қолданылады. бүгінде жергілікті желіде бұл тек TCP/
IP, мысалы, IP-адрес интернет-хаттамалары оның IP-адре-
сімен. әліде болса, кейде ескі IPX/SPX Novell хаттамалар 
жиынтығынан алынған IPX-адрестер кездеседі. 
бұдан әрі тек IP хаттамасын қарастырайық.

IP Нұсқа 4
3-деңгейде пайда болған дейтаграммалар, әрі қарай жіберу 
үшін 2-деңгейге, желілік деңгейге жіберіледі. мұнда 3-ші дейта-
грамма деңгейінде IP-адрестерді бар TCP немесе пДХ IP-атау-
лармен қамтамасыз етілген.  IP-адрестер желідегі компьютер-
лерге адресацияланған және бірегей болуы керек. IP–адрес әр 
желіде бір рет ғана болуы мүмкін.

6.4-сурет. IPv4 тақырыбы

IP тақырыбы (6.5-сурет) түбегейлі қамтиды:
1   1-нұсқа: 4-биттік нұсқа нөмірі

тек 4 саны осы 4 биттік өрісте болуы мүмкін. Ескі нұсқа енді 
жоқ. 5-нұсқа оның аяқталуына дейін тоқтатылды, ал 6-нұсқа 
хаттаманың мүлдем басқа тақырыбына ие.

2   HLEN: тақырыптың ұзындығы 4 бит
IP-тақырыптың ұзындығын анықтайды немесе деректердің 
басталуына көрсетеді.

3   сервис түрі немесе TOS: 8-биттік сервис түрі
басымдық ретінде әрекет етеді. IP-дестелердің кей түрлері 
басқалармен салыстырғанда басымдырақ қарастырылуы 
тиіс. телефония деректері, ағындық аудио және бейне брау-
зер деректі немесе электрондық поштаға қарағанда уақыт 
бойынша әлдеқайда сыншыл.

4   Жалпы ұзындық: 16-биттік IP-десте ұзындығы
5   Идентификация: IP дестенің 16-биттік нөмірі
6   жалау: 3 бит

► бит 0: резервтелген
► бит 1: DF жалауы: фрагменттелмеген, қаптама фрагмент-
телмеуі тиіс
► бит 2: MF жалауы: фрагменттер көп, кем дегенде, бір де-
ректер фрагменті бар 

IP бағдарды 
таңдауға жауап 
береді
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7    ішкі сегменттік жылжу фрагменті: 14 бит
тек қондырылған MF жалауымен үйлесімде қолданылады. 
Егер MF жалауы орнатылған болса, деректер сегменті фраг-
менттерге бөлінеді. Фрагментті ығыстыру барлық деректер 
сегментіндегі деректердің орналасқан жерін көрсетеді.

8    TTL хаттамасы: жұмыс уақыты 8 бит
Деректер дестесінің жұмыс істеу уақытын анықтайды. бұл 
мән әр секунд сайын бірге азаяды. IP-дестені жіберуші әр-
бір роутерде  бұл мәнді бір бірлікке азайтады. бүгінгі күні 
барлық роутерлер дестемені бір секундтан аз уақыт ішінде 
жіберетіндіктен, бұл мән «көшулер санаушысы», роутердің 
секіру санаушысы болып табылады.

9   хаттама: хаттаманың 8-биттік түрі
пайдаланушы деректер аймағына қандай хаттама көші-
рілетіндігін көрсетеді (мысалы, 6 TCP хаттамасы көшірілетін-
дігін білдіреді, 17 пД хаттамасын білдіреді)

10 тақырыптың бақылау қосындысы: IP тақырыбы бойынша 
16-биттік бақылау қосындысы

11 Дереккөзінің IP-адрес: дереккөздің немесе жбурушінің 32 
биттік IP-адресі 

12 тағайындау IP-адресі: 32 биттік тағайындау немесе қабыл-
даушының IP-адресі

13 параметрлер және ... IP: мұнда қосымша ақпаратты табуға 
болады.
бұл әрқашан 32 битке еселенген болуы керек. Егер пара-
метрлер биттен аз болса, онда олар тиісті 32 биттік шека-
раға дейін толықтырылады.

14 Деректер: пайдаланушы деректер аймағы.
мұнда 3 платформадан түсетін деректер орналасқан.

IP Нұсқа 6
Жоғарыда сипатталған IP нұсқа 4 баламасы ретінде, енді жаңа 
IPv6 қолданылады.

Дерек көзі адресі

Тағайындау адресі

Ақпарат

Нұсқа Класс трафигі Ағын белгісі
Пайдалы жүктеме ұзындығы ШекКелесі тақырып

0

64

128

192

256

0 4 8 12 16 20 24 28 311
2 3

4 5 6

7

8

6.5-сурет. IPv6 тақырыбы

IP тақырыбы толығымен қайта өңделді (6.5-сурет). Нұсқа 
4-тақырыбында болған, бірақ пайдаланылмаған өрістер жо-
йылған. бұл IPv6 тақырыбын әлдеқайда оңай және ықшам 
етеді, бұл тез маршуруттауға әкеледі.

6 Желі жұмысының хаттамалары
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Жаңа тақырып қамтиды:
1  Нұсқа (4 бит): IP нұсқасы нөмірі (6)
2 трафик класы (8 бит): қызмет көрсету сапасы үшін қолданы-

латын мән (QoS). Өзішне басымдылыққа ие тағайындау.
3 Ағын идентификаторы (20 бит): бұл да QoS қосымшалары 

үшін  немесе нақты уақыт қосымшасы үшін қолданылады. 
Ағынның бірдей таңбасы бар дестелер бірдей өңделеді.

4 пайдалы жүктеме ұзындығы (16 бит): IPv6 дестесінің мазмұ-
нының ұзындығы (тақырып деректерінсіз, бірақ кеңейтілген 
тақырып деректерін қоса алғанда) байттарда

5 Келесі тақырып (8 бит): келесі тақырып аймағының  түрін 
анықтайды, бұл кеңейтілген тақырып аймағы немесе тақы-
рып іспеттес жоғары деңгейдегі хаттама болуы мүмкін. мы-
салы, TCP хаттамасы (тип 6) немесе пД хаттамасы (17 түрі).

6 Ауысулар лимиті (8 бит): дестедегі беруге рұқсат етілген роу-
терлердің ең көп саны; IPv4-де жұмыс істеу уақыты (TTL) 
өрісіне сәйкес келеді.

7  Дереккөзінің адресі ( 128 бит): жіберушінің адресі
8  Алушының адресі (128 бит): алушының адресі

6.4.  Желіге қолжетім деңгейі, TCP/IP Деңгейі 1, 
        OSI Деңгейі 1 және 2 
2-деңгейден шыққан дестелер форма 1-дегі шектеулерге  бө-
лінеді және ортаға бейімделеді. мұнда әртүрлі хаттамалар 
қолданылады. LAN саласында қазіргі таңда Ethernet техно-
логиясымен ығыстырылған кейбір әдістер қолданылды. Eth-
ernet бүгінгі күні басым технология болып табылады. Arcnet, 
жұлдыз тәріздес өткізбесі бар Token маркерлік жүйесі, ол да VG-
AnyLAN секілді нарықтан мүлдем жоғалып кетті. Кейде тіпті ескі 
Token-Ring қондырғыларын кездестіруге болады. Token Ring-
бұл ескі, пайдаланудан шыққан технология. Компоненттері 
қайталама нарықта ғана қол жетімді. соңғы қондырғылар Ether-
net технологиясымен біртіндеп ауыстырылады. сондықтан бұл 
жағдайда тек Ethernet хаттамасы ғана қарастырылады.

Деректерді  сегменттеу және фрагменттеу
Жиі берілетін деректер бағынышты қабаттардың максимал-
ды пайдалы жүктемесінен асады. Деректер дестелері сон-
шалықты үлкен бола алмайды. мысалы, егер сіз, 1 Гбайт 
өлшемде файл жібергіңіз және мұны азайтпай жасағыңыз 
келеді, онда торлық желі барлық басқа жіберулер үшін  де-
ректерді жіберу кезіндегі барлық уақытқа бұғатталады. Егер 
жіберу ұзақ уақыт бойы қатесіз жұмыс жасап,  ал жіберу қа-
тесі жіберу аяқталуға жақын қалғанда пайда болса, онда бүкіл 
файлды қайта жіберу қажет болады.
Осы себепті үлкен файлдар транспорттық деңгейде шағын де-
ректер сегменттеріне бөлінеді. әрбір деректер сегменті TCP 
деректер дестесіне бөлек жинақталған және базалық желілік 
деңгейге бағытталған.

6.4 Желіге қол жетім деңгейі, TCP / IP 1 деңгейі 

Үлкен деректер 
көлемі ұсақ деректер 
сегменттеріне 
бөлінеді

Үлкен деректер 
сегменттері 
аз деректер 
фрагменттеріне 
бөлінеді
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Егер транспорттық деңгейде туындайтын дестелер әлі де желі 
үшін тым үлкен болса, желілік деңгейде деректердің шама-
дан тыс үлкен сегменттері қосымша фрагменттерге бөлінеді 
(6.6-сурет). Осы фрагменттердің әрқайсысында бірдей іР сәй-
кестендіру нөмірі бар,өйткені осы іР фрагменттерінің бір нешеуі 
бірігіп, бастапқы іР пакетін құрайды. мұндай фрагменттелген 
IP-дестелер атауында орнатылған MF жалауының көмегімен 
танылуы мүмкін. бұл әлі де кем дегенде бір IP фрагментің 
қалғанын көрсететін, көп фрагментті білдіреді. Фрагменттің 
жылжыту тақырыбының өрісінде нұсқауыш алдағы дерек-
тердің орналасуы тиіс деректер өрісіне орналасады. Кейін 
соңғы дерек тер фрагменті осы бастапқы дестеде фрагмент-
тердің жоқ екенін көрсететін DF («фрагменттеу емес») жа-
лауын иеленеді.

Ethernet бүгінгі 
күні жергілікті 
желілерде стан-
дарт болып та-
былады 

6.6-сурет. Үлкен деректерді сегменттеу және сегменттерді 
фрагменттеу

берілетін деректердің ең үлкен мөлшері-MTU, Maximum Trans-
mission Unit. Желі арқылы деректерді жіберу кезінде деректер 
әртүрлі желі нүктелерінде азайтылуы мүмкін. Егер пайдалы 
жүктеме 1000 байт болса, MTU 800 байт желіге кірсе, онда дес-
те 800 байттық дестеге және бір 200 байттықа бөлінеді. бұл 
дестелер одан кейін үлкен MTU желілерінде қайта кездеседі, 
деректер енді бірге жиналмайды. Деректер дестесі қабылдау-
шы-компьютер үшін аз өлшемді сақтайды.

6.5.  Ethernet
Ethernet компьютердің физикалық деректер ортасымен бай-
ланысын орнатады. Ол өзіне TCP / IP көп деңгейлі моделінің 
желісіне қол жетім деңгейін немесе 1 және 2 деңгейлерін, 
физикалық деңгейді және деректерді тарату арнасының 
деңгейін қосады.
Ethernet 802.3 IEEE (Электротехника және электроника инже-
нерлер институты) стандартында стандартталған.
тарихи анықтама: Гавай университетінде 1970-ші жылдардың 
басында басты аралмен екінші дәрежелі аралдардағы инсти-
туттарды қосу үшін сымсыз желі жасалды.

Қолданбалы деңгей

транспорттық

Желілік деңгей

Күні 

4-сегмент 

фрагмент 2

2-сегмент  

1-сегмент

1-сегмент 

IP-H TCP-H 1-фрагмент

TCP-H

IP-H TCP-H

TCP-H FCSақпарат шеңбері

физикалық

Eth-H IP-H

6 Желі жұмысының хаттамалары
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бұл желінің атауы «Aloah-Net» болды. Гавай тіліндегі «Алоа» 
неміс тілінде «сәлем» дегенді білдіреді.
Осы әзірлемелерді негізге ала отырып, Dix тобы (DEC, Intel 
және Xerox–тен тұратын) Ethernet деп аталатын сымды тех-
нологияны әзірледі.
1982 жылы Ethernet стандарты DIX тобымен жарияланды. 
Кейін көптеген басқа желі өндірушілер нарықта Ethernet-
үйлесімді құрылғыларды ұсынды.
Коаксиалды кабельдер, өрмелі жұп кабельдер, сымсыз 
(WLAN) немесе оптикалық талшықты кабельдер физикалық 
орта ретінде пайдаланылуы мүмкін. әрбір жағдайда тек фи-
зикалық интерфейстің бір бөлігі ғана сәйкес тарату ортасына 
бейімделуі тиіс. Қалғандары өзгеріссіз қалады.
бұл жерде Ethernet жақтаулары қарастырылады, ол оның 
үстіндегі деңгейлердің барлық деректерін қамтиды (6.7-су-
рет).

6.5 Интернет

Ethernet шеңбері әрқашан преамбуладан басталады, реттілігі 
0-1 ұзындығы 64 бит. Қабылдағыш электрониканы таратқышпен 
синхрондау үшін қызмет етеді. преамбула әрқашан 11 биттік 
тізбектілігімен аяқталады, ол бағдарламаның басталуын бел-
гілейді (бастапқы кадрды бөлгіш).
біріншіден, 6 байтты тағайындалған MAC мекен-жайы жі-
беріледі, содан кейін бірдей мөлшердегі MAC мекен-жайы жі-
беріледі. бұл әр желілік адаптердің аппараттық адрестері. бұл 
адрестер бүкіл әлемде бірегей.
Өріс типі бұл хаттаманың қандай түрі екенін көрсетеді, яғни 
пайдалы жүктеменің қандай түрі тасымалданатынын көрсетеді. 
бұл IP тақырып хаттамасының өрісіне ұқсас.
содан кейін жоғары жатқан 3-деңгеймен берілген пайдалы жүк-
теме деректері жүреді. Егер 46 байттан кем емес жіберілу керек 
болса, толтыру пайдаланылады.
Жақтаудың ішінде (кіріспеден басқа), 4 байттық тексеру нөмірі 
(FCS frame Check реттілігі) жасалады, ол пайдаланушы 
мәліметтеріне қосылады.
 

Преамбул
8 байт

Тағайындау адресі
6 байт

Адрес көзі
6 байт

Типі
2 Б

Деректер 46 … 1500
Mин 46, мак 1500 Б

FCS
4 байт

Синхрондау үшін 
преамбула

Ethernet жақтаулары келесілерден тұрады:
8  байт преамбула
6 байт тағайындау адресі MAC
6  байт дереккөз адресі MAC
2  байт түрлері немесе ұзындығы
46 … 1500 байт пайдалы деректер
4  байт кадрдың бақылау деректері

6.7-сурет. Ethernet жақтаулары – Деңгейі 1
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сондықтан Ethernet жақтамасы 64 байттан кем және 1518 байт-
тан артық емес өлшемге ие бола алады. 
Ethernet, Ethernet-і үшін бастапқыда, MAC-адресі көзінен ке-
йін деректер өрісінің ұзындығы болды. максималды ұзындығы 
1500 байт пайдаланушы деректері болған.

6.1-кесте. Кейбір маңызды Ethernet типтерінің үлгілері

тип мәні
0x0800 IP Нұсқа 4
0x0806 ARP адресінің рұқсат хатамасы
0x8100 VLAN-тег
0x8138 Новелл
0x8892 PROFINET (Ethernet жылдам желісі)
0x88A4 EtherCAT (Ethernet жылдам желісі)
0x86DD IP Нұсқа 6
0x8906 Ethernet желісі бойынша тарату стандарты

Кейінірек Ethernet-хаттамасы стандартталған, ол деректер 
мазмұнының орнына пайдаланылатын деректер түрін қамты-
ды. бүгінде негізінен Ethernet-пайдаланылады. Ethernet-ÛÛ 
ұзындығы жоғары деңгейге ығысады және осылайша, пайдала-
нушының деректеріне өтеді.
Ethernet- ÛÛ үйлесім болу түрлердің нөмірлері 0x800-ден 
(оналтылық пішімде) басталады. бұл өрісте аз мәндер ұзындық 
ретінде интерпретацияланады.
Жоғарыда келтірілген мысалға жүгіну үшін, браузермен жоғар-
ғы деңгейде пайда болған деректер, енді барлық деңгейлерді 
өтіп, тақырыптар және трейлермен белгіленеді. Енді олар бе-
йімделген және 1-деңгейімен жіберу ортасына жіберілді.

6.6.  Деректер пакетін инкапсуляциялау
6.8-суретте TCP деректер сегменті 2-деңгейлі деректер жақта-
уына қалай орналасатыны көрсетілген. 2. 2-деңгейдегі пайдалы 
жүктеме аймағы 3-деңгейіндегі деректер дестесін тасымалдай-
ды. 3. бұл IP-десте. Алдымен IP тақырып, содан кейін 3-дең-
гейіндегі пайдалы жүктеме тасымалданатынын көруге болады.
3-деңгей дестесінің пайдалы мәліметтері, өз кезегінде, жоға-
ры деңгейлі дестеден тұрады. мұнда TCP деректер сегменті 
тасымалданады. Ол да солай, тақырып деректерінен, TCP 
хаттамасының тақырыбынан, басталады. Қазіргі уақытта TCP 
сегментіндегі пайдаланылатын деректер аймағы жоғарғы дең-
гейлердің нақты деректерін қамтиды (6.8-сурет).
TCP хаттамасы бойынша деректерді берудің баламасы ретінде 
деректер, пД хаттамасы арқылы да берілуі мүмкін. 6.9-суретте 
пД дестесі деректерінің  IP дестесіне және Ethernet жақтауына 
қалыптастырылатыны көрсетілген.

Ethernet өзінде IP-
ді, IP өзінде TCP-ді  
қамтиды,

6 Желі жұмысының хаттамалары
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6.6 Деректер пакетін инкапсуляциялау

Преамбула
8 байт

Тағайындау 
адресі
6 байт

Дереккөз адресі
6 байт

Типі
2 Б

Деректер 46 … 1500
мин 46, мак 1500 Б

FCS
4 байт

Деректер
.....

Деректер

Бастапқы IP-адресі
IP-адресті тағайындау

 IP-Опциялар (егер бар болса) + Паддинг

ҚызметтеріРұқсатНұсқа Жалпы ұзындығы
Идентификация

TTL Хаттама Тақырыптық бақылау сомасы
Фрагментті кесуБелгілері 

жағдайы

0 4 8 16 1915 31

Деректер
.....

Деректер
IP-Опциялар (егер бар болса) + Падинг

Растау номері
Реттік номері

Бастапқы ПОРТ ПОРТ тағайындау

Бақылау сомасы
| Жағдай белгілеріРұқсат  

Шұғыл көрсеткіш
Терезе

0 1615 31

Ethernet-Рамка

IP-пакет Ethernet-фрейм

ТСР пакеті ІР пакетте

Деректер
.....

Деректер

Бастапқы порт Порт тағайындау
Ұзындық ПД-хаты ПДХ бақылау сомасы

0 1615 31
ПДХ-пакеті IP-пакетте

Деректер
.....

Деректер

Бастапқы IP-адресі
IP-адрес тағайындау

IP-Опциялар (егер бар болса) + Паддинг

Қызмет түріHLENНұсқа Жалпы ұзындығы
Идентификация

TTL Хаттама Тақырыптық бақылау сомасы
Фрагментті кесуЖалау

0 4 8 16 1915 31
IP-пакет Ethernet-фреймі

Переамбула
8 байт

Тағайындау 
адресі
6 байт

Дереккөз адресі
6 байт

Tипі
2 B

Деректер 46 … 1500
Min 46, max 1500 B

FCS
4 байт

Ethernet-фрейм

6.8-сурет. TCP деректерді орау

6.9-сурет. ПДХ деректерінің қалыптасуы
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6.7. Адресті түрлендіру
Интернетте қолданылатын символикалық адрестер, логикалық 
адреспен, желілік адреспен бекітілуі тиіс.
Өз кезегінде логикалық адрестер жеке адрестермен бекітілуі 
тиіс.
Осылайша, телефон кітабындағы қажет аттар мен нөмірлерге 
ұқсас 2 тізім немесе 2 бөлу болады.
►  Аты Вм  ⇔  H IP-адрестер
►  IP-адрестер  ⇔  H  MAC-адрестер

6.7.1 ARP – Адрестер рұқсатының хаттамасы
Ең төменгі деңгейде желілік адаптерлер өзінің физикалық 
адрестеріне, MAC-адрестеріне адресатталады. Алайда, MAC- 
адрестер компьютерлерді топтастыруға немесе адрестеуді 
құрылымдауға мүмкіндік бермейді. тек физикалық адрестер 
арқылы шағын желілерді құруға болады. Дегенмен, бұл үлкен 
желілерде мүмкін емес.
ірі желілер лигикалық адрестермен жабдықталған, олардың 
көмегімен желілерді бөлуге, құрылымдауға және топтастыру 
болады. Ол үшін желілік адрестер пайдаланылады – бұл жер-
гілікті желі мен ғаламдық желідегі интернет-хаттамалардың 
(IP-адрестердің) адрестері.
IIP-адрестер логикалық адрестер болып табылады және 
компьютерлерге оңай тағайындалуы мүмкін. Алайда, желілік 
адаптерлер тек олардың MAC адрестері арқылы жіберілуі 
мүмкін. Демек, логикалық IP-адрестер физикалық. MAC-
адрес терге түрлендірілуі тиіс. бұл шамамен телефон кітабы 
функциясына мына формада сәйкес келеді: қандай MAC-адрес 
осы IP-адреске тиесілі?

0                       7 8                   15 16                      23 24                  31
1 Құрылғы түрі 2 хаттама түрі

3 Аппарат 
құрылғысының көлемі

4 Хаттама көлемі 5 операция коды

6 бастапқы MAC-адресі
бастапқы MAC-адресі 7 бастапқы IP-адресі

бастапқы IP-адресі 8 MAC-адресін тағайындау
MAC-адресін тағайындау
9 IP-адресін тағайындау

6.10-сурет.  Адрестерді  рұқсат ету хаттамасы

6.10-суреті ARP дестесінің құрылымын көрсетеді. Яғни:
1  Қолданылатын технология үшін аппараттық қамтамасыз 

етудің түрі (АҚ) (2 байт); 0x0001 Ethernet дегенді білдіреді.
2  Қолданылатын желілік хаттама үшін хаттама түрі (2 байт); 

0x0800 IP дегенді білдіреді.
3   Аппараттық адрестің ұзындығы үшін АҚ мөлшері (1 байт); 

06  6-байттық  MAC-адрес дегенді білдіреді.
4  3-деңгейдегі логикалық адрестің ұзындығы үшін хаттама 

өлше мі (1 байт), бұл жағдайда IP-адрестер; 04 = 4 байт.

6 Желі жұмысының хаттамалары

Кімде қандай адрес?

ARP 2- деңгейден  
4-ке дейін жұмыс 
істейді, тікелей 
1 деңгейінде 
орналасады

ARP Mac-Адрестерін 
IP -Адрестерімен 
қосады

ARP 2 –ші деңгейді  
3-пен қосады 



125

6.7 Адрестерді түрлендіру

5  Қалыптастыру түріне арналған амал коды. 0x0001 амал 
коды – бұл сұрату (ARP-сұрату), 0x0002амал коды – бұл 
жауап (ARP-жауап).

6  бастапқы MAC адрес (6 байт) – жіберушінің аппараттық 
адресі.

7   бастапқы IP адрес (4 байт) – жіберушінің IP адресі.
8  мақсатты MAC адрес (6 байт) – жіберушінің аппараттық 

адресі. бұл сұрату үшін өріс нөлдермен толтырылған-жауап 
үшін бұл жерде ізделетін MAC-адрес!

9   мақсатты IP-адрес (4 байт) – бұл компьютердің IP-адресі, 
ол үшін MAC-адрес іздестірілетін болып табылады.

ARP адрестерін рұқсат ету датаграммасы сұрату үшін де, жауап 
үшін де ұқсас. 48 нөлдік биттің сұратылуында және жауабында 
сұратылатын MAC-адрес тек мАс-адрес қалаған нүктеде орна-
ласқан. сұрату және жауап амал коды бойынша ажыратылады 
(1: сұрау, 2: жауап).
ARP тікелей TCP / IP моделінің (желіге қол жетім) 1-деңгейінде 
немесе ISO / OSI моделінің 2 (деректерді беру арнасы) деңге-
йінде болады.
ARP аттарын рұқсат ету процесі өте қарапайым. Дестені жібер-
гісі келетін компьютер, алдымен тағайындайтын компьютердің 
MAC-адресі белгілі ме қарайды. Егер солай болса, онда бәрі 
жақсы. Егер олай болмаса, ол  ARP сұратуын кеңтартымды жі-
берілім ретінде  желіге жібереді (1-суретте 6.11). әрбір компью-
тер осы сұратуды алады, бірақ оның IP-адресін тану компьютері 
ғана адресаттаушы болып табылады. Ол өзінің MAC-адресін 
формаға орналастырады және оны кері жібереді (2-сурет. 6.11).

2. ARP-Жауап

1. ARP-Сұрау

6.11-сурет. АRP процесі
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әрбір компьютер белгілі бір уақыт ішінде IP-MAC жұптарын 
есте сақтайтын жергілікті ARP кэшке ие. бұл кэшті консоль 
командасымен Windows компьютеріне оңай жүктеуге бола-
ды.
6.12 экраны жергілікті ARP-кэште қанша контент бар екенін 
көрсетеді. басында тек бір жазба ғана бар. Одан кейін басқа 
компьютер желіде PING командасымен жұмыс істейді. әлі та-
нылмағандықтан, ARP адрестерінің рұқсат етуі фондық режим-
де жұмыс жасайды. Осы командадан кейін жергілікті ARP-кэш 
бір жазбаға кеңейтіледі.

6.12-сурет. ARP-кэш PING командасына дейін және кейін

Желіге қол жетімді жеделдету үшін, сондай-ақ, сіз, статикалық 
жазбаларды жергілікті ARP кестесіне қолмен енгізе аласыз. со-
дан кейін компьютер желі бойынша ARP сұратылуын сақтайды. 
статикалық адресті тағайындау командасы:

arp -s >IP-Adresse< >MAC-Adresse< 

6.7.2. DNS хаттамасы
DNS домендік атаулар жүйесін білдіреді. Оның артында бөлін-
ген деректер қоры орналасқан, ол Интернет атауларының IP- 
адрестерге түрленуіне жауап береді. 
Деректер қоры автономды және орталықтанбаған басқару 
аймақтарына бөлінген. DNS жоғарғы деңгейаралық модельде 
жұмыс істейді және пДХ деректер хаттамасын пайдаланады.
Домендік атаулар жүйесі 3 компоненттен тұрады:
► DNS атау кеңістігі (Namespace)
► DNS-сервер
► DNS-түрлендіргіш

DNS қосымша дең-
гейінде ПДХ пайда-
ланады 

DNS IP-адрестерін 
символдық 
адрестермен 
байланыстырады 
(Интернет 
атауы)

C: \ >arp –a
Интерфейсі: 192.168.178.57 --- 0*10005
Интернет-адресі        Физикалық адресі       түрі
192.168.178.1             00-15-0с-2b-01-97       динамикалық түрі
C: \ ping 192.168.178.60
Ping орындалды 192.168.178.60 деректермен 32 байт:
Жауап 192.168.178.60: байт=32  уақыт= 1мс TTl=128
Жауап 192.168.178.60: байт=32  уақыт< 1мс TTl=128
Жауап 192.168.178.60: байт=32  уақыт< 1мс TTl=128
Жауап 192.168.178.60: байт=32  уақыт< 1мс TTl=128
Ping статистика для 192.168.178.60:
пакеты: жіберілді = 4, алынды = 4, жойылды = 0 (0% жою),
Шамамен уақытша деректер миллисекундтар:
минимум = 0 мс, максимум = 1 мс, орташа мәні = 0 мс
C: \ >arp –a
Интернет-адресі       Физикалық адресі        түрі
192.168.178.1           00-15-0с-2b-01-97         динамикалық
192.168.178.60         00-60-08-16-de-ha         динамикалық
C: \ >

6 Желі жұмысының хаттамалары
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DNS-Атаулар кеңістігі
Домен аттары дарақ тәрізді формада болады (6.13-сурет). Аты 
нүктемен бөлінген «белгіден» тұрады. белгілер әріптерден, 
цифрлардан және дефистен тұруы мүмкін «-». бас және кіші 
әріптерге жол берілмейді! белгінің ең үлкен өлшемі – 63 таңба, 
белгінің ең кіші өлшемі-1 таңба. Жоғарғы деңгейлі домендер 
(TLD) кем дегенде 2 таңбадан тұрады. Домен саясаты елге не-
месе ұйымға байланысты.
бөлу нүктелерін қоса алғанда домен атауының ең үлкен өлше-
мі 255 таңбаны құрайды.

6.13-сурет. DNS-Атаулар кеңістігі

Атауларды мекенжайларда түрлендіру үшін атаулар оңнан 
солға қарай оқылады. Оң жақта иерархияның жоғарғы деңгейі, 
жоғарғы деңгейлі домен бар.
IANA (интернет нөмірлерін беру басқармасы) жоғарғы деңгей-
дегі доменді келесі топтарға бөледі:
► Жалпы ЖДД: бастапқы ЖДД (gTLD)
► Нақты елдер үшін ЖДД: елдер кодтары үшін ЖДД (ccTLD)
► Инфрақұрылымдық ЖДД (iTLD)
әрі қарай жалпы ЖДД  демеушілік көрсетілетін ЖДД (sTLD) 
және демеушілік көрсетілмейтін ЖДД (tld) бойынша ажыраты-
лады.
Демушілік көрсетілетін ЖДД (uTLD) нақты топтармен пайдала-
нылады және мақсатты аудиториялармен іс жүзінде ғана қол-
данылады.
мысалдар: .arpa, .biz, .com, .co, info, .name, .net, .org, .pro
Демушілік көрсетілетін ЖДД (sTLD) компаниялармен, ассо-
циациялармен, картельдер және ұйымдармен қолда нылады. 
содан кейін олар жаңа ЖДД үшін жауап береді, сондай-ақ осы 
ЖДД пайдалану ережелерін орната және қолдана алады. Осы 
жаңа sTLD көпшілігі болашақта пайда болады.

edu www

de

lanipedia

xy

de com netorgeu

googlebildgoogle

.

Домен

ДВУ

Негіздеу

ЖДД 3 типі
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Алдыңғы sTLD мысалдары:
.aero, .asia, .cat, .edu, .gov, .int, .mil, .mobi, .museum
әрбір ел үшін спецификалық ЖДД (ccTLDs) әлемнің барлық 
елдері үшін қолданылады. Елде ccTLDs 200 артық, бұл 
штаттардан да көп. Өйткені, елдер өзгереді, жоғалады және 
жаңалары пайда болады. мысалы, .yu -мен аяқталатын Югос-
лавия немесе .su-ға аяқталатын бұрынғы Кеңес Одағы. бұл 
ескірген TLD әлі күнге дейін жаңа ccTLD елдер-ізбасарларымен 
паралелль қолданылады.
ccTLD әрқашан 2 әріптен тұрады, барлық қалған TLD кемінде 
3 әріптен тұрады..

DNS сервер
әрбір компьютер өзінің IP конфигурациясында «өз» DNS-сер-
вері үшін жазуды қажет етеді. Шағын желілерде бұл әдетте 
Интернетке арналған роутер адресі, ол да DNS-сервер ретінде 
әрекет етеді.
Өзінің IP конфигурациясында бұл роутер де «өзінің» DNS-сер-
веріне көрсететін жазбаға ие.
әрбір аймақтың өз сервері бар, олар сол аймаққа және дерек-
тердің қауіпсіздігіне жауап береді. бұл серверлер анықтаушы 
серверлер деп аталады. Қауіпсіздік пен өнімділік тұрғысынан 
алғанда, көптеген басқа да авторланбаған серверлер жұмыс 
істейді. Олар өз деректерін анықтаушы серверлерден алады 
және әркез жаңартылмауы мүмкін. сондықтан олар қорғал-
маған жазбаларды ұсынады.
Жоғары инстанция – бұл түбірлік сервер. бәлкім, сіз, барлық 
анықтаушы сервердің аттарын білетін шығарсыз.
Ең алдымен түбірлік домендер үшін 13 түбірлік сервер жауап 
берді (6.14-сурет). бұл 13 сервер бүкіл әлем бойынша тара-
тылды – олардың 10 АҚШ-та және тек 3 сервер ғана АҚШ-тан 
тыс. Олардың кейбіреулері Нью-Йорктегі Дүниежүзілік сауда 
орталығында болды.

6.1-мысал.Толық білікті домендік атауды (ТБДА) жасау:
web3 BkI Ройтлинген де кәсіптік-техникалық колледжі 
►  Атауы оңнан солға оқылады. Шеткі оң нүкте түп тамырын, 

жоғарғы иерархияны білдіреді.
►  „Де“ жоғарғы деңгейлі доменді білдіреді.
►  „Ройтлинген“- бұл 2 деңгейлі домен, нақты домен аты.
► „Berufsschule1“ – бұл „reutlingen“ доменінде жазылған.
►  субдомендерді доменнің иесі басқаруы керек.
►  „BkI“ – бұл „berufsschule1“ домені астындағы кіші домен.
►   бұл мекен-жайға жататын соңғы сол жақ компьютер.

6 Желі жұмысының хаттамалары
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11 қыркүйектегі шабуылдардан және тамырлы серверлердің 
жұмысын тоқтатуға бағытталған кейбір DDoS шабуылдарынан 
кейін көптеген түбірлік серверлер әлем сайттарына  таратыл-
ды. Қазіргі уақытта әлемде 150-ге жуық сервер жұмыс істейді, 
соның ішінде Еуропа мен Германияда. бұрынғыша тек қана 13 
түбірлік серверлер бар, бірақ олар бір-біріне сәйкес келетін көп-
теген серверлер бойынша бөлінген.

M

L

K

J

I

H  
G 

F
E

D
C

B

A

6.15-сурет. Өзекті DNS-серверлер

DNS Түрлендіргіш
түрлендіргіш – бұл компьютердегі атауларды түрлендіретін 
бағдарлама. ДК-гі түрлендіргіш «өзінің» DNS-серверінде DNS 
хаттамасын сұратады (6.16-сурет). сұратылған сервердегі 
түрлендіргіш, өз кезегінде, «өзінің» DNS-серверіне аттарды өз-
герте алатындығын сұратады. бұлай жасаудың екі тәсіл бар: 
аттарды итерациялық және рекурсивті түрлендіру (6.17-сурет).

G 

B
E

D
C

L

A

JC F I K M
anycast instances

6.14-сурет. Ескі DNS-серверлер

топтың кез келген құрылғысына адрестеу көшірмелері
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Аттарды итерациялық түрлендіру
Аттарды итерациялық түрлендіру жағдайында (6.17, а-сурет) 
сұралатын сервер не талап етілетін деректер жазбасын қайта-
рады немесе сұратылуы тиіс болған келесі сервердің адресін 
қайтарады. содан кейін клиент, өз кезегінде, барлық сәйкес 
серверлерді сұратады.

1 2

1 2
61

2 5

43

3 4

5 6

a) Итеративті DNS-сұрау b) Рекурсивті DNS-сұрау 

6.16-сурет. DNS-келесі серверге сұрату

6.17-сурет. Аттарды итерациялық және рекурсивті түрлендіру

Итерациялық: 
біртіндеп жақындау

1.Компьютерден оның DNS-серверінен сұрау
2. DNS-сілтемесінен келесі сервер атауына
3.Келесі DNS-серверден сұрау
4. DNS-серверден келесі сервер атауына
5.Келесі DNS-серверден сұрау
6.Нәтижесі, іР-адресі сұраушы компьютеріне беріледі. 

6 Желі жұмысының хаттамалары
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Атауларды рекурсивті түрлендіру 
Есімдерді рекурсивті түрлендіру үшін (6.17-суретб) сұратыла-
тын сервер қажетті деректер жазбасын қайтарады немесе «өз» 
серверін сұратады. Ол сұратуды келесі серверге жібереді.

Аймақтың сәйкес өкілетті сервері сұратылған домен жазбасын 
немесе теріс жауапты қайтаратын соңғы инстанция болып та-
былады.

DNS арқылы жүктемені бөлу, жүктемені теңгеру
ірі сайттар бірнеше серверлерде жұмыс істейді. барлық сер-
верлер біркелкі қолданылуы үшін жауапты сервер IP-адрес-
терін циклді таратады.
мысалы, «google.com» сұратуы 3 IP-адрес жиынтығын қайта-
рады. Осы 3 IP-адрестердің реті әр сұрату сайын өзгереді. До-
мен «hp.com» әртүрлі тәртіпте 10 IP-адресті ұсынады. сіз, оны 
nslookup> domain <консольде тару арқылы оңай сұрата аласыз.
6.18-суретте қолданыстағы үш IP-адрестері көрсетілген. Егер 
бірнеше минуттан кейін бұл сұратуды қайталасаңыз, жүктеме 
біркелкі бөлінуі үшін 3 IP-адрес циклмен өзгеретінін байқайсыз.

6.18-сурет. Nslookup сұрату «google.de»-ден 

Рекурсивті: сұрау 
қайта жіберіледі

Жүктемені тең-
дестіру бірнеше 
серверге сұраныс-
тарды бөледі    

1.Компьютердің DNS-серверінен сұрау
2.Келесі серверге сұранысты жіберу
3.Келесі серверге сұранысты жіберу
4.Жауап, іР-алдыңғы атау серверінде
5.Жауап, іР-алдыңғы атау серверінде
6.Жауап ДК іР

6.7 Адрестерді түрлендіру
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DNS-Хаттаманы құрылымдау 
6.19-суреттегі тақырыптан көрініп тұрғандай, әрбір сұрау тран-
закция нөмірімен белгіленеді. түрлендірілуі тиіс доменің аты 
сұратуда мәтін түрінде болады.

Түрі Класс
Сұрау соңы

Rrs жауап
Жауап №
Rrs мəні

Сұрау №
Операция идентификаторы Жағдай белгілері

сұранымның түзетуіндегі ресурстың бірыңғай көрсеткіші
Бастапқы сұрау Талап етілетін сұранысRrs қосымша

0 168 31

Түрі
Түрі

Класс

Класс

Сұрау соңы

Rrs жауабы
Жауап №
Rrs мəні

Сұрау №
Операция идентификаторы Жағдай белгілері

талап етілетін сұраныс
Бастапқы сұрау Rrs қосымшаRrs қосымша

секундына жұмыс істеу уақыты
секундына жұмыс істеу уақыты

Адрес ұзындығы

Стандартты сұрау

1 жауаптың ІР-адресі
Түрі

Класс
секундына жұмыс істеу уақыты

секундына жұмыс істеу уақыты
Адрес ұзындығы

Стандартты сұрау

2 жауаптың ІР-адресі

0 168 31

6.19-сурет. DNS сұрау

DNS-ден хостқа қайтарылатын жауап та дәл осындай болып 
көрінеді. Жауап сұратумен қоса беріледі. мүмкін сіз бірнеше 
IP-адрестерді аласыз. Үлкен домендердің бірнеше сервері бар 
(мысал қараңыз «google.com»). Осы ірі сайттардың DNS жүк-
темені теңдестіруді қамтамасыз етеді және қазіргі уақытта жет-
кіліксіз пайдаланылатын серверлерден IP-адрестерді жеткізеді. 
6.20-суретте DNS жауабының құрылымы көрсетілген.

6.20-сурет. DNS жауабы

ARP жағдайындағы секілді, бұл жерде де DNS жергілікті кэші 
бар. бұл кэште де, сіз DNS-сұратуларда қажеттілікті азайту 
үшін статикалық жазбалар жасай аласыз. статикалық жазба-
лар жай ғана мәтіндік файлға жазылады. Жүйелерінде Linux 
бұл файл / etc / hosts және Windows LW: / winnt / system32 / etc 
/ hosts. Хост жазбаларының түрі:

IP-адрес Домен атауы Псевдоним # Комментарий
Адрес атауларының әр жұбанына бір немесе бірнеше лақап ат 
және «#» кейін комментарий қосуға болады.
DNS кэшінің мазмұнын Windows жүйесінде ipconfig / displaydns 
командасының көмегімен көруге болады. 
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6.7 Адрестерді тану

DNS кэшін, сондай-ақ / flushdns параметрі бар ipconfig команда-
сы көмегімен тазалауға болады, осылайша келесі шақыртуда 
орналастыру беттері өзгертілетін болады.

6.7.3.  Атын тану үлгісі
Егер сіз, браузер терезесінде интернет-домен атауын ен-
гізетін болсаңыз, онда ДК бұл бетті аша алмайды. бұған 
дейін кейбір процестер орын алады. Алдымен жергілікті кэш 
алушының IP-адресінің белгілі екенін тексереді. Егер жоқ 
болса, IP-адрес DNS арқылы сұратылады. IP-адрес белгілі 
болған соң, тағайындау IP–адресі өзінің IP-желісінде бар 
екені тексеріледі.  Егер солай болса, тікелей жүгінуге бола-
ды. Егер мақсатты компьютер өз желісінде болмаса, сұрату 
әдептілік шлюзіне жіберіледі.
Екі жағдайда да тағайындау пунктінің MAC-адресі (әдепкі 
шлюз немесе тікелей мақсатты компьютер болсын) Ethernet 
жақтауына салынуы тиіс. бұл үшін компьютер осы IP-адрес 
үшін MAс-адрес белгілі екенін анықтау жергілікті ARP кэ-
шін тексереді. Егер бұл солай болса, онда Ethernet кадры 
аяқталуы және тікелей жіберілуі мүмкін. Егер жоқ болса, 
онда MAC-адрес ARP арқылы сұратылуы керек, әрі қарай 
Ethernet жақтауын жасау үшін. тек осыдан кейін ғана сұрату 
интернет-серверге жіберілуі мүмкін.
мұның барлығынан пайдаланушы ретінде сіз ештеңе ала 
алмайсыз.

6.7.4.  DHCP хаттамасы
Хосттың динамикалық конфигурация ХАттАмАсЫ (DHCP) 
клиенттердің желілік параметрлерін автоматты түрде баптау 
үшін қолданылады.
IP-адрес, ішкі желі маскасы, роутер немесе шлюз адресі және 
DNS-сервер адресі секілді компьютердің қажетті баптаулары 
қолмен немесе автоматты түрде орындалуы мүмкін. Егер желіде 
бірнеше компьютер болса, бұл параметрлерді қолмен жасау ға 
болады. Компьютерлер санының артуымен қатар, әкімшілік жүк-
теме де артады, сонымен қатар, әрине, қателер деңгейі де. Осы-
лайша, сіз осы жұмысты DHCP серверіне қалдырасыз.
DHCP-сервер қосылған клиенттерге барлық қажетті бастау-
ларды жібереді. баптауларды DHCP серверінде әкімші орын-
дайды. Ол IP-адрестер тобын анықтайды, олардың ішінен IP-
адрес тер клиенттерге тағайындалады.
DHCP-сервері – бұл компьютерде немесе жергілікті желі роу-
терінде жұмыс істейтін қызмет. Шағын желілерде DHCP қызметі 
әдетте DSL роутеріне негізделген. DHCP-серверінің үш түрлі 
тарату механизмі бар:
►  Қолмен бөлу;
►  Автоматты бөлу;
►  Динамикалық бөлу.
Адрестерді қолмен бөлу кезінде IP-адрестер біржола бөлек 
компьютермен мәңгілікке тағайындалады. IP-адреске компью-
тердің MAC-адресі тағайындалады. бұл компьютер әркез іске 
қосылған жағдайда DHCP- серверінен осы IP-адресті алады. 

DHCP админнің көп 
жұмысын азайтады 

DHCP желі баптау-
ларын автомат-
тандырады 
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бұл тағайындау да статикалық тағайындау немесе резерв теу 
деп аталады.
Автоматты түрде бөлу кезінде компьютер DHCP серверіне 
бірінші рет кірген кезінде пулдан IP-адрес тағайындалады. 
DHCP сервері компьютердің MAC-адресе тағайындалған IP-
адресін есте сақтайды. Ол бұл IP-адресті осы компьютер 
жүйеге әркез кірген сайын алады.
Динамикалық бөлу DHCP-серверінде жүйеге кіретін компьютер 
пулынан IP-адресті тағайындайды.  Компьютерге IP-адресті 
тағайындау үшін белгіленген жалға алу уақыты ішінде мАс-
адрестер сақталады. Егер компьютерді осы уақыт ішінде 
қосатын болса, сол IP-адрес қайта қолданылады. Егер компью-
тер белсенді болмаса, IP-адрес осы жалға беру кезең інің 
соңында пулға қайтарылуы мүмкін. содан кейін бұл IP-адресі 
басқа компьютерге тағайындалуы мүмкін. бұл рәсім стандарты 
болып табылады.
Жергілікті желі компьютерлердің IP-адресін өзгертуді болдыр-
мау үшін ұзақ уақыт бойы жалға алады. Егер компьютер істен 
шықса, оның IP-і жалға алу мерзімі өткеннен кейін жойылады. 
Жалдау мерзімі әдетте бірнеше айды құрайды.
IP-адрестері жетіспеген жағдайда, мысалы, егер бірнеше ком-
пьютерге бірнеше жалпы қол жетімді IP-адрестерді тағайындау 
қажет болса, интернет-провайдерлермен болған жағдайдағы-
дай, жалдаудың өте қысқа уақыты белгіленеді. бұл қолданған-
нан кейін бірден IP-адресті босатады.
DHCP қолданбалы деңгейде. Ол пДХ хаттамасымен базалық 
көлік деңгейінде пайдаланады. DHCP барлық байланысы тара-
тылады. Компьютер іске қосылғанда 4 кезең жүзеге асырыла-
ды (6.21-сурет).

IP күйге келтірудің 
4 кезеңі

DHCP анықталған кезде, клиент DHCP сервері оған IP кон-
фигурациясын бере алады ма (DHCP анықтау) деген сұрағын 
желіге кеңтаратылымды жіберу арқылы жүзеге асырады. Ол 
жіберушінің адресі ретінде (жоқ) 0.0.0.0 адресін пайдаланады.
Екінші кезеңде DHCP-сервері де кеңтаратылыммен жауап бе-
реді және клиентке адрес  ұсынысын (DHCP ұсынысы) жібе-
реді.
содан кейін клиент серверден осы адресті қабылдай алатынын 
сұратады (DHCP сұрату).

СерверКлиент

1: Өзіңізге ашыңыз

2: Ұсыныс

3: Сұрату

4: Растау

6.21-сурет. DHCP үшін хаттама процедурасы
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төртінші және соңғы кезеңде сервер клиентке осы адресті 
растайды (DHCP-растау). процесті аяқтайтынын және клиент-
те қажет болған IP- конфигурациясы туралы барлық ақпарат-
тың бар екенін хабарлайды.

Сеанстың басталу 
процесі: қол алысу, 
растау

6.8.  TCP сеансының басталу процесі 
Көлік деңгейінде деректерді дұрыс жеткізу толық немесе ішіна-
ра бақыланады. Осы деңгейдегі екі ең маңызды хаттамалар 
TCP (тасымалдауды басқару хаттамасы) және пДХ (пайдала-
нушы дейтаграмма хаттамасы) болып табылады.
TCP қосылуға бағытталған және қауіпсіз, пДХ – қосылыссыз 
және қауіпсіз емес (қосылыссыз және сенімсіз).
Қосылуға бағдарлану деректерді жіберудің басжағында қа-
тысқан екі станция арасында қосылым орнатылғанын білдіреді. 
Хабар соңында бұл байланыс қайта жойылады. бұл телефон-
мен сөйлесуге ұқсас (6.22-сурет). телефонмен сөйлесудің 
басында әңгімелесушілер олардың дұрыс қоңырау шалғаны, 
қателеспегеніне көз жеткізу үшін және бір-бірімен сөйлескісі 
келетіндігі туралы өзара қысқаша ақпаратпен алмасады. теле-
фонмен сөйлесудің соңында екі тарап да байланыс үзілетінін 
білетіндей етіп, бір-бірімен қоштасады. 
әңгіме барысында тек бір ғана қатысушы өз ойын білдірмейді 
– екінші қатысушы кейде жауап береді. Осылайша, бәрі басқа-
ның әңгімені әлі де қадағалап отырғанын білетін болады. бұл 
растау, сөйлеу ағынына енгізілген.

Ықтимал DHCP командалары егжей-тегжейлі сипатталған:
► IP-мекен-жайы жоқ Клиент (жіберушінің мекенжайы 

0.0.0.0) мекенжай сұрауын жібереді желіге ұсыныстар.
► DHCP сервері мекен-жай ұсынысымен жауап береді. 

бірнеше серверлер ұсыныс жібере алады. бұл анықтау 
сұрауына жауап

► Клиент IP (көрсетілген) біреуін сұратады- қосымша 
деректер және жалдау мерзімін ұзарту жауап беретін 
DHCP серверлерінің бірінде.

► сервер сұралған мекенжайды растайды клиенттің.
► сервер клиенттен сұрауды қабылдамайды.
► сервер клиенттен сұрауды қабылдамайды, 
     IP мекенжайы қолданғандықтан.
► Клиент өз өнімдерін шығарады теңшелім, себебі 

параметрлер қайтадан қол жетімді басқа клиенттер.
► IP-мекен-жайсыз клиенттен деректерді сұрату, мысалы, 
     клиенттің статикалық IP мекенжайы бар..

6.8 TCP сеансының басталу процесі
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TCP мен компьютерлік байланыс өте ұқсас. байланыс басын-
да байланыс қосылуды орнату жүреді, 3-ші фазалық үдеріс 
TCP сеансының басталуы. Деректерді беру соңында байланыс 
үзіледі, ал деректерді беру кезінде деректер дестелері растау-
мен куәландырылады.

Растаулар арқылы деректер беруді қорғау

Деректер дестесінің дұрыс келгеніне көз жеткізу үшін, оны 
алушы растауы тиіс. TCP-де бұл ACk хаттама тақырыбында 
шағын жалау арқылы жасалады. Қарапайым жағдайда мұндай 
бит жеткілікті – жіберуші AсК= 0 дестені жібереді, содан ке йін 
алушының ACk = 1-ден жауабын күтеді. Растауды алғаннан 
кейін ол келесі дестені жібере алады.

Дегенмен, шындығында, үлкен деректер пакеттері жіберіледі. 
содан кейін барлық растау механизмі сәл күрделі көрінеді. 
Жөнелтуші жіберу үшін байттарды нөмірлейді және пакеттегі 
бірінші байттың нөмірін жібереді. бұл байттың нөмірі TCP хат-
тамасының тақырыбындағы реттік нөмір болып табылады. Ол 
тек бір байтты ғана емес, басқа да көптеген байттарды жібе-
ретіндіктен, келесі буманың бірінші байтының нөмірін қамтиды. 
содан кейін қабылдаушы, өзінің растауымен тек ACk битімен 
қабылдағаны жөніндегі растауды ғана жібермейді. сондай-ақ 
ол таратқышпен жіберілетін келесі байттың нөмірін де  жібе-
реді.

Реттік нөмір сондай-ақ қабылдаушының растау нөмірін де 
қамтиды.

Қарым-қатынастың 
3 фазасы:
1 байланыс орнату, 
2 деректер алмасу,
3 өшіру

Деректер расталуы 
тиіс

Реттік нөмірлер 
және растау нөмір-
лері деректерді 
жіберуді қорғайды 

t t

Қоңыраулар
орнату

Күйге келтіру

Сұқбат

Сәлем, Майер 
осында Сәлеметсіз бе, 

әже, Ханси 
осында ма?

Келесі кездес-
кенше, әже

Иə, Ханси, 
қал қалай?

Сау бол, 
Ханси.

Құрылыс сессиясы

Сессия

Деректер алмасу

seq=1000,
ack=0, SYN

seq=1001,
ack=5001, ACK

seq=xxxx,
ack=yyyy, FIN

seq=xxxx,
ack=yyyy, ACK

seq=xxxx,
ack=yyyy, ACK

seq=xxxx,
ack=yyyy, 
FIN, ACK

seq=5000,
ack=1001,
SYN, ACK

seq=xxxx,
ack=yyyy,
FIN, ACK

seq=xxxx,
ack=yyyy,
FIN

1

2

3

1

2
3

4

1 қатысушы 2 қатысушы x қатысушы y қатысушы

(a) телефонмен сөйлесу (b) компьютерлік желі

6.22-сурет. Телефон байланысы кезінде және екі компьютер арасында қосуды, байланыс 
және ажыратуды орнату
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Контексті қарапайым цифрлық мысал түсінеді:

 6.23-сурет. TCP сеансын  қатесіз бастау процесі

6.23-суретінде компьютер екі деректер пакетін басқа компью-
терге жібереді, ол әр жолы оларды растайды. Реттік нөмірі 
1000. Жіберуші (1) ұзындығы 101 байт пакетін жібереді. бұл 
пакеттің бірінші байты-бұл сеанста 1000 байт. сондықтан 
тақырып SEQ = 1000 болады. 100 байт берілгенде, соңғы байт 
-1100 байт болып табылады. содан кейін алушы орнатылған 
АсК битімен жауап береді және ACk өрісінің мәні 1101-ге тең 
болады, бұл оның 1101 нөмірлі байтпен алынған және келесі 
күтілетін с деректері болатынын білдіреді.
содан кейін келесі деректер дестемесі жіберіледі (3). бұл 1101 
байт, сондықтан бұл нөмір реттік нөмірге енгізіледі. Демек, 
алушы (4) AC 1201 нөмірі арқылы жауап береді, ол алушының 
келесі 1201 байтты жіберуіне сәйкес келеді. 
Осылайша барлық деректер жіберіледі. Алушы да өз дерек-
терін нөмірлейді.
бұл жіберушінің және алушының деректер дестемелерінің (кем 
дегенде басында) SEQ және ACk нөмірлерінің шамамен бірдей 
болуына әкеледі. бұлай дестелерді шатастыру оңай.
сондықтан әрбір станция деректерді алмас бұрын 32-биттік 
кездейсоқ санды жасайды. бұл кездейсоқ сан бірінші байттың 
бастапқы нөміріне айналады. бұл станциялар әртүрлі нөмір-
лермен жұмыс істейтініне және жіберушінің деректерін алушы-
ның деректерінен оңай ажыратуға кепілдік береді. 
Ескерту. Wireshark желілік хаттамаларының анализаторы секіл-
ді системалар нақты пайдаланылатын сандарды көрсете ала-
ды, бірақ жазбалар оқылуының ыңғайлылығын жеңілдету үшін 
олар SEQ және ACk нөмірлерін де жеңілдете алады және бір 
мезеттен  нөмірленген  бірінші байтты көрсетеді.

ta

ta

t Деректер уақытша 
интервал ішінде де 

жеткізіледі

х қатысушы у қатысушы

seq=1000, ack=200

seq=1101, ack=200, ACK

seq=1101, ack=201

seq=1201, ack=201, ACK

1

2

3

4

Бір реттік нөмір 
растаудың басқа 
нөмірі болып 
табылады!
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 Қосылуды орнату

байланыс орнататын станса клиент деп аталады. Реттеу және 
кейінгі байланыс жүзеге асырылатын станса сервер деп ата-
лады.

байланыс орнатылған кезде клиент SYN жалауын «синхрон-
дау» үшін орнатады және бұл дестені серверге жібереді. Жоға-
рыда көрсетілген кездейсоқ сан бастапқы реттік нөмір ретінде 
қолданылады. сервер сондай-ақ SYN жалауы мен ACk растау 
жалауының орнатылуына да жауап береді. мұнда ол өзінің кез-
дейсоқ санын пайдаланады және оны хаттаманың тақырыбын-
дағы реттік нөмір ретінде растауға орналастырады.

Енді клиент сервер жауабына ACk дестесімен жауап береді.

Байланыс соңы

Қалыпты өшіру телефонмен сөйлескендей өзара келісім бо-
йынша жүргізіледі. Екі қатысушы да бір-біріне айтатын ештеңе 
жоқ екенін растайды. тек сонда ғана түтікті іліп қоюға болады.

бұл желілік технологияларда да осылай жұмыс жасайды. стан-
са пакетті орнатылған FIN битімен жібереді. басқа станция ACk 
дестесінің көмегімен алынғанын растайды және өз кезегінде 
FIN жалауы орнатылған дестені жібереді. бұл сеансты аяқтағы-
сы келетін компьютермен расталады. Осылайша, қосылу өзара 
келісім бойынша 4 деректер дестесінен кейін аяқталады.

әрине, сессияны кенеттен аяқтау мүмкіндігі бар. бұл үшін қо-
сылысты бұзғысы келетін станса RST жалауы бар дестені, бо-
сату дестесін жібереді. бұл әңгіменің оқыс тоқтауына сәйкес 
келеді.

Осылайша, байланысты қабылдамауға да болады. Егер бір 
станса SYN дестесін жіберсе, бірақ екіншісі бұл байланысты 
қабылдамаса, ол босату дестесімен жауап береді.

Қайта бағыттау және қателер
әдетте, егер бәрі жақсы болса, әрбір деректер дестесі растала-
ды. бірақ бірқатар қателер де болуы мүмкін:
►  Десте қабылдаушыға жеткізілмейді. сол себепті ол растау-

ды жібермейді. Десте қайтадан жіберілуі керек.
►  Десте дұрыс жеткізіледі, растау жіберілді, бірақ ол жіберуші-

ге келмейді. Десте қайтадан жіберілуі керек.
►  Десте дұрыс жеткізіледі, растау жіберілді, бірақ жіберушіге 

тым кеш келеді. Десте қайтадан жіберілуі керек.
►  Жіберу қатесі пакетті жіберу немесе растау кезінде орын 

алады.

Байланысты 
орнатудың 
3 қадамы

Қосылысты өшіру 
кезінде 2 рет 2 этап
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6.8.1  Терезелерді басқару
Егер сізге әр дестені растау қажет болса, онда сіз бұрынғыша, 
келесіні жіберер алдында дестелердің өту уақытын қарауыңыз 
керек. 

Айталық, сізде бүкіл Германия бойынша салынған немесе 
желілік провайдер көп ақшаға жалға алған оптоталшықты ка-
бель болды. мысалы, мюнхеннен Гамбургке дейінгі ұзындығы 
шамамен 1000 км желі.
8.8-тарауда жарық  шыныталшықта шамамен 2/3 вакуумдағы 
жарық жылдамдығымен таратылатыны көрсетілген. Осылай-
ша, мюнхен мен Гамбург арасындағы деректер дестесі жолда 
болғандағы сигналдың таза кідірісін есептеуге болады.

Осылайша, деректер дестесі Гамбург жолында 5 миллисекунд-
ты құрайды. сондай-ақ онда пайда болған растау да мюнхен 
жолы үшін 5 миллисекундті қажет. Ештеңе жасамай, жәй ғана 
келесі дестені жіберу үшін қажет растаудың түсуін күту үшін 10 
миллисекунд қажет. 
Егер пакет 1000 байтпен берілетін болса, ал талшық 10 мбит/с 
өткізу жолағына ие болса, онда тарату уақыты таза болып та-
былады:

Көріп отырғаныңыздай, сіз уақытыңыздың көпшілігін күтумен 
өткізесіз. Қымбат өткізу қабілеті пайдаланылмайды.
Қиындықтарды жою өте оңай. әдіс терезелік деп аталады. Жі-
беруші мен қабылдаушы терезе, тез арада растаусыз берілуі 
мүмкін байттардың саны туралы келіседі. Жіберуші бірнеше 
дестелерді бірінен соң бірін растаусыз-ақ жібереді. содан кейін 
алушы бір уақытта алынған дестелердің санын растайды. Осы 
уақытқа дейін жіберілген барлық деректер осылайша растала-
ды. 
терезенің өлшемі әр десте сайын реттеледі. бұл деректер ағы-
нын қарапайым және тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Гамбург

Мюнхен

t in ms

Übertragungszeit

Sendezeit

Übertragungszeit

Бірінші бит жіберілді

letztes Bit gesendet erstes Bit empfangen

Соңғы қабылданған бит, бірінші 
жіберілген бит бірінші жауап  битін алады 

Соңғы жіберілетін жауап бтті

самое раннее время 
для следующего пакета

Соңғы битті алады

Хабарлар

2 3

41

Тарату 
уақыты

Тарату 
уақыты

Жауап

6.24-сурет. Растауды қоса алғанда, тасымалдау ұзақтығы

Терезелік басқару 
өткізу қабілетін 
арттырады 

6.8 TCP сеансының басталу процесі

бит жылдамдығы

Дерект. жіб. жылд.
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Егер терезенің белгіленген өлшемінде растау алынбаса, жібе-
руші деректер түспегенін болжайды және соңғы растау болған 
сәттен бастап  барлық дестелерді қайталайды.
Келіп түскен растаулар деректер жіберілуі мүмкін болатын нүк-
тені жылжытуды жалғастырады. бұл жылжымалы терезе деп 
аталады. терезе әр растау сайын одан әріге жылжи береді 
(6.25-сурет).

Терезе әрбір растау 
сайын артқа жыл-
жиды 

Желілік дестелер 
анализаторы: 
тыңшы

Жоғарғы: жиналған 
дестелер тізімі

6.25-сурет. TCP сеансының басталу процесінің жылжымалы терезесі

Wireshark – пайдалы құрал
Желілік хаттамаларды иллюстрациялау үшін бірқатар коммер-
циялық және тегін құралдар бар. бұл кезеңде Wireshark желілік 
дестелерін талдау үшін тегін құрал, акулий кабелін пайдалану 
ұсынылады. бұл құралдың көмегімен желілік трафик жазбала-
ры дайындауға және талдауға болады. мысалы, бағдарламаны 
www.wireshark.org сайтынан жүктеуге болады. Ол Linux және 
Windows үшін қол жетімді.
Орнатып, іске қосқаннан кейін ол бос тереземен пайда болады. 
«Жазу» мәзірінен «Интерфейстер» бөлімінде желілік адаптерді 
таңдаңыз. бағдарлама бірден желілік трафикті тіркей бастай-
ды. Енді үш бөлімде бөлу пайда болады (6.26-күріш.). Жоғарғы 
терезеде бөлек дейтаграммалар көрсетіледі. Олар нөмірлен-
ген, уақытпен белгіленген және осы десте үшін ең маңызды 
деректерді көрсетеді.

tw

tw

t

Дестелерде көп 
байттар жіберілді

Растау осы күнге дейін 
алынған барлық 
сəлемдемелерді 
растайды; ACK  дестені 
нөмірімен сұратады

х қатысушы у қатысушы

seq=1000, ack=yy

seq=1500, ack=yy

seq=1900, ack=yy

seq=2200, ack=yy

seq=2300, ack=yy

seq=2400, ack=yy

seq=2400, ack=5050

tw =  Терезе өлшемі
           1400 байт

seq=5000, ack=2400, ACK

seq=xxxx, ack=yyyy, ACK

6.2-мысал:
ДК деректерді принтерге жіберетінін елестетіңіз. тарату басында, прин-
тердің буферлік жады әлі бос болған кезде, ДК әлі де көп деректерді 
жібере алады. сондықтан принтер өз растамаларына өріске салады 
WINDOW TCP тақырыбында үлкен мән. Жад уақыт өте толтырылған 
сайын, терезенің өлшемі азая түседі. бұл есептеу құрылғысы деректер 
ағынын қысқартады және принтердің сыйымдылығын реттейді.

6 Желі жұмысының хаттамалары
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Орташа терезе таңдалған дестенің идентификацияланған 
деректерін жоғарғы терезеде көрсетеді. Көрініс OSI моделіне 
ұқсас жасалған – алайда жоғарғы мен төменгі орындармен 
ауысқан. Жоғарғы бөлігінде Ethernet жақтауы бар. төменде 
жоғарғы қабаттар берілген.
төменгі терезеде оналтылық формата таңдалған дестелер 
үшін сақталған деректер төменгі терезеде көрсетіледі. 
Назар аударыңыз: Wireshark секілді желілік дестелердің анали-
заторының бағдарламаларын дербес деректерді, компанияның 
деректерін жинау, деректерге қол жеткізу және т. б. үшін пайда-
лану заңсыз және жазалауға жатады!

Ортасы: таңдалған 
дестені идентифика-
циялау 

Төменде: оналтылық 
форматтағы десте 

6.26-сурет. Wireshark хаттамасының анализаторы

TCP сеансының басталу процесі
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6.9.  Желілік хаттамалар жаттығулары

6.9.1.  Хаттамалар
Хаттама тақырыптары хаттаманың шығындарын, яғни желі 
бойынша берілуі тиіс қосымша деректерді тудырады.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 1 тапсырма
TCP  IP арқылы Ethernet желісінде пайдаланылған жағдайда 
қанша пайдалы жүктеме байты деректер кадрына көшірілуі 
мүмкін?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 2 тапсырма
Ethernet желісінде IP арқылы пДХ пайдалану кезінде деректер 
кадрына қанша байт берілуі мүмкін?

6 Желі жұмысының хаттамалары
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6.9.2.  TCP/ПДХ

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 3 тапсырма
порттар не үшін қажет және олар қандай деңгейлерді пайда-
ланады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 4 тапсырма
Алғашқы 1024 порт қалай аталады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 5 тапсырма
Келесі серверлер порттардың қандай нөмірлерін иеленеді?
► FTP:
► DNS:
► POP3:
► HTTP:

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 6 тапсырма
Егер 10 000 нөмірімен SEQ 
пакеті алынса және пайдала-
нушылық деректердің 100 бай-
ты берілсе, ACk деректер топта-
масының нөмірі қандай? 6.27)?

6.9 Желілік хаттамалар жаттығулары

Жіберуші

t

seq = 10000

ack = ?

Қабылдаушы

6.27-сурет.  TCP сеансының 
басталу  процесі
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7.  Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық 
7.1.  Ажыратып қосқыш
Ажыратып қосқыштар 2 OSI деңгейінде, арна деңгейінде неме-
се 1 TCP / IP деңгейінде, желіге қатынау деңгейінде жұмыс істей-
ді. сіз Mac-адресін негізге алып, дейтаграмманы қайда жіберу 
керектігі туралы шешім қабылдайсыз. Ажыратып қосқыштар 
желілік сегменттерді қосады. әрбір ажыратып қосқыштың әр 
порты өз желісінің сегментін қалыптастырады.
Енді алдымен ажыратып қосқыштардың әрекетін қарастыра-
йық. Деректер кадрын алған кезде ажыратып қосқыш не істейді?

7.1-сурет. Таңдау нүктесі

7.1.1.  Жылдам таратқыш қосқышы
7.2-суретте 2-деңгейдегі деректер кадры, Ethernet кадры көр-
сетілген. Алушы алдымен 8-байтты преамбуланы алады.
содан кейін көрсетілген компьютерде алушы адресі шығады. 
Алушының адресі ажыратып қосқышқа түскеннен кейін, енді 
ажыратып қосқыш осы кадрды ажыратып қосқыштың қай пор-
тына тағыда шығаратыны туралы шешім қабылдай алады.  

Paris

R
om

MoskauB
er

lin

Жылдам таратқыш 
ажыратып қосқыш: 
жылдам, бірақ қателер 
пайда болуы мүмкін 

L7 Қосымша

L6 таныстырылым

L5 сессия

L4 транспорт

L3 желі

L2 Жіберу арнасы

L1 физикалық
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м
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мәскеу
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7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық

максималды кідіріс уақыты 14 байтты құрайды. Алайда, осы 
жылдам ажыратып қосқыш технологиясының негізгі кемшілі-
гі – кейін бүлінген немесе білгілі бір бөгеуілдерге байланысты 
пайдалануға жарамсыз болған кадрлар қайта жіберіле береді, 
өйткені осы бастапқы этапта  олар өте жақсы жұмыс жасайды. 
Егер желіде жиі бөгеуілдер немесе іркілістер орын алса, ақау-
лы кадрлар әлі де болса осы ажыратып қосқыш технологиясы 
арқылы беріледі. 

Ажыратып қосқыш  
Сақтау және 
жіберу: баяу, бірақ 
қауіпсіз

7.1.3 Жылдам және 
қауіпсіз бос фраг-
мент қосқышы 

7.2-сурет. «Өтпелі» және «Сақтау және жіберу» ажыратып қосқыш 
типтері

7.1.2.  Ажыратып қосқыш. Сақтау және Жіберу
Өте қауіпсіз ажыратып қосқыш технологияларының бірі – сақтау 
және жіберу технологиясы. мұнда кадр соңындағы бақылау 
қосындысын қоса алғанда, кадр ажыратып қосқышпен толық 
қабылданады. бұл кадрдың бақылау қосындысын қабылдау 
кезінде үздіксіз есептеледі және соңында алынған FCS бақылау 
қосындысымен салыстырылады. Егер дейтаграмма өзгермесе, 
бақылау қосындысы сәйкес келеді. бұл жағдайда кадр тиісті 
порт арқылы мақсатты компьютер бағытында шығарылады. 
Ақаулы кадрлар жіберілмейді және ажыратып қосқышта боса-
тылмайды. сол сияқты бұл тым қысқа және тым ұзақ кадрларға 
қатысты. сондай-ақ олар да ажыратып қосқышта босатылмай-
ды.  Жіберуші қате туралы хабар келмейді. Деректердің дұрыс 
жеткізілуін бақылау жоғары деңгейде жүзеге асырылуы тиіс.
бұл технологияның кемшілігі – ажыратып қосқышта бүкіл кадр 
сақталуы тиіс және тек содан кейін ғана жіберіледі. Осылайша, 
ажыратып қосқышта болу уақыты, максималды. бұдан бөлек, 
ажыратып қосқыштағы хабарламаларды буферлендіру үшін 
жылдам жіберуге қарағанда көп оперативтік жад қажет.

7.1.3. Бос фрагмент қосқышы
тәжірибе көрсеткендей, ақаулы кадрлардың басым көпшілігі 
бірінші байттарда жойылады. сондықтан, егер сіз бірінші байт-
тарды қатесіз алған болсаңыз, онда кадрдың қалған бөлігі де 
дұрыс.
бұл басқа түрдегі ажыратып қосқышты жасау үшін қолданыла-
ды – фрагменттерсіз ажыратып қосқыш. Ол 64 дұрыс қабыл-
данған байттан кейін кіріс деректер ағынын мақсатты компью-
тер бағытында жібереді. Ол сақтау және қайта жіберу ажыра-
тып қосқышы сияқты қауіпсіз және жылдам беру ажыратып 
қосқышы сияқты тез. Жылдам беру ажыратып қосқышы және 
бос фрагменттің ажыратып қосқышы «өтпелі қосқыштар» деп 
аталады.

Преамбула
8 байт

Ziel-MAC-адрес
6 бит

мақсат-MAC-адрес
6 бит

Типі
2 Б

Дерек 46 … 1500
мин. 46, мак. 1500 B

FCS
4 бит

Ажыратып қосқыш
үшін мүмкін 

ең ерте 
 уақыт

Өту үшін ең 
кеш уақыт
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7.1 Ажыратып қосқыш

7.3-сурет. Еркін фрагментті ауыстыру түрі

7.1.4.  Байланыстырушы дарақ
2.3-тарауда құрылымдалған құрылыс кабельдері ұсынылған. 
Олардың біреуі кеңейтілген жұлдыз тәрізді топологиясы бар 
кабель және қауіпсіздік мақсатында орнатылған айқас қосылым 
болды. Енді ажыратып қосқышты тарату қалқандарына ор-
натқан және қорғаныс желілерін ажыратып қосқыштарға қосқан 
жағдайда не болып жатқанын қарастырайық: бағдарламалар 
циклі жасалады (7.4-суретті қараңыз).

Преамбула
8 байт

MAC-адрес 
мақсаты
6 байт

MAC-адрес көзі.
6 байт

Tипі
2 B

Күні 46 … 1500
мин. 46, макс. 1500 B

FCS
4 байт

64 қатесіз 
байтқа ауысу

үшін ең жақсы уақыт

7.4-сурет. Бағдарламалық цикл

Енді компьютерге кеңтаратылымды хабарлама жіберіледі,  
адресті түрлендіру үшін ARP-сұрату секілді, содан кейін ажыра-
тып қосқыш бұл хабарламаны барлық порттарға және т.б. жібе-
реді. бұл жалғыз кеңтаратылымды дейтаграмма желіні барлық 
желілер бойынша таратады және ешуақытта тоқтамайды. бүкіл 
желінінің қозғалысын қимылсыз ететін, кеңтаратылымды ша-
буыл, осының нәтижесі болып табылады. 
сондықтан бағдарлама циклдарынан аулақ болу керек. бірақ 
қауіпсіздік тұрғысынан адамдар бағдарлама циклына алуға 
ұмтылады.

ДК-PT
ДК0

ДК-PT
ДК2

ДК-PT
PC1

2956 E1
SWITCH1

2956 E1
SWITCH2

2956 E1
SWITCH0

Кабельдегі бағдарла-
малар циклі кеңтара-
тылымды шабуылды 
тудырады  

Қосқыш

Қосқыш

Қосқыш
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Шешім өте қарапайым көрінеді:
тікелей байланыс қосылған болса да, ажыратып қосқыштар 
порттары белсендірілмеген. Егер белсенді желі істен шықса, 
тек тікелей байланысты активациялау қажет, нәтижесінде жұ-
мысты жалғастыру мүмкін болады.
Қосылған желілерді осылайша ажырату арқылы бағдарлама-
лар циклін бөлу, сондай-ақ ажыратып қосқыш істен шыққан 
жағдайда желілерді активациялау автоматты түрде қосылуы 
тиіс.
Негізгі дарақ, негізгі дарақ ХАттАмАсЫ, STP (негізгі дарақ не-
месе кернеулі дарақ) енді артық коммутацияланатын желілерді 
құру үшін желілік технологиялар әдісі болып табылады. Кез кел-
ген топология түбірлік көпірде пайда болған бір дарақ тәріздіс 
құрылымға түседі.
әрбір ажыратып қосқыш бірегей өзінің Им-мен (идентифика-
циялық көпір) сәйкестендіріледі. бұл 8 байттан тұрады, және де 
бірінші маңызды байттар әкімшісімен белгіленген басымдықтар 
болып табылады. Қалған 6 байт MAC-қосқыш адресінің нәти-
жесі болып табылады. бұл әрбір қосқыш бірегей идентифика-
тор екеніне және де бұл бірегей артықшылық екеніне кепілдік 
береді.

7.1-кесте. ИМ
бастапқы MAC-адресі
2 байта 6 байт

Ең төменгі Им ең жоғары басымдылыққа ие. түбірлік мост ба-
сымдылығы ең жоғары идинтификатор болады. барлық басқа 
идентификаторлар түбірлік мостқа ең жақсы жол іздейді. бұл 
қосылыстар активтендірілген, қалғандары активтендірілмеген.
Егер бірдей шығынмен түбірлік көпірге бірнеше ажыратып 
қосқыш қосылған болса, онда ең жоғары басымдыққа ие порт 
іске қосылады. бұл порт ең аз нөмірі бар порт.
түбірлік көпірге ең жақсы жол табу үшін қосылу сипатын ескеру 
қажет. Шешім қабылдау критерийі ретінде мұнда «жол шығын-
дары» (бұл нақты шығындар емес) анықталады. Жылдам қо-
сылу баяуға қарағанда  әрине жақсырақ. сондықтан сіз баяу 
қосылу үшін көп шығын, жылдам қосылу үшін аз шығын жол-
дарын анықтайсыз. Жол мәнінін 1-ден 65 536-ға дейін әкімші 
белгілеуі мүмкін.
Негізгі дарақ алгоритміне қойылатын талаптар:
► топология өзгерген жағдайда дарақ тәріздес құрылымды 

автоматты түрде қайта конфигурациялау (қолмен өзгерген 
немесе қателер пайда болған жағдайда)

► Дарақ тәрізді құрылымның нақты бапталуы себепті желіге 
минималды жүктеме.

► Желі өлшеміне қарамастан желі құрылымын тұрақтандыру
► белгілі (қысқа) уақыт бойы тұрақтандыру
► Желі әкімшісі көрсеткен желінің жаңғыртылуы анықталған  

құрылымы.  

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық

Олардың саны 
неғұлым ИМ аз болса, 
басымдылық соғұр-
лым жоғары

С траекториясы 
ең аз шығын 
ең жақсы
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7.1 Ажыратып қосқыш

7.2-кесте. Өткізу қабілетіне байланысты ұсынылатын жол шығындары
Өткізу қабілеті Жолда ұсынылатын шығындар Ұсынылатын ауқым

10 MB/s 100 50 … 600
100 MB/s 19 10 … 100

1000 MB/s 4 2 … 10
10 GB/s 2 1 … 4

түбірлік жол – ажыратып қосқыштан түбірлік көпірге дейінгі 
жолы, ол ең аз жалпы шығындарға (барлық жеке жолдардың 
қосындысы) ие. әрбір идентификатордың түбірлік көпірге бір 
ғана жолы болуы тиіс.
Егер түбірлік жол шығындары бірдей бірнеше жол болса, 
идентификатор порттары басымдылығының тиімділігі арта-
ды.Неғұрлым порт нөмірі аз болса (идентификатордағы порт 
нөмірі), соғұрлым басымдылық жоғары. Осылайша, 2-портта 
бір сызық және 5-портта басқа сызық және олардың екеуінің де  
түбірлік жолға шығындары бірдей,  бұл жағдайда 2-порт түбір-
лік порт болып табылады, ал 5-порт ажыратылған.

Көпір хаттамасының деректер блогы
Идентификаторлар өзінің жай-күйі және өзінің идентификатор-
лары туралы деректермен алмасуы тиіс. бұл КХДб, көпір хат-
тамаларының деректер блоктары арқылы жасалады.
түбірлік көпір еншілес ажыратып қосқыштарға өзінің әлі де 
болса жұмыс жасайтыны туралы  әрбір 2 секунд сайын хабар-
лайды. бұл хабарларды еншілес ажыратып қосқыштар береді. 
Осы «салемдемелер» болмаған кезде желі өзгереді және ол 
қайта ұйымдас тырылуы тиіс. Қайта ұйымдастыру дәл желіге 
қосылған кездегі қайта ұйымдастыру секілді орындалады. Қай-
та ұйымдастыру 30 секундқа дейін уақыт алуы мүмкін.

Ең аз көпір иденти-
фикаторы ең жоғары 
басымдыққа ие!
Порттың ең аз иден-
тификаторы ең жоға-
ры басымдыққа ие! 

Желілік ұйымның әрекет ету мерзімінің аяқталуы
1. Коммутаторлар қосылған кезде барлық коммутатор 

порттары «блокталған режимде», яғни ешқандай па-
кеттер коммутатор туралы ақпараттан басқа, деректер 
жіберілмейді.

2. әрбір коммутатор өз туралы ақпаратты жібереді барлық 
порттарға сәйкестендіргіш, ал ең аз коммутатор түбірлік 
көпірге айналады.

3. түбірлік көпірді анықтағаннан кейін әрбір коммутатор 
оның түбір портын анықтайды. бұл ең аз құны бар түбір-
лік көпірге әкелетін порт. бірнеше порттар үшін құны бір-
дей болған кезде порттың ең аз нөмірі бар порт түбірлік 
порт болады. түбірлік көпірге жолдары бар басқа порт-
тар ажыратылған (тағайындалған порттар).

4. Осыдан кейін коммутатор порттары «режимге» орнаты-
лады және көпір кестелері жасалады.

5. Көпір қойындысын реттегеннен кейін коммутаторлар өз 
порттарын «жіберу режиміне» ауысады және бұдан бы-
лай кіріс деректер пакеттерін дұрыс порттарға жібереді.
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Назар аударыңыз! бір идентификатор портына екінші иден-
тификатор портынан қосылу да кеңтаратылымды шабуылды 
шақырады! Қарапайым коммутаторларда STP пайдалану мүм-
кіндігі жоқ, сондықтан олар бұл циклді бұза алмайды.

7.1.5.  Виртуалды жергілікті желілер, VLAN
Үлкен кеңседе түрлі бөлімдердің қызметкерлері жұмыс істей-
ді. барлық жұмыс стансалары желіге біріктірілген және ярусты 
идентификаторда
«ілініп тұр». бірақ қауіпсіздік тұрғысынан әртүрлі бөлімдердің 
компьютерлері бөлек желілерде, дәлірек, нақты өзінің желілік 
жабдықтарында болуы тиіс.
мәселе туындататын басқа жағдай – кеңтаратылымды хабар-
ламалар желіге үлкен салмақ түсінеді. Неғұрлым компьютер 
көп болса, соғұрлым жіберулер де көп болады. 
Шешім: ярусты ажыратып қосқыш бір-бірінен оқшау жұмыс 
істейтін бірнеше «логикалық қосқыштарға» бөлінген.
7.5-суретте 2 бөлек виртуалды желіге бөлу жағдайы көрсетіл-
ген: желі бойынша бөлу және желі бойынша сатып алу. Деген-
мен екі желі де бір айырыпқосқышты пайдаланады, олар логи-
калық тұрғыдан бір-бірінен толық оқшауланған.
әртүрлі VLAN-да орналасқан екі компьютер бір-бірімен сөйле-
се алу үшін VLAN роутерлер арқылы қосылуы тиіс!
әрбір VLAN өз желісін қалыптастырады. әрбір жергілікті желі 
кеңтаратылымды доменін қалыптастырады. Осылайша, кеңта-
ратымды таратылымдар өз VLAN-да қалады және басқа VLAN-
ға түспейді.
Жеке логикалық ажыратып қосқыштардың өсу желілері физи-
калық тұрғыдан бір сілтемеге біріктірілген. сәйкес VLAN жеке 
логикалық виртуалды желілердің деректер кадрлерін тағайын-
дауы үшін, бұл кадрлар түрлендірілуі тиіс. Виртуалды желіге 
тиесілі кадрда қосымша тасымалдануы тиіс.
Ол үшін VLAN тег орнатылған. VLAN тег өлшемі – 4 байт және 
Ethernet кадрындағы өріс түрінің алдында кірістіріледі. әдетте, 
Ethernet кадрдың өлшемі – 1518 байт.

ажыратып 
қосқыш1

ажыратып қосқыш2

ажыратып қосқыш0

ДК1
Сатып алу

ДК2
Сатып алу

ДК3
сату

ДК0
сату

7.5-сурет. 2 жеке VLAN бар желілік бөлу

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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7.6-сурет. VLAN белгісі бар Ethernet кадры

VLAN тег максималды өлшемді 4 байтқа 1522 байттарға дейін 
арттырады (7.6-суретті қараңыз).
ДК деректердің қалыпты кадрын жібереді. Ажыратып қосқыш 
виртуалды жергілікті желінің мақсатын орындайды және ка-
дрды тегпен кеңейтеді. Осылайша таңбаланған Ethernet ка-
дры желі арқылы әдеттегі тәсілмен беріледі. соңғы ажыратып 
қосқыш деректерді мақсатты компьютерге жібермес бұрын осы 
VLAN тегін жояды.
VLAN тег 0x8100 идентификаторынан тұрады, бұл жерге VLAN 
идентификаторы салынғанын көрсетеді. 
содан кейін 3 басым биттерді орындаңыз. бұл жергілікті желі-
де деректер ағынының басымдықтарын анықтауға мүмкіндік 
береді. мысалы, телефония деректері файлды жүктегенге не-
месе электрондық пошта трафигіне қарағанда ерекше басым-
дыққа ие. бұл параметр QoS, қызмет көрсету сапасы немесе 
CoS, қызмет көрсету класы деп аталады.

7.3-кесте: Бөлшектердегі 8 басым деңгей
басымдылық топ-оқиғаларға арналған қосымша

7 резервтелген
6 резервтелген
5 дауыстық қызметтер
4 бейнеконференция
3 тамаша жүктеме
2 басымдылығы жоғары деректер
1 орташа басымдылығы бар деректер
0 ең жақсы күш (мүмкіндігінше жақсы)

CF биті канондық  жалауды білдіреді және биттердің тәртібін 
көрсетеді, яғни, бірінші болып ең үлкен бит (MSB) немесе 
кішкентай бит (LSB) беріледі ме көрсетеді. Token-Ring және 
Ethernet дәл, бірақ керісінше жұмыс істейді.
VLAN тегінде виртуалды желілердің идентификаторы үшін 12 
бит қалады. Осылайша, 212 VLAN іске асырылуы мүмкін.

Преамбула 
8 байт

Белгілеу
MAC-адресі 6 байт

Дереккөз MAC-.
адресі 6 байт

Түрі
2 Б

Инфо 46 … 1500
мин 46, мак 1500 Б

FCS
4 байт

TP-ID PRIO VLAN-IDCFTP-ID

2 байт 0x8100

4 байт VLAN-Tег

3 бит 12 байт VLAN-номері

7.1 Ажыратып қосқыш
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Виртуалды жергілікті желілердің тағайындалуы
LBS желісін компьютерге немесе жеке деректер фрейміне 
тағайындаудың әртүрлі тәсілдері бар.
► Коммутациялық портты беру (OSI 1-деңгейі)

порт, коммутатор слоты, виртуалды жергілікті желімен таға-
йындалады. Осы портқа қосылған әрбір ДК осы виртуалды 
жергілікті желіге жатады.

► MAC-адрестерін беру (OSI 2-деңгей)
Деректер кадрын жіберушінің MAC – адресі негізінде 
виртуал ды жергілікті желі тағайындайды. MAC-адресі бар 
әрбір ДК осы виртуалды жергілікті желіге жатады.

► IP-адрестерді беру (OSI 3-деңгейі)
Деректер кадры жіберушінің IP-адресі негізінде виртуалды 
жергілікті желіге беріледі. IP-адрестері бар әрбір ДК осы вир-
туалды жергілікті желіге жатады.

► порттарды тағайындау / қосымшаларды беру (OSI 4-дең-
гейі)Деректер кадры жіберуші портының нөмірі, яғни нақты 
қосымша негізінде виртуалды жергілікті желіге беріледі. Осы 
порттар арқылы өзара әрекеттесетін әрбір ДК осы виртуалды 
жергілікті желіге жатады.

►  802.1 x-пайдаланушыны тағайындау
пайдаланушы желіге кіруі керек. пайдаланушының бейініне 
байланысты конфигурация  коммутаторы және  жаңа ғана қо-
сылған порт коммутаторы сәйкес ЖВЖ (жкргілікті ветуалды 
желі) үшін  конфигурацияланады. 

Егер желілер, коммутаторлар, патч-өрістер, желілік розеткалар 
және т.б. жабық және қолжетімсіз болса, процедура 1 мен  про-
цедура 2-ні біріктіру жалғыз қауіпсіз тәсіл болып саналады.
Ең қауіпсіз әдіс 802.1 x Port-Based Network Access Control 
көмегімен пайдаланушыға ЖВЖ желісін тағайындау. бұл әдіс 
ең күрделі болып табылады және мұқият жоспарлауды талап 
етеді, бірақ ол, әрине, желінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең 
жақсы әдісі болып табылады. IP-адрес алынбас бұрын пайда-
ланушы аутентификация серверіне кіруі керек. Егер пайдала-
нушы аутентификацияланған және авторизацияланған болса, 
онда оған ЖВЖ тағайындалады.
ЖВЖ желілері ISO 802.1 Q және ISO 802.1 P стандарттарына 
сәйкес стандартталған.

7.2.  Бағдарлауыштық
Бағдарлауыштық негіздері
бағдарлауыш деректерді беру желісіндегі байланыс тораптары 
болып табылады. әрбір бағдарлауышта қандай бағдар одан 
әрі өтетіні шешіледі, көлік айрығында жүргізуші қандай бағдар-
ды одан әрі жүргізетінін шешеді (7.7-сурет).
бағдарлауыштар – үшінші OSI деңгейінде, желілік деңгейде 
жұмыс істейтін желілік құрылғылар. Олар екі немесе одан да 
көп желілерді өзара қосады. Олар кіріс пакетті қай қосылысқа 
қайта адресаттауды шешу үшін бағдарлауыштық кестесін пай-
даланады. 

L7 Қолдану
L6 таныстырылым
L5 сессия
L4 транспорт
L3 Желі
L2 Деректермен 

байланыс
L1 Физикалық 

қолданыс

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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7.2 бағдарлауыштық

Желілік адрестер IP-адрестердің бір бөлігі болып табылады, 
сондықтан пакеттерді тасымалдау үшін бағдарлауыштық ақпа-
раттары ретінде қызмет етеді (7.8-сурет).
таратқыштың және қабылдағыштың IP-адрестері барлық жі-
беру жолында өзгеріссіз қалады! Физикалық адрес деректері 
кезеңнен кезеңге өзгереді!

Бағдарлауыштық өз 
желісінен тыс торап-
қа қосылған кезде 
орындалады!

10.0.18.1 10.0.17.1

Жергілікті желі A
10.0.18.0/24

Жергілікті желі B
10.0.17.0/24

IP: 10.0.18.25/24
Шлюз: 10.0.18.1

IP: 10.0.17.120/24
Шлюз: 10.0.17.1

Жергілікті желі A
10.0.18.0/24

Жергілікті желі B
10.0.17.0/24

Желі

IP: 10.0.18.25/24
Шлюз: 10.0.18.1

IP: 10.0.17.120/24
Шлюз: 10.0.17.1

eth1 eth1

Роутер
Штутгарт

Роутер
Ульм

eth0
10.0.18.1

10.0.19.1 10.0.19.2

eth0
10.0.17.1

7.7-сурет. Бағдарлауыш екі желіні біріктіреді

7.8-сурет. Екі бағдарлауыш байланыс арнасы бойынша екі желіні 
қосады
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7.2.1. Бағдарлауыштық – роутер қалай жұмыс жасайды?
Алынған деректер фреймімен роутерде не болады?
Қай протта роутер алынған деректерді қайта адресаттайды? 
7.9-суретте бағдарлауыштық процесі көрсетілген.

Статикалық
бағдарлар 
бекітілген  

Динамикалық 
бағдарлар желі 
құрылымы өзгергенде 
өзгереді.

7.9-сурет. Бағыттау процесі

бағдарлауыш алынған деректер кадрын OSI үшінші деңгейіне, 
желілік деңгейге дейін тарқатады.
Ол мақсатты компьютердің IP-адресін оқиды және пакетті қай-
да жіберуді шешеді. Алушының IP-адрестері мен көзі өзгеріссіз 
қалады. Адрестеу төменде екінші деңгейде өзгерген. Келесі 
роу тер әрбір бағдарлауышқа адресаттайды. соңғы бағдар-
лауыш тағайындау торабына жүгінеді.
Екі бағдарлауыштық арасындағы байланыс бағдар немесе бай-
ланыс деп аталады. статикалық және динамикалық бағдарлар 
арасында айырмашылық жүргізіледі.
статикалық бағдарларды әкімші бағдарлауыштық кестесіне 
қолмен енгізеді.
Динамикалық бағдарлар кестеге енгізіледі және оларды жұмыс 
кезінде роутер өзі басқарады.

Дайын

Мақсатты компьютердің желілік 
адресін анықтау

Қате туралы хабарлама 
жіберушіге қайтарылды

Мақсатты МАС-адресті
 анықтау

IP – пакетті  
жіберу

Кадр деректерін алу 
Кадрдегі IP – пакетті ашу

Тікелей қол жетім 
мақсатты желі

Кетеде көрсетілген 
мақсатты желі ме? 

Əдепкілік шлюз 
енгізілді ме?

ия

Шлюздің мақсатты 
МАС-адресін анықтау

Мақсатты желі кестеге
 енгізілді ме?

жоқ

ия

Мақсатты МАС-адресінің 
əдепкілік шлюзін анықтау

Жіберу

жоқ

жоқ

ия

7 Ажыратып қосу және бағдарлауыштық
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әдепкі бағдар – бұл статикалық бағдар, ол қолайлы желі та-
былмаған жағдайда қолданылады. бұл әрбір компьютерге ар-
налған әдепкі шлюзбен салыстырылады. бұл бағдар да «соңғы 
шығу» деп аталады.

Деректерді қорғау
Деректер бір желіден екіншісіне өзгеріссіз беріледі. Деректер 
берудің физикалық жолдарына, сызықтарға немесе бағдар-
лауышқа қолжетімі бар кез келген адам, деректерді оқи алады. 
бұл қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіреді!
бұл жағдайды, деректерді терминалдық құрылғыдан терминал-
дық құрылғыға шифрлеу арқылы түзетуге болады, оларды екі 
компьютер арасындағы жолда оқылады, бірақ өңделмейді.

7.2.2. Бағдарлауыштық хаттамалары/динамикалық 
бағдарлауыштық
бағдарлауыштың бағыттау кестесін өзгертуіне себеп болатын 
ақпарат бағдарлауыштық хаттамалары деп аталады. бағдар-
лауыш өзінің жай-күйі, қосылған желілер мен т.б. туралы ақпа-
ратты көрші бағдарлауыштарға мезгіл сайын жібереді.

7.2.3. Шексіздікке дейін өсу мәселесі
бағдарлауыш деректер пакеті қандай бағдардан өтуі керектігі 
туралы шешім қабылдауы үшін, бағдарлар «метрик» көмегімен 
бағаланады. Қашықтық (RIP), өткізу қабілеті немесе желінің 
жүктемесі сияқты салмақ коэффициенттері көрсеткіштер бо-
лып табылады.
бағдарлауыштықтың ескі хаттамалары қарапайым метриктерді 
қолданады. Ең қарапайым метрика – бұл тағайындалған жеріне 
дейін өткізу керек бағдарлауыштар саны. бұл транзиттік шлюз 
деп аталады.
Егер бағдарлауыштар саны ғана өңделетін болса (транзиттік 
шлюз), онда ұзын, бірақ жылдам бағдарларға қарағанда бірне-
ше бағдарлар бойынша баяу бағдарлар жақсырақ. Өйткені бұл 
жерде бағдарлауыштар саны ғана роль атқарады, ол хаттама-
лар қашықтық векторлық хаттамалар деп аталады.

7.1-мысал. Бағдарлауыштық хаттамалары

► RIP – бағдарлауыштың ақпараттық хаттамасы
► RIPv2 – RIP Нұсқа 2 – RIP
► IGRP – ішкі шлюздерді бағдарлауыштық хаттамасы
► EIGRP – IGRP EIGRP – IGRP бағдарламасын кеңейту
► OSPF – OSPF – біріншілерге қысқа жолды ашу

7.2-мысал: үлкен қашықтықтарға деректерді берудің 
векторлық хаттамалары
Rip-бағдарлауыштың ақпараттық ХАттАмАсЫ
RIPv2-RIP Нұсқа 2
IGRP-ішкі шлюздерді бағдарлауыштық ХАттАмАсЫ
EIGRP-IGRP кеңейтілген бағдарламасы

7.2 бағдарлауыштық
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7.10-суретте Жоғары жылдамдықты Ethernet-ке ЖВЖ А және 
ЖВЖ В желілерін R1, R2 және R3 бағдарлауыштары арқылы 
қосу мысалы көрсетілген.  R1 бағдарлауышынан R3 бағдарла-
уышына қызметтерді интеграциялаумен цифрлық желі арқылы 
баяу коммутацияланатын қосылу апаттық ажыратып қосқыш 
ретінде бапталады. Қызмет көрсету интеграциясы бар цифр-
лық желінің коммутацияланатын желісі бойынша баяу бағдарда 
2 транзиттік шлюздің метрикасы, ал әлдеқайда жылдам бағдар-
да 3 метрика болады. Жиі векторлық бағдарлауыштық кезінде 
үнемі ең қысқа қашықтықтық пайдаланылады, бұл жағдайда – 
ең баяу, ол тиімсіз.

7.10-сурет. Бағдарлауыштық ілмегі

Осы себепті, таза векторлық хаттамалар үлкен желілерде 
кең таралмаған. Олар тек жергілікті желілерде қолданылады. 
бағдарлауыштықтың күрделі хаттамалары желілердің желі 
құны, олардың өткізу қабілеті және  ағымдағы жүктеме секіл-
ді басқа параметрлерін есепке алады. бұл хаттамалар қосылу 
күйінің хаттамалары деп аталады, себебі бағдарды таңдау қо-
сылу күйіне байланысты.

ЖЖ A

Роутер R1 Роутер R3

Роутер R2

ЖЖ B

7.2.4.  Бағдарлауыштық кестесі
7.11-суретте бір-біріне қосылған екі желі көрсетілген:
10.0.18.0 сол жақтан және 10.0.17.0 оң жақтан, ортадағы үшінші 
желі арқылы 10.0.19.0.
әрбір ДК өзінің бағдарлауышының IP-адресін, яғни өз желісін-
дегі бағдарлауышты әдепкі шлюз ретінде қойды.
солжақ бағдарлауыш 10.0.19.1 адресімен порт арқылы оң-
жақ желіге жетеді. Екі желі арасындағы қашықтық 2 транзиттік 
шлюзді құрайды.

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық

 7.3-мысал: Қосу күйінің  хаттамалары
 
► O SPF –  қысқа бағдарды анықтау бағдарлауышының 
     хаттамасы 
► IS-IS – аралық жүйе аралық жүйеге
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7.11-сурет. 2 бағдарлауыштарды 2 желіні қосу

7.4-кесте: 7.11-сурет үшін бағдарлауыштық кестесі-Штутгарт бағдарлауышы
ID-желі ішкі желі 

маскасы
Интерфейс Қосымша

10.0.18.0 255.255.255.0 eth0 бағдарлауышты пайдаланбай тікелей 
қолжетімді өз желіңіз

10.0.19.0 255.255.255.0 eth1 бағдарлауышты қайта адресаттау 
порты

10.0.17.0 255.255.255.0 eth1 2 бағдарлауыштан кейін 17-ші желіге 
қол жеткізіледі

7.5-кесте: 7.11-сурет үшін бағдарлауыштық кестесі – Ульм бағдарлауышы
ID-желі ішкі желі 

маскасы
Интерфейс Ескерту

10.0.17.0 255.255.255.0 eth0 бағдарлауышты пайдаланбай тікелей 
қолжетімді өз желіңіз

10.0.18.0 255.255.255.0 eth1 2 бағдарлауыштан кейін 18-ші желіге 
қол жеткізіледі

10.0.19.0 255.255.255.0 eth1 бағдарлауышты қайта адресаттау порты

7.2.5.  Бағдарланатын хаттамалар
бағдарланатын хаттамалар – бұл салынатын хаттамалар. бұл 
хаттамалардың көмегімен пайдаланушылық деректер бағдар-
лауыштар арқылы беріледі. бағдарлауды қолдайтын хатта-
малар тек компьютерлерді ғана емес, желілерді де бірдей 
идентификациялауы тиіс. сондықтан олардың желілік және 
компьютерлік адрестері бар. IP-хаттамасы IP-адрестерін қол-
данады.

Жергілікті желі A
10.0.18.0/24

Жергілікті желі B
10.0.17.0/24

Желі

IP: 10.0.18.25/24
Шлюз: 10.0.18.1

IP: 10.0.17.120/24
Шлюз: 10.0.17.1

eth1 eth1

Роутер
Штутгард

Роутер
Ульм

eth 0
10.0.18.1

10.0.19.1 10.0.19.2

eth 0
10.0.17.1

7.2 бағдарлауыштық
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Novell ұсынған IPX IPX/SPX ескі хаттамасын қолданғанда IPX 
адрестері қолданылады. Microsoft компаниясының кеңейтілген 
пайдаланушы интерфейсі сияқты, желілік адресі жоқ хаттама-
лар бағдарланбайды, сондықтан олар бағдарланған хаттама-
ларға жатпайды.
Деректер пакетін бір компьютерден басқа компьютерге жібер-
генде, пакет келесі қай торапқа жіберілуі тиіс екендігін шешіп 
алу қажет. Ол үшін компьютер өзінің IP-адресін және өзінің IP-
желісін білуі тиіс. IP-адрес компьютерге қолмен немесе авто-
матты түрде (хосттың динамикалық конфигурация хаттамасы) 
ішкі желі маскасы секілді тағайындалған. соның негізінде ком-
пьютер өзің желілік ID-ін анықтай алады.
Деректер пакетін жіберер алдында компьютер, мақсатты ком-
пьютердің өз желісінде бар-жоғын тексеруі тиіс. бұл жағдайда 
пакет тікелей жеткізілуі мүмкін. Ол үшін IP-пакет жақтауға ора-
лып, тағайындау торабының MAC-адресіне жіберіледі.
Егер мақсатты компьютер басқа желіде орналасқан болса, онда 
пакет бағдарлауыш арқылы жеткізілуі тиіс. IP-пакет бағдар-
лауышқа адресатталған деректер кадрына оралады.

7.2.6.  Желілік адресті есептеу

Телефон желісіне ұқсас
IP-адрес екі бөліктен тұрады: желілік адрес және компьютер 
нөмірі. телефон нөмірлері ұқсас құрылымға ие: телефонның 
толық нөмірі префикстен, жергілікті желі нөмірінен және жер-
гілікті желідегі телефон нөмірінен тұрады. Егер қоңыраулар 
жергілікті желі ішінде болса, қоңырау басқа желілер арқылы 
жіберілмейді. Ол желіде қалады., телефонмен жергілікті желі-
ге телефон нөмірінің қанша саны жүгінетінін сіз тәжірибеден 
білесіз. Қалған сандар телефон желісіне жатады.
Үлкен жергілікті желілерде бірнеше сан (мысалы, берлин 030 
немесе мюнхен 089), ал шағын жергілікті желілерде сандар 
одан көбірек болады (мысалы, Ульм 0731 немесе Гомандиген 
07387). телефон желілерінің нөмірлері жергілікті желі үшін біре-
гей, яғни әр телефон нөмірі бір рет ғана кездеседі. Алайда, сол 
телефон нөмірлері басқа желілерде де пайдаланылуы мүмкін. 
Дегенмен, телефон нөмірлері бүкіл әлем бойынша бірегей бо-
лып келеді, яғни тек бір рет қана қолжетімді, себебі желі нөмірі 
әлі де болса қосылу нөміріне тиесілі.
Германиядан тыс жерлерге шығу кезінде бірінші кезекте мақ-
сатты ел желісінің адресі жүзеге асырылады. Германияның ха-
лықаралық телефон нөмірі 49, АҚШ 1 және перу
 511-мысалы.
сондықтан бұл ішкі желілерге бөлінген, ол тарапынан кіші ішкі 
желілерге бөлінген классикалық желі.
7.12-суретте қай қадам арқылы тағайындау адресі анықтала-
тыны көрсетілген.

Сіздің жеке компью-
тер қандай желіде ор-
наласқан?

Мақсатты компью-
тер қандай желіде ор-
наласқан?

Қала кодымен қашан 
қоңырау шалу керек 
және онсыз қашан?

Қала коды – бұл 
желілік адрес 
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IP желісі және IP-адрестері
телефон нөмірі секілді желілік және қосқыш бөліктерге бөлін-
ген, бұл IP-адрестерге де қатысты. телефон нөмірлеріне қа-
рағанда адрестік желіде адрестің қанша саны бар және қан-
ша компьютер адресі бар екендігі туралы нақты нұсқау бола-
ды.  Осы мақсат үшін әдетте екі әдіс қолданылады. Алдыңғы 
әдіс ішкі желілі маскасын IP-адреске қосымша пайдаланады. 
Желілік биттердің санын көрсету үшін IP-адресі одан да жаңа 
әдісті қолданады қолданады (CIDR жазбасы).
Қарапайым әдіс – ішкі желі маскасы бар IP-адрес: жазу ере-
жесі бойынша IP-адрес: w.x.y.z және SN: s.t.u. v
Екеуі де ондық нотацияда келтірілген. әрбір сан октададан 
(8 бит) тұрады. ішкі желі маскасы солдан оңға қарай маскамен 
толтырылады. 1 бар орындар желілік бөлікке жатады, қалғаны 
компьютердің адресін білдіреді.
Желілік адрестерді есептеудің бірнеше әдістері бар:
1. IP-адресі мен ішкі желінің маскасы бір-біріне екілік түрде 

жазылады және біртіндеп конъюнкцияның логикалық опера-
циясы қалыптасады. Нәтижесінде IP-адрестің желілік бөлігі 
жасалады.

2. IP-адресін және ішкі желі маскасын екілік түрде жазыңыз, 
IP адресін және ішкі желі маскасын екілік түрде санаңыз. 
IP- адрестен солдан оңға қарай биттердің бірдей саны есеп-
теледі. бұл биттер желілік бөлікке сәйкес келеді. Қалған IP- 
адрес биттері хосттың бөлігін құрайды.

дайын

Желілік адресті мақсатты 
компьютерге жіберу

Қаптау жəне IP-пакеттерді 
кадрмен жіберу

IP-пакет адресі тағайындалған 
МАС-адресінің əдепкілік шлюзіне

Мақсатты МАС-адресін 
жіберу

IP-пакетті 
жіберу

иə

IP-пакетті тағайындалған  
МАС-адреске 

Таағайындалған 
адрес өз желісінде 

орналасқан ба?

жоқ

7.2 бағдарлауыштық
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CIDR жазбасы
CIDR жазбасы – бұл желілік биттердің: w.x.y.z.z / n; санын 
анықтайтын IP-адрес, n саны сызықтан кейін желілік биттердің 
санын көрсетеді.

7.5-мысал:

10.1.17.1 / 20 бірінші 20 бит IP-адрестердің желілік адрестердің 
пайда болуына әкеледі. бұл қадамдық нәтижелерге әкеледі:
IP = 0000’1010.0000’0001.0001’0001.0000’0001.
Егер сіз алдымен тек алғашқы 20 битті қарастырсаңыз, онда 
желі адресін алыңыз:
Желі-ID = 0000’1010.0000’0001.0001’0000.0000’0000 = 
10.1.16.0 
Егер 21-ден 32-ге дейін бұрын еленбеген биттерге қарайтын 
болсақ, онда хост адресі алынады:
Хост-ID: 0000’0000.0000’0000.0000’0001.0000’0001 = 0.0.1.1

Желі таратушы
1.1.1.0/30

IP: 98.2.3.101/24
Шлюз: 98.2.3.250

IP: 98.2.3.100/24
Шлюз: 98.2.3.250

IP: 62.1.1.100/24
Шлюз: 62.1.1.250

IP: 62.1.1.101/24
Шлюз: 62.1.1.250

Жергілікті желі Рио
62.1.1.0/24

Жергілікті желі Токио
98.2.3.0/24

IP: 62.1.1.250

IP: 1.1.1.2/30 IP: 1.1.1.1/30

IP: 98.2.3.250

ПК1 ПК2

Коммутатор2Коммутатор1

7.13-сурет. 2 желімен бағдарлауыштық үлгісі 

7.4-мысал:
Екілік ондық бөлшек

IP 0000’1010.0000’0001.0000’0001.0000’0111 10.1.1.7

SN 1111’1111.1111’1111.0000’0000.0000’0000 255.255.0.0

логикалық және 0000’1010.0000’0001.0000’0000.0000’0000 10.1.0.0

Көріп тұрғандай, бірінші 16 бит SN 1 тең. Осылайша, бірінші 16 бит 
IP-адрестері желілік бөлікке жатады, қалған 16 бит – хостқа.
Нәтижесінде 10.1.0.0.0 желілік адрес және 0.0.1.7 хост адрес 
алынады.

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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7.6-мысал: Бағдарлауыштық (7.13-сурет)

Екі бағдарлауыш арқылы деректерді ұсыну: пК1 IP 62.1.1.100 де-
ректер пакетін (OSI деңгейі 3) пК2 IP 98.2.3.101  жібереді. IP пакет 
жіберушінің IP адресі және екінші компьютердің тағайындалған IP 
адресімен бірінші ДК ұсынылады.
Жіберуші ДК пакетті одан әрі жіберу үшін екінші деңгейге жібереді. 
мұнда кадрлар жасалып, желілік карталар адресатталады. Компью-
тер алушының физикалық MAC-адресін енгізбес бұрын, ол мақсат-
ты компьютердің өзі орналасқан желіде бар екенін тексеруі керек. 
Осылайша, ол оның қандай желіде тұратынын біледі.  ДК бұл туралы 
өзінің желілік баптауларынан біледі.
ДК 62.1.1.100 IP-адрестен 62.1.1.1.0 желі номерін және 24 бит желі 
бөлігін («/24» спецификациясынан) анықтайды.
сондықтан ДК 2 өз желісінде орналаспайды. сол себепті пакет 
роутер арқылы жеткізілуі тиіс. Ол үшін пакет IP 62.1.1.1.250 бойын-
ша роутерге адресатталған. Енді ДК осы IP адреспен интерфейстің 
MAC-адресін анықтауы керек. бұл ARP арқылы жасалады. Егер 
компьютер роутер интерфейсінің MAC-адресіне ие болса, онда ол 
ДК 2 тағайындалған IP-адресімен түпнұсқа пакетті роутерге жібере 
алады. IP-пакет оралатын деректер кадры бағдарлауышқа  адреса-
цияланған.
ДК коммутатор 1-ге келесі болып түсетін деректер кадрын жібереді. 
Коммутатор 1 кадрдан тағайындалған MAC-адресін оқиды және оны 
коммутациялау кестедегі адрестермен салыстырады. Ол роутердің 
MAC-адресін біледі және сол сәтте кадрды өзгеріссіз Рио роутері 
қосылған протқа жібереді. 
Енді Rio роутері кадрды алады және оны ашады. Ол IP-пакеттің  іші-
нен мақсатты адресті, яғни ДК 2-нің  IP-адресін оқиды. Роутер Рио ДК 
2 орналасқан мақсатты желіге жолды біледі. Өзінің бағдарлауыштық 
кестесінен ол токиодағы бағдарлауышқа пакетті жіберу керектігін 
біледі. Ол IP-пакетті тағы да кадрға орайды және оны токиодағы 
роутердің MAC-адресіне жібереді.
Роутер токио кадрды тарқатып, IP-пакетті алады. Ол мақсатты IP 
адресін оқиды және мақсатты компьютердің желіге қосылғанын көре-
ді.  Осылайша, ол мақсатты компьютерге тікелей қолжеткізе алады. 
содан кейін ол тікелей ДК 2 – ге адресатталатын  IP-пакетті кадрға 
орайды.
Коммутатор 2 тез арада кадрды мақсатты ДК-ге өзгеріссіз жібереді.
мақсатты ДК кадрды алады. Ол алынған мақсатты MAC адресін өз 
MAC адресімен салыстырады. сонымен қатар, ол барлық желілер-
дің барлық деректерін өзінің буферлік жадында оқиды және алынған 
кадрды операциялық жүйеге жібереді.
7.6-кестеде деректерді жіберу кезінде адрестердің қалай өзгеретіні 
көрсетілген. сіз, деректер пакетінде IP -адрестердің (3 деңгейі) өз-
геріссіз қалатынын көріп тұрсыз. сондай-ақ, төменгі қабат адресінің 
(2-қабат) әрқашан өзгеретінін де көрдіңіз.

7.2 бағдарлауыштық

Бағыттау ІР-дереккөзі Мақсатты IP

7.6-кесте. Тасымалдау кезіндегі адрестер   

MАС дереккөзі Мақсатты МАС

PC1 PC2PC1 – Коммутатор 1 PC1 R-Рио
PC1 PC2 PC1Коммутатор1 – R-Рио R-Рио
PC1 PC2R-Рио – R-Токио R-Рио R-Токио
PC1 PC2R-Токио – Коммутатор2 PC2R-Токио
PC1 PC2Коммутатор2 – PC 2 PC2R-Токио
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7.2.7.  Әдепкі шлюз
Орта ғасырда қақпа қала немесе қамалдан жол болған. бұл 
күзетілетін аймақ қабырғалары бар соқпақтар қақпалармен 
қорғалған және қатаң күзетілген (7.14-сурет).

Қақпалар сыртқа 
шығады.

7.14-сурет. Шлюз

Желіде де сізге желіден «шығу» керек. әрбір ДК желіде өз 
желісіндегі барлық компьютерлерге  деректерді жібере алады. 
Егер оған оның желісінде жоқ компьютерлерге деректерді жібе-
ру керек болса, онда ол осы деректерді кіріске жібереді.
бағдарлауыштардың өз бағдарлауыш кестелері болады. Олар 
қандай желілерге тікелей жүгіне алатындарын және қайсылары 
оларға тікелей қосылғанын біледі. басқа бағдарлауыштар ар-
тындағы желілер де бағдарлауыштарды біледі,  өйткені олар 
бір-біріне қандай желілерге жетеуге балтынын бір-біріне айта-
ды. 
бағдарлауыштар барлық желілерді біле алмайтындықтан, 
оларда өздері білетін әдепкілік шлюздері болады.  

7.2.8.  NAT/PAT – желілік адрестерді аудару/пошта 
          адрестерін аудару
Егер бірнеше компьютер жергілікті желіде Интернетке қарапа-
йым бағдарлауыш арқылы қосылған болса, онда әрбір бөлек 
компьютерге көпшілік адрес кеңістігінен өзінің бірегей IP- адресі 
қажет болады. содан кейін барлық компьютерлер А класты, 
B класты немесе C класты немесе кем дегенде, осындай 
көпшілікке арналған желінің ішкі желісін қалыптастыруы керек. 
бұл әрбір компьютерге барлық Интернетпен қарым-қатынас 
жасауға мүмкіндік берер еді, бірақ сонымен қатар, барлық Ин-
тернеттен қолжетімді және осал болар еді.

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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бұл екі түрлі мәселе тудырады:
► Көпшілікке арналған IP-адрестер өте аз – соңғы тегін адрес 

блогы 2010 жылдың желтоқсанында бөлінген.
► әрбір компьютер тікелей интернетке қосылады, сондықтан 

өте осал болады.
мұны Интернет арқылы бағдарланбайтын IP-адрестердің жеке 
диапазонындағы адрестерді пайдалана отырып, жергілікті желі 
ретінде жеке оқшауланған желісін орнату арқылы түзетуге бо-
лады. бұл процедура NAT деп аталады (7.15-сурет).

NAT ішкі желі құрылы-
мын жасырады  

NAT көпшілікке 
арналған IP 
адрестерді сақтайды 

7.15-сурет. NAT

C класты жеке IP-адрестері үй желілері мен шағын компания-
лар үшін, B класты адрестер ірі корпоративтік желілер үшін 
және A класты адрестер корпоративтік топтар мен ірі желілік 
құрылымдар үшін пайдаланылады.
әрбір қосылым, қандай ішкі компьютерден тәуелсіз, бір сыртқы 
ашық IP-адресімен салыстырылады. Ол үшін сыртқы IP-адрес-
ке тек ішкі IP-адрестер ғана емес, сонымен қатар порттар (ұя, 
IP-адрестер және TCP/пДХ-порттар) да тағайындалады. бұл 
PAT, NAT енді барлық желіні, көптеген компьютерлермен жер-
гілікті адрестермен, бір (немесе бірнеше) көпшілікке арналған 
IP адреспен (адрестермен) қосады. ішкі IP-адрестер көпшілік 
арналған адрестерге ауыстырылады.
порт мекенжайын аудару әдетте бөлек айтылмайды, бірақ әлі 
де орын алады.
әдетте бағдарлауышқа қарағанда, Nat/PAT бағдарлауыштың 
желілік адресін өзгертеді.
Компьютерден жергілікті желідегі әрбір сұрау енді NAT роу-
терінде өзгереді. бағдарлауыш алдыңғы IP-дереккөзінің адресі 
IP-адресіне ауыстырады

IP желі

85.86.87.88

85.86.87.89

ЖВЖ компаниялары
10.0.0.0

ПК2: 10.0.0.231

ПК1: 10.0.0.100

ПК3: 10.0.0.101
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бағдарлауыштар оны әрбір ішкі компьютерден әр сұрату са йын 
жасауы керек, әр сұрату үшін ол дифференциалдау критериі 
ретінде порттың әр түрлі нөмірін пайдалануы тиіс.
Интернеттен алынған жауаптар бағдарлауышқа жіберіледі. 
порт нөмірін пайдалана отырып, бағдарлауыш кіріс пакеттерін 
қайта бағыттап, оларды желідегі тиісті компьютерлерге жеткі-
зе алады. Компьютерге берілген IP-адрестер және көпшілікке 
арналған IP-адреске берілген порт нөмірлері және сәйкес порт 
нөмірі трансляция кестесінде – Nat-трансляция кес тесінде 
сақталады.
Желідегі компьютер Nat роутерден кейін сырттан қолжетім бо-
луы тиіс кезде мәселе пайда болады. 
бұл, мысалы, клиенттер жергілікті желі серверіне (мысалы, 
интернет дүкеніне) қолжетімді сырттан алғылары келсе қажет. 
бұл сондай-ақ үй ДК-не ұялы компьютерден қолжетім алғыңыз 
келген жағдайға да қатысты. 
мұндай қолжетім әдетте мүмкін емес, өйткені NAT роутер ішкі 
компьютерлерді және олардың IP адрестенін сыртқы әлемнен 
оқшаулайды. бұл жерде Nat трансляциясының кестесіне қол-
мен енгізу көмектеседі.
Егер қабылдаушы портқа арналған тарату кестесінде жазба 
болса, бағдарлауышқа сырттан келіп түсетін пакет оны жер-
гілікті желіге бағыттайды.
Келесі мәселе, мысалы, IP телефоны немесе Skype компью-
тері сырттан қолжетімді болуы тиіс болған кезде пайда болады. 
телефон қосулы кезде әрбір телефон үшін жазба жасау және 
телефон немесе компьютер сөндірулі кезде оны қайта шыға-
рып алу мүмкін емес.
Universal Plug & Play (Upnp) – бұл құрылғыларға (немесе олар-
да іс жүзінде жұмыс істейтін бағдарламаларға) Nat кестесіне 
жазбаларды өз бетімен қосуға мүмкіндік беретін функция. Егер 
бұл функция бағдарлауышқа қосылған болса, онда Skype іске 
қосылған компьютер, мысалы, автоматты түрде тиісті жазбаны 
енгізеді және осылайша интернеттен қолжетімді болады.

7.2.9.  Прокси-серверді бағдарлауыштық
прокси ағылшын тілінде «орынбасар» дегенді білдіреді. прок-
си-есептегіш немесе прокси-сервер Интернетте жергілікті желі-
дегі барлық компьютерлердің атынан жұмыс істейді. Ол NAT 
роутер секілді NAT/PAT маскировкасын жасайды.
Айырмашылық – желідегі компьютерлер шлюздің компьютері-
не емес, прокси-серверге жүгінеді. ДК үшін желі баптаула-
рында прокси сервердің адресі енгізіледі. Одан кейін сыртқы 
сұраныстар прокси-серверге жіберіледі, ол сұратуларды интер-
нет-бағдарлауышқа немесе шлюзге  жібереді (7.16-сурет).

Порттардың әртүрлі 
нөмірлері компью-
терлердің жергілікті 
желіден сұрауларын 
ажырату үшін қолда-
нылады. 

Nat трансляциясының 
кестесіндегі жазбалар 
порттарды ашады

Upnp қосымшала-
рымен шлюзде порт-
тарды дербес ашуға 
болады

Прокси: Ауыстыру

Прокси-сервер Интер-
нетке барлық локаль-
ды компьютерлер 
атынан шығады. 

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық



165

Интернет

Шлюз

Интернет провайдерін-
дегі роутер

Интернетке роутер 

16.21.7.52

16.21.7.51
10.0.18.1

LAN 
10.0.18.0/24

IP: 10.0.18.25/24
Шлюз: 10.0.18.1
Прокси: 10.0.18.2

Прокси-сервер
IP: 10.0.18.2/24
Шлюз: 10.0.18.1

7.16-сурет. Жергілікті желідегі Прокси-сервер

бұл айналым жолы прокси-серверсіз мүмкін емес кейбір нәрсе-
лерді мүмкін етеді:
► Деректер трафигін сүзу;
► Нәтижелерді аралық сақтау;
► Адрестерді бүркемелеу.
Желіге қолжетім сүзудің практикалық артықшылықтары бар. 
Жергілікті желілерде Интернеттегі жеке беттерді бұғаттауға 
болады. Көптеген компанияларда, мысалы, биржалық бағалар 
мен онлайн биржалық сауда үшін беттер бұғатталған, өйткені 
көптеген жұмыс уақытының көпшілігі  онлайн-брокерлік қыз-
метіне жіберілді. мектептерде толық күнді оқыту, Facebook, 
және т. б. сияқты әлеуметтік желілер жиі бұғатталады, олай 
болмаған жағдайда компьютермен жұмысқа шоғырлану  мүмкін 
емес.
прокси-сервердің тағы бір маңызды функциясы – беттерді ара-
лық сақтау. Өте жиі кірілетін бетке кейінірек кіреді. Енді прок-
си-сервер Интернеттен алынған беттің мазмұнын қатты дискіде 
сақтайды. Егер пайдаланушы жергілікті желіден сол бір бетті 
қайтадан сұратса, прокси-сервер оны Интернет арқылы қайта 
жүктеуге жүгінбей-ақ дереу тікелей жеткізе алады.
бұл Интернет арқылы жіберілетін деректер көлемін азайтады 
және беттің көрінуін күту уақытын қысқартады.  прокси термині 
аралық сақтаудың осы  функциясын белгілеу үшін жиі қолданы-
лады, шын мәнінде бұл дұрыс емес.
Осыған байланысты прокси-сервердің жадында беттер қанша 
уақыт қалады деген сұрақ туындайды. бет мазмұны уақыт өт-
кен сайын өзгертетіндіктен, оларды ұзақ уақыт бойы сақтаудың 
еш мәні жоқ. Осы себепті беттердің көпшілігі өздерімен бірге 
«ұзақ мерзімділік», яғни жарамдылық мерзімін ала келеді. ста-
тикалық беттер ұзақ сақталуы мүмкін, ал өзгертілуі ықтимал 
бетте ерте жойылады. бұл прокси жады да прокси кэш деп ата-
лады. Кэш – бұл құпия орын.

Прокси деректер 
трафигін сүзгілейді.

Прокси-сервер беттің 
мазмұнын сақтайды 
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Жіберушінің деректерін бүркемелеу – бұл Nat секілді Интернет-
те анонимділікті қамтамасыз ететін функция.
прокси-сервер компьютерлердің IP-адрестерін олардың өзіндік 
IP-адрестеріне ауыстырады. сондықтан белгілі бір желі компь ю-
терлерінің Интернетте өзара сөйлесіп жатырғандығы сырттан 
ғана байқалады. Олар жергілікті желінің қандай компьютерлері 
екені шын мәнісінде сырттан көрінбейді.  

7.2.10.  Виртуалды жеке желі, VPN, IP-туннель
Жағдай келесідей: корпоративтік желінің компьютерлік жұмыс 
станциясы аутсорсингке берілуі тиіс, мысалы, үй кеңсесі ретін-
де. әрине, ДК-ді ұзын кабель көмегімен қосуға және жұмыс 
станциясын басқа орынға жылжытуға болады. бірақ, мұны желі 
прокладкаларына кететін шығындарға байланысты жасау мүм-
кін болмай тұр.
Deutsche Telekom сияқты желілік провайдерден жалға алынған 
желі арқылы сыртқы компьютерді қосу мұның басқаша шешімі 
болар еді. әдетте бұл бөлінген желінің құны мен өткізу қабілет-
тілігіне байланысты іркіліске әкеледі.
барлық жерде қолжетімді желі – бұл Интернет. сондықтан Ин-
тернет  шалғайдағы компьютерді қосу үшін пайдаланылатыны 
белгілі.
Алайда, компьютер компания желісіне тікелей компания ау-
мағында орналасқандай етіп интеграциялануы тиіс. Оған жер-
гілікті желіден IP-адрес, ал пайдаланушыға – компания желісіне 
кіру үшін есептік жазба қажет. Келесі қиындықтар байқалады:
► Жеке жергілікті желі адрестері бар деректер пакеттері 

Интернет арқылы бағдарланбайды.
► Компания ішінде ғана көрінуі тиіс деректер пакеттері Интер-

нетте қорғалмаған қолжетімде. 
бұл қауіпсіздіктің маңызды мәселесі.
Шешім VPN – виртуалды жеке желі немесе IP тоннель деп ата-
лады. сіз негіз ретінде қорғалмаған желіні пайдаланып үлкен 
виртуалды желіні саласыз. басқа сөзбен айтқанда, компания-
ның ішкі деректері қорғалмаған желі арқылы  туннелденеді 
(7.17-сурет).
сыртқы компьютер жергілікті желіде орналасқандай етіп, қара-
пайым деректердің IP-пакеттерін жасайды. әдетте, деректер 
пакеттерін кадрға орау үшін оларды 3-деңгейінен 2-деңгейіге 
береді. әдеттегі деректер трафигімен салыстырмалы түрде 
алғанда, шешуші өзгерістер мыналар:
Үшінші деңгейдегі деректер пакеті басқа пакетке, қабат 3-ке 
оралады. Компьютер интернетке қосылғандықтан, ол деректер 
пакеттерін өзінің интернет-провайдерінен алған көпшілікке ар-
налған IP-адресімен ғана жібере алады.

Прокси-сервер NAT 
арқылы IP адре-
стерді сақтайды    

Қауіпсіз емес желі 
VPN арқылы тун-
нельденеді – де-
ректер қорғалған 
туннельде беріледі.  

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық



167

сондықтан ол, жіберуші ретінде өзінің көпшілікке арналған 
көзінің IP-адресін қамтитын және компанияның жергілікті 
желісінде арнайы компьютерге/бағдарлауышқа жіберілген па-
кеттерді буып-түйеді.

7.17-сурет. ЖВЖ желісінен жұмыс станциясын жою

бұл деректер пакеттері әдетте Интернет арқылы беріледі. 
ЖВЖ-ішкі IP-пакет осындай көпшілікке арналған пакеттің 
мазмұны түрінде беріледі. Осы пакеттерді алатын жергілік-
ті желідегі компьютер/бағдарлауыш оларды тарқатады және 
әдеттегіше компания желісіне қайта жіберетін IP-пакетті алады.
Егер сіз бір компьютерді корпоративтік желіге осылайша қоса 
алсаңыз, онда сіз сондай-ақ бүтін желілерді де басқа желілер-
ге қоса аласыз. сонымен қатар, бөлек ДК-ді бір-біріне қосуға 
болады.
VPN-нің төрт түрі бар:
► байланыстыратын VPN желісі
► Кеңселер арасындағы-VPN
► Өтпелі VPN
► Ақырғы VPN
байланыстыратын VPN, компания бөлек сыртқы жұмыс стан-
цияларынан қолжетімді болғанда пайдаланылады. бұл үй жұ-
мыс станцияларына, сондай-ақ сауда өкілдері сияқты мобильді 
пайдаланушыларға қатысты.
Кеңселер арасындағы VPN филиалдар компанияның орта-
лық офисіне қосылуы қажет болған жағдайда қолданылады 
(7.18-сурет).

    IP-Tуннел

Интернет

ашық IP

ашық IP

Жергілікті желі
 10.0.0.0/16

10.0.0.610.0.0.5 10.0.1.5
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Өтпелі VPN бөлек компьютерлер арасындағы байланыс үшін 
пайдаланылады. Үй жағдайындағы банктік операциялар, 
файл дармен алмасу және онлайн-ойындар  типтік қосымша-
лар болып табылады. (7.19-сурет).

Интернет

   IP-Tуннель

10.0.1.510.0.1.710.0.0.610.0.0.5

ашық IPашық IP

     ЛВС
 10.0.0.0/16

      ЛВС
 10.0.1.0/16

Интернет

ашық IP

ашық IP ашық IP

ашық IP

жеке IP 10.0.0.7

жеке IP 10.0.0.8жеке IP 10.0.0.6

жеке IP 10.0.0.5

IP-туннель

7.18-сурет. Сайттан сайтқа

7.19-сурет. Басынан аяғына дейін
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7.3.   IP-адрес конфигурациясын тексеру
Желі конфигурациясын тексеру үшін түрлі құралдар қолжетімді. 
Келесілер тексеру үшін ең маңызды баптаулар болып табыла-
ды:
► IP-адрес және компьютердің ішкі желі маскасы
► әдепкі шлюзінің IP-адресі
► DNS-серверінің IP-адресі
Windows және Linux үшін құралдар бір-бірінен ажыратылады. 

7.3.1.  Windows компьютерлерінің 
           IP конфигурациясын тексеру
c:\> ipconfig стандартты шлюз бен DNS серверін қоса 
алғанда, ең маңызды IP баптауларына қысқаша шолу береді.
c:\> ipconfig /all IP-адрестің баптаулары туралы толық 
ақпарат береді.
c:\> ipconfig /release IP-адрес және барлық баптаулар-
ды босатады; енді компьютерде IP-қосылыстар болмайды.
c:\> ipconfig /renew Жаңа IP-конфигурация DHCP-
серверден сұралады.

7.3.2.  Linux/ Unix ОЖ бар компьютерлердің 
           IP конфигурациясын тексеру
Linux бар компьютерлерде баптауларды тексеру кішкене қиын-
дау. бірнеше қадам қажет .
Компьютер:~$ ifconfig IP-адресті және тораптың ішкі  жүйе 
маскасын қайтарады.
Компьютер:~$ route бағдар хосттың бағдарлауыштық кес-
тесін қайтарады. «тағайындау» бағанында  « 0.0.0.» әдепкі 
шлюздің аты немесе адресі көрсетіледі.
Unix және Linux компьютерлері үшін DNS-сервер адресі /etc/
resolv.conf. файлында сақталады. сіз  конфигурацияны 
тексеру үшін осы файлды тізімге енгізе аласыз.  
Компьютер:~$  cat /etc/resolv.conf

Windows компьютерлеріне ұқсас жаңа IP-конфигурацияны 
жүктеу үшін команданы пайдаланыңыз

c:\> ipconfig /renew

Компьютер:~$ dhclient –r

7.3.3.  Қосылыстарды тестілеу
Көптеген компьютерлерде қосылыстарды тестілеу үшін екі 
бағдарлама қолжетімді – ping бағдарламасы және «трассалау 
бағдарламасы».
Адрестік компьютер жауап пакетін қайтарады. бір жағынан 
жалпы бұл  байланыстың бар-жоғын тексереді.

Компьютерде қандай 
IP-конфигурация 
орнатылғанын қалай 
білуге болады?

ipconfig Windows 
ОЖ-мен компью-
терлер үшін ең 
маңызды ақпарат-
ты ұсынады.

Linux үшін ifconfig 
пайдаланасыз

Ping командасы 
қате іздеу үшін 
бірінші және ең 
маңызды құрал 
болып табылады.

7.3 IP-адрес конфигурациясын тексеру
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Екінші жағынан, үн қату уақыты өлшенеді (RTT, онда-мұн-
да іске қосылу уақыты). синтаксис Windows ОЖ және Linux 
басқаруындағы компьютерлер үшін бірдей:

> ping <IP-Adresse> және > ping <Rechnername>

Ping командасы секілді, трассалау деректер пакетін мақсат-
ты компьютерге жібереді. Алайда TTL (транзисторлы-транзи с-
торлық логика) бірінші рет іске қосқанда 1 мәні орнатылған, 
сондықтан бірінші бағдарлауыш пакетті тастайды және ICMP 
(интернет желісіндегі хабарламаларды басқару хаттамасы) 
қатесі туралы хабарламаны қайтарады. Компьютер енді TTL 
мәнін 1-ге арттырады  және мақсатты компьютерге басқа 
пакетті жібереді. пакет енді екі бағдарлауыш арқылы қай-
та жіберіледі. Екінші бағдарлауыш пакетті қабылдамайды 
және қате туралы хабарды қайтарады. әрбір келесі әрекет 
сайын компьютер TTL мәнін арттырады, сондықтан бір-бір 
бағдарлауыштан бір мезетте қайта жіберіледі Осылайша,сіз 
компьютер мен мақсатты компьютер арасындағы бағдар-
лауыштар тізімін аласыз. Операциялық жүйеге байланысты 
бұл бағдарлама трассаның бағыты деп аталады. Ульм уни-
верситетінің веб-серверіне кабельдік қосылуды трассалау 
үлгісі:

Компьютер:~$ tracepath -n uni-ulm.de

1: 192.168.178.31 0.120ms pmtu 1500
1: 192.168.178.1 0.875ms
1: 192.168.178.1 0.891ms
2: 192.0.0.2 1.144ms pmtu 1460
2: 172.30.9.235 11.271ms
3: 172.30.9.234 14.571ms asymm 2
4: 78.42.40.5 12.686ms asymm 2
5: 193.138.31.16 36.045ms asymm 3
6: 129.143.57.70 27.649ms asymm 4
7: 129.143.87.114 33.441ms asymm 5
8: 134.60.112.242 34.690ms asymm 6
9: 134.60.1.25 21.338ms reached

мәлімет: pmtu 1460 hops 9 back 249

бірінші бағанда TTL өрісінің мәні көрсетіледі. Екінші бағанда 
IP-адрес (параметрлері бар) немесе TTL мәнін нольге орнатқан 
және қате туралы хабар берген түйін атауы көрсетіледі. Үшін-
ші баған түйіннің үн қату уақытын қамтиды. төртінші бағанда 
сәйкес қосылыстың РMTU (тракт үшін ең үлкен тарату блогы)  
пакетінің ең үлкен өлшемі көрсетілген. максималды мүмкін өл-
шем 1500 байт (бұл Ethernet кадрының масималды  мөлшері) 
қолданылатыны көрінеді.

Бағдарды трас-
салау-бағдарла-
уыштар тізімін ДК-
ден талап етілген 
тағайындау пукті-
не қайтару.

MTU блогы 
тракт үшін 
деректер 
пакетінің ең 
үлкен мөлшерін 
анықтайды.   

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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7.3.4.  DNS тексеру (Домен атаулары жүйесі)
DNS параметрлері мен функцияларын тексеру үшін бірнеше 
команда бар. «Nslookup» командасы келесі DNS серверіне 
сұрау жібереді. Келесі мысалда 192.168.178.1 компьютер 
сұралады (бұл жереде Интернетке жергілікті бағдарлауыш). 
бұл IP адрес доменге uni-ulm.de қайтарады.
Компьютер:~$ nslookup uni-ulm.de
Сервер: 192.168.178.1
Адрес: 192.168.178.1#53

Күмәнді жауап:
Аты: uni-ulm.de 
Адрес: 134.60.1.25

«Dig» командасы (домендік ақпаратты қарау) DNS-ді баптау 
үшін өте икемді құрал болып табылады.
Компьютер:~$ dig uni-ulm.de

; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> uni-ulm.de
;; глобалды нұсқа: +cmd
;; жауапты қабылдау:

;; ->>HEADER<<- опкод: QUERY, статус: NOERROR, id: 
5512
;; жалаулар: qr rd ra; QUERY: 1, жауап: 1, өкілет-
тіктер: 0,қосымша: 0

;; сұрақ бөлімі:
;uni-ulm.de. IN A

;; жауаптар бөлімі:
uni-ulm.de.   159799   IN   A 134.60.1.25
;; сұрату уақыты: 1 милисекунда
;; СЕРВЕР: 192.168.178.1#53(192.168.178.1)

7.3 IP-адрес конфигурациясын тексеру
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7.4.  Бағдарлауыштық/ажыратып қосқыш жаттығулары

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1 жаттығу 
а) Ажыратып қосқыштардың қай түрі аз кідіріске ие?
б) Жіберер алдында кадрлардың дұрыс орналасуын ажыратып 

 қосқыштың қай түрі тексереді?
с) Қосылғаннан кейін ажыратып қосқыш өзін қалай ұстайды?

Байланыстыратын дарақ хаттамасы
▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2 жаттығу 
20-суретке қараңыз:

Коммутатор-PT
Коммутатор 40

Коммутатор-PT
Коммутатор 70

Коммутатор-PT
Коммутатор 10

Коммутатор-PT
Коммутатор 20

Коммутатор-PT
Коммутатор 30

Коммутатор-PT
Коммутатор 60

Коммутатор-PT
Коммутатор 50

а) түпкі көпірді көрсетіңіз және активацияланатын/деактива-
цияланатын қосылыстарды көрсетіңіз (барлық қосылыстар 
100 мбит/с).

б) Коммутатор(Км) 40 және коммутатор 60, Км40.2 Км60.3-ке 
және Км40.3 Км60-1-ге екі қосылысы бар. Желі өзін қалай 
ұстайды?

с) Коммутатор 30 бен  коммутатор 50 арасында 10 мбит/с желі 
бар,  коммутатор 20  мен коммутатор  70 арасында, ал  ком-
мутатор 70 пен  коммутатор 40 арасында 1 Гбит/с байланыс 
бар. топология қалай өзгереді?

д) Коммутатор 40 түбірлік көпір болатындай етіп, коммута-
торлардың басымдықтарын өзгертіңіз. Өзгертілген топо-
логияны түрлі түстерде сызыңыз.

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық

7.20-сурет. STP жаттығу
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7.4 бағдарлауыштық/ажыратып қосқыш жаттығулары

Бағдарлауыштық жаттығулары

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3 жаттығу.
10.1.1.1.100 адресі бар және 255.255.0.0 ішкі желі маскасы 
бар ДК 10.1.2.100 компьютеріне деректерді жібереді.
Деректер кадры тікелей немесе бағдарлауыш арқылы жет-
кізіледі ма? сәйкес желілік адресті анықтаңыз.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№4 жаттығу.
10.1.1.100 адресі және и 255.255.255.255.0  ішкі желі маскасы 
бар ДК1 10.1.2.100/24 IP бар ДК2-ге деректерді жібереді.
Деректер кадры тікелей немесе бағдарлауыш арқылы жет-
кізіледі ма? сәйкес келетін желілік адресті анықтаңыз.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№5 жаттығу 
7.21-суретін қараңыз:

7.21-сурет. Бағдарлауыштық бойынша жаттығулар

а) Қандай желіде ДК бар? бұл желіні қандай адрес диапазоны 
қамтиды?

б) сервер қандай желіде орналасқан? бұл желіні қандай адрес 
диапазоны қамтиды?

с) бағдарлауыш 1 мен бағдарлауыш 3 арасында қандай ID 
желілік байланыс және адрес диапазоны қандай?

Роутер 3

Роутер 2

Роутер 1

ПК
Сервер

IP: 10.100.2.1
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-33-33-33

IP: 10.100.2.2
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-44-44-44-44
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-44-44-44-44

IP: 175.100.222.88
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-77-77-77

IP: 175.100.222.87
SN: 255.255.255.192.
MAC: 00-00-00-88-88-88

IP: 10.100.2.120
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-55-55-55-55

IP: 10.100.2.121
SN: 255.255.255.224
MAC: 00-00-00-66-66-66

IP: 10.1.2.1
SN: 255.255.0.0
MAC: 00-00-00-22-22-22

IP: 10.1.1.27
SN: 255.255.0.0
шлюз: 10.1.2.1
MAC: 00-00-00-11-11-11

Bild 7.21:  R outing-Übung
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▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№6 жаттығу.
а) 10.1.1.1.1.100 адресі және 255.255.255.192 ішкі желі маскасы 

бар пК1 10.1.200 адресі бар пК2-ге деректерді жібереді.
Деректер кадры тікелей немесе бағдарлауыш арқылы жет-
кізіледі ма? сәйкес келетін желілік адресті анықтаңыз.

б) Егер әрдайым шлюздің адресі ретінде екінші соңғы адрес 
қолданылса, әдепкі шлюздердің адрестері қандай болады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№7 жаттығу.
7.22-суретте ДК деректер пакетін серверге жібереді.

7.22-сурет. NAT жаттығулар 

а) Ол қандай MAC-адресті және IP-адресті пайдаланады?
б) бұл деректер пакеті ДК-ден серверге қалай беріледі?
с) бағдарлауыш 1 қандай MAC-адресін және қандай IP-адре сін 

қолданады?
 

10.1.0.120
Mac: AA
GW: 10.1.0.1
Прокси: 10.1.0.2

10.1.0.2

7.7.7.10
MAC: DD10.1.0.1

MAC: BB

2.3.4.1
MAC: 00

7.7.7.7
MAC: CC

Сервер
2.3.4.5
MAC: 11

Белгісіз желі

Роутер  2

POP-Роутер  Роутер 1

Жергілікті желі

Прокси

PC

7 Ажыратып қосқыш және бағдарлауыштық
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8.  Деректерді беру технологиясы
Деректер желісіне Рe немесе Ue кіріс сигналы беріледі. Pa не-
месе Ua шығыс сигналы желінің соңында өлшенеді. Екі кіріс 
және екі Шығыс қосылыстары қарастырылады. сызық төрт 
полюсті (сондай-ақ екіпортты) сызық ретінде қарастырылады 
(8.1-сурет). 

Ue

8.1-сурет. Төрт полюсті тік төртбұрыш сызығы

8.1.  Мыс сымын ауыстыру сұлбасы
Жауап беру және кері сымдарынан тұратын сымдардың 
ерікті ұзын (немесе қысқа) бөлігі туралы ойлауға болады.
әрбір өткізгіштің омдық белсенді кедергісі бар. Екі бірдей тік 
және кері сым резисторы R резисторына біріктірілген, блок 
Ø (Ом) бар.
Екі өткізгіш бір-бірінен оқшауланған, сондықтан оқшаулау 
ризоляциясының кедергісі жұмыс істейді. Эквивалентті 
электр сұлбасында бұл өткізгіштік G түрінде көрсетілген. 
G-оқшаулама кедергісінің кері шамасы:

Екі өткізгіш бірге с конденсаторын құрайды. Диэлектрик сым-
дардың оқшаулағыш материалы болып табылады, блок- F.
әрбір ток өткізетін өткізгіштің айналасында магнит өрісі 
пайда болады. Осылайша, әрбір өткізгіш орамасы бар 1-ші 
нөмірлі шарғы болып табылады. Екі кіріс және кері сымдар 
индуктивтері H-да көрсетілген L индуктивтілігіне біріктірілген 
(8.2-сурет).
сымның тек жәй ғана сым бөлігі емес – одан да артық нәрсе 
екені енді анық көрінеді. L және с екі жиілі-тәуелдік компо-
ненті желінің тәртібін анықтайды.

U e
Pe Pa

байланыс арнасы U a

Мінсіз желі жоқ.

Диэлектрик: 
үйлеспейтін 
зат    
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8.2-сурет. Желілік кабельдің жалпыланған эквивалентті электр 
сұлбасы 

Тұрақты таралу
бұл 4 R, G, C және L компоненті, олар электрлі түрде желіні 
анықтайды, желінің әрбір бөлігінде болады. Жоғары мән ұзын 
кабель және төмен мән қысқа кабель үшін.
бұл мәндер белгілі бір ұзындыққа қатысты, кабельдің спе-
цификациясында кабель жабыны ретінде келтірілген және 
тире: R' белгісімен белгіленген.
Демпфирлеуші å қабатының басқа мәні бар. Өткізгіштегі 
шығындар есебінен сигнал әлсірейді. сондықтан бұл мән 
4 «компонентке» байланысты, демпфирлеуші элемент жоқ. 
RG58u желілік кабелінің типтік мәндері:
R′ =  4,8 Ø/100 м 
C′ = 100 pF/100 м 
L′ = 0,27 µH/100 м
Құбыр компонентінің тиісті мәні жабынның ұзындығын ¢-ке кө-
бейту жолымен есептеледі:
Желі кедергісі: Rltg = R′ · ¢ 
Желілік сыйымдылық: Cltg = C′ · ¢ 
Желінің индуктивтілігі: Lltg = L' · ¢ 
Желіні шығару: Gltg = G' · ¢ 
ОЖелінің әлсіреуі: altg = å · ¢

8.1-кестеде барлық кабель жабындарына шолу келтірілген:

8.1-кесте: Кабель жабындары
символдар 
формуласы Жабу бірлік

R′ Резистивті жабын Ø/100 м
C′ Еден жабыны nF/100 м
L′ Индуктивті жабын µH/100 м
G′ Күштік астар µS/100 м
α Демпфирлеуші қабат dB/100 м

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.2 Желінің жоғары жиілікті (ЖЖ) тәртібі

8.2.  Желінің жоғары жиілікті (ЖЖ) тәртібі
Қарапайым тестілеу қондырғысы жоғары жиіліктегі сигналдар-
да желінің тәртібін зерттеу үшін қолданылады. Жиілік генерато-
ры ұзындығы 100 метр RG 58 типті коаксиалды кабельге қосы-
лады. Генератордың шығуы және желінің соңы осциллограф-
тың көмегімен қаралады және өлшенеді. 8.3 суретте сынақ 
қондырғысы көрсетілген.

8.3-сурет. Желілік кабель параметрлерін өлшеуге арналған 
эксперименттік қондырғы 

1-әрекет: кабель 50 ом резистормен аяқталады. Генера-
тордың шығуы өлшенеді, кабель қосылады және өшіріледі.
бақылау: генератордың сигналы екі есе түседі.
Түсініктеме: Генератордың 50 Ом ішкі кедергісі бар. Гене-
ратор кабель жүктемесінен жүктейді. Жүктеме генератор-
дың ішкі кедергісіне тең болғандықтан, кернеу ішкі және 
желілік кедергілерге түседі (негізгі сөз қуатты реттеу). 
8.4-суретте жоғарғы балка  генератор кернеуін көрсетеді. 
2 квадрат биіктектегі импульстер, оларда 2 вольт бар. Егер 
кабель желіден ажыратылған болса, онда ашық контур-
дағы генератордың кернеуі екі есе жоғары!

Абайлаңыз! 
Кабельдің 
тәртібі жиілікке 
байланысты. 
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8.4-сурет. Желіде демпфирлеу (жоғарғы сәуле: желі басындағы 
сигнал, төменгі сәуле: желі соңындағы сигнал)

8.2.1.  Сигналдың тұтылуы
8.4-сурет те шығыс сигналының (осциллограммадағы тө менгі 
сәуле) кіріс сигналынан (жоғарғы сәуле) аз екенін көрсетеді. 
сигнал әлсірейді (8.5-тарауды қараңыз). 
сөну құрайды:  D = 
сөну коэффициент құрайды: a = 20 · lg  

Квадраттық толқындық импульс желіге кіріс сигналы ретінде 
беріледі. Кабель соңындағы сигнал анық дөңгелектелген. бұл 
квадраттық толқын сигналының жоғары жиілікті құрам дастары 
желінің төмен жиілікті эффектісімен сүзіледі. Желі 2-ші реттігі 
төмен жиілікті сүзгі ретінде электрлі жұмыс істейді.

Әрбір желі шығын 
әкеледі

Жоғары жиілікті ком-
поненттер сүзілген

90

100

0%

10

T 1

CH1=1 V CH2>1 V TB=0.2 µs

AUTO

2-әрекет: Егер кабель жалғанса, онда кабель соңындағы 
кедергі алынады.

бақылау: генератордағы кернеу тұрақты болып қалады. Ге-
нератордың кернеуі дәл сол мәнді сақтайды!

Түсініктеме: желі – үйлестіруші резистор емес, генератор 
үшін жүктеме болып табылады. Осы сынаққа қосымша 
ретінде желі тағы бір секцияға ұзартылуы мүмкін – әрбір 
жағдайда үйлестіруші резистормен немесе онсыз. Гене-
ратордың кернеуі тұрақты болып қалады. Өткізгіштің өзі 
құрылымы арқасында кедергі болып табылады (эквива-
лентті электр сұлбасын қараңыз). бұл қарсылық импеданс 
немесе толқындық қарсылық деп аталады.

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.2.2.  Сигналдың тарату уақыты

Сигналдар жарық 
жылдамдығынан ша-
мамен 2/3 жылдам-
дықпен беріледі. 

90

100

0%

10

T 1

CH1=1 V CH2>1 V TB=0.2 µs

AUTO ∆t = 0 .500 µs

Сигналдың 
таралу уақыты

(0,5µs)

Сигналды тарату-
дың стандартты 
жылдамдығы қосулы

8.5-сурет. Сигналдың таралу уақыты

8.2 Желінің жоғары жиілікті (ЖЖ) тәртібі

3-тәжірибе: сигналдың басынан бастап кабельдің соңында пайда 
болғанға дейінгі уақыты өлшенеді (8.5-сурет, жоғарғы сәуле: генера-
тор, төменгі сәуле: кабельдің соңы).
Кіріс пен шығыс арасындағы уақытты бөлу айтарлықтай айқын. бұл 
сигналдың өту уақытына сәйкес келеді. бұл тәжірибеде ұзындығы 
100 м-ден асатын сызықтың басынан импульстің жүру уақыты 0,5 с 
құрайды, көбінесе электр жарығы жылдамдығымен жүреді деген 
пікірді жиі естуге болады. Алайда, бұл олай емес!
t уақыттан кейінгі жылдамдық үшін  келесідей формула 
беріледі:

  
s қашықтық l сызықтың ұзындығына сәйкес келеді, мұндағы 
сынақтағы  l = 100 м.
Вакуумдағы жарық жылдамдығы:
тиісінше, сигналдың таралу уақыты келесідей болуы керек:
с0 = 3 · 108 м/с   
Алайда өту уақыты (сигналдың) 0,5 мкс құрайды. Нәтижесінде сиг-
нал жарық жылдамдығына қарағанда әлдеқайда баяу болады.

сигналдың  желі бойынша таралу жылдамдығы: 

   
Осылайша, жоғарыда келтірілген мысалда жылдамдық: 

   
бұл жағдайда сигналдың таралу жылдамдығы вакуумдағы жарық 
жылдамдығының шамамен 2/3 құрайды.
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8.2.3.  Қысқарту коэффициенті k немесе 
NVP (нотациялық тарату жылдамдығы)
Егер c өлшенген жылдамдығы мен C0 вакуумдағы жарық жыл-
дамдығының қатынасы пайда болса, онда коэффициент алы-
нады, оның көмегімен сигнал баяу таратыладыы. бұл фактор k 
қысқарту коэффициенті деп аталады.

 
k қысқартылған коэффициенті бүгінде сирек қолданыла-
ды. Желілік технологияларда англосаксондық NVP (Nominal 
Velocity of Propagation) термині өзін көрсетті. әдетте NVP па-
йызбен көрсетіледі.

 

NVP желілік және антеналық кабельдер үшін типтік мәндер 
60%-дан 80%-ға дейін (немесе k: 0,6 ... 0,8 ) құрайды. бұл мән-
дер кабельдердің спецификацияларында болады.
бұл мысалда қысқарту коэффициенті келесідей:

  

бірақ абай болу керек. бір спецификацияда NVP %-бен көр-
сетілде, басқаларында жоқ, бұл ескі төмендету коэффициенті-
не сәйкес келеді. Егер сіз дұрыс емес мәнді қолдансаңыз, есеп-
теу 100 есе болады.
C сигналының таралу жылдамдығы c-ға тең (егер NVP пайыз-
бен көрсетілсе):

 
тиісінше

 c = c0· NVP
NVP фактор ретінде.

8.2.4.  Сигналдың көрінісі

Іске қосылмаған 
Қысқа тұйықталу
Дұрыс өңделген жүйе

Ортадағы толқын 
ұзындығы вакуум-
дағыға қарағанда 
қысқа.

a)  желі екпіні

90

b) желідегі қысқа тұйықталу

100

0%

10

T 1

CH1=1 V CH2>1 V

AUTO

TB=0.2 µs

90

100

0%

10

∆ t = 0 .500 µs T 1

CH1=1 V CH2>1 V

AUTO

TB=0.2 µs

∆ t = 0 .0060µs

Рис. 8.6: Обрыв и короткое замыкание на конце кабеля8.6-сурет. Кабель соңындағы үзілу және қысқа тұйықталу
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Бос жүрістегі син-
фазалық жаңғырық

Қысқа тұйықталу 
жағдайындағы кері 
фазалық жаңғырық

Егер кабель дұрыс қосылған болса, яғни ол кабельдің тол-
қындық кедергісіне тең омдық кедергімен жүктелген болса, 
онда оған берілетін энергия кедергідегі толық жылу түрінде 
түрлендіріледі. мұнда шағылу жоқ.

F бұзылуы
Егер келісуші резистор өзіне тән импедансқа тең болмаса, 
үйлесімсіздік пайда болады. Импульстің барлық энергиясы 
жұтылмайды. Олардың бір бөлігі шағылған.

Желіні дұрыс 
қосқан кезде 
эхосигналдың 
болмауы

8.2 Желінің жоғары жиілікті (ЖЖ) тәртібі

4-тәжірибе: жолдың соңындағы келістіруші резисторды 
алып тастаңыз және сызықтың басына қайта қараңыз
Бақылау: жоғарғы сәуле қайтадан генератордың сигналын 
көрсетеді. Енді генератордың көрінетін екі импульсі ара-
сында жаңғырық пайда болады. сигнал жолдың соңында 
көрсетіледі және жолдың басына оралады.
Жаңғырық пайда болған уақыт сигналдың кідірісіне сәйкес 
келеді (алға және кері бағытта).
төменгі сәуле кабельдің соңында сигналды көрсетеді. Енді 
ол қос амплитудаға ие!

Түсініктеме: Генератор беретін қуат желі жұмыс істемеген 
кезде желінің сыйымдылығында сақталады. Ұқсас энергия 
енді соңына дейін желіге қосылады. Нәтижесінде жаңғы-
рық  импульсі генератор импульсімен  фазада пайда 
болады.
Желі соңында генератор импульсі және шағылысу им-
пульсі қосылады. бұл жағдайда шығу кернеуі екі есе 
артады.

5-тәжірибе: кабельдің соңы қысқа тұйықталған.

Бақылау: желінің  басында теріс шағылысқан сигнал пай-
да болады. Генератордың сигналы азаймайды! Желінің 
соңындағы  қысқа тұйықталуға қарамастан, генератор кер-
неуі тұрақты болып қалад
Түсініктеме: Егер кабельдің ұшы қысқа тұйықталса, 
желінің сыйымдылығы да қысқа тұйықталған және ешқан-
дай әсер етпейді. Өткізгіштен ағып жатқан ток магнит өрісін 
туындатады. Генератор сигналының энергиясы индук-
тивтілік сызығының магнит өрісінде жинақталады. сигнал 
өшірілген кезде магнит өрісі бұзылып, токты ұстап тұру 
үшін фазаға қарсы кернеу пайда болады. Осылайша, теріс 
жаңғырық-импульс пайда болады.
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8.2.5.  Шағылысу коэффициенті
R шағылысу дәрежесі немесе шағылысу коэффициенті кіріс 
сигналының қаншалықты қатты шағылысқанын көрсетеді. 
бұл генератордың шағылысу және кернеуі деңгейінің ко-
эффициенті.

 

бұдан шығады:
r = 0 .. .1  ⇒   соңғы резистор тым аз.
r = –1 ... 0  ⇒  соңғы резистор тым аз.  

Шекті мәндер:
r = 1  ⇒  іске қосылмаған
r = 0  ⇒  дұрыс орындалған
r = –1  ⇒  қысқа тұйықталу

a) Желінің аяқталуы тым аз
(10 Ом)

b) Тым үлкен кабельдік бітеу
(70 Ом)

8 Деректерді беру технологиясы 

8.7-сурет. Дұрыс қосылған желі, жаңғыру сигналы жоқ

8.8-сурет. Сәйкессіздік: тым кішкентай және тым үлкен үйлестіруші 
резистор

жаңғ.
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Үйлесімсіздік көмегімен r шағылысу дәрежесі анықталуы мүм-
кін:

 

8.2.6.  Кабель ұзындығын есептеу

8.9-суретте сигнал беру кезіндегі уақытша реакция сұлбалық 
түрде көрсетілген. Жоғарғы диаграммада желі басындағы сиг-
нал көрсетіледі. T уақыты – кіріс сигнал кезеңінің ұзақтығы. 
төменгі диаграммадағы жолдың соңында сигнал көрсетілген. 
Уақыт tp – бұл сигнал таратуды кідірту.
Уақыт технологиясы сигналдың кідіріс уақытына екі еседен ар-
тық сәйкес келеді. бұл – сигнал желінің соңына дейін өтіп, кері 
қайтуы тиіс уақыт.  техникалық тұрғыдан tp өлшеу қиын, себебі 
желінің басы мен желі соңы бір-біріне жақын жатқан жоқ. Екінші 
жағынан, уақыт техникасын tжаңғырық өлшеу өте оңай. сондықтан 
бұл эффект желінің ұзындығын өлшеу және ондағы зақымдану-
ды оқшаулау үшін қолданылады. сондықтан  телекоммуника-
цияларда да бұл әдіс «кабельдік радиолокатор» деп аталады.

 

мұндағы t желінің басында пайда болған жаңғырыққа 
дейін гі уақытқа, c0 – вакуумдағы жарық жылдамдығына 
(c0 = 3 – 108 м/с) сәйкес келеді.

8.3.  ZW толқындық кедергісі
Кешенді кедергі, яғни айнымалы тоқтың, желінің толқындық 
кедергісі немесе импедансы желінің өзіндік сипаты болып 
табылады, бұл кедергі жиілікке өте тәуелді. Өзіндік сипттағы 
импедансты анықтау кезінде де, осы кедергі өлшенген немесе 
есептелген жиілік көрсетіледі. (8.10-сурет).

Генератор сигналы

Кабельдің ұшынан 
көрініс

Кабель сигналы

Жаңғырық – импульс 
желіні басында сиг-
налды тарату уақы-
тын екі есе ұлғай-
тудан кейін пайда 
болады.

Кабельдің айнымалы 
тогының кедергісі не-
гізгі импеданс сипаты 
болып табылады.

Желіні дұрыс 
қосқан кезде 
эхосигналдың 
болмауы

8.3 Желінің жоғары жиілікті (ЖЖ) тәртібі

8.9-сурет. Уақыт тәртібі
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8.10-сурет. Деректердің баламалы қағидалық сұлбасы

Егер кабель соңында омдық кедергілермен жүктелген болса, 
бұл кабельді бітеу деп аталады. Егер бұл үйлестірушілік ре-
зистордың сипаттамасы бар болса, онда желі дұрыс қосылады.

8.3.1.  Сипаттамалық кедергі
әдетте симметриялық желінің сипаттамалық кедергісі келесі 
формула бойынша анықталады:

 

тұрақты ток кезінде, жиілік-тәуелді пропорциясы L и C
түсірілген.  XL = 2 · π · f · L нөлге тең, ал  XC = 1/(2 · π · f · C) 
шексіз.
тұрақты ток толқынының импедансы үшін тұрақты токтың 
толқындық кедергісі алынды:

 
L индуктивті құрамдас бөлігі үшін G ‘ туындысын елемеуге 
болады. сыйымдылықты құрамдауыш , бірге  басым 
болады, ол айтарлықтай кішірейеді.

сіз төмен жиілікті толқын кедергісін аласыз: 
 (іі)

Жоғары жиіліктер үшін индуктивтік  құраушысы L' және сыйым-
дылық құраушысы G' басым болады. сериялық кедергі R' және 
туынды G' еленбейді. Өте кішірейетін XC сыйымдылық бөлігі 
және ол өте үлкейетін XL индуктивтік бөлігі басым болады.
 біз жоғары жиілікті толқын кедергісін аламыз:

 (ііі) 

10 Ом-нан бірнеше 100 Ом-ға дейінгі диапазондағы электртер-
беліс диапазонындағы сипаттамалық кедергі желісіне арналған 
типтік мәндер.

8.3.2.  Тәжірибедегі сипаттамалық кедергі
бұл жерде тек жоғары жиіліктегі желінің  тәртібі қарастырыла-
ды, өйткені бұл тек тарату технологиясына ғана қатысы.

Эксперименталды жолмен сипаттамалық импедансты 
анық тау
Егер желі дұрыс бітелген болса, шағылысу болмайды. Осылай-
ша, сіз желінің аяқталған кедергісін өзгертесіз және осцилло-
графтың көмегімен шағылысу жоғалғанға дейін сигналды бақы-
лайсыз.

LR

G CUe Ua

Û

Û

Назар аударыңыз: әр 
түрлі кедергілермен 
сымдарды аралас-
тырмаңыз!

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.4  мыс кабельдерінің құрылымы

сымның үлкен қимасы мен өткізгіштер арасындағы қашықтық 
неғұрлым аз болса, соғұлым сипаттамалық кедергі аз болады.

Өлшеу жолымен cипаттамалық импедансты анықтау
бос жүріс пен қысқа тұйықталу импеданттары өлшенеді және 
сипаттамалық кедергі есептеледі. Ол үшін желіге жоғары 
жиілікті сигнал беріледі, ал тоқ пен кернеу соңғы жағы ашық 
желі және желі соңында қысқа тұйықталу болған жағдайда өл-
шенеді. басында және қысқа тұйықталуы бар желінің соңында 
өлшенеді. Желінің омдық кедергісі мен жоғары жиілікті оқшау-
лама кедергілерін (одан шыққан) елемеуге болады.
бос жүріс импедансы және қысқа тұйықталу импедансы соның 
негізінде есептеледі:

 UL= тізбектің үзілу кернеуі; ІL = бос жүріс тоғы

 Uk = қысқа тұйықталу кернеуі; Іk =  қысқа тұйықталу 
тоғы

сипаттамалық кедергі екі өлшенетін шаманың орташа геоме-
триялық мәнімен анықталады:

 

Сипаттамалық импедансты есептеу:
сыйымдылық кедергісі XC және индуктивтік кедергі XL жоғары-
да келтірілген формулаға кепілсіз енгізілген:

 (IV) XL = 2 · π · f · L
 

қалай алуға болады:

 

қысқартудан кейін:

 

L' индуктивтілік деңгейінің және C' сыйымдылық деңгейінің 
мәндерін кабель спецификасынан алуға болады. Және ке-
рісінше, L желісінің индуктивтік мәнін және с желісінің сыйым-
дылығын сәйкес келетін өлшеу құралдарының көмегімен 
желіде өлшеуге болады.

8.4.  Мыс кабельдерінің құрылымы
Симметриялық желі
Егер кернеу бірнеше өткізгішке берілсе, олардың арасында 
электр өрісі құрылады. Айнымалы кернеуді беру кезінде айны-
малы электр өрісі құрылады (8.11-cурет).

немесе
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Егер ток өткізгіш арқылы өткен болса, ол магнит өрісімен қор-
шалған. сымның контурында магниттік өрістердің шығатын 
және кері қайтатын сымдары бір бағытта бағытталған. Осылай-
ша, кондуктор магнит өрісін жасайды, ал айнымалы ток айны-
малы магнит өрісін өндіреді.

Сыртқы және кері 
сымдар әртүрлі 

8.11-сурет. Симметриялық сызықты өрістер

8.4.1.  Коаксиалды кабель – теңгерілмеген кабель
Кабель бөгеуіл өрістерін азайту үшін арнайы жасалған. Екі 
өткізгіш ось бойынша, яғни жалпы ось айналасында құрас-
тырылған (8.12-сурет).

электр өрісі

Магнит өрісі

Û

Û

U

8.12-сурет. Теңгерімсіз сызықты өрістер (коаксиалды сызық)

Der ішкі өткізгіші бірталшықты немесе иілмелі көпталшықты бо-
луы мүмкін. Ол оқшаулағыш материалымен қоршалған. әдет-
те, сыртқы өткізгіш ретінде жұқа мыс сымдардан жасалған тор-
лама қолданылады. Жақсы кабельдерде осы торламалардың 
астында әлі де болса жұқа металл фольгалар қолданылады. 
бір жағынан, арзан кабельдерде көбіне сыртқы өткізгіш ретінде 
бір металл фольга болады. сыртқы өткізгіш экран ретінде әре-
кет етеді. Электрмагниттік өрістер мен магниттік өрістер негізі-
нен кабельде қалады.

Коаксиалды кабельдер жоғары жиілікті технологияларды 
қолданудың басынан бастап қолданылады. Олар гигагерц диа-
пазонына дейінгі өткізу жолақтарына жетеді.

Коаксиалды кабельдер мыңжылдықтың басынан жергілікті 
желілерде қолданылмайды. Олар сымдардың бұралған жұп 
сымдармен толық ауыстырылды.

Û

Û

U эл. өрісі

8 Деректерді беру технологиясы 
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Û

Û

Магнитті өрісі Магнитті өрісі

l

Сыртқы қабат

Оқшаулау Сым
(∅ 1,5мм)

Өткізгіш
(жалаң мыс сым AWG22)

Оқшаулау сымы
(Alu/PETP-Folie)

l

8.4.2.  Бұралған жұп кабельдер-симметриялық кабель
бұралған жұп сымдар болған жағдайда олар бірге есіледі, ол 
да тарамдарды бұрау деп аталады. Есу арқасында жекелеген 
контурлардың магниттік өрістері бір-бірінің орнын толтырады. 
Егер алыстан қарайтын болсақ, магнит өрісі өлшенбейді 
(8.13-сурет).

8.13-сурет. Бұралған жұп сызығы

тек электр өрістері ғана тарамдарды есу арқылы жойылмайды. 
бұл жағдайда экранды жерге тұйықталған экранымен экран-
дау көмектеседі. Ол үшін кабельдер экрандалған торламадан 
(коак сиалды кабель сияқты) экранмен жеткізіледі.
Ең қарапайым кабельдерде экран мүлдем болмайды (экран-
далмаған бұралған жұп UTP).
Жақсартылған кабельдер желілік кабелдің барлық 4 жұбы үшін 
экраны болады (экрандалған бұралған жұп STP).
Ең жақсы сымдардың бір экрандалған жұбы және қосымша 
есіл ген S/FTP жұбы болады.

8.14-сурет. S/FTP үлдіріндегі экрандалған бұрама жұп

Сыртқы және кері 
сымдар бірдей.

8.4  мыс кабельдерінің құрылымы
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8.5.  Демпфирлеу және айқас кедергілер
Желіге берілетін қуат шығыс қуатына қарағанда әрқашан көп 
болады. бұл демпфирлеу деп аталады. Егер өшу деңгейі өте 
жоғары болса, шығыс сигналы қабылданбайды.
созылуды Pқосу шығыс сигналының Pажыр. кіріс сигналына қаты-
насы ретінде есептеуге болады. Өшуді азайту таңбамен бел-
гіленеді.

 

Демпфирлеу үшін D мәні әрқашан 1-ден көп.
Егер шығыс сигналы кіріс сигналынан артық болса, онда төрт 
полюсті күшейткіш күшейткіш болып табылады. содан кейін D 
өшуі 1-ден кем болады.

8.5.1.  Децибелде (дБ) логарифмдік өшу
Демпфирді жақсы және оңай есептеуге мүмкіндік беру үшін 
демпферлік мәндер логарифмге келтірілді. сандарды бас-
қаруды жеңілдету үшін олар он нүктелік қуатпен бейнеленеді. 
Жалпы өлшемі децибел (дб) болып табылады.
Демпфирлеу а формуласының символымен қысқартылады 
(өшу үшін).

Қуаттың әлсіреуі:    

Кернеу деңгейлерін өлшеу өте оңай. Қуатты өлшеу күрделі 
мәселе болып табылады, себебі желідегі токты өлшеу қажет. 
сіз жоғарыда келтірілген формуладағы қуатты кернеуге ауыс-
тыра аласыз.
  және  шығады:  

Нәтижесінде кернеуді демпфирлеу формуласы алынады:

 

8.2-кестеде ең маңызды дб мәндерінің бірнешеуі көрсетілген.

8.2-кесте. Ең маңызды дБ мәндері
Фактор 1 √2 2 10 20 100 1000 10 000
Қуаты  ap  дб 0 1,5 3 10 13 20 30 40
Кернеуі au  дб 0 3 6 20 26 40 60 80

Децибелде есептеудің (дб) өшу мәндерін жәй қосуға қарағанда 
көп артықшылығы бар. Жалпы өшу бөлек өшу мәндерін қосу 
арқылы есептеледі.

8 Деректерді беру технологиясы 

8.1-мысал:
Деректерді қосу екі сызықты секциядан тұрады, оның мәні 
3 дб. Жалпы тозу төмендегідей есептеледі
agesamt = a1 + a2 = 3 дб + 3 дб = 6 дб
3 дб 2 коэффициентіне сәйкес келеді.
6 дб осылайша 4 коэффициентін береді.
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8.5  Демпфирлеу және айқас кедергілер

Егер кестеге қарайтын болсақ, дб-де есептеудің оңай екені 
түсінікті болады. мысалы, 20 коэффициенті коэффициент 2 
мен 10 коэффициентінің нәтижесі болып табылады, бұл мән 
үшін дб  3 дб қосу 10 дб, яғни 13 дб құрайды.

Күшейту
Егер жолдың соңында желідегі кіруге қарағанда, жоғарылау 
деңгей болса, онда бұл – күшейту. белгілерді өзгерткен жағдай-
да ғана дб-гі  мәндер өзгеріссіз қалады!  2 коэффициентке 
күшейту -3 дб әлсіреуіне әкеледі, 4 коэффициентке күшейту 
-6 дб әлсіреуіне әкеледі.

8.5.2.  Айқас кедергілер
бір-біріне жақын төселген кабельдер бір-біріне әсер етеді. 
Желілік кабельде 4 жұп сымдар бір-біріне жақын орналасқан. 
телефон желісінде 1000 жұпқа дейін болады. бұл сіздің жеке 
телефон желіңіздің басқа желілерден бірнеше километр қа-
шықтықта орналасқанын білдіреді. Жұптар арасындағы қашық-
тық жұп өткізгіштерінің арасындағы қашықтықтан аспайды.

8.15-сурет. Түйіндесу желісі

8.15-суретте қосылыстардың ең маңызды үш түрі көрсетілген. 
Жоғары жиілікті қосылым да белгілі бір рөл атқарады. әрбір 
желі антенна болып табылады. тоқ тасымалдаушы желі, бе-
ретін антеннаны жасайды, ал желілерді қосу антенналарды 
қабылдады. 
Ықпал ету желісі сол арқылы өтеді:
► оқшаулау кедергісі арқылы гальваникалық немесе омдық 

қосылыстар;
► өткізгіштер арасында пайда болатын сыйымдылықтар 

арқылы сыйымдылық байланыс;
► әр желіні құрайтын катушкалар арқылы индуктивті ілініс, 

және
► жоғары жиілікті электромагниттік байланыс.
8.16-суретте екі жұп сымдар көрсетілген. P1 қоректендіру 
сымдардың жоғарғы жұбына жіберіледі. P2 куатын өлшеу 
желі соңында жүргізілуі тиіс, Р2 Р1-ден шығын салдарынан 
аз болады.

P1

P3

P2

P4

Ом байланысы Сыйымдылық 
байланыс

Индуктивті 
байланыс
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8.18-сурет. Айқаспа модуляция

төменгі кабельді жұп бірінші желінің жанында пассивті күйде 
болады. Өтпелі кедергілер, бірінші желіге берілетін өте әлсіз 
сигналды желінің екі шетінде де өлшеуге мүмкіндік береді.
Егер сіз екінші жолдағы бірінші жолға әсер ете отырып, сол 
сигналды жіберу барысында пайда болатын сигналды өлшеңіз, 
онда сіз NEXT, Near End Crosstalk өшу эффектісін, немесе 
неміс тілінде Nahnebensprechen шақырасыз.
Егер екінші жолдағы бірінші жолға әсер ету арқылы пайда 
болатын сигналды өлшесе, онда сигнал берілетін қарама-қарсы 
соңғы ұшта FEXT, Far End Crosstalk, немесе неміс тілінде, Fern-
nebensprechen эффектісі жасалады.
Қайтадан белгілі болған демпфирлеу формуласы қолданылады. 
P1-дің кіріс қуатын алыңыз және оны P3 немесе P4 шығыс 
қуатына қатысты орнатыңыз.
Осылайша, ең жақын соңғыда немесе ең жақын өшу соңында  
қиылысқан кедергілер үшін келесі формуланы алады:

  дб

немесе

  дб

сол сияқты, қиылысқан жердің формуласын ең соңында 
алыңыз: 

  дб

немесе
 
  дб

Желідегі өшу салдарынан жолдың басы, көрші желіге, 
соңғыға қарағанда артық қайта жүктелді. NEXT әрқашан 
FEXT-тен артық болады!

NEXT және FEXT 
барынша үлкейтілуі 
керек

P1

P3

P2

P4

Сөну NEXT Сөну FEXT

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.5.3.  Сигнал/шу қатынас
сигнал/шу (SNR) немесе S / N қатынасы байланыс сапасының 
өлшемі болып табылады. бұл пайдалы сигналдың кедергі 
сигналына қатынасы.
Желі ұзын болған сайын, оның өшуі соғұрлым көп және 
пайдалы сигнал соғұрлым аз. бұзылулар пайдалы сигналға 
кедергі жасайды. пайдалы сигнал кедергіден күшті болуы 
керек. барлық наразылықтардың сомасы шу деп аталады 
(ағылш. noise). бұл жағдайда көбіне кедергі кетіретін шу туралы 
айтылады.
бұл жағдай үшін де дәл сол формула қолданылады. мұнда сіз 
пайдалы сигнал қуатын шу деңгейіне қарай келесі сәйкестікте 
орналастырасыз:

  дб

  дб

SNR мүмкіндігін-
ше үлкен болуы 
керек

Сигнал / шу 
қатынасы неғұрлым 
көп болса, соғұрлым 
жіберу жақсы 
болады!

8.5.4.  ACR өтпелі кедергілерінің өшу коэффициенті
сигнал / шу қатынасы сияқты, өшудің айқас кедергілерге 
қатынасы (ACR) қосылу сапасының өлшемі болып табылады. 
бұл пайдалы сигналдың айқас сигналға қатынасы.
ACR мәні тікелей өлшенбейді. Ол өшу және айқас кедергілердің 
негізінде есептеледі.
 ACR = aNEXT – a (дб)

ACR сымдардың басқа жұптарының айқас кедергілері салда-
рынан бір желі шегінде пайда болатын ауытқуларды ғана еске-
реді. SNR айқас кедергілерден туындаған кедергілерді, сон-
дай-ақ желіге сырттан әсер ететін басқа да барлық кедергілерді 
ескереді.
8.5.5.  Кабеларалық көздеулер
Кабеларалық көздеулер желілердің өз кабелінен тыс айқаспа-
лы әсерін білдіреді. Кабель аралық кезеулер бір-біріне қатысты 
әрбір кабельдің жағдайына байланысты болады және оларды 
өлшеу қиын.
Қазіргі заманғы 7 санаттағы кабельдердің қиылысатын кедер-
гілері соншалықты төмен, мұнда кабеларалық кезеулердің 
пайда болуы іс жүзінде жоққа шығарылады. Нәтижесінде бұл 
кабельдер де едәуір дәрежеде түртулерден қорғалған.

ACR мүмкіндігінше 
көп болуы керек

ACR неғұрлым 
көп болса, беру 
соғұрлым жақсы!

8.2-мысал:
Егер пайдалы сигналдың күші 1 Вт болса, ал 10 мВт кедергі келтірілсе, 
нәтиже сигнал/шуыл арақатынасы шығады:
          = 20 Дб(III) SNR   = 10 · lg 1 _Вт  

10 МВт
  дб

 
сигнал/шуыл қатынасы 0 дб болған кезде кедергі сигналы қажетті сиг-
нал сияқты күшті болады. Деректерді қатесіз жіберу мүмкін енді емес. 
Дауыс беру жағдайында оның анықтығы мүмкін емес.
40 дб-де жаңғыру жақсы болады, ал 60 дб-де кедергі пайдалы сигнал-
мен салыстырғанда бұдан былай байқалмайды.

8.5  Демпфирлеу және айқас кедергілер

шу

шу
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8.17-сурет. Кабель аралық кедергі, сыртқы кабельдердің әсері

8.5.6.  СИ жүйесінің бірлігі
суреттің толықтығы үшін децибелдер Халықаралық бірлік 
жүйесіне (сИ) сәйкес келмейді деп атап өткен жөн. Непер, 
қысқартылған Нп әлсіреу, айқас кедергілері және т.б. үшін 
сИ бірлігі болып табылады.
Непер логарифмдік өлшем болып табылады, бірақ децибел-
дерге қарағанда ln табиғи логарифмін пайдаланады.

 (Нп)

Қазіргі уақытта непер қандай да бір тарату жасамайды. 
барлық әлем Децибелді қолданылады, тіпті дб сИ бірлік-
терінің жүйесіне жатпайтын болса да.

8.5.7.  Абсолютті деңгей
Осы уақытқа дейін тек салыстырмалы деңгейлер қарастырыл-
ды: қуат немесе кернеу әрқашан басқа қуатпен немесе кернеу-
мен байланысты болды. сөз сигнал деңгейі мен шу деңгейі, 
кіріс және шығыс деңгейлері туралы болды. Осылайша, бұл 
деңгейлер әрдайым екі жеке сигнал бойынша есептеледі.
Қаншалықты үлкен деңгейді абсолютті деп санауға болатын 
факт, әрине қызық. Жалғыз өлшеу шамасы маңыздылықты біл-
діреді.  Қарапайым құралдың көмегімен, мысалы, розеткадағы 
немесе жарықты ажырақыштағы кернеуді өлшеген секілді, жі-
беру сигналдары деңгейінің трактын өлшеу мүмкіндігінің болға-
нын қалаймыз. Осы мақсатта өлшенген  деңгей басқа өлшенген 
мәнмен емес, бақылаушы мәнмен байланысты болады. стан-
дартты эталондық мәндер болып, мысалы, 1 вольт, 1 ватт, 1 
милливольт, 1 милливатт және т. б. табылады.

 

Абсолюттік деңгейлер үшін формуланың символы L.L ағылшын 
тілінен “деңгей” (Level) деп аударылады. Индекс Р, бұл қуат 
деңгейін көрсетеді.  LU-кернеу деңгейі. әсіресе кернеуді өлшеу 
оңай.

Кедергі тудыратын 
кабель

Зақымданған 
(істен шыққан) кабель

Абсолюттік дең-
гейлер бақылау 
көрсеткіштеріне 
жатады 

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.5  Өшу және айқас кедергілер

Өлшем бірлігі ретінде  децибел қолданылады. Қандай эта-
лондық мәнге сілтеме жасалатынын көрсету үшін ол әдетте 
жақшада көрсетіледі. төменде бірнеше мысалдар келтіріл-
ген:

8.3-кесте. Деңгейді анықтау үшін анықтамалық шамалар
базистік шама Формула Шамасы

1 Вт
                      PөлшемLP = 10 · lg
                   1 W

дб (1 Вт)

1 мВт
                    Pөлшем
LP = 10 · lg _

                  1 mW
дб (1 мВт) немесе дбм

1 В
                     UөлшемLU = 20 · lg _
                    1 V

дб (1 В)

1 мВ
                    UөлшемLU = 20 · lg _
                   1 mV

дб (1 мВ)

1 мкВ
                     UөлшемLU = 20 · lg _
                   1 μV

дб (1 мкВ)

0,775 D
                     UөлшемLU = 20 · lg _
                 0,775 V

дб (0,775 В) немесе 
дбм

3-кестенің соңғы жолы түсіндіруді талап етеді.
бір жеке оқиға бар: көп жылдар бұрын стандартты таратқыш 
анықталды. бұл стандартты таратқыш 600 Ом жүктемеде 1 Вт 
шығыс қуатын қамтамасыз етеді. Қызметтер бұл стандарт-
ты таратқышпен айтарлықтай жиі байланысты. Демек, 1 мВт 
деңгейдің индикациясы да жеңілдетілуі мүмкін. әдетте дб 
(1 мВт) орнына дбм жиі жазылады. бұл жағдайда қуаттылыққа 
қарағанда кернеуді өлшеу оңайырақ. сол себепті стандартты 
таратқыштың қуаты кернеуге түрлендіріледі. Ол үшін келесі 
формулалар беріледі және қолданылады:

Ом заңы:  

Қуаты: P = U · I

Ом заңынан қуат формуласына І қоямыз және келесіні аламыз:

Осылайша, бұл 0,775 вольт 1 мВт қуатына сәйкес келеді. 
сондықтан біз  осы мәнді де сілтеме ретінде пайдалана 
аламыз.

 немесе дбм

8.3-мысал:
Wi-Fi кіру нүктесінің тарату қуаты 100 мВт құрайды.
беріліс жылдамдығы қанша? Абсолютті деңгей:

1 МВт
  = 20 дБмLP = 10 · lg    100 _МВт   
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8.6.  Модуляция әдістері
модуляция әдістері осы техника саласындағы сөйлеу, музы-
ка және барлық түрдегі деректер (дауыстық деректер, графи-
калық деректер және т.б.) секілді ақпаратты түрлендіру үшін 
қолданылады, яғни оларды алыс қашықтықтарға жылдам және 
контент шығынынсыз жіберу мүмкіндігі болуы үшін.
Енді мұны адам сөзінің мысалы негізінде түсіндірген дұрыс. 
тіл бірнеше метрге дейінгі қашықтықта түсінікті. Ал алыс 
қашықтықтарды еңсеру үшін сізге дауыстап айту немесе айқай-
лау қажет болады. Егер бұл жеткіліксіз болса, онда сіз, мега-
фон сияқты көмекші құралдарды пайдалана аласыз. бірақ шын 
мәнісінде өте алыс қашықтықтар еңсерілмейді.
Жоғары жиіліктегі электромагниттік толқындар антенналар 
арқылы сәулеленуі мүмкін. Олар шамамен жарық жылдам-
дығымен таралады және, осылайша, олар үлкен қашықтықты 
еңсере алады. бұл жоғары жиілікті электромагниттік толқындар 
тасымалдау жиілігі ретінде қолданылады, осы тасымалдаушы 
жиілік үшін сөздік ақпаратты модульдеуге болады. сондай-ақ, 
сәулеленетін радиожиілік те сөздік ақпаратты қамтиды. Қабыл-
дағыш электромагниттік толқындарды қабылдайды және сиг-
налды қайтадан демодуляциялайды. Нәтиже болып тағыда, 
модульдеу үшін қолданылатын тіл саналады. Дәл осы жағдай 
радио мен теледидардың негізі болып табылады!
төменде кейбір рұқсат етілген модуляция түрлері келтірілген.

8.6.1.  Аm амплитудалық модуляция
AM: ақпарат 
амплитудта 
беріледі  

модуляцияның ең қарапайым түрі 
– амплитудалық модуляция (AM). 
пайдалы аналогтық сигнал жоға-
ры жиілікті тасымалдау сигналына 
көбейтіледі. Қажетті сигналға сәй-
кес өз амплитудасын өзгертетін 
жоғары жиілікті сигнал нәтиже 
болып табылады. тасымалдаушы 
жиілік «Окутан» пайдалы сигнал-
мен. Осы себепті ол «орайжанау-
шы қисық» деп аталады (8.18-су-
рет).
AM бүгінде аналогтық радио үшін 
қолданылады (ұзын толқын, ор-
таша толқын және қысқа толқын). 
модулдеу Ø + ø қосынды жиілігін 
және Ø – ø айырым жиілігін та-
сымалдаушыдан жоғары немесе 
төмен Ø жиілігін шақырады. бұл 
жоғарғы және төменгі бүйірлік жо-
лақ деп аталады.

Дыбыс тербелістері

Жиілік тербелістері

Модульденген тербелістер

0

0

U

U

U

t

t

t
0

Айналушы

Ақпараттық контент бірдей болғандықтан, екі бүйірлік жолақтар 
берілмейді. бұл өткізу жолағын және тарату қуатын үнемдейді, 
сондай-ақ тек жоғарғы бүйірлік жолақты ғана береді (8.19-су-
рет).

8.18-сурет. Амплитудалы 
модуляция

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.6  модуляция  әдістері

8.19-сурет. Амплитуданың модуляция кезіндегі нәтижелік жиіліктер

тарату кезінде көптеген салмақ түсетін жиіліктер белгілі бір 
жиілік диапазонында бір-біріне жақын орналасады. әрбір 
тасымалдау жиілігі басқа пайдалы сигналмен модулденеді. 
Және әрбір тасымалдаушы жиілік радиохабар станциясына 
сәйкес келеді.
тасымалдау жиілігінің сигналын қаншалықты қатты модул-
деуге болатыны m модулдеу коэффиценті арқылы көрсетуге 
болады.

модуляция коэффициенті  Ам   

Егер тасымалдаушы сигнал өзгеріссіз қалса, модулдеу дәреже-
сі нөлге тең. Егер тасымалдаушы сигналы нөлдік желімен 
шектелген болса, онда сөз максималды модулдеу туралы 
болады. бұл  модуляцияның 1-дәрежесіне сәйкес келеді.

f

U
am

ø

unf

Ω

ut

unf

Ω

ut

Ω – ω Ω + ω

Төмен жиілік Тасушы жиілік Интегралды спектр

Модуляция коэффициенті  = 100 % Модуляция коэффициенті  > 100 %

Деректер сигналы Модуляция коэффициенті < 100 %

8.20-сурет. Модуляция коэффициенті және қайта модуляция

ÛМ: Модуляция 
сигналының ең 
жоғарғы мәні

ÛТ: Тасымалдау 
жиілігінің сигна-
лының ең жоғарғы 
мәні
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8.20-суреттен модуляцияның деңгейлерінің 1-ден көп болуы 
мүмкін екенін көруге болады. Олар тек нөлдік желіде (m = 1) 
шектелмейді, сондай-ақ шектен тыс жерде де. бұл қайта 
модулдеу деп аталады (8.20-сурет). Қайта модульденген 
сигнал қабылдағышта қалпына келтірілуі мүмкін емес. Ха-
барларды ойланып беруді жүзеге асыру мүмкін болмайды.

8.6.2.  ASk амплитудасы коммутациясы
Егер пайдалы аналогтық сигналдың орнына цифрлық сигнал 
қолданылса, онда тасымалдаушы жиілік осы мәндермен ғана 
модулденеді. бұлдан, жіберу сигналында да  амплитуданың 
бірнеше дискретті мәні бар екенін білеміз. Амплитуда бір 
мәннен екіншісіне ауысады. «Амплитудалар коммутациясы» 
деген атау осы жерден шыққан. бұл құбылыстың ағылшынша 
термині ASk, Amplitude shift keying деп айтылады.
Екілік сигналда екі түрлі амплитудалар амплитудаларды 
коммутациялау арқылы алынады (8.21-сурет).

ASK: ақпарат 
амплитудада 
беріледі, бірақ оның 
тек бірнеше мәні бар

FM: ақпарат жиілікте 
беріледі

8.21-сурет. Аsk амплитудалар коммутациясы

8.6.3.  FM жиілік модуляциясы
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=0

А
м

пл
ит

уд
а

0 01 1 1 1 1

Уақыт
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FM жиіліктік модуляциясы AM 
қа рағанда кішкене қымбатырақ. 
тасымалдау жиілігі пайдалы сиг-
налға байланысты өзгереді. мо-
дуляциясыз тасымалдау жиілігі 
өзгеріссіз қалады. Оң пайдалы 
сигнал неғұрлым көп болса, жиі-
лік соғұрлым жоғары болады. 
теріс пайдалы сигнал неғұрлым 
көп болса, жиілігі төмен. Осылай-
ша, тарату сигналы әркез тасы-
малдаушы жиілікке байланысты 
ауытқиды, ол бірде жоғары, бірде 
төмен болуы мүмкін.

Сигнал тербелістері

Тасушы жиілік тербелісі

Модульденген тербеліс

0

0

U

U

U

t

t

t
0

8.22-сурет. Жиілікті модуляция
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модуляция коэффициенті 

сонымен қатар, FM УҚт ультрақысқа радиотолқын аумағында 
қолданылады. берілген ақпарат амплитудада емес, жиілікте 
болғандықтан, FM Ам қарағанда кедергілерден әлдеқайда 
қорғалған.

8.6.4.  FSk жиіліктік 
манипуляциясы
FM арқылы цифрлық дерек-
терді беруді жүзеге асыру үшін 
жиіліктік манипуляция болуы 
тиіс. Ағылшын тілінде бұл тер-
мин FSk немесе Frequency 
shift keying секілді естіледі. 
Екілік сигналдарды беру кезін-
де 2 түрлі жиіліктер қолданы-
лады. біреуі H деңгейіне, екін-
шісі l деңгейіне сәйкес келеді.

Сигнал

Тасушы жиілік

Модуляция

Ts 2 · Ts 3 · Ts 4 · Ts 5 · Ts

1

0,5

0

– 0,5

– 1

x · T (s)

8.6.5. PM фазалық модуляциясы және PSk фазалық 
манипуляциясы
Фазалық модуляция жиілік модуляциясына ұқсас. Ақпарат 
эталондық сигналға қатысты фаза жағдайында беріледі.
PM, әдеттегіше, цифрлық деректерді беру үшін қолданыла-
ды. Өз кезегінде, бұл PSk фазалық манипуляциясын береді 
(8.24-сурет).

8.24-сурет. 001011 деректері бар PSk

8.6.6. QAM интегралды-амплитудалық модуляциясы

Егер бір-бірінен фаза бойынша  90 градусқа (бұл синусоидалды 
және косинусоидалды тербеліске сәйкес келеді) жылжытылған 
бірдей жиіліктегі 2 тасымалдауышты алса және басқа сигнал-

8.23-сурет. FSk жиіліктік 
манипуляциясы

FSK: тек 2 жиілік

PM: ақпарат фаза 
жағдайында беріледі

PSK: фаза бойынша 
тек бірнеше ереже

QAM: ақпарат 
амплитудада және 
фазада беріледі

8.6  модуляция  әдістері

Жиілік ауытқуы
модуляция жиілігі
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дың ноль арқылы өткелі болса, онда бір тербелістің максиму-
мы мен минимумына жеткендікті байқауға болады. (8.25-сурет). 
Осылайша, амплитуда бойынша басқаға тәуелді болмай-ақ, 
кез келген тасымалдағыш жиілігін модулдеуге болады.

8.25-сурет. Квадратуралы амплитудалық модуляция 

Осылайша, 4 күй бір толық толқынмен берілуі мүмкін. бұл герц 
аударылуы мүмкін, 2 битке сәйкес келеді.

Осы себепті, берілген QAM қарапайым түрі де 4 QAM немесе 
QPSk деп аталады.

8.26-сурет. QAM – 2 немесе 4 бит тербеліс үшін

Ақпарат амплитуда және уақыт бойынша кодталады (фазалық 
жағдай). 8.26 сурет 4QAM орналасу диаграммасын көрсетеді. 
Осылайша, бір тербеліске 2 биттен астам орналастыруға бо-
лады. сонымен қатар, фазасы бойынша жылжыған бірнеше 
жиіліктерді бір уақытта пайдалануға, сондай-ақ амплитудасы 
бойынша тәуелсіз әрбір тасымалдаушыны модульдеуге болады.

Q

Û

1

– 1

– 1 1

r

(00)(10)

(11) (01)

(a) 4QAM – тербеліс үшін 2 бит

Q

Û– 3 – 1–2 1 2 3

3

1

2

– 1

– 3

– 2

r

(b) 16QAM – тербеліс үшін 4 бит

(0100) (0101) (0001) (0000)

(0110) (0111) (0011) (0010)

(1110) (1111) (1011) (1010)

(1100) (1101) (1001) (1000)
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Егер 4 × 4 орналасу матрицасында 8.26b суретте көрсетіл-
гендей 16 күй қолданылса, онда 4 битті герцке жіберуге бо-
лады. техникалық тұрғыдан, бүгінде тербеліс үшін 15 бит 
беруді жүзеге асыруға болады.

8.6.7.  Пайдалы әрекеттің спектрлік коэффициенті
сонымен қатар, өткізу жолағының тиімділігі деп аталатын 
пайдалы әрекеттің спектралдық коэффициенті, деректерді 
беру жылдамдығы (бит / секунд) мен сигналды өткізу жо-
лағы (герцте) арасындағы қатынасты білдіреді.
пайдалы әрекеттің шекті рұқсат етілген спектралдық коэффи-
циенті, бұл жағдайда, негізінен қатесіз берілуі мүмкін, сигнал / 
шу қатынасымен шектеледі.

пайдалы әсер спектралды коэффициенті:
 

8.4-кесте. QAM жылжытуы
белгіленуі биттер Ескерту

4 QAM 2 Цифрлық спутниктік теледидар)
16 QAM 4 Цифрлық теледидар, эфирлік)
64 QAM 6 Кабельді теледидар), DVBT

256 QAM 8 DVB-C, DVB-T2
1024 QAM 10
4096 QAM 12 (Цифрлық кабельдік теледидар)
8192 QAM 13
16384 QAM 14 DSL
32768 QAM 15 DSL

8.6.8.  Шеннон – Хартли теоремасы
Шеннон-Хартли теоремасы екі американдық Клод Элвуд 
Шеннонның (математика және инженер-электротехник) 
және Ральф Винтон лион Хартлидің (инженер-электротех-
ник) құрметіне аталған. бұл теорема жолақтың еніне және 
сигнал / шу қатынасына байланысты тарату арнасындағы 
тарату жылдамдығының шартты жоғарғы шегін сипаттайды.

Үздіксіз тарату арнасы
Үздіксіз тарату арнасында екілік сигналдың деректерді бе-
руінің максималды жылдамдығы:
 CN = 2 · B в бит/с
CN секундына биттердегі деректерді беру жылдамдығын (бит / 
с) көрсетеді, ал B Гц-да жолақтың ені ретінде әрекет етеді. бұл 
бір бит әр жарты толқынмен берілуі мүмкін дегенді білдіреді. 
Нәтижесінде 2 бит / с / Гц спектралдық тиімділігі шығады.
Егер 2 күйден артық ерекшеленетін болса, онда деректерді 
беру жылдамдығы артады:
 CN = 2 · B · log2(L) в бит/с,
мұнда L берілетін мәндердің (күйлердің) саны болып табыла-
ды. Оларды «символдар» деп те атайды. Неғұрлым көп таңба-
ларды бөліп алуға болатын болса, бір қадаммен соғұрлым көп 
ақпарат жібере аласыз.

8.6  модуляция  әдістері

Арна сыйымдылығы
В тиімді өткізу жолағы Гц
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Нақты, зақымдалған тарату арнасы
Өкінішке орай, үздіксіз тарату арналары болмайды. бұзылу-
лар көп немесе аз дәрежеде деректерді беру жылдамдығын 
төмендетеді. Зақымдалған арна үшін CS арнасының өткізу 
қабілеті:

 

Үш таңбалы: үш 
күй
Төрт таңбалы: 
төрт күй

Деректерді 
жіберу жылдам-
дығы:
Таңбалар секун-
дына

Деректерді өңдеу 
жылдамдығы:
Секундына биттер

8.6.9.  Bd бодтарындағы деректер жылдамдығы
Bd деректерді беру жылдамдығы кезінде қадам жылдамдығы 
немесе символдарды беру жылдамдығы көрсетіледі. 1 бод 
секундына 1 символға тең. әрбір символ үшін әр түрлі шарт-
тармен (күйлермен) бірнеше бит берілуі мүмкін. символ үшін 
қаншалықты көп күй берілсе, оларды соншалықты қабыл-
дағышта ажырату қиындай түседі.   DSL таңба үшін 15 битке 
дейін береді. бұл символ бойынша дифференциялануы тиіс 
32768 күйге сәйкес келеді.
символдарға қаншалықты көп бит берілсе, тарату соншалықты 
қабылдағыш! Деректерді беру коэффициентін жиі бодтарда де-
ректерді беру жылдамдығымен шатастырады. C деректер беру 
жылдамдығы, уақыт бірлігіне берілетін биттер санын білдіреді. 
бұл символға берілетін биттердің санына және тарату жылдам-
дығына байланысты:

 C = Bd · бит/символ

8.4-мысал:
Желінің 1000 Гц өткізу жолағы бар. с деректерінің екілік сигналдар 
үшін жылдамдығы қандай және ол үшінші немесе төртінші сигналдар-
ды беру үшін қаншалықты жылдам?

Екілік сигналдар үшін: CN = 2 · 1000 · log2(2)  = 2000   
бит

                                                               с

Үшінші сигналдар үшін: CN = 2 · 1000 · log2(3)  = 3169   
бит

                                                                      с

төртінші сигналдар үшін: CN = 2 · 1000 · log2(4)  = 4000   
бит

                                                                                                 с

8.5-мысал:
бір желі өткізу қабілеті бар 1000 Гц жолды құрайды. Егер сигнал / 
шуыл SNR 30 дб болса, с мәліметтің максималды қол жетімділік 
беріліс жылдамдығы қандай?
SNR 30 дб S / N 1000 коэффициентіне сәйкес келеді (дб кестесі не-
месе есептеу бойынша). Деректердің максималды жылдамдығы::
CS = 1000 Гц · log2(1 + 1000) = 9,4 kbps

8.6-мысал:
Гигабитті Ethernet (1000Base-T) салыстырмалы нашар желілер 
бойынша түрде енгізілді. Ол үшін желінің барлық 4 жұбы қолданылады.
таңбалардың беріліс жиілігі – 125 мбод. 
2 биттен символға берілмейді.
Осылайша, шығыста нәтиже келесідей:
C = 4 жұп · 125 мбод · 2 бит/символ = 1000 мбит/сс

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.7.  Қодтау тәсілдері
Деректер сигналдарын сәйкес келетін ортаға оңтайлы бейімдеу 
үшін сигналдар кодталған болуы тиіс. Желінің немесе кодтарды 
берудің негізгі міндеттері келесідей:
► Деректер ағынын беру ортасына бейімдеу
► Қателерді табу, бөгеуілорнықтылық
► Алынған деректерден трансляция қадамдарын қалпына 

келтіру мүмкіндігі болу үшін, қадамдық хабар беру
► тұрақты тоқ еркіндігі
► Қажетті өткізу қабілетін азайту

8.7 Кодтау тәсілдері

Деректер 
көзі Кодер Декодер

Деректерді 
қабылдағыш

Жіберу арнасы

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Биполяр-
лы NRZ

NRZ

Деректер

8.27-сурет. Деректер көзінен деректерді қабылдағышқа беру арнасы

8.7.1.  NRZ коды (нөлге қайтарусыз кодтау)
NRZ – Non-Return-to-Zero (нөлге қайтарусыз кодтау) ең қара-
пайым кодтар болып табылады (8.28-сурет).
бұл лОГ 1 күйі жоғары деңгей ретінде беріледі, ал лОГ 0 жағ-
дайы төмен деңгей ретінде беріледі.

8.28-сурет. Сызықтық кодтар, нөлге оралмай кодтау

V.24 интерфейсі немесе ДК-дің COM-порты бұл интерфейстің 
белгілі өкілі болып табылады.
Нөлдер мен бірліктердің ұзын кезектілігі тұрақты тоқтың үлкен 
көлемін туындатады. бұл оқшаулағыш трансформаторлар / 
желілік трансформаторлар арқылы сигналдарды беру кезінде 
өте кедергі жасайды. бұдан басқа, қандай да бір уақытша ақпа-
рат жоқ.
Жоғары деңгей 5 вольт сигналы түрінде, ал төмен – 0 вольт сиг-
налы түрінде жиі беріледі. Кемшілігі – төмен деңгей нәтижесін-
де жолдың үзілуі немесе желінің өшіуі. Осы себепті NRZ коды, 
жиі биполярлы деңгейлер арқылы беріледі (биполярлы NRZ. 
8.31 суретінде). V.24 интерфейсі үшін жоғары деңгей теріс, ал 
төмен оң кернеу ретінде беріледі.
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Осының негізінде NRZ деңгейі кодының кемшіліктерін бел-
гілі бір шараларды қолдану арқылы түзетуге тырысамыз.

NRZ-I коды (Инверс коды NRZ)
DC компонентін азайту үшін бірліктердің немесе нөлдердің 
ұзын тізбектерінен аулақ болу керек. Осының негізінде ара-
сында дифференциялау жүреді:
► NRZ-M және
► NRZ-S.
NRZI USB шинасымен, оптоталшықты (100-Base-FX) «Эзер-
нет» түріндегі желімен және FDDI – мен  (деректерді берудің 
оптоталшықты интерфейсі, оптоталшықты сақина) пайдала-
нылады.

8.29-сурет. Сызықтық кодтар, нөлге оралмай кері кодтау

NRZ-M коды (Меркерлік коды NRZ)
әрбір «меркер» (жоғары деңгей) берілетін сигналды ин-
вертациялайды. төмен деңгейде тарату сигналы өзгеріс-
сіз қалады. Осылайша, ұзын тізбектерді болдырмауға және 
тұрақты тоқтың құраушысын азайтуға болады. сигналды беру 
бастапқы күйге байланысты. Кестеде бұрын «төменгі» дең-
гейде орнатылған деректерді беру бірінші жолда көрсетілген. 
2 –жол, бастапқы күй «Жоғарғы» деңгейге орнатылған кезде-
гі деректерді жіберуді көрсетеді. Қателерге сезімталдық өте 
жоғары, өйткені дұрыс танылмаған бит барлық келесі биттер-
ді жалған (инвертацияланған) етеді. 

Деректер

NRZ

NRZ-M

NRZ-S

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

NRZ-M

NRZ-M

NRZ

Деректер 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

0

1

8.30-сурет. Сызық кодтары, нөлге оралмай таңбалы кодтау

8 Деректерді беру технологиясы 
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Деректер

NRZ

NRZ-S

NRZ-S

0

1

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Деректер

NRZ

RZ

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

NRZ-S коды (NRZ аралық коды)
әрбір «аралықта» (төмен деңгейде) тарату сигналы инверта-
цияланады.
Жоғары деңгейде беру сигналы өзгеріссіз қалады. Осылайша, 
ұзақ төмен тізбектерді болдырмауға болады.
сонымен қатар, жіберу сигналы бастапқы күйіге байланысты.

8.31-сурет.  Сызық кодтары, нөлге оралмай аралық кодтау 

8.7.2.  RZ коды, нөлге қайтару коды  
Нөлге қайтару кодын қолдану кезінде үлкен біттің екінші жар-
тысындағы жоғарғы биттің екінші жартысындағы жоғары дең-
гей төменгі деңгейге қайта оралады. әрбір 1 H-импульс береді 
(8.32-сурет).
RZ коды NRZ кодының одан әрі дамуы болып табылады.
Артықшылығы: 1 тізбекпен үнемі өзгеретін сигнал көрсеткіш-
терінде трансляция қадамын қалпына келтіруге болады.
Кемшілік: NRZ кодымен салыстырғанда екі есе үлкен көлемді 
өткізу жолағы талап етіледі (бір такта ішінде бірлікті беру сал-
дарынан сигналдың қосымша өзгеруіне байланысты).
бірнеше нөлдер қатарынан берілгенде тактілік импульстерді 
қалпына келтіру әлі де мүмкін болмайды. Қосымша бірліктерді 
(биттерді кірістіру) нөлдердің ұзын серияларына қосу, бұл 
мәселенің бір шешімі болар еді. басқа балама болып манчес-
тер кодын пайдалану табылады, онда сигналдың өзгеруі әрбір 
тактте жүреді.

Әрбір 1 
1-импульс ті гене-
рациялайды және 
нөлге қайтары-
лады

8.32-сурет. Желілік кодтар, нөлге оралу

8.7 Кодтау тәсілдері
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8.7.3. Манчестер коды
манчестер коды- бұл 1B2B коды (8.7.6 «блоктық кодтау»та-
рауын қараңыз). әрбір деректер биті бір-біріне қарама-қар-
сы екі биттік жіберулермен көрсетілген. 
► лОГ 0 күйі 0-1 биттер тізбегімен берілген.
► лОГ 0 күйі 1-0 биттер тізбегімен берілген.
Нәтижесінде жіберуге жататын деректердің мазмұнына қа-
рамастан тұрақты тоқ кернеуінің абсолютті еркіндігіне қол 
жеткізіледі. Егер нөлдер немесе бірліктердің ұзын тізбе-
гі берілсе, онда NRZ кодтары тұрақты тоқтан босамайды 
(8.33-сурет).

Әрбір бит 1-0 немесе 
0-1 сигналының өзге-
руін туындатады 

8.33-сурет Желілік кодтар, манчестер коды

Артықшылығы: әрбір битте фронттың өзгеруінен тактикалық 
импульстер деректер ағыны салдарынан қалпына келтірілуі 
мүмкін. тұрақты тоқсыз сигналды беру абсолютті болып табы-
лады! 
Кемшілік: Екі есе өткізу қабілеті қажет!
Қолдану тәсілдері: «Эзернет» желі түрі»

8.7.4.  AMI коды
AMI меркердің баламалы инверсиясын білдіреді. бұл 3 сигнал 
күйі бар код + жоғары, нөл және – жоғары. бұл нақты үштік код 
емес, жалған-үштік код. мұнда екілік нөл сондай – ақ AMI ко-
дында нөл ретінде ұсынылған, екілік нөл + жоғары және жоғары 
деңгей ретінде белгіленген. Осылайша, әрбір нөлден ауытқу 
бірлік болып табылады. болмаған жағдайда, бұл код NZR ко-
дына сәйкес келеді.
AMI кодындағы тұрақты тоқ кернеуінің компоненті нөлге тең, 
өйткені логикалық компоненттер оң және теріс импульстер 
түрінде кезекпен беріледі.
8.34-суретте көрсетілгендей, оң және теріс бірліктер бірлік-
тердің тізбектілігінен кезекпен пайда болады.

Manch.

Clock

NRZ

Деректер 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

8 Деректерді беру технологиясы 



205

8.34-сурет. Желілік кодтар, AMI коды

8.7.5.  MLT-3 коды
MLT-3 (3 деңгейдегі-көп деңгейлі кодтау) AMI кодына өте ұқсас. 
тағы да, кернеудің 3 деңгейі қолданылады және қайтадан, бұл 
жалған-үштік сигналы болып табылады.
MLT – 3 деректер ағымында сигнал деңгейін логикалыққа өз-
гертеді. лОГ 0 жағдайында ештеңе болмайды, және алдыңғы 
күйі сақталады. бұл жағдайда әрдайым келесі деңгей тізбек-
тілігінде қолданылады  0, + H, 0, -H, 0, + H, 0, -H және т.б. Осы-
лайша, сигнал әрқашан нөлдік нүкте айналасында ауытқиды, 
кейде жоғары ( + ), кейде төмен ( -).
Егер сигнал нөлде, ал бұған дейін минуста болса, онда сигнал 
деңгейі плюске келесі 1-ге ауысады және келесі бірлікке дейін 
сонда қалады.  бұл сигналды нөлге қайта ауыстырады. содан 
кейін келесі 1 минусқа, ал одан кейінгі нөлге ауысады.
MLT-3 кодының AMI кодынан артықшылығы мынада нөлдік 
күйге қайта оралудың қажеті жоқ  болғандықтан төмен өткізу 
қабілеті қажет.

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

AMI

NRZ

Деректер

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0Деректер

NRZ

AMI
+
0
–

8.35-сурет. Желілік кодтар, MLT-3

8.7.6. Блоктық кодтау
блоктық кодтар деп белгілі бір бит мөлшерін басқа бит мөл-
шеріне түрлендіру процесін айтады. Жалпы жазылуы:

 nBmX

мағынасы өте қарапайым: екілік кодтағы (B) n биттер саны Х 
формасындағы m биттер санына беріледі. X мысалы, екілік код 
(с   B), үш деңгейлі үш үштік код (с T), төрт сатылы төрттік код (с 
Q) қолданылып жатырған-жатырмағандығын көрсетеді.

Әрбір 1 сигнал 
өзгерісін 
туындатады

8.7 Кодтау тәсілдері
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Өте қарапайым блок коды манчестер кодымен талқыланды. 
бұл 1B 2B-2 екілік бит коды 1 екілік биттен жасалады.

4B5B коды
4B5B коды басқа блоктық код болып табылады (8.5-кесте). 4 
екілік разряды 5 екілік разрядтартарында көрсетілген. бұл де-
геніміз, 4 биттік блок 1 битке артық беріледі. сол себепті, өткізу 
қабілеті 25%-ға артық болу қажет, өйткені 25%-ға артық бит-
терді беру керек.
бұл не үшін жасалады деген сұрақты туындатады. түсіндірме 
қарапайым: 4 битпен 16 жағдайды, ал 5 битпен 32 ұсынуға бо-
лады. Одан әрі әрбір 16 ықтимал бит комбинациясынан 5 бит 
комбинациясы тағайындалады. бұл нөлдер мен бірліктердің 
ұзын тізбектерімен бит комбинацияларын болдырмауға мүмкін-
дік береді. әрқайсысы тұрақты ток компоненттерін барынша аз 
өндіру үшін, мүмкіндігінше көп нөлдер мен бірліктерді қамтитын 
биттік комбинацияларды іздейді. 

32 ықтимал биттік комбинациялардың жартысы ғана қолданы-
лады. басқа жартысы пайдаланылмайды. Егер осыдан кейін 
алушы пайдаланылмаған биттік комбинациясы алса, онда ол 
оны  жіберу қатесі деп болжай алады.

4 екілік разряд 
5 екілік разряд

10 екілік битте 
8 екілік бит көр-
сетіледі 

8.5-кестеде 5 битпен кодталған 
биттік комбинациялар үшін 
бастапқы деректердің (4 бит) 
тағайындалуы көрсетілген. 4B5B 
коды FDDI-да (оптоталшықты 
сақиналар) және 100BASE Tx 
Ethernet-те қолданылады.
әдетте бұл кодтан кейін басқа 
код болады. Деректер кернеу 
деңгейіне түрлендірілу алдында 
қосымша кодталады. Шынытал-
шық жағдайында, NRZ-I коды 
ағын бойымен төмен қосылады, 
ал мыс кабельдер үшін әдетте 
MLT-3 коды қолданылады.

8B10B коды
бұл код та 4B5B коды секілді жұмыс жасайды.  бұл жерде де-
ректердің бір байты 10 биттен, биттік тізбектілікпен кодталады. 
сізде кодталған биттік комбинациялардың кең таңдауы бар.   
сіз биттік комбинацияларды нөлдер мен бірліктер мөлшері 
максимум 2 артық етіп таңдайсыз. 
бұл биттік комбинациялардың 3 түріне әкеледі:
► бейтарап: қанша бірлік, сонша нөлдер 
► Оң: алты нөл және төрт бірлік
► теріс: төрт нөл және алты бірлік

8.5-кесте Кесте коды. 4B5B коды

түпнұсқалық 
деректер

Кодталған деректер

0000 11110
0001 11001
0010 10100
0011 10101
0100 01010
0101 01011
0110 01110
0111 01111
1000 10010
1001 10011
1010 10110
1011 10111
1100 11010
1101 11011
1110 11100
1111 11101

8 Деректерді беру технологиясы 
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0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 1    0 0 0 0

4B3T

NRZ

Деректер

tb

tt

– –

+ + + ++
0
–

Жолдағы тең биттердің ең көп саны 5-ке тең. бұл дегеніміз, 
5-тен артық емес бірліктен кейін нөл, ал максималды 5 нөлден 
кейін – бірлік шығады дегенді білдіреді. бұл жүгірудің шектік 
ұзындығы деп аталады.
сонымен қатар, 8B10B коды PCI Express, Serial ATA, Serial At-
tached SCSI, Fibre Channel және USB 3.0 үшін қолданылады.

4B3T коды
4B3T коды үшін 4 екілік разряд 3 үштік разрядқа түрленеді. 
Үштік код 3 сигнал күйіне ие – 3 күй бір бит арқылы көрсетілуі 
мүмкін (8.36-сурет).

8.36-сурет. 4B3Т коды

Демек, бұл екі бит күйі үшін 32 = 9 және үш бит 33 = 27 түрінде 
ұсынылуы мүмкін.
Осылайша, 4 екілік разрядтардың 16 ықтимал күйлері 27 үштік 
күй түрінде көрсетіледі. Және тағы да, көрсету кесте арқылы 
қайтадан жүзеге асырылады.
Алайда, 4 биттің орнына бір уақытта тек үш бит берілуі керек. 
Осылайша, сіз төменгі жиілікке ие боласыз, немесе бит үшін 
созылу ұзақтығы көп болады. Осылайша, бұл код қажет болған 
өткізу қабілетін 25% үнемдеуге болады.
мұнда, 8.36 суреттегі бұл мысалда, 0010 бірінші жартыбайт + 
-0 – ге, екінші 0111  жартыбайт -0+, ал үшінші 0000 жартыбайт 
+0+ -ке айыстырылған.
суретте tt үштік битке қарағанда, tb екілік биті үшін биттік уақыт-
тың аз екені жақсы көрсетілген.
4B3T коды үшін басқа атау – MMS43 коды. бұл  өзгертілген 
бақыланатын 43 қосындысын білдіреді.
бұл кодты қолдану ISDN технологиясында берілген. бұл код 
оператордың телефон станциясы мен үй желісі (NTBA) ара-
сында қолданылады.

Код 8B6T
8B6T коды 8 екілік разрядтарды 6 үштік разрядтарға түр-
лендіреді. бұл функция 4B3T кодына ұқсас.

4 екілік разряд 
3 үштік разрядта 
көрсетіледі

Жартыбайт байт-
тың жарысын немесе 
4 битті көрсетеді. 

8 екілік разрядтарда 
6 үштік разряд 
көрсетіледі 

8.7 Кодтау тәсілдері
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2B1Q коды
2B1Q коды 2 екілік битті 1 төрттік битке түрлендіреді. төртінші 
код 4 сигналдық күйге ие, яғни 4 күй бір битпен бейнеленуі 
мүмкін (8.37-сурет).

2 екілік бит 
1 төрттік бит-
те көрсетіледі

Преамбула тарату 
қадамдарын жет-
кізеді 

8.37-сурет. 2B1Q коды

Демек, екі бит 42 және үш бит 43 тиісінше 16 және формасын 
ұсынылуы мүмкін.
Осылайша, екі екілік разрядтардың 4 ықтимал күйі 4 квадрат-
тық күй түрінде көрсетіледі. тағы да бейнеленуі қайтадан кесте 
арқылы жүзеге асырылады.
Алайда екі биттің орнына бір мезетте тек қана бір бит берілуі 
керек. Осылайша, сіз барынша төменірек жиілікке ие боласыз, 
немесе бит үшін ұзақтық артады. Осылайша, берілген код қа-
жетті өткізу қабілеттілігінің 50%-ын үнемдейді.

64B66B коды
64B66B кодында 64 биттен (8 байттан) тұратын блоктар жі-
беретін 66 битке түрлендіріледі. бұл код Gigabit Ethernet-те 
қолданылады. сондай-ақ, ол жаңа жоғарыжылдамдықты 10 
Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet және 100 Gigabit Ethernet 
желілерінде қолданылады.

8.7.7.  Тактілік бірізділікті қалпына келтіру

10 0 1 10 10

NRZ

Деректер

2B1Q

tq

tb

–3V
–2V
– 1V

0V
1V
2V
3V

Кіріспе 
8 байт

Мақсатты 
МАС-адрес

6 байт

Бастапқы 
MAC адрес

6 байт

Типі 
2 B

Деректер 46 … 1500
мин. 46, макс. 1500 B

FCS
4 байт

8.38-сурет. Еthernet фрейм преамбуласы

8.38-суретте Эзернет фреймінің құрылымы көрсетілген. әрбір 
Эзернет деректер пакеті 8-байттық преамбуладан басталады.
преамбула мазмұны: AA AA AA AA AA AA AA AA AB он алтылық 
немесе екілік жазбада: 1010 1010 1010 1010 1010…

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.8 талшықты-оптикалық кабель

8.39-суретте көрсетілген манчестерлік кодтау бит құрылы-
мының пайда болуына әкеледі:

8-39-сурет. Манчестерлік кодтағы преамбула

преамбула тек тактикалық бірізділікті қалпына келтіру үшін жа-
рамды!
преамбула кезіндегі жиілік: жарты тактілік жиілік!
Қабылдағыш Эзернеттің әрбір кіріс фреймінде қабылдағыш та-
ратқыш трансляциясының тактсімен синхрондалады. преамбу-
ланың соңы 0xAB деректер мазмұнымен SFD (бастапқы кадр 
бөлгішін) қалыптастырады. бұл преамбуланың соңына және 
бір мезетте деректерді берудің басын көрсетеді. әрбір бит өзін-
де сигналды өзгертуді енгізетіндіктен, қабылдағыш деректерді 
беру кезінде таратқышпен үздіксіз синхрондалуы мүмкін. 

8.8.  Талшықты-оптикалық  кабель
Талшықты оптикалық кабель

NRZ-M

Деректер

NRZ

Уақыт блогы

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Эл. сигнал

0101011001

Оптикалық сигнал

Талшықты-оптикалық
кабель

Эл. сигнал

0101011001

8-40-сурет. Талшықты-оптикалық кабельді беру желісі

Оптикалық талшық (FO) пластикалық талшықтан (POF, по-
лимерлі оптикалық талшық) немесе жарық өтетін шыны тал-
шықтан (8.40-сурет) тұрады. Оптоталшықты арнаның басында 
компьютердің электр сигналдарын жарықтық сигналдарға түр-
лендіретін оптикалық таратқыш бар. бағдар соңында, оптика-
лық жарық сигналдарын компьютер үшін электр импульс теріне 
кері түрлендіретін қабылдағыш болады. синтетикалық тал-
шықтар айтарлықтай қалың (1 мм-ден астам) және жоғары өшу 
салдарынан бірнеше метрге ғана әсер ететін шағын радиусы 
бар. сондықтан да олар LAN технологиясында пайдаланыл-
майды.
Шыныталшығының өшуі өте төмен келеді, сондықтан оны алыс 
қашықтықтарға қосуға болады. мономодтық немесе бірмодтық 
талшықтар мен көпмодтық талшықтар бар. болашақ кабель-
дердің жүйелерінде мүмкіндігінше шыны талшықтан жасалған 
кабельдер төселуі тиіс, өйткені бұл болашақ қолданулар үшін 
өткізу жолағында жеткілікті резерв бар дегенді білдіреді.
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8.8.1. Оптика негіздері

Айналу, шағылу
Егер жарық сәулесі шағылысу 
бетіне түссе, онда ол шағылы-
сатын болады. бұл үшін келесіні 
қолдану керек: түсу бұрышы = 
шағылысу бұрышы (8.41-сурет).
түсу бұрышы мен шағылысу бұ-
рышы жарық шоғы және айна 
бетіндегі дәнекерлену арасындағы 
бұрышты көрсетеді. 

α α

Айна беті

Жарық жылдамдығы және толқын ұзындығы
Ортадағы жарықтың таралу жылдамдығы ортаның оптикалық 
тығыздығына байланысты. Оптикалық тығыз ортада жарық 
жылдамдығы, оптикалық жұқа ортаға қарағанда төмен. Жа-
рықтың максималды жылдамдығы вакуумда келесіге жетеді 
(8.42-суретін қараңыз).

 c = 2,997 924 58 · 108 м/с ≈ 3 · 108 м/с

Неғұрлым тығыз орта болса, соғұрлым таралу жылдамдығы 
баяу! Вакуумдағы таралу жылдамдығына қатысты ортадағы 
таралу жылдамдығы азайтылатын коэффициент, сыну ин-
дексі немесе сыну көрсеткіші деп аталады. сыну көрсеткішінің 
символы n болып табылады.
 

c0 вакуумда таралу жылдамдығы,
c ортада таралу жылдамдығы болып табылады.
8.42-суретте сіз сол жақта  жұқа ортадағы белгілі бір толқын 
ұзындығымен жарықты көре аласыз. Оң жақта қос оптикалық 
тығыздығы бар орта бар. сіз ортада толқын ұзындығының қа-
лай қысқаратынын көре аласыз.  
Осылайша, λ толқын ұзындығы (лямбда) жиілік пен ортаның 
тығыздығына байланысты.

толық ұзындығы 

 

8.41-сурет. Шағылысулар

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.42-сурет. Екі түрлі ортадағы толқын ұзындығы

Сыну, рефракция

dünneres Medium dichteres Medium

β

α

Шыны n >1

Ауа n =1

Жұқа орта тығыз орта

Жарық бір ортадан басқа оптика-
лық тығыздықпен ауысқанда, жа-
рық сәулесі үзіледі. Ол өз бағытын 
өзгертеді. бұл сынудың әртүрлі көр-
сеткіштеріне, яғни жарық өткізудің 
әр түрлі жылдамдығына байланыс-
ты болады (8.43-сурет).
Оптикалық жұқа ортадан оптика-
лық тығыз ортаға өткен кезде жа-
рық шоғы дәнекерлеу бағытында 
(α > β) сынады. Оптикалық тығыз-
дан оптикалық жұқа ортаға өткен 
кезде жарық шоғы дәнекерден 
сынады (α < β).

снеллиус бойынша сыну Заңы:
бұрыштар синусы сыну көрсеткіштері бар орталарда жарық 
жылдамдықтары ретінде бір-бірімен байланысты, және керісін-
ше!

 

немесе:
 n1· sin α = n2 · sin β

8.43-сурет. Жарық 
сәулесінің сынуы

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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8.6-кесте төменде кейбір сыну көрсеткіштеріне шолуды көр-
сетеді:

8.6-кесте. Әр түрлі материалдардың сыну коэффициенттері
Орта n сыну коэффициенті

Вакуум 1
Ауа 1,000292
су 1,33

Кварц шыны 1,46
Органикалық әйнек 1,49
Эпоксидті шайыр ≈ 1,55 … 1,63

Шыны 1,45 … 2,14
Қорғасын хрусталь до 1,93

бриллиант 2,42

Егер жарық сәулесі тығыз ортада тік бұрыш астындағы жұқа ор-
тамен шекаралық бетке түссе, жарық сәулесі дәнекерден өту 
кезінде сынуы мүмкін.
 Егер жарық сәулесі шекаралық қабатқа анағұрлым тегіс соғыл-
са, онда белгілі бір бұрышпен шығатын жарық сәулесі жұқа 
орта арқылы емес, бөлімнің шекарасы арқылы өтеді. бұл құлау 
бұрышы αg критикалық бұрышы деп аталады.
Егер жарық сәулесі шекаралық қабатқа одан да тереңірек түс-
се, онда жарық шықпайды. Жарық сәулесі толығымен шағылы-
сады. бұл толық көрініс деп аталады.

Сыну Сыни бұрыш Толық шағылысу

АуаАуа

Шыны

Ауа

ШыныШыны n >1
n =1n =1

n >1
n =1
n >1

αg α

α  > αg

 β =  90°

α  < α g α  = αg

α

β

α

8.44-сурет. Жарықтың сынуы және толық шағылысуы

снеллиустың сыну Заңын пайдалана отырып, критикалық 
бұрышты есептей аламыз, бұл жағдайда жарық сынбайтын бо-
лады. Осылайша, шығу бұрышы 90 градусты құрайды. синус 
90 градус 1-ге тең! толық көрініс!

 тығыз

жұқа

жұқа

тығыз

тығыз ортадан (n) ауаға ауысу нәтижесінде (N = 1):  
 

орта

8 Деректерді беру технологиясы 

Толық шағылысу 
оптикалық тығыздан 
оптикалық жұқа 
ортаға көшкен кезде 
орын алады
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Осылайша тығыз ортадан (n1) неғұрлым жұқа ортаға (n2) көшу, 
жалпы болып табылады:

 

8.45-сурет. Алтын балық судан көрінеді

8.8.2.  Сигналды талшықты-оптикалық 
            кабельде тарату
сигналды сәулежол арқылы беру, толық шағылысу негізінде 
жұмысжасайды. талшықты-оптикалық сыну көрсеткіші анағұр-
лым төмен қабықшамен қоршалған, сыну көрсеткіші жоғары 
ядродан тұрады (8.46-сурет).

α3α2α1

Критикалық бұрыш αg:   
α1  <  αg

α2 =αg

α3 >αg

Су n  =1,33

Ауа
  

n  =  1 

Шыны қабық, жұқа жабын nd

Ядро nk > nd

8-46-сурет. Көлденең қима

тікелей жарық сәулелері сыртқа қабықшаға сынады. Критика-
лық бұрыштың астында жарық сәулелері ядро мен қабықша-
ны бөлу шекарасынан өтеді. тегіс құлаушы жарық сәулелері 
бөлімнің шекарасында толығымен шағылысады және осылай-
ша талшықтың ішінде қалады (8.47-сурет).

Қаптау ядроны 
жабатын шыны 
қабықша болып 
табылады.

8.7-мсал:
Шыныдан ауаға ауысу кезіндегі критикалық бұрыш қандай? Немесе сіз 
күнделікті бір сұрақ қоятын болсаңыз: қандай бұрышта алтын балықты 
судан көре алады (8.45-суретті қараңыз)? Ескерту  су: n = 1,33

Шешуі: sin αg =   
1
     = 0,7518  ⇒  αg = доға sin 0,7518 = 48,75°

                          1,33

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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8-47-сурет. Талшықты-оптикалық кабельдегі сәуле жолы

талшықты-оптикалық кабельге арналған критикалық бұ-
рыштың сынуы:

 бұлт

сындық бұрышта жарық жоқ, сондықтан шығу бұрышы 90 гра-
дус. бұл жағдайда синус 1-ге тең. Осы себепті, sin om өрнегі 
төмен. Осылайша, критикалық бұрыш тең:

 
бұлт

Талшықты-оптикалық кабельде сөндіру (демпфирлеу)
Демпфирлеусіз талшықты-оптикалық кабельдер болмайды. 
синтетикалық талшықтардың өшуі айтарлықтай жоғары және 
тек қысқа қашықтыққа жарамды. сапасы жағынан талшықты- 
оптикалық кабельдер әлдеқайда жақсы, бірақ, әрине  әлдеқай-
да қымбат.
8.7-кестеде әртүрлі оптикалық орталар үшін демпфирлеудің 
типтік мәндері көрсетілген. Қалың тұман терезе әйнегіне қа-
рағанда 100 есе мөлдір, ал төменгі боранның оптикалық көзіл-
діріктің, микроскоптар мен бинокльдердің әйнегі секілді  мөлдір 
екені байқалады.
Шыныталшықтағы өшу толқын ұзындығына өте байланысты 
(8.48-суретті қараңыз). сондықтан демпфирлеуші жапсырма 
α айнымалы ретінде анықталады, ол α (λ) толқын ұзындығына 
тәуелді. Осылайша, өшу келесі ретпен есептеледі:
 a (λ) = l · α(λ)

3: Жалпақ құлау, толық шағылысу, ұзын сəулелі жол
4: Жалпақ құлау, толық шағылысу қысқа сəулелік жол

1: Тік құлайды, сыну сыртқа қарай
2: критикалық бұрыш, сəуле шектік қабатта өтеді

Қабық n2

Қабық  n2

Қабық  n2

Қабық  n2

Ядро n1 > n2

Ядро n1 > n2

α

β

α

αα

2

1
2

3

4

1

8 Деректерді беру технологиясы 
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Толқын ұзындығы, нм
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8.7-кесте. Оптикалық орталардың өшуінің типтік мәндері

Орта Демпфирлеуші бет 
дБ / км

Кіру тереңдігі 
немесе көріну 

метрмен (30 дБ)
Өте жақсы талшықты 
кабель от 0,1 100 000

стандартты талшықты 
кабель 0,3 … 3 10 000 … 30 000

таза Атмосфера 1,5 20 000
Қала үстіндегі 
Атмосфера 10 3000

синтетикалық талшықты 
кабель 200 150

Қалың тұман 500 60
Өте қалың тұман / 
төмен боран 3000 10

Жерорта теңізінен су 600 … 3000 10 … 50
Оптикалық шыны 3000 10
терезе әйнегі 50 000 0,6

8-48-сурет. Толқын ұзындығына тәуелді талшықты-оптикалық 
демпфирлеу

Ұластыру және ағытпалар талшықты-оптикалық кабель-
дерде айтарлықтай әлсіреуді туындатады. сондықтан тал-
шықты-оптикалық тарату желісінде жалпы өшуді есептеу 
кезінде бұл мәндерді ескеру қажет.
 a (λ)g = l · α(λ) + c · ac + s · as,

бұл жерде ac – қосқыштың әлсіреуі, ал c-қосқыштардың саны, 
сондай – ақ қосқыштың өшуі секілді тең, ал s-қосылулардың 
саны.
AN цифрлық апертурасы
AN цифрлық апертурасы бұрыштың талшықта құлауының өлшемі 
болып табылады. сондай-ақ, ауа ортасынан талшыққа ауысу 
да ескеріледі. талшықтағы жарық сәулесі толық шағылысу үшін 
шектік бұрыштың аймағында болуы тиіс. Жарықтың талшыққа 
берілуі мүмкін бұрыш қабылдау бұрышыª деп аталады.

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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8.49-сурет. Цифрлық апертура

Егер импульс оптикалық талшықты кабель арқылы өтетін бол-
са, ол енгізу бұрышына байланысты әр түрлі жолдармен өтеді 
(8.50-сурет). бұл әртүрлі әдістер импульстер, сондай-ақ әр түр-
лі өтеу мерзімдерін талап етеді. Осы әртүрлі өтеу мерзімдерінің 
одан да толығырақ қарастырылатын болады. 
снеллиустың сыну заңын қолдану кезінде біз мынаны аламыз:

 
AN = sin α =

  n2
      n1

Қабық nM

Ядро nK

θ

αg

γ

Қабылдау бұрышы

I E
I A

T1 T2 T3 T4 T5 T6

T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

T

T1 T2 T3 T4 T5 T6

t

ttpause

tdelay

tpulse2

tdelay

tpause2

tpulse

Шығу импульсі

Шығу импульсі

1 2

3

44

3

4

2

3

1

21

1 2

3

44

3

4

2

3

1

21

8-50-сурет. Талшықты-оптикалық кабельдегі әртүрлі жарық 
импульстарының жолдары

8.51-сурет. Модты дисперсия

8 Деректерді беру технологиясы 
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Шыныдан ауаға өту нәтижелері (n = 1) келесідей:

 
AN = sin α =

 1
       n1

Модтық дисперсия
Егер белгілі бір ұзақтықтағы оптикалық талшықтың импульсі 
шыныталшық арқылы өтетін болса, онда ол шығыста уақыт 
бойынша ұлғайған секілді  көрінеді. талшықты жүгіру кезінде 
айырмашылықты шақыратын, барлық эффекттерге арналған 
жалпы термин дисперсия деп аталады. Дисперсия талшықтың 
өткізу қабілетін шектейді.
сонымен қатар оптикалық талшықты кабельдің басында және 
оның соңында жарық импульстері көрсетілген. әсерді бейнелеу 
үшін жарық импульсі 4 уақыттық интервалға бөлінеді (T1-тен 
T4-ке дейін). бұдан бөлек, жарық ұзындығы бойынша үш түрлі 
талшық арқылы өтетінін елестетіп көруге болады. сұр түспен 
көмкерілген жарықтың бір бөлігі талшықтың ортасынан қысқа 
жолды талшық арқылы өтеді, және осылайша, барлығынан 
жылдамырақ желінің соңына жақындайды.
Жасыл түспен белгіленген жарықтың бір бөлігі, айтарлықтый  
жеткілікті тік көлбеу астындағы талшықпен жұтылады және 
осылайша, талшықта артқа және алға шағылысады. Нәтиже-
сінде, осы бөлік ең ұзын жолға ие болады, демек, ең көп уақыт-
ты талап етеді. бұл бөліктер соңғы нүктеге барлығынан кеш 
келеді.
Қызыл түспен белгіленген учаске тегіс сәулеленеді және сәу-
ле ұзындығында орналасады, сонмен қатар орындалу уақыты 
бойынша басқа екеуінің ортасында болады. Графиктен шығу 
импульсінің кеңейтілгені көрінеді. бұл мысалда шығыс импуль-
сі 50%-ға ұзын. Екі импульс арасындағы алшақтық, импульса-
ралық интервал, әркез азая түседі.
Импульстерді ұзартуға ықпал ететін басқа фактор – жарықтың 
әр түрлі уақытта әр түрлі ұзындықтағы толқындармен өтуі бо-
лып табылады. Егер жарық көзі ретінде жарықдиоды пайдала-
нылса, онда бұл жарық, толқындар ұзындықтарының салыс-
тырмалы үлкен диапазонымен сәулеленеді.
лазерлік диодтар монохроматикалық жарықты сәулелендіреді, 
соның салдрынан  мұнда, толқындардың әр түрлі ұзындығына 
байланысты дисперсия пайда болмайды, демек, өту уақытын-
да да айырмашылық жоқ.
Нәтижесінде осы импульстің кеңеюі, жолақтың енін  B' әрекет 
етудің қашықтығы көбейтіндісіне әкеледі.

Жолақ енінінің B' әрекет ету қашықтығына көбейтіндісі
Жолақтың ені мен ұзындығының көбейтіндісі тұрақты болып та-
былады және қолданылатын талшыққа байланысты.

 B' = B · l = тұрақты

Талшықты-оп-
тикалық кабель 
неғұлым ұзағырақ 
болса, модтық дис-
персия соғұрлым 
көп

8.8-мысал:
2 ГГц өткізу қабілеті бар талшық үшін сіз 1 км қашықтықта 2 ГГц диа-
пазонымен жұмыс жасай аласыз.
Егер тек 500 метр қашықтық қажет болса, сіз осы бағытта 4 ГГц өткізу 
қабілеттілігін пайдалана аласыз. Егер 2 км қашықтық қажет болса, тек 
1 ГГц диапазонын пайдалануға болады.

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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8.8.3. Индекс профилі
модтық дисперсия мәселесін болдырмас үшін, талшық ты-
оптикалық кабельдердің әртүрлі түрлері әзірленді.
8.52-суретте сатылы өзгеруімен талшықтың сыну көрсеткішінің 
көлденең қимасы көрсетілген.

5.52-сурет. Сыну көрсеткішінің сатылы өзгерісті  талшығы

Сыну көрсеткішінің сатылы өзгеруі бар профиль
Ядроның және шыны қабықтың сыну көрсеткіштерінің барысы 
сатылы болып табылады. Ядроның сыну көрсеткіші, шыны қа-
бықшаға қарағанда айтарлықтай жоғары.
Ядро диаметрі 50 мкм және жалпы диаметрі 125 мкм (Еуропада 
кең таралған), сондай-ақ, ядро диаметрі 62,5 мкм және жал-
пы диаметрі 125 мкм (кең тараған АҚШ-та) талшықтың әдеттегі 
диа метрі болып табылады,. салыстыру үшін, адам шашы 40-
тан 120 мкм-ге дейінгі диаметрге ие.
бұл кабельдер екінші аймақта (ғимарат кабельдері) және үшін-
ші аймақта (FTTB – оптикалық талшықты-жұмыс орнына дейін) 
жергілікті желіде қолданылады.

Көпмодтық талшық
Көпмодтық талшықтарда модтық дисперсия орын алады. Жібе-
ру жолының максималды ұзындығы осымен шектелген.

 10  мкм

125мкм 125мкм 125мкм

50мкм 62,5мкм

Көпмодты талшық 10/125

Ядро/Core   Қабық

Көпмодты талшық  50/125 Көпмодты талшық 62,5/125

 n1  ядрода
 n2  қабықта

Сыну көрсеткіші курсы:

 n2

 n1

 n

 n2

 n1

 n

Сыну көрсеткіші 
сатылы өзгереді 

8 Деректерді беру технологиясы 
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бірмодтық желілер типтік қалааралық желілер болып табыла-
ды. Олар өте төмен дисперсияға байланысты үлкен қашықтық 
үшін қолайлы. Интернет-деректер мен телефон трафигінің 
басым бөлігі осындай желілер арқылы өтеді.

Бірмодтық талшық
бір- немесе мономодтық талшықтары үшін модтық дисперсия 
ешқандай рөл атқармайды. Ядроның диаметрі өте кішкентей 
(5 микрондан 10 микронға дейін диапазонда). бірмодтық 
және көпмодтық талшықтар ядроның диаметрімен ғана ерек-
шеленеді.

Градуирленген индекстік профильдер
8.53-суретте сатылы және таңбаланған көрсеткіштермен тал-
шықтар үшін әртүрлі сыну көрсеткіштері берілген. Ядроның 
және шыны қабықшаның сыну көрсеткішінің жүрісі, градиент 
индескі бар талшықта параболалық болып табылады, сондай-
ақ, талшық ортасы ең жоғарғы сыну көрсеткішіне ие.  
8.54-суретте градиентті талшық арқылы бойлық бағытта жарық 
сәулелерінің жүрісі көрсетілген. Жарық сәулесі оптикалық 
талшықтың ортасынан неғұрлым көп ауытқыған сайын, 
соғұрлым ол талшықтың ортасына қарай кері ауытқиды. 
Нәтижесінде жарық талшықтан шықпайды.  

 n2

 n1

 n2

 n1

 n  n

125мкм

50мкм

125 мкм

50 мкм

Ядро/Core   

Сынудың градиентті сыну 
индексі бар талшық  50/125

Көрсеткіш курсы: 
азаю бағытына қарай параболалы

Көрсеткіш курсы: 
сатылы

Ядро/Core   

Сыну көрсеткішінің сатылы 
өзгерісті талшығы 50/125

8.53-сурет. Сынудың градиенті сыну индексі бар талшық

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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сыртқы жарық сәулелерінің таралу жылдамдығы жоғары 
болғандықтан (мұнда сыну көрсеткіші төмен), олар айтар-
лықтай ұзын жолға қарамастан, талшықтың ортасындағы 
ішкі сәулелерден баяу емес. Осының арқасында модтық 
дисперсия минимумға жеткізіледі.

MUX « Еселенген 
«сөзі үшін жиі 
қолданылатын 
қысқартуды біл-
діреді»

5-54-сурет. Градиенттік индекс талшықтары бар сәуле жолы

Kern n1>n2 

Cladding n2

Cladding n2бұлт

бұлт

Ядро

8 Деректерді беру технологиясы 

Спектралды тығыздау WDM
спектралды тығыздау (толқын ұзындығы бойынша бөлінген 
мультиплекс) оптикалық сигналдармен жиіліктік тығыздағышты 
білдіреді. бұл жағдайда жарық, түрлі спектральды түстермен, 
яғни әдеттегі талшық арқылы толқындардың әртүрлі ұзын-
дықтарымен беріледі. Оптикалық талшықтың өткізу жолағы 
толқын ұзындығы бойынша бөлінген спектралды тығыздағышты 
пайдалану есебінен едәуір кеңейеді.
әдетте әртүрлі аралықтар келтіріледі:
► Кең Спектрлік Тығыздау)

бұл толқын ұзындығының ең қарапайым түрі. бұл жағдайда 
1310 нм және 1550 нм толқын ұзындығының екі диапазонының 
жарығы қолданылады. Осылайша, екі тәуелсіз тарату арнасы 
шығады. Құрылғы шығындары өте төмен.

► CWDM (қатты спектралды тығыздау)
бұл жерде 1271 нм (± 10 нм) бастап, 1611 нм (± 10 нм) дейінгі 
толқын ұзындығы диапазоны жолақтың ені 20 нм болатын 18 
аймаққа бөлінген. бұл әдіс термореттегішсіз арзан лазерлерді 
пайдалануға мүмкіндік береді. Ол WWDM технологиясынан 
әлдеқайда қымбат, бірақ көп тарату арналарын ұсынады.  
Деректерді тарату жылдамдығы 10 Гбит / с дейінгі арна, ал 
кабельдің 50-ден астам км құрйтын ұзындығына мультипли-
каторлар пайдаланылмай қол жеткізіледі (техникалық бақы-
лаушы инспекциясының G. 694.2 ұсынысын қараңыз).

► DWDM (толқын ұзындықтары бойынша бөлінген жоғары 
тығыздықты мультиплексирлеу)
DWDM технологиясында қол жетімді толқын ұзын дық-
тарының диапазоны бір-біріне өте жақын (тығыз) орна-
ласқан өте жіңішке жолақтарға бөлінеді. тиісінше, термо-
тұрақтандырылған лазерлік диодтар сияқты қымбат жаб дықты 
пайдалану қажет. лазер толқынының ұзындығын пельтье 
термоэлектрлік элементтерімен ішінара берілетін лазер 
температурасының көмегімен реттеуге болады.  Деректерді 
арнаға беру жылдамдығы 40 Гбит / с дейін жетуі мүмкін.

8.9-мысал: Талшықты-оптикалық сипаттама
8.55-суретте типтік талшықты-оптикалық сызықтың деректер парағы көр-
сетілген. бұл негізгі диаметрі 50 мкм және талшықты диаметрі 125 микрон 
болатын мультимодты талшық. талшық пластикалық қабықпен қапталған 
жабын. бұл жағдайда толқын ұзындығы 850 Нм және 0,5 дб/км 1300 Нм 
болатын 2,5 дб/км әртүрлі демпферлік жабындарға назар аударыңыз.
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Оптикалық сигнал күшейткіштері әрбір 80-200 км сайын қажет. 
Осы технологияның көмегімен бір талшық арқылы 40 Гбит/с 
жылдамдықпен 160 арнаға дейін жіберуге болады.

8.55-сурет. Талшықты-оптикалық кабельдің техникалық сипаттамасы

8.8 талшықты-оптикалық кабель
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Ұзындық үшін қазіргі уақытта әлемдік рекорд – мультиплика-
торсыз 420 км құрайды. бұл бағдарлауышқа Deutsche Telekom 
және France Télécom қызмет көрсетеді (G.698.1 техникалық 
бақылау инспекциясының ұсынысын қараңыз). 

8.9.  DSL
DSL (Digital Subscriber Line) – цифрлық абоненттік желі деген мағына 
береді. Шын мағынасында бұл – ISDN телефон желісін қоса алған-
дағы, кез келген сандық телефон желісін білдіреді. бүгінгі таңда DSL 
тар мағынасында – телефон желісі арқылы Интернетке кеңжолақты 
қосылу деген  сөз.
Интернет жеке үй шаруашылықтарына ұсынылған кезде, үнемі өсіп 
жатырған деректер ағынын соңғы пайдаланушыға қалай жеткізуге 
болатындығы туралы ойлану керек болды. баға құнына байланыс-
ты жаңа кеңжолақты желілерді салу қабылданбады. Қолданыстағы 
желілер пайдалануы мүмкін болатын шешімді іздеу басталды. әрбір 
үй шаруашылығын электр желісіне қосылған және телефон байла-
нысы бар болғандықтан, осы желілердің бірі бойынша деректерді 
беру туралы ойлады. телефон желісі адамның сөйлеу тілін 300 Гц-
тен 3400 Гц-ке дейін беруге арналған. Электр қоректендіру желісі 
жоғары жиілікті сигналдарға мүлдем арналмаған.
бірінші DSL модемдері 1980-ші жылдардың соңында Құрама Штат-
тарда әзірленген. Олар дәстүрлі телефон желілерін пайдаланды, 
бірақ оларға ертеректе аналогтік технологияны пайдалану арқылы 
мүмкін болған жылдамдыққа қарағанда, деректерді жіберудің 
жоғарғы жылдамдығына қол жеткізу үшін, 3400 Гц шектеуді жіберуге 
тура келді.

8.9.1.  ADSL
ADSL асимметриялық DSL дегенді білдіреді. Атауында жүктеу 
арналы (абоненттен желіге) және жүктеу (желіден абонентке) 
үшін арналар біркелкі бөлінбеген, яғни асимметриялы. Көп 
жағдайда компьютерден желіге аз мөлшерде деректер жі-
беріледі, бірақ желіден компьютерге немесе үй желісіне үлкен 
деректер көлемі жіберілетіндіктен, сәйкесінше, көпшілік DSL 
арналарын  жүктеу және тек бірнеше жүктеулер үшін ұсыны-
лады.
Егер сіз Интернетте деректерді ұсынғыңыз келсе, онда сізге 
жиі үлкен өткізу қабілеттілігі қажет. бұл үшін SDSL симметрия-
лы DSL қолданылады. SDSL-дың жүктеу мен түсіруді өткізу қа-
білеттілігі бірдей.
Германияның ерекшелігі 8.56 суретте көрсетілген: бірінші DSL 
арналары қолданылмайды, себебі мұнда телефон сигналдары 
беріледі. тек бір аналогтық телефон қосылған болса да, ISDN 
жиілік ауқымынан жоғары арналар ғана пайдаланылады.
Анағұрлым жоғары жиілікті таратулар, төмен жиіліктіге қараған-
да  көп әлсірейді. Ең жоғары жиіліктерде айқас кедергілер 
бір желіден екіншісіне өткенді ұлғаяды. бұл суреттің жоғарғы 
жағында байқалады. бұл жерде DSL сигнал / шу желісінің өл-
шенген қатынасы көрсетілген. бұл кесте күн барысында өзге-
реді. Егер күні бойы көрші желілерден кедергі аз болса, жағдай 
кешкілік, көптеген басқа адамдар Интернетті қолданған кезде 
өзгеруі мүмкін. 

DSL телефон 
желісінің желілерін 
пайдаланады

ADSL: асимме-
триялы DSL-дің  
босатуды өткізу 
қабілетіне қараған-
да жүктеуді өткізу 
қабілеті артық 

8 Деректерді беру технологиясы 
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сондай-ақ спектралдық тиімділік жиіліктің ұлғаюымен азаяды 
(суреттің төменгі жартысы).
96 арнасында бақылау сигналы бар: бұл белгілі бір беру дең-
гейі бар сигнал. Қабылдағыш осы қабылдаған тонның деңгей-
ін  өлшейді және сол бойынша желінің өшуін есептей алады. 
бақылау сигналының арнасы деректерді беру үшін пайдала-
нылмайды.

8.56-сурет. Спектр DSL

8.57-суретте DSL бағдарлауышын қосу көрсетілген. телефон 
желісі операторынан түсетін кабель, желілік тарату қорабы деп 
аталатын үйінде аяқталады. сплиттер осы қорапқа қосылған. 
беріліс қорабы 2 байланысы бар жиілік бөлгіш сүзгі болып та-
былады. төмен жиілікті байланыс телефондарды немесе те-
лекоммуникациялық жүйені (УАтс) қосуға арналған. Жоғары 
жиілікті байланыс жиіліктерді телефония диапазонынан жоғары 
береді. мұнда DSL модемі қосылған.
бағдарлауыш DSL модеміне қосылған. Енді ол DSL жағында 
Интернетті жергілікті желімен қосады. ішкі байланыс жергілікті 
Эзернет желісінің қосылуы болып табылады.
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мұнда Эзернет желісінің коммутаторы қосылған.
әдетте модем, бағдарлауыш пен коммутатор бір құрылғыға 
біріктіріледі. бұл құрылғыдағы жиілік те Wi-Fi модуліне орнаты-
лады.

8.57-сурет. DSL роутерді қосу

8.9.2.  DSL қазіргі уақытта
Жиіліктік мультиплектеу арқылы (1.8.3-тарауды қараңыз) көп-
теген жеке жиілік арналары бойынша жеке деректер ағындары 
беріледі. әрбір жиілік арнасының өз интерфейсі бар. Қарапа-
йым DSL арналарында ол 1,1 мГц дейін тарату жиілігін пайда-
ланады және барлық жиілік диапазонын 0 Гц-тен 1,1 мГц –ке 
дейін 256 жеке жиілік арналарына бөледі.
әрбір деректер арнасы 4 кГц өткізу жолағына ие. Арналар ара-
сындағы қашықтық 4,3125 кГц-ті құрайды. сигналды күрделі 
кодтау арқылы мінсіз 15 бит / Гц берілуі мүмкін. Осылайша,  ол 
215-QAM қолданады, 215 = 32 к мәнімен квадраттық амплиту-
далық модуляцияны қолданады. Осылайша, деректерді беру-
дің максималды жылдамдығы бір арнаға 4 кГц құрайды • 15 бит 
секундына герц = 60 кбит/секундына (8.58-сурет). Егер барлық 
арналар қол жетімді болса, кәдімгі DSL үшін деректерді берудің 
максималды жылдамдығы 15 мбит/с құрайды.

Телефон желісі
Teлефон розеткасы

TAE

Распре-
делитель

Телефон немесе телефон желісі  

NTBA DSL-
модем

ағыта-
қосу

Эзернет

WLAN

�

A

f

f4f1 f2 f3 f255 f256

4кГц 4,3125кГц

1104кГц

8.58-сурет. Спектр DSL

ADSL2 + 2,2 мГц дейінгі жиіліктерді және 512 жиілік арналарын 
пайдаланады. теорияда оның жылдамдығы 30 мбит/с жетеді.

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.9 DSL

VDSL2 де ADSL2 + секілді технологияға негізделген.  Ол 30 
мГц дейінгі жиіліктерді пайдаланады. Жоғарылайтын және 
төменгі ағындар кедергілерді болдырмау үшін жиілік диапазо-
ны бойынша бөлінген (8.59-сурет).
VDSL-дің бірнеше профилі анықталды: профиль максималды 
тарату жиілігін, жиілік арналарының санын, әр арна жолағы-
ның енін және DSL модемі беретін тарату қуатын сипаттайды. 
8.8-кестесінде ағындағы профильдер мен жылдамдықтар тізім-
делген, олардың көмегімен қол жеткізу мүмкін болады.
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8-59-сурет. DSL спектрі, онда әртүрлі аймақтарда жоғары және 
төмен байланыс желілерін көруге болады

8.8-кесте. VDSL профильдері

профиль жолақтың ені жиілік 
арналары

Арналар 
арасындағы 
қашықтық

Деңгейі C беру 
жылдамдығы

8a 8,832 мГц 2047 4,3125 кГц +17,5 дбм 50 мбит / с
8b 8,832 мГц 2047 4,3125 кГц + 20,5 дбм 50 мбит / с
8c 8,5 мГц 1971 4,3125 кГц +11,5 дбм 50 мбит / с
8d 8,832 мГц 2047 4,3125 кГц +14,5 дбм 50 мбит / с

12a 12 мГц 2782 4,3125 кГц +14,5 дбм 68 мбит / с
12b 12 мГц 2782 4,3125 кГц +14,5 дбм 68 мбит / с
17a 17,664 мГц 4095 4,3125 кГц +14,5 дбм 100 мбит / с
30a 30 мГц 3478 8,6250 кГц +14,5 дбм 200 мбит / с

Жоғары жиіліктерде сигналдың өшуі өте үлкен болғандықтан, 
осылай салыстырмалы түрде желілердің ұзындығы (қашықтық) 
аз. Клиенттер телефон станцияларына жақын бола алмайтын-
дықтан, коммутациялық орталықтың тораптары клиентке жақы-
нырақ болады. DSL (DSLAM) қол жетімділік мультиплексоры, 
клиенттегі DSL модемінің аналогы, ол тұрғын және өнеркәсіптік 
аудандарға жылжытылады. бұл қашықтағы DSLAM әдетте қол-
даныстағы кабельдік бөлулерге қосушы ретінде орнатылады. 
Олар жоғары жылдамдықтағы оптоталшықты кабельдердің 
көмегі арқылы телефон станциясымен жалғанған (8.60-сурет).  

DSLAM: DSL қатынау 
мультиплексоры
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Нәтижесінде, мыс сым тұтынушы үшін айтарлықтай қысқара-
ды, соның салдарынан мұнда сәйкесінше жоғары жиіліктерді 
пайдалануға болады.

8.60-сурет. Тұрғын аудандағы қашықтағы DSLAM

8.10. Сымсыз желілер, сымсыз жергілікті желілер
сымсыз желілер мен сымсыз жергілікті желілер (Wi-Fi) желінің 
орнына жоғары жиіліктірадио толқындарды пайдаланады. бар-
лық станциялар ұяшықты бірлесіп пайдалану керек, сондықтан 
бұл жерде логикалық шина топологиясы туралы сөз болады, 
онда әркім басқаның не айтып жатырғанын ести алады.  

8.10.1.  Сымсыз жергілікті желі стандарттары (Wi-Fi) 
бұл технология IEEE 802.11 жұмыс тобымен анықталған. Еуро-
пада 802.11b и 802.11g стандарты кең таралған. бұдан бөлек, 
802.11 a стандарты солтүстік Америкада кеңінен қолданыла-
ды. 2009 жылдың соңынан бастап 802.1 n стандарты реттелді 
және алдыңғы стандарттарды алмастырады (8.9-кесте).

8.9-кесте. WLAN стандарттары

стандарт Жыл Жиілігі таза өткізу 
қабілеті

брутто өткізу 
қабілеті

Үйдегі 
Диапазон

Ашық 
жердегі 

Диапазон

802.11 1997 2,4 ГГц 0,9 мбит / с 2 мбит / с ≈ 20 м ≈ 100 м

802.11a 1999 5 ГГц 23 мбит / с 54 мбит / с ≈ 35 м ≈ 100 м

802.11b 1999 2,4 ГГц 4,3 мбит / с 11 мбит / с ≈ 38 м ≈ 140 м

802.11g 2003 2,4 ГГц 19 мбит / с 54 мбит / с ≈ 38 м ≈ 140 м

802.11n 2009 2,4 / 5 ГГц 74 мбит / с 600 мбит / с ≈ 70 м ≈ 250 м

802.11ac 2013 5 ГГц 1700 мбит / с ≈ 35 м ≈ 100 м

802.11ad 2014 60 ГГц 1000 мбит / с 7000 мбит / с ≈ 10 м ≈ 20 м

8 Деректерді беру технологиясы 
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8.10 сымсыз желілер, сымсыз жергілікті желілер

fАрна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

бұл стандарттар 11 мбит / с (802.11 a және b) және 54 мбит / с 
(802.11 g) дейінгі тарату жылдамдығын анықтайды. 2009 жыл-
дың қыркүйек айының басынан бастап қабылданған 802.11 n 
стандарты 300 мбит/с дейін деректерді күшті жылдамдықпен 
беруді мүмкін етеді.
Германияда 100 мВт (бұл 20 дбм сәйкес келеді) дейін беру қу-
аттары рұқсат етілген, басқа елдерде кейде едәуір көптеу бо-
лады. 802.11 a стандарты тіпті 1 Вт дейін тарату қуатын қамта-
масыз етеді.
Еуропада қол жетімді жиілік диапазоны 13 арнаға бөлінген, 
олардың ішінде кейбіреулері жабылады (8.61-сурет). тек үш 
арна ғана жабылмайды (1, 7 және 13 арналар). АҚШ-та 11 арна 
пайдаланылады, олардың ішінде үшеуі жабылмайды (1, 6 және 
11 арналар). сондай-ақ 1.8.3 «Жиіліктік мультиплекстеу» тара-
уын қараңыз.

8.61-сурет. Wi-Fi арнасын жабу

Еуропада 1-ден 13-ке дейінгі ар-
налар қолданылады. АҚШ-та тек 
1-ден 11-ге дейінгі арналар қолда-
нылады. Жапония тағы бір арна-
ны, 14 арнасын пайдаланады.
9 және 10 арналарымен абай бо-
лыңыз. бұл арналар кейде кедергі 
көзі салдарынан бұзылады, оның 
күмәнді болуы міндетті емес:
Қысқа толқынды пештер 2,445 
ГГц жиілігін пайдаланады! Ақау-
лы пеш Wi-Fi желісіндегі байла-
нысқа кедергі келтіруі мүмкін. бұл 
пештердің қуаты жүздеген ватт 
болғандықтан, олар әлі де үлкен 

Қысқа толқынды 
пештер де сол Wi-Fi 
жиілігінде жіберуді 
қамтамасыз етеді

802.11 n қазіргі тех-
никалық деңгейге 
жауап береді

802 11ad-Болашақ 
Wi-Fi стандарты  

8.10-кесте. Wi-Fi-ға арналған жиілік 
арналары және жиіліктері
802.11b және 802.11g

Арна Орталық жиілік
1 2,412 ГГц
2 2,417 ГГц
3 2,422 ГГц
4 2,427 ГГц
5 2,432 ГГц
6 2,437 ГГц
7 2,442 ГГц
8 2,447 ГГц
9 2,452 ГГц

10 2,457 ГГц
11 2,462 ГГц
12 2,467 ГГц
13 2,472 ГГц
14 2,484 ГГц

қашықтыққа кедергі жасай алады.
802.11b және 802.11g стандарттары 2,4 ГГц диапазонында жұ-
мыс істейді, ал 802.11 5 ГГц диапазонында жұмыс істейді.
2,4 ГГц жиілік жолағы ISM (өнеркәсіптік, ғылыми және меди-
циналық) жолағы ретінде бүкіл әлемде лицензияланған және 
бекітілген (8.10-кесте). Жиіліктер диапазоны 2,4 ГГц-тен 2,4835 
ГГц-ке дейін. Жаңа 11n стандарты 2,4 ГГц және 5 ГГц диапазон-
дарында жұмыс істей алады.
Алайда, 5 ГГц жолағы тиісті ұқсас қызметтер үшін еуропалық 
билік тарапынан ішінара мақұлданған, бұл 802.11a құрылғысы 
Еуропада қосымшасыз жұмыс істей алмайды дегенді білдіреді.
802.11ad стандарты 802.11n стандартының мұрагері болады, 
ол n-стандарты қабылданған сәттен бастап әзірленуде. 
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WiGig (сымсыз Гигабиттік Одағы) Wi-Fi Alliance – пен жұмыс 
істейді. Демек, жаңа стандарт алдыңғы Wi-Fi стандарттарымен 
үйлесімді болады деп күтуге болады. бұл стандарт та Wi-Fi – 
дың гигабиттік жылдамдығын қамтамасыз етеді. Осылайша, 
деректерді беру жылдамдығы секундына бір гигабиттен артық 
болуы мүмкін. Деректерді берудің максималды жылдамдығы 7 
Гбит / с құрайды. 
тіпті радио қолданылады: неғұрлым жиілік жоғары болған сай-
ын, соғұрлым демпфирлеу көп болады! сол тарату қуаты 5 ГГц 
диапазонында 2,5 ГГц диапазонына қарағанда аз. сондықтан 
ең қысқа диапазонға жаңа 60 ГГц Wi-Fi арқылы қол жеткізіледі.

8.10.2.  Wi-Fi жұмыс режимі
Wi-Fi жұмысының үш режимі бар:
► Динамикалық режим (Ad-Hoc)
► Инфрақұрылымдық режим
► WDS сымсыз тарату жүйесі

Ad-hoc режимі бірнеше компьютерлер арасында жылдам және 
қарапайым байланыс орнатуға арналған. бірде-бір станция ар-
тықшылықты емес, барлық станциялардың тең құқықтары бар.
Ол үшін осындай арнайы желінің қатысушысы болғысы келетін 
әрбір компьютер, желінің идентификаторы болуы тиіс. бұл 
идентификатор – SSID, «Қызмет жиынтығының идентификато-
ры». әрбір бірдей SSID компьютер осы желіге жатады.

Инфрақұрылымдық режим
WLAN қатынау нүктесі инфрақұрылым режимінде сымсыз желі 
орталығында орналасқан. әрбір компьютер осы желіге қо-
сылғысы келсе, осы кіру нүктесіне қосылуы тиіс. Кіру нүктесі 
үнемі идентификаторды жібереді, әдетте секундына екі рет. 
бұл идентификатор, Beacon деп аталатын SSID радиожелсін, 
деректерді беру жылдамдығын және шифрлау түрін қамтиды. 
Егер компьютер кіру нүктесіне (AP) қосылса, ол AP үшін өзін 
аутентификациялауы керек. Қол жетім нүктесінде ең күрделі 
құпия сөзді сақтау ұсынылады, содан кейін оны ДК немесе но-
утбукте енгізу қажет. Ең тиімдісі түйінді фразаларды қолдану, 
өйткені оларды кілт сөздерге қарағанда есте сақтап қалу оңай, 
және сәйкесінше оларды бұзу қиын.
тыңдалуы мүмкін болғандықтан, деректерді жіберу шифрлануы 
тиіс. бастапқыда сымды желілердегі секілді, тыңдаудан қорғау-
ды кодттау процедурасы арқылы жасау ойластырылды. Деген-
мен, осы мақсат үшін әзірленген WEP хаттамасы (Кірістірілген 
Құпиялылық Эквиваленті) өз уәделерін орындамайды. бүгінгі 
күні WPA2 шифрлау процесі қауіпсіз болып саналады. Радиоя-
чейка аймағындағы кез келген адам радиотолқындарды қабыл-
дай алатындықтан, аса сақтық қажет.
 бұл жағдайда құқықтық тәжірибе екі мағыналы болмайды: Wi 
– Fi-ы қорғалмаған және шифрланбаған адам, егер басқалар 
сымсыз байланысты асыра пайдаланса, жауапты болады! Өй-
ткені Wi-Fi әдетте өзінің идентификаторын маякпен бірге жібе-

Ad hoc: әрбір компью-
тер дереу радиоэле-
мент құрайды

Инфрақұрылымдық 
режим: байланыс үшін 
бір немесе бірнеше 
қол жетім нүктелері 
бар

Wi-Fi әрқашан пароль-
мен немесе фразамен 
жабдықталған!

8 Деректерді беру технологиясы 
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ретіндіктен, әлеуетті зиянкес өз құрбандарының желісін оңай 
таба алады. мұндайда сіз, маякты бұғаттай алмайсыз және  
бұғаттауыңызға болмайды, бірақ маякті SSID-сіз жібере ала-
сыз.  бұл жағдайда аттары емес, тек Wi-Fi желісі ғана көрінеді.
Wi-Fi-ды қауіпсіз етудің басқа тәсілі – кіру нүктесінде жүйеге кір-
ген компьютерлердің санын шектеу. Егер сіз сымсыз жергілікті 
желіңізге тек бір компьютерден қол жеткізсеңіз, онда сізге 100 
қосылуға рұқсат етудің қажеті жоқ. бұдан бөлек, рұқсат етілген 
компьютерлердің MAC-адрестерін көрсетуге болады. басқа 
MAC-адрестері бар компьютерлер қабылданбайды. әрине, 
MAC-адрестер жалған болуы да мүмкін. сондықтан бұл MAC 
сүзгісі – сіз жасай алатын тағы бір кедергі.
Вардрайвинг немесе Варволкинг – сауық кештеріне арналған 
танымал ойын. сіз көлікте келе жатырсыз немесе көшеде се-
руендеп жүресіз және Интернетке қолжетім мақсатында пайда-
лануға болатын ашық Wi-Fi іздеп жүрсіз.

WDS сымсыз тарату жүйесі
WDS қолдану кезінде радиоұяшыққа бір немесе бірнеше қо-
сымша қатынау нүктелерінен кейін артады. тек бір кіру нүктесі 
ғана жергілікті желіге қосылуды талап етеді. басқа кіру нүктелері 
радиосигналдың ретрансляторлары ретінде жұмыс істейді және 
жергілікті желі сигналын береді. Нәтижесінде радио желісінің үл-
кен аймақтары іске асырылуы мүмкін. мобильді станциялар осы 
сымсыз желіде жылжи және бір қол жетім нүктесінен екіншісіне 
ауыса алады. бұл құбылыс роуминг деп аталады.

8.10.3.  Life-Жарықтық қол жетім
сымсыз желілер саласындағы жаңа даму Шотландиядан ке-
леді. Олар көп ұзамай қарапайым желіге қосылуы мүмкін жаңа 
технологияны зерттейді және әзірлейді, ол  жарық беру құрал-
дарының көмегімен деректерді беру. 
Жарықдиодтары біртіндеп бұрынғы қыздыру шамдарын, энер-
гия үнемдейтін шамдарды және неон шамдарын ығыстырады. 
Жарықдиодтары өте жылдам қосылады және өшіріледі. Жа-
рықдиодты жарықтандырудың бұл импульсін деректерді беру 
үшін пайдалануға болады.
Деректерді беру жылдамдығы секундына 10 гигабит оңай 
орындалатындай болуы керек. Зертханалық жағдайда дерек-
терді беру жылдамдығы 3 гигабит / с диапазонында қазірдің 
өзінде беріле алады.

Жарықдиод

Wi-Fi үшін SSID беруді 
әрдайым өшіріңіз!

Тек қанша қосылу 
қажет болса, сонша-
сына рұқсат етіңіз!

Тек белгілі MAC-
адрес теріне кіруге 
рұқсат беріңіз!

Вардрайвинг немесе 
Варволкин-қорғалған 
Wi-Fi желілерін іздеуді 
білдіреді 

8.62-сурет. LiFi-ға қосылу нүктесі

8.10 сымсыз желілер, сымсыз жергілікті желілер
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Үйдегі әрбір шам, яғни төбелік немесе кереует шамы бол-
сын, нихламптағы кез-келгені LiFi қол жетімі бола алады. LiFi 
шамдарына үшін желілік қосылым желі арқылы немесе 230 В 
электроберіліс желісі немесе  Эзернет желісі арқылы жүзеге 
асырылуы мүмкін.
Қолданудың басқа нұсқалары болып, мысалы, LiFi-ға кіру нүк-
телері секілді көше фонарлары, қонақ үйлердегі, мектептерде-
гі, вокзалдардағы жарық және т.б. табылады. тағы бір үлкен 
артықшылық – тыңдаудан қауіпсіздендірілу. бірақ Wi-Fi қорғау 
қиын болғанымен, жарық сәулесіне қатысты бұл оңай орында-
латын мәселе.

8.11 «Деректерді тасымалдау технологиясы» 
тақырыбы бойынша тапсырмалар»

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 1 есеп
техникалық паспортқа сәйкес кабельдің келесі мәні бар:

 R' = 300 Ω / 100 м
75 метр ұзындығы кабелдің кедергісі қандай?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№. 2 есеп
Неліктен желіні беру режимі жиілікке тәуелді?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№. 3 есеп
Желілік желінің өшуі a 3 дб. Next айқас кедергілерінің жұптағы 
өшуі 70 дб құрайды. Екі сигнал үшін сигнал / шу қатынасының 
маңызы қаншалықты жоғары (8.62-сурет)?

8.63-сурет. Айқаспалы кедергілер

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№. 4 есеп
бір дерек беру желісінің өшуі – 5 дб. Айқас кедергілердің өшуі 
– 60 дб құрйды. Рұқсат етілген сигнал / шу қатынасы – 40 дб.
Қанша уақыт өткізгіштік максималды бола алады?

1 желі

2 желі

Pe

Pstör

anext

8 Деректерді беру технологиясы 
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▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№5 тапсырма 
1 вольтпен қоректенетін деректер желісі 100 Ø аяқталады. 
Желінің соңында 0,01 в кедергілер кернеуі өлшенеді. сигнал/
шу қатынасы қаншалықты үлкен дб-да?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№6 тапсырма
WLAN 802.11 a қосылу нүктесінің 1 Вт қуаты бар. Абсолютті 
деңгей қандай?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№7 тапсырма
50 градус бұрышында 1,4 сыну көрсеткіші бар шыны пластин-
каға жарық сәулесі түседі. Шыны үшін 11 бұрышы қандай мән 
болады?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№8 тапсырма
850 нм толқын ұзындығы бар  лазермен жұмыс кезінде 600 м 
ұзындықты шыны талшықты сымының өшуі қандай? 8.48 сурет-
ті пайдаланыңыз.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№9 тапсырма 
Шыны талшығы ядросының сыну көрсеткіші 1,418 және  0,2 
цифрлық апертурасына ие. Шыны қаптаманың сыну көрсеткіші 
қандай?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№10 тапсырма
DSL -да  деректерді таратуда қандай жиілік диапазоны қолда-
нылады және бұл аймақ қанша тарату арналарына бөлінген?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№11 тапсырма
Неліктен жүктелетін арналар саны жүктелген арналар санынан 
аз?

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№12 тапсырма
Қандай әдіс қандай станцияны таратуды жүзеге асыруға рұқсат 
етілгендігін, ал қайсысына рұқсат етілмеген екенін бақылауға 
мүмкіндік береді?

8.10 «Жіберу техникасы»  тақырыбы бойынша тапсырмалар
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9.  Желілік басқару
Желілік басқару компьютерлік желіні жоспарлаумен және пай-
даланумен айналысады. Желілік жоспарлау желіні жоспарлау-
дан басталып жүр желі (түйін сөздер: көп тармақты, бейтарап 
қызмет көрсететін кабельді желі, ағаш пен сенімділікті байланы-
стырушы, апаттық электрмен жабдықтау және т. б.) және оған 
желіні пайдалануға енгізер алдында елеулі әсер етуі мүмкін. 

Желіні басқарудың басқа да негізгі міндеттері:
► Қателерді басқару (реактивті басқару-қателерге қалай жауап 

беру керек?)
► Конфигурацияны басқару (аппараттық және бағдарламалық 

компоненттер қалай өңделеді және желіде бақыланады?)
► Есепке алу жазбаларын басқару, есебін шығаруды басқару 

(ат шығындары пайдаланушылар мен бөлімдер арасында 
қалай бөлінеді?)

►  тиімділікті басқару, өнімділігін басқару (ат қаншалықты тиімді 
және ол қалай тиімді?)

► Қауіпсіздікті басқару, сенімділікті басқару (қол жеткізу құқығын 
кімге беру, авторландырылу және аутентификациялар, ша-
буылдарды көрсету кімге рұқсат етілген)

9.1. Жүйе параметрлері

9.1.1.  Базалық жоспарды құру
базистік жоспарлар мен трендтер қалыпты жұмыс кезінде бел-
гілердің мәндерін анықтау болып табылады. бұл мән келесідей 
нақты қосымшаларға тәуелді:
► Орталық процессордың жүктелуі
► ОсҚ жүктелуі
► дестелердегі желілік трафик / с және байтпен / с 
► дестелердегі желілік трафик / с және байтпен / с 
► Желілік трафиктегі қателер коэффициенті
► маңызды мақсаттар үшін ping жауап беру уақыты
► Аударма / с және ұзақ уақыт бойы
► Желідегі IP-адрестер мен TCP / пДХ порттары
► Жекелеген параметрлерді өзгерту жылдамдығы (мысалы, қа-
жетті дискілік кеңістікті ұлғайту)
базалық желіге байланысты тиісті шектеулер белгіленуі мүмкін. 
Қалыпты жұмыс кезінде шекті мәндер аспауы тиіс. Егер шекті 
мәндер асып кетсе, онда шаралар қолдану қажет.

Желіні басқару желіні 
жоспарлаудан баста-
лады 
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бастапқы шарттар мен шектеулердің негізінде болашақ қажет-
тіліктерді дер кезінде анықтауға және «тар орындардың» пайда 
болуын болдырмауға жол беріледі.

9.1.1.  Желілік есептілік
әкімші базистік жоспарын құру үшін және өз желісінің монито-
рингі үшін қажетті деректерді қалай алады?

Сниффер (желілік пакеттер анализаторы)
снифферлер (ағылшын тілінен «іздеуші, тыңшы») желілік тра-
фикті жазу және талдау үшін таптырмайтын құрал болып та-
былады. талдауыш орналасқан желідегі орын қажетті дерек-
тер ағындарын басып алу мүмкіндігі үшін шешуші мәнге ие. 
Осылайша, өз желіңізбен таныс болуыңыз керек, сізге тиісті 
құрылғыларға немесе тиісті кабельдерге қолжеткізу керек. 
Жалпы снифферлер жазбаларды 2 OSI деңгейінен 7 OSI дең-
гейіне дейін талдауға мүмкіндік береді.
талдау үшін ең танымал және ең көп таралған құрал- ашық 
бастапқы коды бар Wireshark құралы болып табылады (9.1-су-
рет). Windows, Linux және OSX арналған нұсқалар, сондай-ақ  
бастапқы код өндірушінің веб-сайтында www.wireshark.org қол 
жетімді. смартфондарға арналған портталулар App Store-да 
қолжетімді.

9. Желілік басқару

Wireshark – айына 500 
000 астам ең танымал 
жүктеу, және желілік 
дестелерді талдауға 
арналған танымал 
құралы 

9.1-сурет. Wireshark – желілік пакеттерді талдау құралдарына арналған стандарт
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9.1 Жүйе параметрлері

Желіні басқарудың қарапайым хаттамасы, SNMP
Желі құрылғыларынан өмірлік маңызды деректерді сниффер-
лер арқылы анықтау мүмкін емес. бұл мақсат үшін қарапайым 
желіні басқару хаттамасы SNMP, қолданылады.
Қазіргі уақытта SNMP үш нұсқасы шығарылды:
► SNMPv1
► SNMPv2
► SNMPv3

9.2-сурет. SNMP басқару консолі

1 және 2 нұсқалары деректерді шифрланбаған түрде береді 
және осылайша қауіпті көзі болып табылады. 3 нұсқасы шифр-
ланған деректерді бере алуы да мүмкін, дегенмен де, ол көпте-
ген құрылғыларда пайдаланылмайды.
Хаттаманың бұл нұсқасы негізінен тегін жабдықтарда емес, ал 
қымбат кәсіби құралдарда кездеседі. Желі құрылғыларының 
көпшілігі (компьютерлер, серверлер, коммутаторлар, бағдар-
лауыштар, принтерлер және т.б.) өзінің ағымдағы күйін SNMP 
арқылы жібере алады. сондықтан SNMP қолдауы бар құрылғы-
ларға қажеттілік бар! Қажетті деректерді әрбір құрылғы жеткізе 
бермейді.
Үлкен желілерде үлкен көлемі деректер түсуін SNMP шақыра 
алады. SNMP үшін желі топологиясы мен құрылғылардың ор-
наласуы маңызды емес. Деректер басқару консолінен (сұрау 
рәсімі) сұрау салулар арқылы қайталанып жинақталады не-
месе құрылғылар қандай да бір оқиғалар туындаған кезде өз 
деректерін консолға тәуелсіз жібереді. Егер, мысалы, шекті 
мәндер асып кетсе, құрылғы бұл деректерді басқару консоліне 
автоматты түрде жібереді.
Деректер басқару деректер қорында (MIB), өмірлік маңызды 
көрсеткіштер арналған деректер қорында сақталады. Деректер 
ағаш тәрізді құрылымда сақталады. әрбір жеке құрылғының 
параметрі осы дерекқорда өзінің берік орнын алады.

Сервер Роутер Ажыратып қосқыш Принтер

Басқару консолі

SNMP
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9.3-сурет. SNMP-MIB ағаш тәрізді құрылымы

9.2.  Қолжетімділік, жарамдылық
Қол жетімділік жүйенің қазіргі уақытта өз міндеттерін дұрыс 
орындау қаншалықты мүмкін туралы деректерді береді. 90% 
болғанда,  жүйе 90% уақыт жұмыс жасайтынын немесе 10% 
уақыт демалатынын білдіреді. Жүйе тиісті түрде жұмыс жасай-
тын уақыты тоқтаусыз жұмыс уақыты немесе жұмыс ұзақтығы 
деп аталады. Жүйеге қол жетпейтін уақыт тоқтау уақыт немесе 
істен шығу уақыты деп аталады. Жалпы уақыт тоқтаусыз жұ-
мыс уақыты мен бос тұрып қалу уақытының сомасын білдіреді.
tup = тоқтаусыз жұмыс уақыты =  Жұмыс уақытының ұзақтығы
 tdown = бос тұру уақыты  = істен шығу уақыты   
 Жалпы уақыт  ttot = tup + tdown

Қол жетімділік (қол жетімділік үшін A формуласындағы бел-
гілеу) – бұл жүйе үшін бос тұрып қалу уақыты мен жалпы уақыт-
тың арақатынасы.

t_up
A  = 1 −   

td_own     =   
ttotttot

или в процентах:

ttot
A  = 1 −   

td_own   
t_up

  · 100 % =
ttot

· 100 %

Құрылғылар мен жүйелерді жіктеу мүмкіндігі болу үшін олар қол 
жетімділік топтарына бөлінеді. Алайда «жоғары қол жетімді» 
термині нақты емес. Осылайша, өнім беруші өз жүйесін, егер 
ол 99%-да қол жетімділік болса, жоғары қол жетімділік ретінде 
бағалай алады, ал басқа өнім беруші 99,999%-да жоғары қол 
жетімділікті анықтайды. бұл жағдайда цифрлар тартымды сөз-
дерден маңызды.
Келесі кестеде қол жетімділік топтары көрсетілген:

CCITT
0

ISO
1

ISO-CCITT
2

Стандарт

0

Тіркеу 
органы 

1

коммитет
мүшесі 

2

Ұйым
 3

Басшылық
1

Басқарма
2

Экспери-
менттік 3

Жеке
4

Қауіпсіздік
 5

SNMPv2
6

Почта
7

MIB-2
1

Кәсіпкер
1

DoD
6

Интернет
1

Қол жетімділік талап-
тарға және бюджетке 
байланысты 

9. Желілік басқару

немесе пайызбен:
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9.2 Қолжетімділік, бар болуы

9.1-кесте: Қол жетімділік топтары
Қолжетімділік тобы Қолжетімділік % Жылына бос тұрып қалу 

уақыты
Vk1 99% 3 күн 15:39 сағ.
Vk2 99,9% 8:45 сағ.
Vk3 99,99% 52:36 минут
Vk4 99,999% 5:16 минут
Vk5 99,9999% 31,6 секундтар

бүгінде қызмет көрсету деңгейі туралы келісімдерде қол 
жетімділік жиі қолданылады (SLA). Кейде Dienstgütevereinbarung 
(DGV) неміс термині қолданылады. Қызмет көрсету деңгейі ту-
ралы келісімдер Ат бөлімі мен басшылық арасындағы немесе 
компания мен сыртқы Ат қызметтерін жеткізуші арасындағы Ат 
жүйесінің қызмет көрсету сапасы мен қол жетімділігін анықтай-
ды.
Қызмет көрсету деңгейі туралы келісімдер жүйенің қарапайым 
қол жетімділігін анықтаудан әлдеқайда әрі. бұл келісімде ол 
сондай-ақ реакция уақытын, бағаны, міндеттері мен байланы-
сатын тұлғаларды, эскалация процестерін және т.б. белгілейді.
Атап айтқанда, бұл қолжетімділік жүйе уәде етілген уақыт-
та дұрыс жұмыс жасайтындығын білдіреді. Қол жетімділіктің  
2-тобы, ол бір жылда бір жұмыс күні бойы бос тұрып қалуға 
рұқсат етеді, қате осы уақыт ішінде ғана түзетілуі тиіс дегенді 
білдірмейді. Ол қайтадан дұрыс жұмыс істеуі тиіс. бұл, мыса-
лы, файл серверін қалпына келтіргенде, деректер қалпына кел-
тірілгенін және сақтық көшірмелер жазылғанын қамтиды

Басқа сипатты мәндер 
MTBF іркілістер арасындағы уақытта
MTBF, іркіліс арасындағы орташа уақыт, екі қате арасындағы  
орташа уақытты сипаттайды. DIN IEC 60050 сәйкес, бұл екі тіз-
бекті істен шығу арасындағы күтілетін жұмыс уақыты.
Жөнделмейтін және қызмет көрсетілмейтін жекелеген компо-
ненттер үшін MTBF – бұл орташа қызмет мерзімі. Осылайша, 
MTBF қондырғылар, жабдықтар мен компоненттер сенімділі-
гінің көрсеткіші болып табылады. MTBF мәні жоғары болса, 
құрылғы сенімдірек. сол уақытта MTBF статистикалық жағынан 
2/3 құрылғыға жуық (тура 63,2%) қатардан шықты.
MTTR жөндеу үшін уақыт
MTTR жиі «қалпына келтіру уақыты», «қалпына келтіру уақы-
ты», ал кейде «қайтару уақыты» деп аталады. бұл мән жүйе 
немесе құрылғы толықтай қайта іске қосылағаннан кейінгі 
уақытты көрсетеді. Жөнделген сервер толық жұмыс істемейтін-
дігін ескереген жөн, егер оның жарамсыз компоненттері ауы-
стырылмаса. Қатты дискінің мазмұнын қалпына келтіру және 
сақтық көшірмелерін қайта қалпына келтіру қажет болуы мүм-
кін. бұл көп уақыт алады. 

Жүйе кез келген 
алынбалы тасымал-
дағыштағы деректерді 
қалпына келтіруді қоса 
алғанда, істен шыққан-
нан кейін толық қалпы-
на келтірілуі тиіс!
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Уақыттағы сәтсіздік
FIT мәні уақыт ауқымында қанша қателер бар екенін көрсетеді. 
бақылау уақыты әдетте 109 сағатты құрайды. бұл бақылау 
уақыты анық көрсетілмеген.
FIT 1000 мәні 1 миллиард сағат (109 сағат) ішінде 1000 қате 
дегенді білдіреді.
бұл қателердің жиілігінен MTBF есептеуге болады:

        FIT
MTBF =   10_9 h 

FIT
  =   114  000   __ J ahre   

FIT 11400, осылайша, MTBF 10 жыл береді, сондықтан күтілетін 
қызмет мерзімі 10 жыл.

Қолжетімділік
MTBF, бас тартуға дейінгі орташа уақыт, сондай-ақ тоқтаусыз 
жұмыс уақыты ретінде қарастырылуы мүмкін. MTTR орташа 
жөндеу уақыты Tdown бос уақыты деп санауға болады. Екі мән де 
ортақ Ttot жұмыс уақытын береді. Осылайша, A қол жетімділігін 
келесідей есептеуге болады:

          A  =   _ MTBF_
MTBF  + MTTR ttot

· 100  % =   MT_B F  · 100 %

9.3.  Қателерді болжау
Кез келген өлшемдегі жүйені басқару үшін тәуекелдер мен 
ықтималдылықтарды бағалай және есептей білу қажет. бұл ке-
лесідей қызмет етеді:
► ақаулар ағашын талдау,
► тәуекел матрицасы
► ABC талдауы.

Ең алдымен, ықтималдықтар теориясының кейбір негізгі 
принциптерін түсіндіру қажет.

► Ықтималдығы 0 (нөл) оқиға ешқашан орын алмайтынын біл-
діреді.

► Ықтималдығы 1 (бір) оқиға толық сенімділікпен (100%) бола-
тынын білдіреді.

► 0-ге жақын ықтималдығы оқиға орын алуы екіталай дегенді 
білдіреді.

► 1-ге жақын ықтималдығы оқиға орын алуы мүмкін дегенді біл-
діреді.

Адам өзіне әсер ететін ықтималдықтарды бағаламауға бейім. 
мысалы, жыл ішінде жол-көлік оқиғасы салдарынан қаза болу 
ықтималдығы шамамен 80 * 10-6 құрайды. лото ойынында 6 
құқықтарыңыз бар болуы ықтималдылық шамамен 1 14 000 
000, немесе 71 * 10-9 жуық. Дегенмен, әрбір лото ойыншысы 
жақында миллионға ие болатынына сенеді. Ол автомобиль 
апатында қаза болады деп сенбейді, бірақ бұл қауіп 1000 есе 
көп!

Фактілер мен цифр-
лар «түйсікке» қа-
рағанда маңызды!  

9. Желілік басқару



239

9.3 Қателерді болжау

Найзағай соққы алу қаупі ықтимал өте аз деп санайтын кез келген адам қателеседі. 
бұл мүмкіндік шамамен 1: 16 000 000, немесе шамамен 62,5 • 10-9, сондықтан ол ло-
тереядағы ұтыстың ауқымына сәйкес келеді.
Ат жүйесінің жүйелік компоненттеріне де қатысты. әкімшіге оның жабдығы істен 
шықпайды, оның жүйесін хакерлер басып алмайды және т.б. деп ойлаған ұнайды. Осы 
алдамшы түйсікті болдырмау үшін, қызықты фактілер, цифрлар мен фактілер бізге 
алдамшы қауіпсіздікті емес, нақты қауіпсіздік құруға көмектеседі.

9.3.1.  Ағаш талдауын диагностикалау
істен шығу ағашын талдау нақты оқиғаның ықтималдығын болжау үшін қолданылады 
(9.4 сурет).

9.4-сурет. Нәтиже немесе ақау

Есептелетін оқиға басты оқиға деп аталады.
бұл негізгі оқиғаның пайда болу ықтималдығы басқа оқиға-
ларға байланысты. Ол бірнеше жеке оқиғаларға бөлінеді. Осы 
жекелеген оқиғалардың әрқайсысы өз кезегінде бірнеше бағы-
нышты оқиғаларға байланысты болуы мүмкін. басқа оқиға-
ларға байланысты оқиғалар қорытынды оқиғалар деп аталады.
Осылайша, жоғарғы оқиға бағынышты оқиғалардың соңғы 
оқиғасы болып табылады.
бұдан әрі жеке оқиғаларға бөлінбейтін негізгі оқиғалар негізгі 
оқиғалар деп аталады. Негізгі оқиғалардың пайда болу ықти-
малдығы деректер кестелерінен алынады, тәжірибе негізінде 
анықталады немесе бағаланады.
Негізгі оқиғалар атомдық және атомдық емес оқиғаларға бөлі-
неді. Атом оқиғалары бұдан әрі бөлінуі мүмкін емес. Атомдық 
емес оқиғаларды басқа оқиғаларға бөлуге болады, дегенмен, 
бұл рәсімді жеңілдету үшін жасалған жоқ.
Оқиғалар мына түрде нөмірленеді:

 T1, T2, … Tn, E1, E2, … En, B1, B2, … Bn

Оқиғалар логикалық сілтемелермен байланысты және қоры-
тынды оқиғаға әкеледі. логикадан белгілі сілтемелер қолданы-
лады.

Top-Event Basic-Event Resulting-Event

T1 B1 E1
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Сілтеме

9.5-сурет. Қиылысу

Егер барлық кіріс оқиғалар орындалуы тиіс болса, яғни егер 1 
және, 2 оқиға, 3 оқиға және т.б. орын алуы тиіс болса, онда бұл 
логикалық және (9.5-сурет).

A B
A  UND  B

B1
Желі бұзылған

B2
Бұзылған ҮҚК

T1
Сервер тоқсыз

UND

T1 жоғарғы оқиғасының пайда болуы үшін теңдеу түрі келесі:

 T1 = E1 И E2 = E1 И E2 = E1 & E2 = E1 · E2

барлық көрсетілген жазу нұсқалары ортақ болып табылады. 

Ықтималдық  та есептеледі:

 T1 = E1 · E2

9.6-сурет. Қуат көзі және ҮҚК істен шықса сервер тоқсызданады 

9. Желілік басқару

9.1-мысал. 
Электр желісіндегі ақаулық болса, (Е1 оқиғасы) және ҮҚК қатардан 
шықса, (Е оқиғасы), онда сервер сөнеді. басқаша айтқанда, екеуінің 
бірі жұмыс істеп тұрғанда, серверге қуат барады.
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9.3 Қателерді болжау

Түйіндестіру

A B
A  ODER  B

9.7-сурет. Немесе функциясы – бұл А және В сомасы

Егер бір жеке оқиғалардың бірі орындалса, сілтеме НЕмЕсЕ 1 
басты оқиға болып табылады (9.7 сурет).
T1 жоғарғы оқиғасының пайда болуы үшін теңдеу түрі келесі-
дей:

 T1 = E1 НЕмЕсЕ E2 = E1 НЕмЕсЕ E2 = E1 ! E2 = E1 + E2

НЕмЕсЕ амалының ықтималдығы келесімен есептеледі:

 T1 = E1 + E2 – E1 · E2

A * B қиылысуы  OR 
2 рет болады және 
сондықтан да 1 рет 
шегерілуі керек 

9.2-мысал:
Электр қуатын өшіру ықтималдығы 0,001-ге тең делік. басқаша айт-
қанда, бұл сізде желінің қол жетімділігі 0,999 немесе 99,9% құрайды 
дегенді білдіреді.
ҮҚК істен шығу ықтималдығы 0,1 немесе 10% құрайды.
бұл T1 үшін істен шығу  ықтималдығын әкеледі:
T1 = E1 • E2 = 0,001 • 0,1 = 0,0001 = 0,01%
Осылайша, жалпы қол жетімділік 99,99% құрайды, сондықтан
жеке бөліктердің болуына қарағанда жоғары. ҮҚК пайдаланудың арқа-
сында серверлік қуаттың сенімділігі магнитудасы бойынша жоғары-
лады!

9.3-мысал:
Қателіктің ықтималдығы 0,01 немесе 1% құрайды делік. Жабдықтың 
істен шығу ықтималдығы 0.0001 немесе 0,01% құрайды делік. 
Калькулятордың ақаулы болу ықтималдығы:

T = E1 + E2 - E1 • E2 
= 0,0001 + 0,001 - 0,001 • 0,0001 = 0,0011 - 0,00001 
= 0,00109 = 0,109% 

Демек, мұндай нәтиженің ықтималдығы белгілі бір оқиғаның ықти-
малдығынан әлдеқайда көп болады 
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9.8-сурет. Аппараттық  немесе бағдарламалық жасақтама болған 
жағдайда бағдарламаның бұзылуы

Сілтемелердің үйлесуі
Шын мәнінде, тәуелділік, әрине, әлдеқайда қиын.
тапсырма: практикалық мысал қарастыру. әрбір негізгі оқиға 
үшін әдеткі ықтималдылықты бағалаңыз. тәуелділік туралы 
ойланыңыз және оларды қателер ағашында сақтаңыз. содан 
кейін сіздің жоғарғы оқиғаның пайда болу ықтималдығын есеп-
теңіз.

9.3.2.  Тәуекелдер матрицасы

B1
БЖ қате

B2
Машиналық қате

T1
Бағдарлама 

қабылдамайды

ODER

1 2 3 4

1 2 3 4

2 4 6 8

3 6 9 12

4 8 12 16

1

2

3

4

Ы
қт

им
ал

 к
ір

у

жоғары

төмен
төмен

Əсер

жоғары

9.9-сурет. Тәуекелдің мәні бар 

тәуекел матрицасы-бұл тәуекелді жіктеуге арналған қарапа-
йым құрал. Ол бір оське әсерлерін және басқа осьте болған 
оқиғаның ықтималдығын көрсетеді.

9. Желілік басқару
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әсерлер өте елеусіз болуы мүмкін, сондықтан бұл жағдайдың 
пайда болуы амалға әсер етпейді немесе өте аз ғана әсер 
етеді. Оқиға бизнес үшін де аумалы болуы мүмкін, сондықтан 
оның әсері бизнес немесе жүйе жұмысына елеулі әсер етеді. 
әсерлер кейде шығындар немесе әлеуетті зиян ретінде көр-
сетілуі мүмкін.

бұл оқиғаның ықтималдығы екінші оське келтірілген. Олар өте 
екіталай немесе көрінбейтіндегіден өте ықтималға дейін неме-
се қауіпсіз іске асырылады.

тәуекел матрицасын тиісті қажеттіліктерге дейін ұлғайту неме-
се азайту арқылы түзетуге болады. Үлкен матрица, мысалы, 6 
× 6 матрицасы, жұқа градацияларды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді.

Оқиға тәуекелін есептеу үшін оқиғаның салдары мен орындалу 
ықтималдығын анықтайды. Осы екі мәннің туындысы тәуекел 
береді.

 тәуекел = әсер × пайда болу ықтималдығы

9.3.3.  АВС талдауы

ABC талдауы бизнес-әкімшілікте жиі қолданылатын құрал, 
мысалы, клиенттерді немесе жеткізушілерді жіктеу. А Клиент-
тер-клиенттердің ең кішкентай тобы, бірақ үлкен пайда әкеледі. 
B клиенттер делдалдық сату жасайды. C клиенттері-клиент-
тердің ең үлкен тобы, бірақ олар тек шағын сату көлемін жа-
сайды. Егер сіз барлық клиенттерге тең дәрежеде қамқорлық 
жасасаңыз, арақатынас бұрынғы болып қалады. Егер сіз А 
клиент теріне көбірек көңіл бөлсеңіз, сіз ең аз күш-жігермен үл-
кен табысқа қол жеткізе аласыз (тек бірнеше клиенттер). Келесі 
кес те осы жіктемені бейнелейді:

Класы Айналым Клиенттер
A 80 % 10 %
B 15 % 20 %
C 5 % 70 %

бұл кесте барлық клиенттердің тек 10% ғана 80% сату жасай-
ды. Дегенмен,ескеретін болсақ клиенттердің 70% ғана 5% сату 
жасайды.

Өте маңызды де-
рекқор сервері (әсер 
етудің жоғары деңгейі) 
ескі шатқал үштік ро-
зеткадан қоректенеді 
(қоректің істен шығу 
ықтималдығы өте 
жоғары). Сонда тәу-
екел 16-ға тең, сон-
дықтан мұнда дереу 
әрекет ету қажет!

Біз сонымен қатар 
саудагерлердің де 
әдістерін  аламыз.

9.3 Қателерді болжау

9.4-мысал:
Егер оқиғаның салдары жоғары болса, 4 деңгейлі шкала бойынша 
3 және пайда болу ықтималдығы – 2 деңгей 4 деңгейлі шкала 
бойынша, содан кейін тәуекел  3 · 2 = 6 болады. бұл жағдайда 
тәуекел шкаласы 1-ден 16-ға дейін.
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Осыдан сатуды арттыру үшін қандай клиенттерге қамқорлық 
жасау қажет екені анық болады.
Осыған ұқсас, ABC талдауы көптеген басқа мақсаттар үшін пай-
даланылуы мүмкін. мысалы, ат басқаруында сіз ABC талдау 
құралы арқылы қолдау сұраулары тізімін жасап, оларды баға-
лай аласыз.
ABC қолдау сұрауларын талдау:
► «болмашыны»  «елеулі» ден бөле отырып,
► қандай қателер қолдау санын көптеп талап ететінін анықтау,
► экономикалық күш-жігерді және экономикалық еместі мойын-

дау
► пайдаланушылардың оқуға қажеттілігін анықтау
► Ат тиімділігін арттыру.

9. Желілік басқару
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10.  Қосымша

10.1.  Стандарттау және стандарттау жөніндегі органдар
әлемде стандарттаумен айналысатын бірнеше, кейде бәсеке-
лес ұйымдар бар. мұнда стандарттар мен комитеттердің әртүр-
лілігі туралы өте аз ғана түсінік беріледі.

10.1.1.  ДК қосылатын уақытша сақтау құрылғыларының 
түпнұсқалығын тексеру үшін IEEE стандартты хаттамасы

Жергілікті желі стандарттары
IEEE электроника және электротехника инженерлер институ-
ты-150-ден астам елдегі кеңселермен әлемдегі ең ірі кәсіби 
қауымдастығы. IEEE көптеген техникалық салаларда стандарт-
тарды жариялайды.
1980 жылдың ақпанында онымен жергілікті желілердің жаңа са-
ласындағы стандарттарды қарастыру үшін комиссия құрылды. 
Құрылған күннен кейін бұл комиссия 802 белгісін алды.
Осы комиссия шеңберінде жергілікті желілердің бөліктерімен 
жұмыс істеу үшін әртүрлі жұмыс топтары құрылды. бұл жұмыс 
топтары уақыт өте келе көптеген стандарттарды жариялады. 
Кейбір топтар белсенді емес, өйткені техникалық даму оларды 
артық болып қалды. басқалары, дегенмен өте белсенді, себебі 
бұл 100-гигабитті Ethernet немесе сымсыз желілер сияқты жаңа 
әзірлемелер мен үрдістер ісіне келгенде.
802 стандарттар тобы төменгі деңгейге қатыстының барлығын 
анықтайды, (Datalink және Physical Layer қр OSI немесе Network 
Access-да TCP / IP). 10.1-кесте 802 ең маңызды стандарттары-
ның шыдамдылығын көрсетеді.

10.1.2.  ISO стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым
стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ISO1 қысқартылған) 
– бұл стандарттау жөніндегі ұйымдардың халықаралық ассоци-
ациясы, ол электр техникасы мен электроникадан басқа бар-
лық салаларда халықаралық стандарттарды әзірлейді, олар 
үшін телекоммуникацияны қоспағанда, Халықаралық элек-
тротехникалық комиссиясы (мЭК) жауап береді, 1 «тең» үшін, 
ағылш. стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым
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10.1-кесте. 802 ең маңызды стандарттардан үзінді
Команда Кіші топ Белгісі

802.1 Жоғары деңгейдегі интерфейс (желіаралық өзара 
іс-қимыл)

802.1D Виртуалды көпір желілері, VLAN желілері
802.1Q Виртуалды көпір желілері, VLAN желілері
802.1w Жылдам Spanning Tree  хаттамасы

802.2 логикалық байланысты басқару
802.3 Ethernet CSMA / CD

802.3a Коаксиалды желілер бойынша 10Base-2 Ethernet 
802.3i Виттік жұп бойынша 10Base-T Ethernet 
802.3j Оптикалық талшық бойынша 10Base-F Ethernet 
802.3u 100Base-T, Fast Ethernet

802.3z Оптикалық талшық бойынша 1000Base-F, Gigabit 
Ethernet

802.3ab UTP  арқылы 1000Base-T, Gigabit Ethernet 
802.3ad сілтемелер агрегациясы
802.3ae 10 гигабитты Ethernet, 10GE
802.3af Ethernet арқылы қоректену, PoE
802.3an TP  арқылы 10 гигабитты Ethernet, 10GBase-T
802.3ba 40-гигабитты Ethernet және 100-гигабитты Ethernet
802.3bu Деректерді беру желілерінің басшысы
802.3bw 100Base-T 1,
802.3bp 1 желі бойынша 100 мбит / с(экрандаусыз)

802.4 1000Base-T 1,
802.5 Жұп желі бойынша 1 Гбит / с (экрандаумен)
802.6 Шиналардың өту шинасы

802.9 маркерлік қол жетімділігі бар айналмалы жергілікті 
желі

802.11 Қалалық желілер

802.11a Дауысты және деректерді берудің кіріктірілген 
желілері

802.11b сымсыз жергілікті желі
802.11g 5 ГГц  тасымалдаушыда WLAN 54 мбит / с-пен
802.11n 2,4 ГГц тасымалдаушыда  WLAN 11 мбит / с –пен 
802.11ad 2,4 ГГц тасымалдаушыда  WLAN  54 мбит / с-пен 

802.14 2,4 ГГц және 5 ГГц жиілігінде 600 мбит / с өткізу 
қабілеті бар WLAN

802.15 60 ГГц тасымалдаушыда  Гигабитті WAN 7 Гбит / 
с дейін 

802.15.1 Кабельді теледидар (кабельдік теледидар, 
кабельдік теледидар)

Халықаралық Электр байланысы одағы (ХЭО). бұл үш ұйым 
WSC (World Standards ынтымақтастық) құрайды.
►  ISO 216-қағаз өлшемдері
► ISO 1000-сИ бірлігі
► ISO 3103-шай дайындау (әзілсіз!)
► ISO 8859 – ішкі жиын ретінде ASCII символдар жиынтығы 

(мысалы, ISO 8859-1, ISO 8859-2)
► ISO 9899-бағдарламалау тілі

10 Қосымша
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10.1 стандарттау және стандарттау жөніндегі органдар

► ISO / IEC 10164-Ақпараттық технологиялар; Ашық жүйе-
лердің байланысы; басқару жүйелері

► ISO / IEC 10165-Ақпараттық технологиялар; ашық жүйелердің 
байланысы; басқару бойынша қызметтер; басқару ақпара-
тын құрылымдау (OSI басқару моделі)

10.1.3 ХЭК – Халықаралық электротехникалық комиссия
Халықаралық электротехникалық комиссия, қысқартылған ХЭК 
(ағылш. International Electrotechnical Commission), Электротех-
ника және электроника саласындағы стандарттар үшін Жене-
вада негізделетін стандарттау жөніндегі халықаралық орган 
болып табылады. Кейбір стандарттар ISO бірге әзірленеді.

10.1.4 ХЭО-халықаралық электр байланысы одағы
Женевада орналасқан Халықаралық Электр байланысы одағы 
(ХЭО аббревиатурасы – Халықаралық Электр байланысы 
одағы, Француз: халықаралық телекоммуникация одағы, UIT) 
біріккен Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемесі және 
Электр байланысының техникалық аспектілерімен ресми және 
бүкіл әлемде айналысатын жалғыз ұйым болып табылады. 
Ол Дүниежүзілік радиобайланыс конференциясының ұйымда-
стырушысы болып табылады, ол радиобайланыс регламентін 
жаңартады.
ХЭО телефон нөмірлерінің құрылымын – FQTN (толық білікті 
телефон нөмірі) жүйелендіріп қана қоймай, сондай-ақ Интер-
неттегі домендік атауларды-FQDN (толық білікті домендік атау) 
орнатты.

10.1.5 Неміс DIN стандарттау институты
Германия стандарттау институты e. V. (қысқартылған DIN) 1917 
жылы құрылған ұйымның мұрагері «Германия өнеркәсіптік 
стандарттары жөніндегі комитет» DIN неміс стандарттарын, 
DIN стандарттарын әзірлеп қана қоймайды, сонымен қатар 
ISO және CEN халықаралық және еуропалық стандарттар ор-
гандарында және IEC және CENELEC электрлік ұйымдарда 
жұмыс істейді. Ол халықаралық стандарттарды Германияның 
тәжірибелік кодексіне енгізуді ұйымдастырады. мұнда қызмет 
саласының аз бөлігін көрсету үшін DIN стандарттарын таңдау 
ұсынылған.

10.2-кесте. DIN стандарттары (таңдау)
DIN 1069 су төбешіктері
DIN 1318 дыбыс деңгейі
DIN 1319 Өлшеу
DIN 1320 Акустика
DIN 1324 Электрлік өрісі
DIN 1325 магниттік өрісі
DIN 19225 Контроллерлердің атауы және баптау
DIN 19226 басқару технологиясы және басқару технологиясы
DIN 25424 Ағаштың ақаулығын талдау
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10.2.  Жаттығуларды шешу

1-тарау. Кіріспе

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 1 жаттығудың шешімі
Дестелерді коммутациялау, желі көптеген арналар үшін пайда-
ланылуы мүмкін.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№ 2 жаттығудың шешімі
1 гигабайт = 8 гигабит

t =    
8 Gbi   

= 800 секунд = 13 минут  жіне 20 секунд
     10 Mbit/s

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№ 3 жаттығудың шешімі
толқын ұзындығы бойынша мультиплекстеу, бірнеше арналар 
сол бір талшықта толқындардың (түстердің) әртүрлі ұзындығын 
пайдаланады.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№ 4 жаттығудың шешімі
Жиіліктік бөлумен тарату станциялары жиілік жолағын бірлесіп 
пайдаланады.

2-тарау: Топологиялар және құрылғылар

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 1 жаттығудың шешімі
Құрылымдалған кабельдер кеңейтілген жұлдыз ретінде – алаң-
ның таратқышынан ғимараттың таратқыштарына және еденнің 
таратқыштарына дейін орындалады. сенімділік үшін ғимарат 
пен еден бөлгіштері бұрынғысынша өзара байланысты. бұл 
тор, дәлірек айтқанда, толық емес тор жасайды.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 2 жаттығудың шешімі
CSMA / CD сымды желілерде пайдаланылады-мультимедиа жі-
беру алдында (сөйлесу алдында тыңдау) және жіберу кезінде 
тыңдалады. CD, Collision Detection қақтығыстары анықталды. 
CSMA / CA радиожелілер үшін пайдаланылады – радиоқұрал 
да жіберер алдында қадағаланады, бірақ радио арқылы 
қақтығыстарды табу мүмкін емес. сондықтан қақтығыстардың 
алдын алу керек
- CD, қақтығыстардың алдын алу.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№ 3 жаттығудың шешімі
Ең нашар сипаттамалары бар компонент, бұл жағдайда 
CAT5 ағытпасы барлық кабельдік ажыратқыштардың класын 
анықтайды. Нәтижесінде 100 мГц өткізу жолағы бар D класты 
желісі шығады.

10 Қосымша
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10.2 Жаттығуларды шешу

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№4  жаттығудың шешімі
талшықты-оптикалық кабелььдер ең төмен өшуі және сәйкесін-
ше ең ұзын ауқымы бар.

3-тарау: Жария желілер

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1  жаттығудың шешімі
300 Hz тен 3400 Hz

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2  жаттығудың шешімі
FDD, жиіліктік дуплекс, жиіліктік ауқымды аймаққа керек бөлу: 
көтерілетін желі (көтерілетін желі) және төмен түсірілетін желі 
(төмен түсірілетін желі))
FDM, жиіліктік мультиплексирлеу, бірнеше TDM жиіліктік арна-
ларына бөлу, уақыт бөлумен мультиплексирлеу, жиілік арнасы-
на уақыт аралықтарының жиыны
SDM, кеңістікті бөлу, аймақты бірнеше радиоға бөлу

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№3  жаттығудың шешімі
Демпфирлеу тым үлкен болады. Жүйе төмен өшуі бар арнаны 
бөлу үшін қызмет көрсетуді пайдалана алады. 2. сигналдың та-
ралу уақыты тым үлкен болады. Деректер базалық станцияда 
белгіленген уақыт аралығына түспейді және келесі станцияның 
деректерін (уақытша) жояды. Көмек: базалық станция түтікке 
ерте жіберуге команда береді (ta – Timing Advance параметрі)

4-тарау. Модельдер

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№1  жаттығудың шешімі
Желілік құрылғыларды ЭтАлОН үлгілерінің қабатымен орна-
лас тыру:
► Ажыратып қосқыш:атағыштар  OSI / TCP / IP Layer 1
► Шоғырлағыш: OSI Layer 1 / TCP / IP Layer 1
► бағдарлауыш: OSI Layer 3 / TCP / IP Layer 2
► Қайталауыш: OSI Layer 1 / TCP / IP Layer 1
► Шлюз OSI Layer 7 / TCP / IP Layer 4
► Көпір: OSI layer 2 / TCP / IP Layer 1

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2  жаттығудың шешімі
Жалғауыш желінің желілік сегменттерін қосады. бағдарлауыш 
желіні бір-бірімен қосады.



250

5-тарау: Адрес

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1  жаттығудың шешімі
MAC-адресі он алтылық форматта ұсынылған 48 бит немесе 6 
байттан және қос нүктемен немесе дефиспен бөлінген байттан 
тұрады.
IPv4 адресі ондық жазбада берілген 32 биттен немесе 4 байт-
тан тұрады және нүктелермен бөлінген нүктелер.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2  жаттығудың шешімі
IP-адрестермен логикалық құрылымдар орнатылуы мүмкін, 
бірақ MAC-адрестермен емес.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3  жаттығудың шешімі
MAC-адресі көп адресті әрқашан биттік реттіліктен басталады 
01-00-ге дейін-5E көпадресті IP-адресі түрленеді 224.0.0.0 де-
йін 239.255.255.255.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№4  жаттығудың шешімі
MAC-кең таратылатын адрес – FF-FF-FF-FF-FF-FF. Кең тараты-
латын IP-адрес: 255.255.255.255.

5-тарау: Ішкі желі 

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№5  жаттығудың шешімі
19 желілік бит SN береді SN 255.255.224.0 (двоичный 1111’1111
.1111’1111.1110’0000.0000’0000)

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№6  жаттығудың шешімі
SN 255.255.255.128 екілік болып шығады: 1111’1111.1111’1111.1
111’1111.1000’0000.
бұл дегеніміз, бірінші 25 бит желінің бір бөлігі болып табылады. 
4-октетте 160 саны (қос нүктеде 1010’0000). Оның ең маңыз-
ды бөлігі әлі де жалпы желілік ресурстың бөлігі болып табыла-
ды. Қалғандары-хост жотасы. Желі ID: 20.40.80.128 және хост 
адресі : 0.0.32.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№7  жаттығудың шешімі
255.254.0 немесе / 15 ішкі желі маскасы / 15 (7 бит + 8 бит клас-
са A) Net-ID = 10.116.0.0/15 r 1111’1111.1111’1110: 0000’0000: 
0000’00002 10: 117: 136: 5010 = 0000’1010.0111’0101: 1000’1000: 
0011’00102
→ 0000’1010: 0111’0100: 0000’0000: 0000’0000 жалпы желілік 
ресурс үшін.

10 Қосымша
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а) 5 шағын желі үшін 5 бит қажет, осылайша, барлығы 20 бит 
ішкі желі.
/ 20 немесе 1111’1111.1111’111N.NNNN’HHHH.HHHH’HHHH2 
1. ішкі желі: с 10.116.0.0-ден 10.116.15.255-дейін
2. ішкі желі: с 10.116.16.0-ден 10.116.31.255-дейін
3. ішкі желі: с 10.116.32.0-ден 10.116.63.255-дейін
. . .
в) IP 10: 117: 136: 5010 → 0000’1010.0111’0101.1000’1000.0011’00102
сіздің компьютеріңіз 110002 = 24 
10.117.128.0-ден-10.117.255.255дейін ішкі желіден тұрады.
Жалпы желілік ресурс 20 биттен тұрады:
0000’1010.0111’0101.1000’0000.0000’00002 = 10: 117: 128: 010
Хост ретінде қалады 
0000’0000.0000’0000.0000’1000.0011’0010 = 2098,
мәселен, 2098-ші компьютер ішкі желісінде  0000’1010.0111’
0101.1000’1000.0011’0101
= 24-і 26-шы филиалдың ішкі желісі
(0000’1010.0111’0101.1000’1000.0011’0101).

6-тарау: Хаттама

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№1 жаттығудың шешімі
Ethernet 1500 байт пайдаланушы деректерін жібере алады. 
IP тақырыбы үшін 20 байт қажет, TCP тақырыбы үшін 20 байт 
қажет. Осылайша, 1460 байт пайдаланушы деректер кадрына 
тасымалдана алады.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2 жаттығудың шешімі
пДХ тақырып үшін тек 8 байтты талап етеді, IP 20 байт. Осы-
лайша, 1472 байт пайдаланушы деректері берілуі мүмкін.

6-тарау: TCP/ПДХ

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3 жаттығудың шешімі
порттар қосымшаларды (көліктік деңгей) адрестейді.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№4 жаттығудың шешімі
Алғашқы 1024 порт жақсы танымал порттар деп аталады.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№5 жаттығудың шешімі
► FTP: порты 20 және 21
► DNS: порт 53
► POP3: порт 110
► HTTP: порт 80

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

10.2 Жаттығуларды шешу
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№6  жаттығудың шешімі
ACC = 100, бұл қашықтағы станцияның келесі SEQ нөмірі.

7-тарау. Бағдарлауыштық / Коммутация

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№1 жаттығудың шешімі
а) а) ажыратқыштың ең қысқа кідіріс уақыты бар.
b) store-and-forward коммутаторы барлық кадрды сақтайды, ка-

дрдың бақылау сомасын тексереді және тек дұрыс кадрлар-
ды баратын портқа жібереді.

c) MAC кестесі бос болғандықтан, коммутатор MAC-адресінің 
қай портына жататынын біледі. Осы уақытта қарапайым ком-
мутаторлар шоғырлағыштар ретінде жұмыс істейді – олар 
барлық алынған деректерді барлық порттарға жібереді. Ең 
жақсы коммутаторлар оқу кезінде трафикті бұғаттайды, сон-
дықтан пакеттер дұрыс емес станцияларға (қауіпсіздік) жі-
берілмейді).

7-тарау: байланыстырушы ағаш хаттамасы

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№2 жаттығудың шешімі
а)  ең аз саны бар коммутатордың түбірлік көпірі болып табыла-

ды – мұнда 10 коммутаторы.
б) ілмектерді болдырмау үшін (7.1.4) басымдылығы төмен 

сызықтар белсендіріледі. параллель желілерде порттың 
аз нөмірі бар сызық неғұрлым жоғары басымдыққа ие, сон-
дықтан жоғары слоттардағы сызықтар өшіріледі.

c) Switch 30 – Switch 50 байланысы белсенді емес, сондай-ақ 
20-40 қосылыстары. 20-70 және 70-40 белсендірілді.

d) қосқыштың басымдылығы өзгертілуі тиіс. бұл желіде ең кіш-
кентай идентификатор болуы керек. мысалы, ID = 5.

7-тарау Бағдарлауыштық

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3 жаттығудың шешімі
Net-ID PC1: 10.1.0.0/16 Net-ID PC2: 10.1.0.0/16
Компьютерлер бір-бірімен тікелей сөйлесе алады, себебі олар 
бір желіде орналасқан.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№4 жаттығудың шешімі
Net-ID  PC1: 10.1.1.0
Net-ID PC2: 10.1.2.0

10 Қосымша
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Компьютерлер бір-бірімен тікелей сөйлесе алмайды, өйткені 
олар әртүрлі желілерде орналасқан.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№5 жаттығудың шешімі
а) Net ID: 10.1.0 / 16
10.1.0.0 бастап 10.1.255.255 дейінгі ауқым
б) Net ID: 175.100.222.64 / 26
175 100 222,64 бастап 175 100 222 127 дейінгі ауқым
c) Net-ID: 10.100.2.0 / 27
10.100.2.0 бастап 10.100.2.32 дейінгі ауқым

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№6 жаттығудың шешімі
a) Net-ID PC1: 10.1.1.64 Net-ID PC2: 10.1.2.192
Компьютерлер бір-бірімен тікелей сөйлесе алмайды, өйткені 
олар әртүрлі желілерде.
b) GW PC1: 10.1.1.125 
GW PC2: 10.1.2.253

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№7 жаттығудың шешімі
а) пК проксиге жүгінеді. IP-адресі-прокси. прокси-сервер ДК 

сияқты желіде орналасқандықтан, прокси-сервердің адресі 
оның MAC-адресі бойынша тікелей көрсетіледі. 

b) деректер пакеті ДК-дан прокси-серверге, 1 бағдарлауышқа, 
POP бағдарлауышына, белгісіз желі арқылы 2 бағдарла-
уышқа беріледі. сол жерден десте серверге түседі.

c) 1 бағдарлауыш сервердің IP-адресімен серверге жүгінеді. 
Физикалық, POP бағдрлауышы өзінің MAC адресімен жі-
беріледі.

8-тарау. Беру технологиясы. Қамту сызықтары

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№1 жаттығудың шешімі
R = R' · l = 300 Ω/100 m · 75 m = 225 Ω

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№8 жаттығудың шешімі
әрбір желінің индуктивтілігі және желінің сыйымдылығы бар. 
бұл» жалған « компоненттер жиілікке байланысты..

10.2 Жаттығуларды шешу
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8-тарау. Беру технологиясы. Қамту сызықтары

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№3  жаттығудың шешімі
ACR = aNEXT – a = 70 дб – 3 дб = 67 дб

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 

№4  жаттығудың шешімі
α = 5 дб/км, aNEXT = 60 дб, ACR = 40 дб
мүмкін мәндері: a = aNEXT – ACR = 60 дб – 40 дб = 20 дб

Ұзындық: 
ꭤ

l  =   _a   =   20 _дБ  
5 dB /км

  = 4 км

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№5  жаттығудың шешімі
Ue = 1 V, RL = 100 Ω, Ustör = 0,01 В

0,01  V
S/N  =   1 _V     = 100,  

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№6  жаттығудың шешімі
1 Вт беру қуаты сәйкес келеді:

   = 30 dBmLP = 10 · lg  1 _W
1 mW

  

8-Тарау: Тарату технологиясы – талшықты оптика

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№7  жаттығудың шешімі

sin  β  sin_ α     =   
nG_las

nLuft

→   sin  _50  °
sin  β    =  

1
  
1,_4

   

→ β  = arc  sin  (   s
1,4 )in  _50 °      = 33,17°

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№8  жаттығудың шешімі
8.51-сурет демпфирлейтін сәулені көрсетеді – мұнда 850 нм 
кезінде: 2 дб км-ге демпфирлеу.
a = І ·α = 0,6 км · 2 дб/км = 1,2 дб

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№9  жаттығудың шешімі

sin  β  sin_ θ    
n luft

 =   
n ke_rn    

A_N→ sin  β  = sin_ θ
n kern

 
n kern

    =      

A_N

n kern
→ β  = arc sin       = 7,756°

αg = 90° – β  = 82,25°

1
  
sin_ α

 
g

n kern
   =   

nm_ante l     R  nmantel  = n kern  · sin αg = 1,467

10 Қосымша
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8-тарау. DSL – жіберу технологиясы

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№10  жаттығудың шешімі
DSL 1,1 мГц дейінгі жиіліктерді таратады және бұл аймақты 256 
жиілік арнасына бөледі.

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№11  жаттығудың шешімі
Интернет серверлеріне әдетте өте аз деректерді (беттер мен 
мазмұнға сұрау салу) жіберуге тура келеді, ал үлкен көлемді 
деректерді интернеттен компьютерге жіберу қажет, жүктелетін 
арналардың саны аз, ал жүктеу саны үлкен.

8-тарау. WLAN -жіберу технологиясы

▽▽▽ ▽ ▽  ▽    ▽     ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

№12  жаттығудың шешімі
CSMA/CA

10.2 Жаттығуларды шешу
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10.3.  Формулалар

Деректерді беру уақыты
 
t =  

D

      C
D биттердегі деректер Саны
С бит арнасының өткізу қабілеті

Вакуумдағы жарық жылдамдығы:
c0 = 3 · 108 м/с

Номиналды тарату жылдамдығы:

NVP = k · 100 =  
c
  · 100

                           c0

Қысқарту коэффициенті:

k =  
c

       c0

Сигналды ортада тарату жылдамдығы:

c = c0 ·  
NVP     электр өткізгіштерде  

             100

c =  c0     жарықта
       n

Вакуумдағы N = 1 сыну көрсеткіші

Спектрлік тиімділік

SE =  
C

  =           
сыйымдылығы арнасы      в    bбит/с

          В                 Желінің өткізу қабілеті                  Гц

Екілік сигналдар үшін Шеннон-Хартли теоремасындағы ар-
наның өткізу қабілеті: CN = 2 · B bps
Шусыз желі арнасының сыйымдылығы:

CN = 2 · B · log2(L) bps

L мүмкін таңбалар саны нақты желі арна сыйымдылығы:

Cs =  B · log2 (1 +  S ) bps
                             N
Кабель ұзындығы

2
І  =   

tec_ho 
2

   · c =   
tec_ho    · NVP  · c 0  = tp · NVP  · c 0
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10.3 Формулалар

 √
_

ZW  = 
C
   _L        √

_

bzw.  ZW  = 
C ‘
   L_‘      

_
ZW  =  √  √

_

 ZL · ZK   =  
I L
   U_L    ·

U_K

I K

Бос жүрістің ZL импедансы
ZK қысқа тұйықталу кедергісі

демпфирлеу

D =   
U Ausgang

U Ei_ngang
     oder  _ 

P 2
D =   

P1   

Өшу
Желідегі шығындар:

a  = 10 · lg   
P Eing_ang

PAusgang
   dB

a  = 20 · lg   

снеббер
U Ei_ngang

U Ausgang
   dB

Айқас кедергілер

бос жүріс: r = 1; дұрыс толтырылған: r = 0; қысқа тұйықталу: r 
= -1

Модуляция
AM-модуляция жылдамдығы:

m =  
ÛM

        ÛT

FM-модуляция жылдамдығы  :
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10.4.  Кестелер
10.4.1.  Децибел
Дб теріс мәндері өзара факторлар береді. мысал: 3 dB  1000, 
–3 dB  1/1000

фактор 1 √2 2 4 10 20 100 1000 104

Қуаты дб 0 1,5 3 6 10 13 20 30 40
Кернеу дб 0 3 6 12 20 26 40 60 80

фактор 105 106 107 108 109 1010 1011 1012
Қуаты дб 50 60 70 80 90 100 110 120
Кернеу дб 100 120 140 160 180 200 220 240

Дб есептеу:
Коэффициенттер көбейтіледі, бұл дб мәнін қосады! Коэффи-
циент  40 000 = 4 • 10 000 = 2 • 2 • 10 • 10 • 10 • 10
     3 дб + 3 дб + 10 дб + 10 дб + 10 дб + 10 дб
     = 46 дб

10.4.2.  TCP және ПДХ порттары
Unix компьютерлеріндегі порттар тізімін мына жерден табуға 
болады: / etc / services. Windows NT в машиналарында: \%\
system32\drivers\etc\services.

10.3-кесте. Порттар тізімі

Порт номері Белгісі Ескерту
20 ftp-data FTP деректер арнасы
21 ftp-ctrl FTP үшін басқару арнасы
22 ssh Secure Shell (Telnet сияқты, бірақ 

шифрланған түрде)
23 Telnet терминалдың эмуляциясы
25 SMTP Электрондық пошта
53 DNS IP-адрестердегі атауларды шешу

67 DHCP клиенттерге IP-адрестерді автоматты 
түрде тағайындау

80 HTTP веб-сервер
110 POP3 Post Office Protocol, пошталық трафик
123 NTP Желілік уақыт ХАттАмАсЫ, уақытты 

синхрондау
143 IMAP Электрондық пошта трафик
443 HTTPS Веб-сервер шифрланған

1521 Oracle Oracle деректер базасына кіру
1723 VPN Витроник жеке желілер
3306 MySQL MySQL деректер қорына кіру

3389 RDP Қашықтағы Windows үстеліне кіру, 
Windows терминал қызметтері

5190 ICQ ICQ жедел хабарлар бағдарламасы
5432 PostgreSQL PostgreSQL деректер базасына кіру
6667 IRC Чат-сервері

10 Қосымша
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10.4 Кестелер

10.4.3.  Ethernet хаттамаларының кейбір типтері  

10.4-кесте. Ethernet хаттамаларының түрлері

тип Мәні
0x0800 IP Version 4

0x0806 ARP Address Resolution Protocol

0x8100 VLAN-Tag

0x8138 Novell

0x8892 PROFINET (Echtzeit Ethernet)

0x88A4 EtherCAT (Echtzeit Ethernet)

0x86DD IP Version 6

0x8906 Fibre Channel over Ethernet

10.4.4. Цифрлық көріністер екілік және ондық префиктер 
            
10.5-кесте. Көріністер саны

Ондық негіз Екілік негіз сегіздік негіз Он алтылық негіз

0 0000 0000 0 0
1 0000 0001 1 1
2 0000 0010 2 2
3 0000 0011 3 3
4 0000 0100 4 4
5 0000 0101 5 5
6 0000 0110 6 6
7 0000 0111 7 7
8 0000 1000 10 8
9 0000 1001 11 9
10 0000 1010 12 A
11 0000 1011 13 B
12 0000 1100 14 C
13 0000 1101 15 D
14 0000 1110 16 E
15 0000 1111 17 F
16 0001 0000 20 10
17 0001 0001 21 11
18 0001 0010 22 12
31 0001 1111 37 1F
32 0010 0000 40 20

100 0110 0100 144 64
128 1000 0000 200 80
200 1100 1000 310 C8
255 1111 1111 377 FF
256 1 0000 0000 400 100
257 1 0000 0001 401 101
1000 11 1110 1000 1750 3E8
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Екілік және  ондық префикстер
префикс – бұл өлшем бірлігі алдында болатын префикс. Жалпы пре-
фикстер ондық жүйеге негізделген және 10 негізге еселенген. бинарлық 
технологияның префикстерімен қателер мен сәйкессіздіктерді болдыр-
мау үшін бинарлық префикстер 1998 жылы стандартталған. бұл екілік 
префикстер әдеттегі 10 префикстерден ауытқулары бар. «би» бұл екілік 
префикс екенін көрсетеді.

екілік префикс

10.6-кесте: Екілік префикс

Атауы таңбалар мәні

Кибиi ki 210 = 10241 = 1024

меби Mi 220 = 10242 = 1 048 576

Гиби Gi 230 = 10243 = 1 073 741 824

Итбие Ti 240 = 10244 = 1 099 511 627 776

пеби Pi 250 = 10245 = 1 125 899 906 842 624

Эксби Ei 260 = 10246 = 1 152 921 504 606 846 976

Зеби Zi 270 = 10247 = 1 180 591 620 717 411 303 424

Йоби Yi 280 = 10248 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

Ондық префикстер

Ондық префикстер – ондық жүйеге негізделген қарапайым префикстер.

10.7-кестесі. Ондық префикстер

Атауы таңбалар мәні

Кило k 103 = 10001 = 1 000

мега M 106 = 10002 = 1 000 000

Гига G 109 = 10003 = 1 000 000 000

тера T 1012 = 10004 = 1 000 000 000 000

пета P 1015 = 10005 = 1 000 000 000 000 000

Экса E 1018 = 10006 = 1 000 000 000 000 000 000

Зета Z 1021 = 10007 = 1 000 000 000 000 000 000 000

Йота Y 1024 = 10008 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000

Ондық және екілік префикстер бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. 
мысалы, маркетингтік себептер бойынша қатты диск өлшемі ондық 
префикспен беріледі, себебі бұл қатты диск сыйымдылығын арттыруға 
алып келеді.

10 Қосымша
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10.4 Кестелер

Келесі кесте қорытынды шарттар мен қателерге шолу жасайды.

10.8-кесте. Ондық және екілік префикстер арасындағы айырмашылық

Қатынасы Дек: бин мысал пайыздар %
килобайт: кибайт 0,976 100 kB = 97,6 kiB +2,4
мегабайт: мибайт 0,954 100 MB = 95,4 MiB +4,9
гигабайт: гибайт 0,931 100 GB = 93,1 GiB +7,4
терабайт: тибайт 0,909 100 TB = 90,9 TiB +10,0
петабайт: пибайт 0,888 100 PB = 88,8 PiB +12,6
эксабит: эйбит 0,867 100 EB = 86,7 EiB +15,3
зетабайт: зибайт 0,847 100 ZB = 84,7 ZiB +18,1
йоттабит: ибит 0,827 100 YB = 82,7 YiB +20,9



Барлық құқығы қорғалған. Кітапты немесе оның кез келген бөлігін элек-
трондық не механикалық түрде, фотокөшірме түрінде, компьютерлік 
жадыда жазба түрінде көшіруге, сондай-ақ кез келген ақпараттық 
жүйеде баспа рұқсатынсыз пайдалануға тыйым салынады. Кітапты 
немесе оның бөлімдерін баспа рұқсатынсыз көшіру, көбейту және басқа 
да түрде пайда лану заңсыз болып табылады және әкімшілік, азаматтық 
жауапкершілікке тартылады.

«Кәсіптік білім» сериясы 

Компьютерлік желілер

Оқулық



Аударған Салтанат Есқалиева 

Редакторы Н. Бимағанбетова 
Техникалық редакторы Э. Заманбек 

Көркемдеуші редакторы Ж. Қазанқапов 
Дизайнері А. Күнтуова 

Корректоры А. Абдрахманова 
Компьютерде беттеген Ұ. Бердібекова

басуға 24.10.2019 қол қойылған. 
пішімі 60х90 1/16. Офсеттік басылыс. 

Шартты баспа табағы 16,5. 
таралымы 50 дана. тапсырыс № 207 



«Фолиант» баспасы 
010000, Нұр-сұлтан қ., Ш. Айманов көшесі, 13 

тел./факс: 39-60-70, 39-54-59, 39-72-49 

«Регис-ст полиграф» баспаханасында басылды 
010000, Нұр-сұлтан қ., Ш. Айманов көшесі, 13


