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АҢДАТПА 

 

 

Бұл дипломдық жобада қолданушылардың байланыс каналдарына 

байланысты жылдамдықты арттыруға деген талаптары мен сұраныстарына 

арналған корпоративтік желілердің жүйелерінің ұсыныстары мен шешімдері 

қарастырылған. Бұл дипломдық жобада ұсынылатын қызметтер спектрін 

кеңейтудің, қызмет көрсету сапасын жақсартудың және жылдамдықты 

арттырудың қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады. Cisco Packet Tracer 

және Microsoft Visio бағдарламаларының көмегімен жасалынған схемалар мен 

суреттер жобада көрнекі материалдар ретінде пайдаланылды. 

Дипломдық жобаны зерттеу нәтижесі бойынша түйіндемелер және 

ұсыныстар келтірілді. Қойылған міндеттерді шешу толықтығы бағаланды, 

қарастырылатын зерттеу объектілері бойынша нақты ұсыныстар әзірленді. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

 

В данном дипломном проекте предусмотрены типы и решения 

корпоративных сетей, рассчитанных на требования и запросы пользователей к 

повышению скорости в зависимости от каналов связи. В данном дипломном 

проекте рассматриваются современные проблемы расширения спектра 

проектируемых услуг, улучшения качества обслуживания и повышения 

доступности. Схемы и изображения, созданные с помощью Cisco Packet Tracer 

и Microsoft Visio, были использованы в качестве наглядных материалов в 

проекте. 

По результатам исследования дипломного проекта были приведены 

резюме и рекомендации. Оценена полнота решения поставленных задач, 

выработаны конкретные предложения по рассматриваемым объектам 

исследования.  



ABSTRACT 

 

 

In this thesis provides the types and solutions of corporate networks, designed 

for the requirements and user requests to increase the speed depending on the 

communication channels. In this thesis project deals with modern problems of 

expanding the range of projected services, improving service quality and increasing 

accessibility. Schemes and images created using Cisco Packet Tracer and Microsoft 

Visio were used as visual material in the project. 

According to the results of the research of the thesis, summaries and 

recommendations were given. The completeness of the solution of the assigned tasks 

was evaluated, specific proposals were developed for the objects of study under 

consideration. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы «Талдықорған қаласындағы облыстық 

аурухананың корпоративтік желісін жаңғырту». Байланыс каналдары арқылы 

берілетін ақпараттардың көлемі күн сайын ұлғаяды. Бір қолданушыға шаққанда, 

өткізу жолағы ұлғайып келеді. Желі қажетті ақпараттық қауіпсіздіктерді талап 

етеді. Қолданушылардың байланыс каналдарына байланысты жылдамдықты 

арттыруға деген талаптары мен сұраныстарына арналған корпоративтік 

желілердің жүйелерінің ұсыныстары мен шешімдері қарастырылған. 

Телекоммуникация қызметтерін интеграцияланған ұсыну қазіргі таңда 

корпоративті желілерде оңтайлы түрде жүзеге асырылуда. Олардың ең бастысы 

тарату жылдамдығына қойылатын талаптар болып табылады. Бұл желіні дамыту 

және ұйымды корпоративтік желіге «жұлдызша» тәсілін қолдану арқылы 

қосамын. Желіні жаңарту мақсатында HSRP, STP және тағы да басқа 

технологияларды қолданамын. 

Дипломдық жұмысқа орталықтандырылған корпоративтік желіні 

ұйымдастыру, оның әр түрлі спектрлі, осы желіні пайдаланушылар үшін сапалы 

және қолжетімді қызметтері қазіргі заманғы телекоммуникациялық саладағы 

негізгі міндеттерді анықтау мақсаты қойылған. Зерттеу мақсататтарына жету 

үшін мынадай талаптар қарастырылады: 

Бірінші, зерттеу пәні ғылыми, статистикалық, анықтамалық ақпарат 

негізінде мұқият талдалады. Талдықорған қалалық ауруханасындағы интернет 

провайдерге байланысты деректер қарастырылып, ең тиімді таңдалған және 

жобалау кезінде негізгі міндеттер ұсынылады. 

Екінші, статистикалық, ғылыми және практикалық әдебиеттер негізінде 

зерттелетін мәселенің теориялық аспектілері қарастырылады. Cisco 

құрылғыларын таңдау себебі, аурухана желісінің құрылымы және желіде 

қолданылатын негізгі параметрлері қарастырылады. 

Үшінші, практикалық, ғылыми және статистикалық әдебиеттер негізінде 

таңдалынған құрылғылар мен магистральды кәбілдің түріне арналған 

кеңейтілген параметрлерге, сондай-ақ IP-адрестерді тағайындау процесіне 

қысқаша шолу ұсынылған. 
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1. Корпоративтік желіні жаңарту жолдарын қарастыру 

 

1.1 Желілерді талдап, корпоративтік желінің құрылғылары мен 

оның ерекшеліктерін қарастыру 
 

 

Локальды желі бірнеше компьютерлерді біріктіру үшін пайдаланылады. 

Локальды желі белгілі бір аймақтағы (бір мекемеде, бір бөлмеде, зауытта 

немесе бекетте т.с.с) компьютерлерді біріктіреді. Барлық компьютерлерді 

физикалық ортаға біріктіріп, белгілі бір мәліметтерді жіберу үшін, 

корпоративтік желі құрылғысы пайдаланылады. 

Көптеген ірі мекемелер желісіндегі орналасқан ақпараттарды бөтен 

адамдардың қол сұғуынан сақтап қалу үшін осы мекемеге тиісті өз желілерін, 

яғни, корпоративтік желіні құрайды. Тек осы кәсіпорынның қызметкерлері ғана 

корпоративтік желіліердің пайдаланушысы бола алады. Корпоративтік желілер 

басқа қолданушылар мен ұйымдарға қызмет жасамайды. 

Корпоративтік желілер мына түрлерге ажыратылады: 

1. Глобальды 

2. Локальды 

Локалды корпоративтік желілер бір-біріне жақын тұрған бірнеше 

мекемелерде ұйымдастырылады. Оларды құру мен ұйымдастыру үшін 

техникалық пен интеллектуалды потенциалдарын іске қосуға тура келеді. Көп 

деңгейлі локальды желіні құру үшін арнайы желілік жабдықтар қажет. Олар: 

маршрутизаторлар, коммутаторлар қолданылады. Компьютерлер мен желілік 

жабдықтарды бірыңғай компьютерлік желілерге біріктірудің бірнеше жолы бар: 

сымды, оптикалық және сымсыз байланыс. Жергілікті желіні пайдаланудың 

артықшылығы – бұл желіге біріктірілген кез келген құрылғылардағы 

артықшылықтар. Бұл құрылғылар бір интернет байланысын бірге пайдалана 

алады, бір-бірімен файлдарды бөлісіп, ортақ принтерлерде басып шығара 

алады. 

Кәсіпорынның үлкендігіне байланысты, сонымен қатар шешілетін 

мәселелердің әртүрлілігіне байланысты мынадай бөлінеді: 

Бөлім желілері – бұл кәсіпорынның бір бөлімінде жұмыс істейтін шағын 

топ қызметкерлері қолданатын желілер. Бұл қызметкерлер жалпы міндеттерді 

шешеді, мысалы, маркетингпен айналысады немесе бухгалтерлік есептерді 

жүргізеді. 

Бөлімдер желісінің басты мақсаты – жергілікті ресурстарды бөлу болып 

табылады. Жергілікті ресурстар болып лазерлік принтерлер мен модемдер, 

деректер, қосымшалар болып табылады. Бөлімдер желілерінде бір немесе екі 

файлдық серверге ие және 30 пайданушыдан артық болмайды. Сонымен қатар 

бөлім желілері ішкі желілерге бөлінбейді. Бұл желілерде кәсіпорын трафигінің 

көп бөлігі оқшауланады. Бөлім деңгейіндегі желіні басқару міндеттері өте 

қарапайым: жаңа пайдаланушыларды қосу, қарапайым істен шығуларды жою, 

жаңа тораптарды инсталляциялау және бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа 
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нұсқаларын орнату. Мұндай желіні әкімші міндеттеріне арналған қызметке өз 

уақытының бір бөлігі ғана басқара алады. Ең жиі бөлім желісінің 

администраторы арнайы дайындыққа ие емес, бірақ барлық компьютерлердің 

жетік білетін бөлімде адам болып табылады және ол желілерді 

әкімшілендірумен айналысады. 

Кампустар желісі «campus» – студенттік қалашық мағынасындағы 

ағылшын сөзінен өз атауын алды. Университет аумағында бірнеше кішігірім 

желілерді бір үлкен желілерге қосу керектігі пайда болды. Қазіргі кезде бұл 

мағына студенттік қалашықпен байланыстырылмайды, кез келген ұйымдар мен 

кәсіпорындардың желілерін белгілеу үшін пайдаланылады. 

Кампустар желілерінің негізгі ерекшеліктері мыналар болып табылады. 

Бұл типтегі желілер жеке ғимарат маңында немесе бірнеше шаршы километрге 

аумақты жабатын бір аумақ шегінде бір кәсіпорынның түрлі бөлімдерінің 

көптеген желілерін біріктіреді. Бұл ретте кампустардың желілеріндегі 

жаһандық қосылыстар пайдаланылмайды. Мұндай желі қызметтері бөлім 

желілері арасындағы өзара іс-қимылды, кәсіпорынның жалпы деректер қорына 

қолжетімділікті, доғарғы жылдамдықты модемге және жоғарғы жылдамдықты 

принтерге қолжетімділікті қамтиды. Нәтижесінде кәсіпорынның қызметкерлері 

басқа бөлімдердің кейбір файлдары мен тораптарының ресурстарына қол 

жеткізе алады. 

Дәл осы кампус желісі деңгейінде біртекті емес аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді интеграциялау мәселелері туындайды. 

Компьютерлердің, желілік операциялық жүйелердің, желілік аппараттық 

қамтамасыз етудің түрлері әр бөлімде әр түрлі болуы мүмкін. Осыдан 

кампустардың желілерін басқару қиындықтары туындайды. Бұл жағдайда 

әкімшілер неғұрлым білікті болып, ал желіні жедел басқару құралдары 

анағұрлым жетілдірілген болуы керек. 

Корпоративтік желілер – кәсіпорын ауқымындағы желілер деп те 

аталады. Кәсіпорын ауқымындағы желілер жеке кәсіпорынның бүкіл 

аумақтарындағы көптеген компьютерлерді біріктіреді. Пайдаланушылар мен 

компьютерлердің саны мыңдаған, ал серверлер саны жүздеген болуы мүмкін, 

жекелеген аумақтардың желілері арасындағы қашықтық жаһандық 

байланыстарды пайдалану қажет болатындай болуы мүмкін. Алыстағы 

локальды желілер мен жеке компьютерлерді корпоративтік желіде қосу үшін 

әртүрлі телекоммуникациялық құралдар, сонымен қатар телефон арналары, 

радиоарналар, спутниктік байланыс пайдаланылады. Корпоративтік желіні 

телекоммуникациялық ортада жүзетін «локальды желінің аралы» түрінде 

ұсынуға болады. 

Кәсіпорындардың желілері жеке кәсіпорындардың бүкіл аймағындағы 

компьютерлердің барлығын біріктіреді. Корпоративтік желілерге мыналар 

тиесілі: 

– Глобальды байланыстың пайдаланылуы филиалдардың желісінде 

коммуникациялық құралдардың көмегімен біріктіріліп, соның ішінде 

радиоканалдар, телефон каналдары және ғарыштық байланыс; 
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– Гетерогендік жоғарғы дәрежесі компьютерлердің, 

телекоммуникациялық құралдардың, операциялық жүйелер мен үстемелердің 

әртүрлі типтері; 

– Масштабтылық – көптеген қолданушы компьютерлер, жүздеген 

серверлар, сақталатын және жіберілетін байланыстың үлкен көлемі, көптеген 

әртүрлі үстемелер. 

Корпоративтік желінің негізгі мүмкіндігі – жоғарғы жылдамдықта 

мәліметтермен алмасу. Дегенмен, ол жалғыз ғаны айырмашылығы емес, 

мысалы, мәліметтерді жеткізу кезінде қателердің аз мөлшерде болуы. Сол 

себепті де, корпоративтік желілер міндетті түрде сапалы байланыс желілерін 

пайдаланады. 

Жұмыс кезінде мәліметтердің ауысуы – жүйе мінездемелерінің негізгісі 

болып табылады. Егер де желілерде пайдаланатын мәліметтер алмасуын 

басқару механизмі эффективті болмаған жағдайда, компьютерлер мәліметтерді 

жіберу үшін өз кезектерін біраз күиіп қалуы мүмкін, егер тіпті содай кейін де 

мәліметтерін өте жоғарғы жылдамдықта немесе ешқандай қатесіз жібере 

алатын болса, желілік жүйелерге қосылуын күту кезінде өткізіп алған уақытта 

желі пайдаланушысының талаптарына сәйкес болмауы да мүмкін. 

Мәліметтердің алмасуын бақылайтын кез келген механизм желілерге 

қанша компьютер жалғанатыны алдын ала белгілі болатын болған жағдайда 

ғана жұмыстың барлығы және сапалы орындалуына жауап бере алады. 

Желілерге ойдағыдан көп абоненттер қосылып жатқан жағдайда, әрбір 

механизм істен шығады. Сонымен қатар, желілер көптеген компьютерле 

қосылған жүйелерді айтамыз, ал стандартты порттар арқылы жалғанған екі 

компьютерлерді желілер деп айта алмаймыз [1]. 

 

 

1.2 Корпоративті желілерді пайдаланудың артықшылықтары және 

кемшіліктерін қарастыру 

 

 

Корпоративті желілерді пайдаланудың артықшылықтары: 

– Аумақтық қашықтықтағы бөлімшелер мен өкілдіктері қосатын 

тармақталған инфрақұрылым; 

– Бірыңғай ақпараттық кеңістікті құру; 

– Қызметтік ақпаратты жылдамырақ алу; 

– Кез келген деңгейде есетілікті құру мүмкіндігімен деректерді 

орталықтандыру; 

– Мультимедиалық деректер ағындарын кеңселер арасында өңдеу 

мүмкіндігі; 

– Планетаның кез келген нүктесімен арзан ыңғайлы бейне және 

айдиобайланыс алу; 

– Жеке жергілікті есептеу желісі негізінде бейнебақылау жүйелері. 

– Корпоративті желілерді пайдаланудың кемшіліктері: 
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– Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қиындықтары; 

– Таратылған жүйелер үшін жүйелік және қолданбалы программалық 

қамтамасыздандыруды өңдеудегі проблемалар; 

– Желі арқылы деректерді жіберудің өнімділігі мен сенімділігіне 

байланысты қиындықтар. 

Есептеуіш желілерді пайдалану кезінде таралған жүйенің жеке 

бөлімдерінің пайдалы өзара ұйымдастырылуына байланысты қиындықтар 

туындайды. 

Біріншіден, бұл қиындықтар программалық қамтамасыздандыруда. Атап 

айтқанда: үстемелер мен операциялық жүйелерде. Таралған жүйелерді 

программалау үшін орталық жүйені программалаудан ерекшеленеді. Желілік 

үстемелерді өңдеу үшін әртүрлі көліктерде жүргізілетін бөліктердің біріккен 

жұмыстарын ұйымдастыру үшін қиындатылды. Ең көп қиындық тудыратын 

желінің түйінінде орнатылған программалық қамтамасыздандырудың 

сәйкестігін қамтамасыз ету. 

Екіншіден, компьютерлердің араларындағы байланыс каналдары арқылы 

ақпараттарды тасымалдаумен көптеген қиындықтармен байланысты. Бұл 

жердегі негізгі мәселе болып сенімділікті қамтамасыз етіп жіберетін ақпараттар 

жоғалмау үшін және өнімділікті қамтамасыз етіп, ақпараттармен алмасу 

жарамды тоқтатулармен жүзеге асу болып табылады. 

Үшіншіден, автономды түрде жұмыс жасайтын компьютерге қарағанда 

есептеуіш желілерінде шешу қиын болатын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

байланысты мәселелер. 

Сонымен қатар, әлі де көптеген кемшіліктер мен артықшылықтар 

келтіруге болады. Бірақ, желілердің жаппай таралуының даусыз дерегі болып 

желілерді тиімді пайдаланудың басты мәселесі болып табылады. Бүгінгі кезде 

дербес компьютерлердің бірсегментті желісіз кәсіпорын табу өте қиын. Себебі, 

көптеген жұмысшылар станциялары және де ондаған серверлері бар желілер 

көбейіп барады. Кейбір ірі ұймдар мыңдаған километрлерге көшірілген 

филиалдарын қосатын жеке глобальды желілерді иемденіп жатыр. Нақты 

жағдайларда желі жасап шығарудың өздік негіздері болған. 

 

 

1.3 Корпоративтік желілерді құрудың негізгі принциптерін 

қарастыру 

 

 

Корпоративті желі – бұл корпорация жүйесінде пайдалнылатын түрлі 

қосымшалар арасында ақпараттарды беруді қамтамасы ететін жүйе. Осыған 

байланысты, біз осындай жүйелерді құрудың түрлі тәсілдерін қарастырамыз 

және корпоративті желі ұғымын нақты мазмұнмен толтыруға тырысамыз. Бұл 

ретте біз желі барынша әмбебап болуы тиіс деп есептейміз, яғни қолда бар және 

болашақ қосымшаларды ең аз ықтимал шығындар мен шектеулермен 

біріктіруге жол беру керек. 
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Корпоративтік желі әдетте аумақтыққа бөлінген, яғни бір-бірінен едәуір 

алшақ орналасқан кеңселерді, бөлімшелерді және басқа да құрылымдарды 

біріктіретін болып табылады. Корпоративтік желі тораптары жиі әртүрлі 

қалаларда, кейбір кездері елдерде орналасқан. Мұндай желі салынатын 

принциптер бірнеше ғимараттарды қамтитын жергілікті желіні құру кезінде 

қолданатындардан айтарлықтай ерекшеленеді. Негізгі айырмашылық аумақтық 

бөлінген желілер жергілікті баяу жалға алынған байланыс желілерін 

пайдаланады. Егер жергілікті желіні құру кезінде негізгі шығындар жабдықты 

сатып алуға және кәбілді төсеуге тура келсе, онда аумақтық бөлінген желілерде 

құнның ең маңызды элементі деректерді беру сапасы мен жылдамдығының 

артуымен жылдам өсетін арналарды пайдалану үшін жалдау ақысы көрсетіледі. 

Бұл шектеу принципі болып табылады және корпоративтік желіні жобалау 

кезінде берілетін деректердің көлемін азайту үшін барлық шараларды қолдану 

қажет. 

Қосымшаларды біз мұнда жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету – 

деректер базасы, пошта жүйелері, есептеу ресурстары, файлдық қызмет және 

т.б ретінде түсінеміз. Корпоративтік желінің негізгі міндеттері әртүрлі 

тораптарда орналасқан жүйелік қосымшалардың өзара іс-қимылы және оларға 

қашықтықтағы пайдаланушылардың қол жетімділігі болып табылады. 

Корпоративтік желіні құру кезінде шешуге тура келетін бірінші мәселе – 

байланыс арналарын ұйымдастыру. Егер бір қала шегінде бөлінген желілерді, 

оның ішінде жоғары жылдамдықты желілерді жалға алуға сене алатын болса, 

онда географиялық қашықтағы тораптарға көшу кезінде арналарды жалға алу 

құны жай астрономиялық болып табылады, ал олардың сапасы мен сенімділігі 

көбінесе жоғары емес болып табылады. 

Бұл қиындықтың табиғи шешімі қазіргі жаһандық желілерді пайдалану 

болып табылады. Бұл жағдайларда кеңселерден желілінің жақын тораптарына 

дейін арналарды қамтамасыз ету жеткілікті. Міндетін ақпарат жеткізу 

тораптары арасындағы ғаламдық желісі бұл ретте өз мойнына алады. 

Корпоративтік желілерді жобалау мынадай кезеңдерден тұрады: 

– Корпоративті желінің физикалық моделін құрастыру. Корпоративтік 

желілердің физикалық модельдері техникалық және бағдарламалық 

құрылғылардың сипаттамасы және байланысу тәсілдері болып табылады. 

– Корпоративтік желілердің техникалық модельдерін жасау. Техникалық 

модель – корпоративтік желілерде жобаны іске асыру үшін керек техникалық 

құралдардың жиынтығы. Мұндай кезеңде аппараттық және бағдарламалық 

құрылғылардың функционалдық жиынтығы сияқты желілердің техникалық 

параметрлері анықталды. Осылай протоколдары таңдалынған желілердің 

техникалық моделі, желілік құрылғылары техникалық модельдерде алынатын 

техникалық параметрлерге сәйкес таңдалынады. Бұл кезеңнің орындалуының 

нәтижесі ретінде құрылымдық схемалар, параметрлер және желілердің жұмыс 

істеу алгоритмі қолданылады. 

– Кәсіпорындардың бизнес модельдерін құрастыру. Кәсіпорынның 

бизнес моделі және функционалдық моделі өндірістің әкімшілік пен қосалқы 
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бизнес процестерін, кезеңдердің арасындағы ақпараттық және иерархиялық 

ағындарды баяндайды. Оларды байланыстыратын өндірістік жүйенің, 

ақпараттық объектілер мен орталардың құрылымдық функциясын жібереді. 

– Корпоративтік желілерді оптимизациялау және модельдеу. Бұл 

кезеңдегі модельдеу корпоративтік желінің жұмыс жасау мінездемесін 

оптимизациялау мен бағалау мақсатымен жүргізіледі. 

– Корпоративтік желілерді тестілеу. Осы кезеңде келісімшарттарда 

көрсетілген керекті сынақтар өткізілуі қажет. 

– Корпоративтік желіні жөндеу мен орнату. Осы кезеңде 

конфигурациялауды басқаруды реттеу құрылғыларды жөндеу мен орнату үшін 

қызметкерлер үйретіледі. 

– Талаптарды талдау. Осы кезеңде кәсіпорынның мақсаттары құрылады. 

– Корпоративтік желілерді қолдану мен сүйемелдеу. Соңғы кезеңде 

нақты орнатылған уақыт жоқ, ол үздіксіз қозғалысты білдіреді [8]. 

 

 

1.4 Корпоративтік желілердің сапасының параметрлерін қарастыру 

 

 

Бүгінгі таңда корпоративтік желілер пайдаланушылардың үнемі ұлғайып 

отыратын талаптары деректерді жіберудің жылдамдығы мен кідірулерге 

сезімталдығы, пакеттердің бұрмалануы мен жоғалуы жоғарғы жылдамдықты 

жаңа технологиялар мен қызмет көрсету сапасының механизмдері пайда болды. 

Корпоративтік желілердің басты параметр сапаларын қарастырамыз: 

– Желілердің өткізу қабілеті – бұл көптеген ақпаратты желілерге қосылу 

арқылы берілуі мүмкін екендігін сипаттау үшін қолданылады. 

– Transmission Control Protocol (TCP) – деректер беруді басқаруға 

арналған интернет деректерін берудің негізгі хаттамаларының бірі. 

– Трафик пішінінің мінездемесі – трафик пішінінің мінездемесі арқылы 

желілердегі жүктемелердің өзгерістерін сипаттайды. 

– Жеткізу уақыты – екі бағыттардағы жүріс мерзімі. Мұндай шама бір 

ағынның жұмыс өнімділігіне әсер етіп, 0-ден 2000 ms дейінгі диапазондарда 

өзгере алады. Пакеттерді жеткізу мерзімінің бірдей еместігі, жеке 

қосымшалардың жұмыстарына әсер ететін шамалар, мысалы, тура қазіргі кезде 

техникалық объектілерді басқару немесе мультимедиялық ақпараттарды 

жіберуші қосымша. 

 

 

1.5 Корпоративтік желілерде пайдаланылатын технологиялар 

 

 

– Digital Subscriber Line (DSL) – жергілікті клиенттерге онлайн 

қатынауды қамтамасыз ету үшін кәбілді интернетпен бәсекелесетін жоғарғы 

жылдамдықты интернет-сервис. Ол телефонның стандартты мыс желілері 
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бойынша жұмыс істейді, бірақ dial-up қарағнада көп есе жылдам. Сонымен 

қатар, dial-up қарағанда, DSL (Digital Subscriber Line – жоғары жылдамдықты 

интернет сервис) телефон желі байланыспайды. Телефон байланысын ортақ 

пайдалану арқылы қолданушыларға желі арқылы саяхаттап, телефонды бір 

уақытта пайдалануға мүмкіндік береді. 

– Талшықты-оптикалық байланыс желісі – бұл байланыстың түрі. Бұл 

кезде ақпарат «оптикалық талшық» атауымен оптикалық диэлектрлік беріледі. 

Оптикалық талшық қазіргі уақытта ақпараттарды беру үшін ең жетілдірілген 

физикалық орта, сондай-ақ, үлкен ақпарат ағындарын едәуір қашықтыққа беру 

үшін ең перспективалы орта болып саналады. 

– GPRS (General Packet Radio Service) – ұялы байланыс арқылы пакеттік 

деректерді беру технологиясы. Қызметтің мәні болып тұрақты қосу арқылы 

GPRS-телефон немесе GPRS-модем, интернет желілері болып саналады. Кез-

келген GPRS бар Groupe Special Mobile (GSM) – глобальды жүйе терминалы 

көмегімен бүкіл протоколдардың қолдауы арқасында, корпоративтік желілерге 

мобильді қолданушының қолжетімділігі. 

– IP (Internet Protocol) – желілік дейгейдің хаттамасы және арналар 

коммутациясы негізінде қосылыстарды ұйымдастыратын хаттамаларға жатады. 

Оның басты міндеті – деректерді беру, оның ішінде интернет желісіне қатынау 

кезінде қарастырылады. IP қосылыстарды ұйымдастыру принципі келесідей: 

көзден түсетін ақпарат шағын үлестерге, яғни ұяшықтарға кесіледі және олар 

ұзындыққа тең болуы мүмкін емес. 

– Спутниктік шешімдер каналдар желілерін оперативті түрде 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

 

 

1.6 Корпоративтік желілердің аурухана үшін қажеттілігі 

 

 

Бүгінгі таңдағы заманауи ауруханалар инженерлің жүйемен қамтылған. 

Жүйелердің көп болғандығы ауруханадағы науқастардың жоғарғы 

қауіпсіздіктерін қамтамасыз етуіне байланысты болатын болса, екінші жағынан 

қызмет етуші қызметкерлердің және медициналық қызметкерлердің бос уақыт 

шығындауын азайтып, науқастарды емдеу мен оларға қызмет көрсету 

сапаларын арттыру болып табылады. Осының барлығы адамдардың өмірлері 

мен денсаулықтарын сақтауға мүмкіндік береді. 

Одан басқа, ауруханалардан басқа денсаулық сақтау мекемелерінде 

инженерлік жүйелердегі орнату керектігі ведомствалық нормалар мен 

ережелермен сәйкес реттелінеді. 

Барлық заманауи мекемелер байланыс жүйелерімен байланыс жасайды. 

Байланыс жүйелері үлкен блоктармен пассивті және активті желілік 

құрылғылар болып ажыратылады. Пассивті құрылғыларға компьютерлік, 

телефондық желілерді кәбілдік орнату жатады. Олар қазіргі кездегі заманға 

байланысты құрылымдалған кабельдік жүйеге біріктірілген. 
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Телефондық байланыстардан бөлек қазіргі заманауи мекемелердің 

телефондық станциялары конференц-байланыс, селекторлы жиналыс 

мүмкіндігі, ескере кететіні тек ғана ішкі абонеттер емес, қашықтықтағы және 

ұялы телефондардағы абоненттермен, келіп тұрған қоңырауларды топтық өңдеу 

– түскен қоңырау бос қызметкерге қайтадан бөлінеді, сөйтіп сізге хабарласу 

қолжетімді болады, бұл регистратура, қоңырауларды қайтадан бағыттау, 

дәрігерлерді үйге шақыру сияқты қызметтерге өзекті нәрсе болып табылады. 

Жергілікті есептеуіш желілер көп мекемелерге қолайлы мүмкіндіктер 

сыйлайды, соның ішінде медициналық мекемелерге мыналарды ұсынады: 

науқастардың электрондық карталарын, яғни дәрігерге науқас жайында бүкіл 

ақпараттар қажет болған жағдайда электрондық түрде келеді. Қағаз карталар 

жойылады, науқастың барлық тағайындаулары мен процедуралары ескеріледі, 

телемедицина – бұл ауруханалардың штаттық кестесімен қашықтықтан 

консультация жасау мүмкіндігі. 

Активтік желілі құрылғы сымсыз байланыс кабельсіз толықтай жұмыс 

жасай алмайды, сол себепті құрылымдалған кабельдік жүйесіз болмайды. 

Құрылымдалған кабельдік жүйелер кәдімгі кабельдік желілерге қарағанда 

оргтехниканы, компьютерлерді, медициналық құрылғылар мен телефондарды 

қосуға арналған нүкте. Одан басқа тек ғана құрылымдалған кабельдік жүйелер 

ғана қазіргі кезде қолданылатын деректер мен дыбыстарды жіберу 

технологиялық тұрғыдан 16 жылдан аз емес «беріктілік заңы» бар, бұл барлық 

қолданыс кезінде іске қосылатын жаңа құрылғыларды ауыстырмауға мүмкіндік 

береді. 

 

 

1.7 Тапсырманың қойылымы 

 

 

Хакерлік шабуылдар бүкіл әлем бойынша орын алады және олардың 

кейбірі ауруханаларға бағытталған, кейіннен бұл науқастардың жеке 

медициналық деректері ұрлануы мүмкін. Менің ойымша, олар құпия ақпарат 

болуына байланысты үшінші тұлғаларға жарияланбауы тиіс. 

Көптеген сарапшылардың пайымдауынша, жеке медициналық деректерді 

ұрлау саны өсуде, өйткені бұл құқық бұзушылық түрі зиянкестерге үлкен пайда 

әкеледі, ал электрондық медициналық карталарды пайдаланудың өсуімен 

мұндай деректер қолжетімді болады. 

Алаяқтар үшін кез келген ақпараттың құндылығы ол үшін қанша ақша 

түсуімен анықталады. Ал науқастар туралы деректерді монетизациялау 

схемасы аз емес. Біріншіден, ақпаратты бастапқы түрде де, базаға жиналған 

түрде де қайта сатуға болады. Екіншіден, науқастарды басқа ЕПМ-ге қызмет 

көрсетуге ауыстыруға болады. Үшіншіден, науқастардың өзінен тікелей ақша 

алуға болады. Төртіншіден, хакерлік шабуылдарда бұл науқастарды емдеуде 

дәрігерлерді жаңылыстырып, медициналық деректер бір-бірімен араласуы 

мүмкін. 
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2. Техникалық бөлім 

 

2.1 Аурухананың телекоммуникациялық ерекшеліктерін қарастыру 

 

 

Талдықорған қаласының облыстық ауруханасының ғимараты 3 қабаттан 

тұрады. Бірінші қабатта 19 стационарлық компьютер орналасқан. Екінші 

қабатта 21 стационарлық компьютер бар. Үшінші қабатта 22 стационарлық 

компьютер бар. Әр жұмыс орнында телефон аппараттары орнатылған. Барлық 

кәбілдер әрбір қабаттың төбесіне кәбіл арнасы бойынша салынған. 

5 санатты UTP стандарты, халықаралық стандартты фирмасының кәбілін 

пайдалана отырып, ҚКЖ монтаждалады. Бұл стандарт төрт жұп мыс кәбілінің 

болуын білдіреді, олардың екеуінде секундына 100 Мегабит жылдамдықпен 

деректерді беру мүмкіндігі бар. Қалған жұптар басқа ҚКЖ тапсырмаларына 

резервтеледі. 

 

 
 

Сурет 2.1 – Талдықорған қаласындағы орнатылған желінің схемасы 

 

Бұл схемада ҚКЖ "шина" топологиясы бойынша салынған. Онда барлық 

желілік элементтер тізбек түрінде бір-біріне дәйекті түрде қосылған. Бұл 

құрылым қазіргі уақытта өзекті емес, себебі желі істен шығуға төзімді емес 

болып келеді. Сол себепті, тізбектегі желілік элементтің біреуі істен шыққан 

жағдайда, сол элементтің артында орналасқан пайдаланушыларда желіге шығу 

мүмкіндігі болмайды. 

Жұмыс орнын ұйымдастыру. ҚКЖ-ның аяғы RJ 45 стандартты 

(компьютер мен телефондарды желіге қосуға арналған сегіз контактілі 

ажыратқыш) розеткалардан тұрады. Розеткалардың блогы соңғы 

U
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U
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U
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пайдаланушыны қосу үшін күш сымдары мен ҚКЖ элементтері орнатылатын 

кабель арнасында қабырға бойында орнатылған жүкқағазда болады. 

Пайдаланушы терминалдарын қосу RJ 45 стандартты патч-кордтарының 

көмегімен жүзеге асырылады [3]. 

 

 

2.2 Корпоративтік желілерге қызмет көрсететін операторды таңдау 

 

 

Талдықорған қаласындағы облыстық аурухана – қозғауды қажет ететін 

және корпоративтік желілерге ие мекеме. Қазіргі таңда желіге техникалық 

қызмет көрсетілуі үшін үш желілік инженермен қамтамасыз етіледі. 

Корпоративтік желіге сапалы қызмет көрсету үшін техникалық қызмет көрсету 

желісінің операторы талап етіледі. Оператор желідегі кідірістің алдын ала 

отырып, желінің үздіксіз жұмысын қадағалауы, белсенді құрылғының 

бағдарламалық жасақтамасын үнемі жаңартып тұруы, құрылғының ақаулығы 

кезінде дереу ақаулықты түзетуі және қажет болған жағдайда құрылғыны 

ауытыруы тиіс. Жобаланатын желіні жобалау және техникалық қызмет көрсету 

үшін жабдықты жеткізуші ретінде мен «Beeline» копаниясын таңдадым. 

«Beeline» – «ВымпелКом» компаниясының сауда маркасы, оның астында 

оның еншілес компаниялары Қазақстанда және ТМД елдерінде 

телекоммуникациялық қызметтер көрсетеді. Атап айтқанда, бұл маркада 

интернет жоғары жылдамдықты ұялы және тіркелген байланыс, сымды және 

сымсыз, IP-телефония қызметтері көрсетіледі. 

Beeline мекемеге қажетті және маңызды міндеттерге сай корпоративтік 

желі құрады. Өз магистральды арналар желісінің арқасында компания сенімді 

және жоғары жылдамдықты сервис алады [10]. 

Таңдалған компания корпоративті ақпараттық желілік 

инфрақұрылымдарды құру және қызмет көрсету бойынша қызметтердің толық 

жиынтықтарын ұсынады. Алдымызға қойған міндеттерді барынша тиімді 

орындау үшін жоғары зияткерлік заманауи шешімдер енгізілуде. 

Компанияның мамандандырылған салаларына келесілерді жатқызсақ 

болады: телекоммуникациялық жабдықтар, монтаждау және баптау, бейне-

конференц байланыс жабдықтарын, ақпараттық-қауіпсіздік жабдықтарын 

жеткізу, корпоративтік және мемлекеттік клиенттерге, жеке кәсіпорындарға 

желілік шешімдерді ұсыну және техникалық қызметтер көрсету. 

Талдықорған қаласында орналасқан облыстық аурухана үшін интернет 

провайдер ретінде «Beeline» менің таңдауыма түсті. Мен провайдерлар жайлы 

мәліметтерді сараптап, «Beeline» біздің желілердің талаптарына сәйкес келе ме 

екендігін анықтаймын. 
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2.3 Корпоративтік жүйе үшін интернетке кіру провайдерін таңдау 

 

 

Интернет-провайдер – интернетке қол жеткізу қызметін, сондай-ақ 

барлық қосымша операцияларды ұсынатын компания немесе ұйым. Бұл 

интернеттің өзі, сервердегі дискілік кеңістік және т.б қазір бұл тізімге барлық 

дерлік интернет-теледидар мен телефонияға қол жеткізу кіреді. 

Интернет-провайдерлерді екі топқа бөлуге болады – бастапқы 

провайдерлер және қайталама. Біріншісі магистральды болып табылады, сғни 

өз интернет желісі немесе магистральдары бар. Екінші топ провайдерлерінің 

арналарын жалға алады және оларды клиенттерге таратады. Әрине, бірінші топ 

провайдерлерінің қызметтерін қосу әлдеқайда тиімді. 

Интернет провайдерінің мүмкіндіктерін пайдалану үшін желі байланысы 

арнасын пайдалануды ұйымдамтыратын оның серверлерінің біріне кіру 

мүмкіндігін алу қажет. 

Интернетті қолданушылар өте көп. Интернетке қатынауды ұсынатын 

компаниялар әлдеқайда аз. Сондықтан, интернет провайдерінің байланыс 

арнасының өткізу қабілетінің кейбір бөлігі ғана беріледі. Қандай бөлік – бұл 

желіге қосылу түріне, сондай-ақ трафиктік жоспарға байланысты болады. 

Интернет-провайдерді таңдау – жауапты және маңызды процесс. Өйткені, 

интернет-провайдердің түріне байланысты таңдалған қызметтердің тиімділігі 

мен сапалы жұмысына байланысты. Провайдерді дұрыс таңдау өте маңызды, 

өйткені пайдаланушыға оңтайлы жұмыс режиміне қол жеткізуге, ақша мен 

уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Күн сайын барлық жаңа және жаңа 

сервистік қызметтер пайда болады және олардың барлығы интернетке қол 

жеткізгісі келеді. 

Компьютер мен интернет провайдердің сервері қалай өзара 

әрекеттесетінін қарастырайық. Бұл үшін компьютер мен интернет провайдер 

сервері арасында тұрақты байланыс ұйымдастығаныңыз жөн. Басқаша 

айтқанда, біз провайдердің қызметтерін пайдаланып отырмыз. Арнайы 

бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, компьютерден қашықтағы 

провайдер серверіне ақпаратты алуға қандай да бір сұрау жібересіз. 
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Сурет 2.1 – Интернет провайдердің жоба істеу сызбасы 

 

Ғаламдық желіде орнатылған сервер, жоғарыда көрсетілгендей бізге 

интернет қызметтерін жеткізуші серверінен қабылдап, сұхбатқа алынған 

ақпаратты жіберу, оны біздің интернет-провайдеріміздің серверіне жіберуі 

мүмкін. Интернет-провайдер келген нәтижені біздің компьютерімізге 

жөнелтеді. 

Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді орындағаннан кейін біз өз 

компьютерімізге жіберілген сұранымға жауап аламыз, яғни, әр түрлі себептер 

бойынша интернет желісінде қажетті Web бетті немесе қажетті серверді немесе 

ақпаратты таба алмайтындығы туралы ескерту шығады. 

Көріп отырғандай, интернет күрделі, бірақ пайдалану оңай. 

Интернет-провайдер ретінде Талдықорған қаласындағы облыстық 

аурухана үшін қайтадан «Beeline» таңдалды. Провайдерлер туралы деректерді 

таңдалды және «Beeline» желі талаптарына сәйкес келетіндігі анықталды. 

Beeline мекемелердің барлық кеңселерін бірыңғай корпоративтік желіге 

біріктіруге мүмкіндік беретін қызметті ұсынады, ол мекеменің барлық 

талаптарына сәйкес келеді. Корпоративтік желіні ұйымдастыру кезінде 

кеңселердің аумақтық алшақтығы проблема болудан қалады, сондықтан бүгінгі 

таңда корпоративтік желі табысты бизнестің маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Деректерді берудің бірыңғай инфрақұрылымын құру компания 

ішіндегі қызметкерлердің өзара іс-қимылдарын едәуір жеңілдетеді, сондай-ақ 

бұлтты шешімдерді қоса алғанда, неғұрлым инновациялық бизнес-

технологияларға қолжетімділікті ашады. 

Beeline корпоративтік желілерінің артықшылықтары: 

– Аумақтық бөлінген кеңселерді бірыңғай корпоративтік желіге 

біріктіру; 
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– Желінің өткізу қабілетінің жоғары деңгейі бизнес-қосымшалардың 

сапалы жұмысын, деректерді, дауысты және бейнені сенімді беруді қамтамасыз 

етеді; 

– Өз магистральды арналарын және резервтік жабдықтарды резервтеу 

есебінен желінің үздіксіз жұмыс істеуі және істен шығуға орнықтылығы; 

– Қашықтан жұмыс істейтін қызметкерлер үшін корпоративтік желіге 

қорғалған кіру; 

– Қазақстан бойынша ұзындығы 12 000 км астам магистральды желі. 

2.2 суретте көрсетілгендей, спутниктік байланыс және VP LAN 

қызметтері жеке тұлғалар мен шағын ұйымдарға арналған. Олар менің 

жобамның сұрауларын қанағаттандыра алмайды. 

 

 
 

Сурет 2.2 – «Beeline» интернетке қатынау қызметтері 

 

Барлық офистерді бір желіге қосу және үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету 

үшін сенімді виртуалды корпоративтік желіні ұйымдастырамыз, жоғары 

дейгейде тәулік бойы техникалық қолдауды қамтамасыз етеді. 

«Beeline» компаниясы Қазақстан Республикасы бойынша барлық облыс 

орталықтары мен Республикалық маңызы бар қалаларды қамти отырып, 

ұзындығы 12 000 км астам магистарлық талшықты-оптикалық желіге ие. 

Деректер қауіпсіздігіне кепілдік беріледі, өйткені басқа клиенттердің 

трафигінен трафик оқшауланады. «Beeline» компаниясы магистралды 

арналарды қос резервтеу есебінен жоғары сенімді қамтамасыз етеді. 

Компанияда барлық талаптарды қанағаттандыру үшін желі үнемі 

жақсарады. Олардың магистральды желілері жоғары өткізу қабілеті мен 

масштабталуына ие. Қазіргі уақытта қолжетімді клиенттік порттар мен 

хаттамалардың кез келген түрлерінің көмегімен корпоративтік желіге қосылу 

қызметі икемді етеді. 

 

 

 

Beeline

Спутниктік 
байланыс

VP LAN
IP-VPN 

корпоративтік 
желісі
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2.4 Желілерде пайдаланылатын құрылғыларды қарастыру 

 

 

Желі инфрақұрылымын қамтамасыз ету, желі аралық экрандардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, уақыт ішінде тараптарға бірінші орын қанша 

уақыт алады. Олар желіге қатынауды сұрайтын әрбір клиенттің корпоративтік 

саясатымен салыстырғанда желіге ақпаратқа қол жеткізуді ұсынады. 

Желілік экранның екі түрі бар: аппараттық және бағдарламалық 

құрылғылар. Фондық режимде жүзеге асырылатын Брандмауэр нақты уақытта 

жүйенің жұмысын бақылауды жүзеге асыру үшін бағдарламада ұсынылған. 

Көптеген басқа қауіпсіздік жүйелері сияқты, қолмен жүктеу дискісінде 

файлдарды жою қажет болмауы үшін тек бір желіаралық экранды орнату 

ұсынылады. Аппараттық брандмауэр модульдерді сүзу үшін оңтайландырылған 

және логикалық схемадан қорғайтын арнайы аппараттық құрылғы болып 

саналады. Қалқымалы хабарламалармен қолданушыны шақырмастан және 

компьютерді кіріс қатерлерден қорғағандықтан, ол қолданушының таңдауы 

ретінде Windows брандмауэрінің кірістірілген брандмауэрі болып саналады. 

Сонымен қатар, Windows брандмауэрін орнатуды талап етпейді және басқа да 

бағдарламалармен кедергі тудырмайды. 

 

 
 

Сурет 2.3 – Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-L коммутаторы 

 

Cisco Catalyst 2960 – жұмыс станцияларын Fast Ethernet және Gigabit 

Ethernet желілеріне қосуға мүмкіндік беретін тіркелген конфигурациялы екінші 

деңгейдегі коммутаторлардың жаңа тобы, желінің шеткі желілерінде өткізу 

қабілетінің өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, тарату 

ортасының жылдамдығындағы Fast Ethernet және Gigabit Ethernet желілеріне 

қосуға мүмкіндік беретін құрылғы. Gigabit Ether Channel технологиясы 

бойынша бірыңғай арнаға біріктірілуі мүмкін біріктірілген гигабитті uplink-

порттар қолданылады. Сонымен қатар бұл коммутатор шағын және орта бизнес 

кәсіпорындары мен ірі компаниялардың филиалдары үшін әзірленген. 

Коммутатор қауіпсіздік пен қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету, сондай-ақ 

өткізу жолағын басқару функцияларының кең жиынтығын қамтамасыз етеді. 
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Құрылғы бірнеше құрылғыны желіге біріктіруге мүмкіндік береді. Smartports 

функциясының арқасында коммутатор параметрлерін оның мақсатына 

негізделе отырып орындауға болады. Network Admission Control (NAC) 

қауіпсіздік технологиясын, QoS және жүйенің тұрақтылығының жоғары 

деңгейін қолдай отырып, қосқыш жоғары деректер қауіпсіздігін қамтамасыз 

етеді. 

Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-L коммутаторының негізгі функцияларына 

мыналар жатады: 

– әр портқа 15,4 Вт дейін Ethernet арқылы қоректендірумен Fast Ethernet 

қосылуы; 

– проблемаларды, соның ішінде кабельді және диагностиканы қосу үшін 

ақауларды жоюдың жақсартылған жүйесі; 

– 16 дейін коммутаторлар үшін бір IP-мекенжай арқылы басқару; 

– пайдаланудың қарапайымдылығымен, бизнес-операциялардың жоғары 

қауіпсіздік деңгейімен, орнықтылығымен және шекарасыз желілермен 

қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың кең спектрі. 

 

Кесте 2.1 – Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-L коммутаторының 

техникалық сипаттамасы 

Артикул WS-C2960-48TC-L 

Жабдық түрі коммутатор 

Сымды байланыс стандарттары 802.3 (10BASE-T) Ethernet 

802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 

802.3u (100BASE-TX) Ethernet 

802.3x (толықдуплекс) 

Тарату жылдамдығы 1000 Mbps 

RAM өлшемі 64 MB 

Кірістірілген жад өлшемі 32 MB 

 

 

Порттар мен интерфейстер 

48 × RJ-45 Ethernet 10/100 

2 × RJ-45 10/100/1000 

2 × SFP Gigabit Ethernet 

1 × консоль порты 

10/100/1000 Base-TX 2 порттары 2 SFP 

қосылған 

Қызмет DHCP Server, SNMP 

Индикаторлар жүйе, RPS, қосылужағдайы, дуплекс, әрбір 

порттағы жылдамдық қосылут ұтастығы, 

өшіру, белсенділік, толық дуплекс 

жылдамдығы 

Тірекке орнату мүмкіндігі 1U 

Қосымша мүмкіндіктер 8К адрестердің MAC кестесінің көлемі 

порт  жылдамдығын Автоанықтау 

MDI / X Автоанықтау 
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кесте 2.1 жалғасы 

Желілік коммутаторлар Басқарылатын 

Тұтынылатынқуат (макс) 39 Watts 

Тамақтану 100-240 V, 0.8-1.3 A 

Жұмыс температурасы 10...45 °C 

Жұмыс ылғалдылығы 10...90% 

Жинақтау коммутатор 

Өлшемдері (Е×Г) Тірекке монтаждауғаа рналған бекіткіш 

Корпус 4.5 × 4.4 × 23.6 cm 

Тауардың салмағы 3.6 kg 

 

 
Сурет 2.4 – Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750-24FS-S 

 

Cisco Catalyst 3750 коммутаторлары көптеген инновациялық 

мүмкіндіктерді қамтитын, орта кәсіпорындар мен ірі корпорациялардың 

бөлімшелеріне арналған. Олар пайдалану қарапайымдылығымен және 

әйнектелген коммутаторлар арасында ең жоғары бас тартуға төзімділігімен 

ерекшеленеді. Стекирлеуді пайдалану кезінде жергілікті желінің жоғары 

тиімділігіне Cisco StackWise технологиясын қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Cisco StackWise технологиясы – әйнектелетін құрылғыларға арналған 

істен шығуға төзімділіктің жаңа стандарты. Cisco StackWise жаңашыл 

технологиясын қолдану істен шығуға төзімділікті арттырады, пайдалануды 

жеңілдетеді және әйнектелетін коммутаторлардың жұмыс тиімділігін 

арттырады. Cisco StackWise технологиясы 32 Гбит/с өткізу қабілеті бар 

бірыңғай коммутациялық блоктың құрамында Cisco Catalyst 3750 сериялы 9 

коммутаторға дейін біріктіруге мүмкіндік береді. 

Коммутаторларды басқару WEB-интерфейс бойынша (желілік қосылу 

арқылы) немесе командалық жолдың интерфейсі бойынша (консольды порт 

арқылы немесе Telnet арқылы желі бойынша) жүзеге асырылады. 

– Жұмыс топтары немесе желі ядросы үшін 3 және 4 деңгейлердегі 

қосымша Сервистерді қолдайтын 2-ші деңгейлі (MAC-адрестердің негізіндегі 

коммутация) және 3-ші деңгейлі (IP-адрестердің негізіндегі динамикалық және 

статикалық маршруттау) басқарылатын шыны коммутаторлар тобы. Ол орташа 

және үлкен желілерге арналған (250-ден астам пайдаланушы). Бұл серияның 
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коммутаторлары бас тарту төзімділігінің, басқарушылықтың, қауіпсіздіктің 

және масштабтаудың өте жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 3750 сериялы 

коммутаторларды стекке біріктіру коммутатор әйнегін бір IP мекен-жайы 

арқылы бірыңғай құрылғы ретінде басқаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

коммутатордың ішкі шинасының өнімділігіне тең, әйнектеу арнасының өткізу 

қабілеті 32 Гбит/с құрайды. Стекқа біріктіру артқы панельдегі ажыратқыштарға 

қосылатын арнайы кабельдердің көмегімен жүзеге асырылады. Әйнектеу 

каналы стектің бас тарту тұрақтылығын арттыру үшін сақинаға тұйықталуы 

мүмкін. 

– 3750 сериясы коммутаторлардың стомегабитті және гигабитті 

модельдерін қамтиды. Сондай-ақ, Gigabit Ethernet 2 немесе 4 SFP порттары бар. 

2-ші және 2-ші порттары бар модель бар. Гигабитті коммутаторлар желісі 24-ші 

немесе 48-ші "мыс" гигабитті порттары және 4-ші SFP порттары бар 

модельдерді қамтиды. Сондай-ақ, 12-ші SFP порттары бар модель және 16-ші 

"мыс" гигабитті порттары және 10-шы Гигабит порттары бар модель бар. 

Барлық коммутаторлар модельдері бағдарламалық қамтамасыз етудің түрлі 

нұсқаларымен қол жетімді. 

– 3750 сериялы коммутаторлар Power over Ethernet (IEEE 802.3 af) 

стандартын қолдайды. Осы технологияның көмегімен әртүрлі желілік 

құрылғыларды (сымсыз кіру нүктелері, IP-телефондар, бейнекамералар сияқты) 

тікелей желілік байланыс арқылы электр қуатымен қамтамасыз етуге болады. 

Бір коммутаторға 15.4W тұтынылатын қуаты бар 24 құрылғыға дейін немесе 

7.3W 48 құрылғысына дейін қосуға болады. 

– Коммутаторларды басқару WEB-интерфейс бойынша немесе 

командалық жолдың интерфейсі бойынша жүзеге асырылады. 3750 сериялы 

коммутаторлар желілік инфрақұрылымды жылдам өрістетуді және қарапайым 

басқаруды, жоғары дайындық, басқару және қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз 

етеді. Тұрақты токтың резервтік қуат көзін қосу мүмкіндігі бар. Коммутаторлар 

отбасы бар орындау үшін тіреуге орнату үшін, биіктігі 1U. 

 

Кесте 2.2 – Cisco Catalyst WS-C3750-24FS-S коммутаторының техникалық 

сипаттамасы 

Жалпы сипаттамалары 

Құрылғы түрі коммутатор (switch) 

Тірекке орнату мүмкіндігі бар 

Жедел жады көлемі 128 МБ 

Флеш-жады көлемі 16 МБ 

LAN 

Коммутатор порттарының саны 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек 

SFP слоттары саны 2 

Стек жұмысын қолдау бар 

Ішкі өткізу қабілеті 32 Гбит/сек 
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кесте 2.2 жалғасы 

MAC мекенжай кестесінің өлшемі 12288 

Басқармасы 

Консоль порты бар 

Web-интерфейс бар 

Telnet Қолдауы бар 

SNMP қолдау бар 

Басқару түрі деңгей 3 

Маршрутизатор 

Статикалық маршруттау бар 

Динамикалық маршруттау 

хаттамалары 

RIP v1, RIP v2, OSPF 

Интернет топтарын басқару 

хаттамалары 

IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 

Қосымша 

IPv6 Қолдау бар 

Стандарттарды қолдау MDI/mdix автоматты анықтамасы – 

Ethernet арқылы көп қуат көзі, IEEE 

802.1 Р стандарты (басым санат), 

IEEE 802.1 Q стандарты (ЛС), IEEE 

802.1 д стандарты (қалайы ағаш), 

IEEE 802.1 S стандарты (бірнеше 

қалайы ағаш) 

Өлшемдері (ШхВхГ) 445 x 44 x 301 мм 

Салмағы 5.1 кг 

Қосымша ақпарат 24 100BASE-FX порты 

 

 
Сурет 2.5 – Cisco 2911 C2911-VSEC-SRE/K9 маршрутизаторы 
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Cisco 2911 маршрутизаторлары өсіп келе жатқан қажеттіліктер 

жағдайында тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беретін модульдік 

архитектурамен жабдықталған. Кибершабуылдардан, зиянды БҚ-дан, рұқсатсыз 

кіруден сенімді қорғаныспен жабдықталған. Электр энергиясының шығынын 

бақылауға мүмкіндік береді. Желінің жоғары икемділігін қамтамасыз етеді.  

C2911-VSEC-SRE/K9 моделі xDSL, GR, T1/E1, T3/E3 интерфейстерін 

қолдайды. Барлық Cisco IOS құрылғыларында қолданылады, олардың кейбірін 

қажетіне қарай белсендіруге болады. 

 

Кесте 2.3 – Cisco 2911 C2911-VSEC-SRE/K9 маршрутизаторы 

Құрылғы түрі Роутер 

Корпус түрі Жұмыс үстелі-модульдік-2U 

Қосылу технологиясы Сымды 

Деректер арнасының хаттамасы Жергілікті желілер, жылдам 

жергілікті желілер, жергілікті Гигабит 

желілері 

Желілік/Көліктік хаттама L2TP ХАТТАМАСЫ, IPSec және 

PPPoE ХАТТАМАСЫ, PPPoA түрлері 

Маршруттау хаттамасы OSPF хаттамасы бойынша – бұл 

igmpv3 бар BGP, EIGRP с, DVMRP, 

Пим-см, онда GRE, Пим-ССМ, IPv4 

статикалық маршруттауы, IPv6 

статикалық маршруттауы бар BGP, 

eigrp с, DVMRP, Пим-см 

Қашықтан басқару хаттамасы SNMP, RMON 

Шифрлау алгоритмі SSL пайдалану 

Ерекшеліктері Брандмауэр көмегімен қорғау, 3-ші 

қабат ауыстырып қосу, 2-ші деңгейлі 

коммутация, vpn қолдау, MPLS 

қолдау, сондай-ақ, syslogқолдау, 

контентті сүзу, IPv6 қолдау, өлшенген 

әділ кезектер (CBWFQ), өлшенген 

ерікті ерте анықтау (WRED), 

қолжетімділікті басқару тізімі (ACL), 

қызмет көрсету сапасын қолдау 

(QoS), динамикалық көп нүктелі vpn 

желісі (DMVPN)) 

Стандарттарға сәйкестік IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ah, IEEE 

802.1ag , CISPR 22 Class A, CISPR 24, 

EN55024, EN55022 Class A, EN50082-

1, CAN/CSA-E60065-00, ICES-003 

Class A, CS-03, AS/NZS 3548, FCC 

CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-

1, IEC 60950-1, EN 60950-1 
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кесте 2.3 жалғасы 

RAM 512 MB (installed) / 2 GB (max) 

Flash жадысы 256 MB (installed) / 8 GB (max) 

Күй индикаторы Байланыс белсенділігі, қуаты 

Байланыс жүйесі 

Түрі 1 x дауыс / факс модуль 

Сандық Порттар Саны 16 

Хаттамалар мен ерекшеліктер ITU G.168 

IP-телефония 

дауыстық кодек G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729, 

G.729a, G.729ab, G.726 

Кеңейту / Қосу 

Фаза аралық шекаралар 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base - 

T-RJ-45 басқару : 1X консоль-RJ-45 

басқару : 1X консоль-mini-USB түрі B 

сериясы : 1x Қосалқы-RJ-45 USB: 2 x 

4 Байланыс USB түрі A 

Кеңейту слоттары 4 (total) / 4 (free) x EHWIC 2 (total) / 1 

(free) x PVDM 3 (total) / 1 (free) x 

CompactFlash 2 (total) / 1 (free) x 

expansion slot 

Күші 

Күш құрылғысы Ішкі қуат көзі 

Қажетті кернеу AC 120/230 V ( 47 - 63 Hz ) 

Алуан түрлі 

Тірекке монтаждауға арналған 

Жиынтықпен 
Енгізілген 

Бағдарламалық қамтамасыз ету/Жүйелік талаптар 

Қосылған бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Cisco IOS бірегей коммуникациялары,  

Cisco IOS қауіпсіздігі 

Өлшемдері&Салмағы 

Шамамен ені 17.2 in 

Шамамен тереңдігі 12 in 

Шамамен Биіктігі 3.5 in 

Экологиялық параметрлер 

Ең төменгі жұмыс температурасы 32 

Максималды жұмыс 

температурасы 
104 

Жұмыс ылғалдылығы 5 - 85% 
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Сурет 2.6 – 1700 сериялы Cisco Aironet кіру нүктесі 

 

Cisco Aironet 1700 сериясы – соңғы сымсыз технологияны қолдайтын 

үнемді қатынау нүктелері 802.11ac шағын немесе орта көлемді 

кәсіпорындардың желілерінде өрістету ұсынылады. Бір кіру нүктесі 802.11n 

және негізгі басқару функцияларын РЖ-ортасы жақсы сымсыз желілердің 

жұмысы 1700 сериялы Aironet кіру нүктелері жақсы өнімділікті қамтамасыз ету 

арқылы сымсыз желілердің өсіп келе жатқан талаптарын қанағаттандырады. 

1700 сериялы қатынау нүктелері 868 Мбит/с дейінгі қосудың есептік 

жылдамдығын қоса алғанда 802.11ac 1 стандартының толқын мүмкіндіктерін 

қолдайды. 

Өткізу қабілетін арттыру арқылы біз үнемі өткізу жолағына қойылатын 

талаптарды алдын ала аламыз, атап айтқанда: 

– бір желіде көп сымсыз клиенттер; 

– өткізу жолағына жүктемені арттыратын мультимедиалық қосымшалар 

санының өсуі; 

– мобильді қызметкерлердің түрлі сымсыз құрылғыларды қолдануын 

арттыру. 

Артықшылықтары мен функциялары. Cisco Aironet қатынау нүктелерінде 

пайдаланылатын RF excellence ("радиоэфир тазалығы") технологиясы негізінде 

жасалған, 1700 сериялы қатынау нүктелері өз класында РЧ-архитектурасы үздік 

микросхемалар мамандандырылған инновациялық жиынтығының негізінде 

жасалған. 1700 кіру нүктесі – бұл флагмандық нүкте сериясының компоненті. 

Бұл құрылғылар корпоративті желілерде сымсыз байланыстың 

жеткізілуіне арналған Cisco кіші өнім желісінің бір бөлігі болып табылады. 

1700 сериялы қол жеткізу нүктелері 802.11ac стандартын бірінші толқынын 

қолдайды, 3x7 MIMO және екі кеңістіктік ағындарды қолданады, бұл 

867Мбит/с дейінгі конструктивті қосылу жылдамдығын қамтамасыз етеді. 

Бұл шешімдер бірнеше озық функцияларды іске асырады: 

радиобасқарудан CleanAir Express-ке қарсы профилактикалық қорғаныс, 

оңтайландырылған роуминг, MIMO түзету. Құрылғылар кіріктірілген 

антенналармен жабдықталған талғампаз көріністе. Cisco Aironet 1700 кіру 

нүктелерін жалған төбеге орнатуға немесе оған салуға, дербес немесе сымсыз 

контроллердің басқаруымен жұмыс істеуге болады. 
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2.5 Қолданыстағы желілер және жобаланатын желілердің схемасын 

талдау 

 

 

Желіні жаңғырту жобасын аяқтаған кезде мен келесідей әрекеттерді 

жасадым. Ең алдымен, ескі желі схемасын өзгерттім, себебі порттарда хабтар 

(концентратор) пайдаланылды, сондай-ақ портты қорғау мүмкіндігі жоқ 

басқарылатын ажыратқыштар пайдаланылды. Біз білетіндей, хаб портқа кіретін 

барлық пакеттер қалған порттар бойынша таратылып, осыған байланысты 

желіге жүктелетін кең таратылатын таратуларға ұшырайды, содан кейін желі 

істен шығуы мүмкін. Ауруханада тұрған коммутатор туралы айтатын болсақ, 

рұқсат етілмеген қатынаудан порттарды теңшеу мүмкіндігі жоқ. Жоғарыда 

айтылғандарға байланысты осы желінің келесі кемшіліктерін атап өтуге 

болады: 

– Коммутаторларды қашықтан басқару мүмкіндігі жоқ; 

– Қорғалмаған порттар; 

– Концентаторларды немесе хабтарды пайдаланылуы. 

 

 
 

Сурет 2.7 – Қолданыстағы желі 

 

Осы кемшіліктерді шешу үшін мен мынадай әркеттерді жүзеге асырдым: 

– барлық хабтарды екінші деңгейлі коммутаторларға ауыстырдым; 

– портты рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғау үшін соңғы 

құрылғының MAC адресын есте сақтау мүмкіндігін пайдаландым; 

– үшінші деңгейлі коммутаторларды желілерді резервтеу үшін және 

коммутаторлардың бірінің ажыратылуы немесе істен шығуы жағдайында 

пайдаландым, осылайша, желілердің орнықтылығының істен шықпауын 

ұлғайтады. 
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Сурет 2.8 – Жобаланатын желі 

 

Бұрын желілерде статикалық IP адресациясы қолданылды. Мен оны OSPF 

маршрутизация протоколын пайдалана отырып динамикалық IP адресацияға 

ауыстырдым. 

OSPF – масштабталатын маршрутизация хаттамасы, ол шағын 

желілердегі жеке жалғыз аймақта, сондай-ақ, үлкен желінің бірнеше 

аймақтарында да пайдаланылуы мүмкін. OSPF ең кең қолданылатын ішкі 

маршрутизация хаттамасы. Ішкі маршруттау туралы сөз болғанда, 

маршрутизаторлар арасындағы байланыс бір маршруттау доменінде немесе бір 

автономды жүйеде орнатылатынын білдіреді. Бірнеше ғимараттары мен әр 

түрлі департаменттері бар орташа масштабтағы компанияны елестетіңіз, 

олардың әрқайсысы сенімділікті арттыру мақсатында қайталанатын байланыс 

арнасының көмегімен басқаларға байланысты. Барлық ғимараттар бір 

автономды жүйенің бөлігі болып табылады. 

Мен үшінші деңгейлі коммутаторларды port_chenel командасын 

пайдалана отырып байланыстырдым, ол маған екі линктарды біреу ретінде 

пайдалануды береді, линктардың бірі құлап қалған жағдайда коммутаторлар 

екінші линканың көмегімен бір-бірімен жұмыс істейтін болады. Тағы да алма 

мен шешіп көмегімен хаттаманы HSRP (HSRP – әдепкі шлюз рөлін атқаратын 

маршрутизаторлардың қол жетімділігін арттыруға арналған Cisco 
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проприетарлық протоколы), ол маған бірнеше VLAN мүмкіндік береді қоюға 

күту режиміне, яғни бір коммутатор үшінші деңгейдегі жауап береді, бір топқа 

VLAN, ал екінші үшін басқалары жауап береді. Мысалы, VLAN бірінші 

коммутаторы екінші коммутаторда күтілген кезде белсенді болады. Басқаша 

айтқанда, желі өзінің жұмыс қабілетін жоғалтпайды. 
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3. Жобаны әзірлеуге қажет техникалық есептеулерді қарастыру 

 

3.1 Бірінші қабат үшін кабель және кабель-арна санын есептеу 

 

 

Көлденең кәбілдің ұзындығын есептеу кезінде келесі айқын жағдайлар 

ескеріледі. Әрбір телекоммуникациялық розетка кросс қабатындағы 

коммутациялық жабдықпен бір кабельмен байланысады. ISO/IEC 11801 

стандартына сәйкес көлденең ішкі жүйе кәбілдерінің ұзындығы 90 метрден 

аспауы тиіс. Кәбілдер кәбіл арналары бойынша төселеді. Сондай-ақ, осы 

кәбілдерді түсіру, көтеру және бұрылу назарға алынады. 

Көлденең жүйе үшін кабель санын есептеудің екі әдісі бар: 

– қосу әдісі; 

– эмпирикалық әдіс. 

Қосу әдісі әрбір көлденең кәбілдің трассасының ұзындығын есептеу, 

кейіннен осы ұзындықтарды қосу болып табылады. Алынған нәтижеге көлемі 

10% дейінгі технологиялық қор, сондай-ақ розеткаларда және кроссалы 

панельдерде бөлшектеуді орындау үшін қор қосылады. Қарастырылып отырған 

әдістің артықшылығы жоғары дәлдік болып табылады. Алайда, порттар саны 

көп ҚКЖ автоматтандыру және жобалау құралдары болмаған кезде, мұндай 

тәсіл шамадан тыс еңбекті қажетсінетін болып табылады. Бұл іс жүзінде, атап 

айтқанда, кәбілдік жүйені ұйымдастырудың бірнеше нұсқаларын есептеуді 

жоққа шығарады. Ол әзірлеушіде барлық еңістерді, бұрылыстарды және т.б. 

есепке алудың рутиндік операцияларын орындау, сондай-ақ, әрбір пробростың 

жалпы ұзындығын есептеу үшін есептеуіш техника құралдарына ауыстырылып, 

автоматтық жобалаудың мамандандырылған бағдарламалары (мысалы, CADdy 

пакеті) болған жағдайда ғана пайдалану үшін ұсынылуы мүмкін. 

Өз жұмысымда мен эмпирикалық әдісті пайдалануды шештім, себебі ол 

ықтималдықтар теориясының белгілі орталық шекті теоремасының жағдайын іс 

жүзінде жүзеге асырады және әзірлеу тәжірибесі көрсеткендей, жұмыс 

орындары саны 30-дан астам кәбілдік жүйелер үшін жақсы нәтижелер береді. 

Оның мәні нақты кәбілдік жүйені іске асыруға жұмсалатын көлденең кәбілдің 

жалпы ұзындығын есептеу үшін жалпыланған эмпирикалық формуланы 

қолдану болып табылады [2]. 

Жасалған болжамдардың негізінде бірінші қабатқа арналған Lav кәбілдік 

трассалардың орташа ұзындығы тең қабылданады: 

 

Lav =
(Lmax + Lmin)

2
× Ks + X 

(3.1) 

 

Мұндағы,  

Lmin және Lmax – кәбіл арналарын кроссқа енгізу нүктесінен ең жақын 

және ең алыс жұмыс орнына сәйкес телекоммуникациялық розеткаға дейін 

кәбіл трассасының ұзындығы, кәбілді төсеу ерекшеліктерін, барлық 
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түсірулерді, көтерулерді, бұрылыстарды, қабатаралық өтпелі ойықтарды (олар 

болған жағдайда) және т. б есепке ала отырып есептелген; 

Ks – технологиялық қор коэффициенті (10%); 

 

X = X1 + X2 (3.2) 

 

X = 0.3м + 50м = 50.3м  

 

Lav =
(50м + 14м)

2
× 0.1 + 50.3м = 53.5м 

(3.3) 

 

Мұндағы, 

Х – кәбілді бөлу үшін қор. Жұмыс орны жағынан (Х1) ол 30 сантиметрге 

тең қабылданады. Кроссалық Х2 жағынан 50 метрге теңдігі – ол оның 

өлшемдеріне байланысты және сан жағынан кроссалық үй-жайға көлденең 

кабельдердің кіру нүктесінен ең алыс коммутациялық элементке дейінгі 

арақашықтыққа тең. Бұдан әрі NCR кәбілдік тростардың жалпы саны 

есептеледі, оларға бір кәбіл катушкасы жетеді: 

 

Ncr =
Lcb

Lav
 

(3.4) 

 

Ncr =
305м

53.5м
≅ 5 

 
Мұндағы, 

Lс – кәбілдік катушканың ұзындығы (305 метр, 500 метр және 1000 метр 

стандартты мәндер) және де нәтиже ең жақын бүтін деңгейге дейін төмен 

дөңгелектенеді. Соңғы қадамда кәбіл жүйесін құру үшін қажет Lc кабелінің 

жалпы санын аламыз: 

 

Lc = Lcb ×
Nt0

Ncr
 

(3.5) 

 

Lc = 305м ×
38

5
= 2318м 

 

Мұндағы,  

Nt0 - телекоммуникациялық розеткалар саны. 

Бірінші қабат үшін есептеудің эмпирикалық әдісіне сүйене отырып, мен 

келесі нәтижелерге келдім: кабельдің ең үлкен сегментінің ұзындығы 50 метр, 

ең азы – 14 метр, кәбіл саны – 38. 

Сондай-ақ, 19 жапсырма қорап, 19 суппорт, 19 рамка, 1 қабат үшін 38 

модуль қажет. 
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Жоғарыда аталған есептеу формулаларын пайдалана отырып, мен 2318 

метр талап етілетін кабельдің шамамен ұзындығын алдым. 

 

 

3.2 Екінші қабат үшін кәбіл және кәбіл-арна санын есептеу 

 

 

Жасалған болжамдардың негізінде екінші қабатқа арналған Lav кәбілдік 

трассалардың орташа ұзындығы тең қабылданады: 

 

Lav =
(Lmax + Lmin)

2
× Ks + X 

(3.6) 

 

Мұндағы, 

Lmin және Lmax – кәбіл арналарын кроссқа енгізу нүктесінен ең жақын 

және ең алыс жұмыс орнына сәйкес телекоммуникациялық розеткаға дейін 

кәбіл трассасының ұзындығы, кәбілді төсеу ерекшеліктерін, барлық 

түсірулерді, көтерулерді, бұрылыстарды, қабатаралық өтпелі ойықтарды (олар 

болған жағдайда) және т. б есепке ала отырып есептелген; 

Ks – технологиялық қор коэффициенті (10%); 

 

X = X1 + X2 (3.7) 
 

X = 0.3м + 50м = 50.3м 
 

Lav =
(50м + 14м)

2
× 0.1 + 50.3м = 53.5м 

(3.8) 

 

Мұндағы, 

Х – кәбілді бөлу үшін қор. Жұмыс орны жағынан (Х1) ол 30 сантиметрге 

тең қабылданады. Кроссалық Х2 жағынан 50 метрге теңдігі – ол оның 

өлшемдеріне байланысты және сан жағынан кроссалық үй-жайға көлденең 

кабельдердің кіру нүктесінен ең алыс коммутациялық элементке дейінгі 

арақашықтыққа тең. Бұдан әрі NCR кәбілдік тростардың жалпы саны 

есептеледі, оларға бір кәбіл катушкасы жетеді: 

 

Ncr =
Lcb

Lav
 

(3.9) 

 

Ncr =
305м

53.5м
≅ 5 
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Мұндағы, 

Lс – кәбілдік катушканың ұзындығы (305 метр, 500 метр және 1000 метр 

стандартты мәндер) және де нәтиже ең жақын бүтін деңгейге дейін төмен 

дөңгелектенеді. Соңғы қадамда кәбіл жүйесін құру үшін қажет Lc кабелінің 

жалпы санын аламыз: 

 

Lc = Lcb ×
Nt0

Ncr
 

(3.10) 

 

Lc = 305м ×
42

5
= 2562м 

 

 
Мұндағы, 

Nt0 - телекоммуникациялық розеткалар саны. 

Екінші қабат үшін есептеудің эмпирикалық әдісіне сүйене отырып, мен 

келесі нәтижелерге келдім: кабельдің ең үлкен сегментінің ұзындығы 50 метр, 

ең азы – 14 метр, кәбіл саны – 42. 

Сондай-ақ, 21 жапсырма қорап, 21 суппорт, 21 рамка, екінші қабат үшін 

42 модуль қажет. 

Жоғарыда аталған есептеу формулаларын пайдалана отырып, мен 2562 

метр талап етілетін кабельдің шамамен ұзындығын алдым. 

 

 

3.3 Үшінші қабат үшін кәбіл және кәбіл-арна санын есептеу  

 

 

Жасалған болжамдардың негізінде үшінші қабатқа арналған Lav кәбілдік 

трассалардың орташа ұзындығы тең қабылданады: 

 

Lav =
(Lmax + Lmin)

2
× Ks + X 

(3.11) 

 

Мұндағы, 

Lmin және Lmax – кәбіл арналарын кроссқа енгізу нүктесінен ең жақын 

және ең алыс жұмыс орнына сәйкес телекоммуникациялық розеткаға дейін 

кәбіл трассасының ұзындығы, кәбілді төсеу ерекшеліктерін, барлық 

түсірулерді, көтерулерді, бұрылыстарды, қабатаралық өтпелі ойықтарды (олар 

болған жағдайда) және т. б есепке ала отырып есептелген; 

Ks – технологиялық қор коэффициенті (10%); 

 

X = X1 + X2 (3.12) 
 

X = 0.3м + 50м = 50.3м  
 



38 

Lav =
(50м + 14м)

2
× 0.1 + 50.3м = 53.5м 

(3.13) 

 

Мұндағы, 

Х – кәбілді бөлу үшін қор. Жұмыс орны жағынан (Х1) ол 30 сантиметрге 

тең қабылданады. Кроссалық Х2 жағынан 50 метрге теңдігі – ол оның 

өлшемдеріне байланысты және сан жағынан кроссалық үй-жайға көлденең 

кабельдердің кіру нүктесінен ең алыс коммутациялық элементке дейінгі 

арақашықтыққа тең. Бұдан әрі NCR кәбілдік тростардың жалпы саны 

есептеледі, оларға бір кәбіл катушкасы жетеді: 

 

Ncr =
Lcb

Lav
 

(3.14) 

 

Ncr =
305м

53.5м
≅ 5 

 
Мұндағы, 

Lс – кәбілдік катушканың ұзындығы (305 метр, 500 метр және 1000 метр 

стандартты мәндер) және де нәтиже ең жақын бүтін деңгейге дейін төмен 

дөңгелектенеді. Соңғы қадамда кәбіл жүйесін құру үшін қажет Lc кабелінің 

жалпы санын аламыз: 

 

Lc = Lcb ×
Nt0

Ncr
 

(3.15) 

 

Lc = 305м ×
44

5
= 2684м 

 
Мұндағы, 

Nt0 - телекоммуникациялық розеткалар саны. 

Екінші қабат үшін есептеудің эмпирикалық әдісіне сүйене отырып, мен 

келесі нәтижелерге келдім: кабельдің ең үлкен сегментінің ұзындығы 50 метр, 

ең азы – 14 метр, кәбіл саны – 44. 

Сондай-ақ, 22 жапсырма қорап, 22 суппорт, 22 рамка, үшінші қабат үшін 

44 модуль қажет. 

Жоғарыда аталған есептеу формулаларын пайдалана отырып, мен 2684 

метр талап етілетін кабельдің шамамен ұзындығын алдым. 
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3.4 Үш қабат үшін кәбіл және кәбіл-арна санын есептеу 

 

 

Жоғарыда есептелінген сандарға қарап, жобаны іске асыру үшін UTP (305 

метр) 26 бума шығанағы қажет болады деген қорытынды жасаймыз. 

 

Lc =  Lc1 +  Lc2 +  Lc3 (3.16) 
 

Lc = 2318 м + 2562 м + 2684 м = 7564 м  
 

Мұндағы, 

Lc – үш қабатта талап етілетін кабельдің шамамен алғандағы ұзындығын 

есептеу. 

Жоғарыда аталған есептеу формулаларын пайдалана отырып, үш қабат 

үшін 7564 метр талап етілетін кабельдің шамамен ұзындығын алдым. 

Кәбілді төсеу кезінде және пайдалану кезінде талап етілетін кәбілдің аз 

қоры бар екендігі есепке алынады. Кабельді төсеу кезінде және пайдалану 

кезіндегі қаже кәбіл  шағын шетпен есептеледі. 

Үш қабат үшін есептеудің эмпирикалық әдісіне сүйене отырып, мен 

келесі нәтижелерге келдім: кабельдің ең үлкен сегментінің ұзындығы 50 метр, 

ең азы – 14 метр, кәбіл саны – 124. 

Сондай-ақ, 62 жапсырма қорап, 62 суппорт, 62 рамка, үшінші қабат үшін 

124 модуль қажет. 

Кабель-арнаны есептеу әр бөлменің периметрі бойынша жүргізілді, содан 

кейін барлығы қосылады. Үш қабат үшін шамамен 170 метр кабель арнасы 

қажет. 

Бұрыштар пайыздық қатынаста болады: кабель-арнаның жалпы 

ұзындығының 20%. 

Келтірілген есептеулерден алынған нәтижелердің болжамды қателігін 

ескере отырып, шамамен теңдігі туралы қорытынды жасауға болады. 

 

 

3.5 IP-адрестерді тағайындау 

 

 

Дипломдық жұмыста IP адрестерге бөлу DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol — динамикалық торапты баптау хаттамасы) көмегімен 

жүргізіледі. Бұл протоколды таңдаудың себебі, оны пайдаланудың 

қарапайымдылығы болып табылады, яғни, әрбір стационарлық компьютерге IP 

мекен-жайларын қолмен енгізудің қажеті жоқ. Сондай-ақ, IP мекен-жайын 

VLAN арқылы тараттым. Жоғарыда айтылғандардың барлығы төмендегі 

кестеде келтірілген. 
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Кесте 3.1 – IP адреске бөлу 

№ VLAN IP-адрес Маска под сети 

10 192.168.10.0 255.255.255.0 

20 192.168.20.0 255.255.255.0 

30 192.168.30.0 255.255.255.0 

40 192.168.40.0 255.255.255.0 

 

Желі жұмысын тексеру Cisco Packet Tracer бағдарламасының көмегімен 

тексерілген. 

Талдықорған облыстық ауруханасы үшін жергілікті желіні ұйымдастыру 

міндеті шешілді. Мәселенің тұжырымдамасын түсінгеннен кейін жергілікті 

компьютерлік желінің функционалдық диаграммасы әзірленіп, желінің блоктық 

схемасы жоспарланған, атап айтқанда, айырбастаудың бақылау әдісі, желілік 

архитектура және желілік ресурстар, кабельдік және кәбілдік канал бөлме 

жоспары бойынша есептелген. Желінің барлық компоненттері үшін IP мекен-

жайларын тарату жүзеге асырылған. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 
Телекоммуникация қызметтерін интеграцияланған ұсыну қазіргі таңда 

корпоративті желілерде оңтайлы түрде жүзеге асырылуда. Бірақ, мұндай 

қызметтерге қол жеткізу кезінде қосымша қиындықтары бар. Олардың ең 

бастысы тарату жылдамдығына қойылатын талаптар болып табылады. Бұл 
талаптар оптикалық желілерді қанағаттандыра алады. 

Дипломдық жобада Талдықорған қаласында орналасқан облыстық 

аурухананың телекоммуникациялық және техникалық ерекшеліктеріне талдау 
жүргіздім. Корпоративті желіге жаңадан қосылатын қолданыстағы желі 

элементтерінің ерекшеліктері талданды. Сигналдың өшу коэффициенті 

белгіленген мөлшерден аспайды. 

Ғимаратта пайдаланушылар санына сәйкес керекті желілік 
құрылғыларды таңдадым. Талдаулардың арқасында сигнал берудің оңтайлы 

жолдарын және пайдаланылатын құрылғыларды таңдау дұрыс орындалды. 

Жобалар Cisco Pаcket Tracer-ге негізделген, себебі таңдалған өнімдер 
Cisco компаниясының өнімдері болып табылады. Мұнда мен желі прототипін 

жасап, құрылғыға түзетулер енгіздім. Осының арқасында мен Талдықорған 

қаласындағы облыстық ауруханада визуалды симуляция жүргізіп, желілік 

функцияларды тексердім. Егер болашақта желі өсетін болса, бұл архитектура 
оңай және қолжетімді болады. 

Сонымен қатар, Cisco компаниясының құрылғылары таңдалып алынды, 

ауруханалар желілерін құру жобасы мен салынған желіде қолданылатын 
негізгі параметрлер қарастырылды. 
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