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შ ე ს ა ვ ა ლ ი  

თანამედროვე ცხოვრებაში ფართოდ შემოიჭრა კომპიუტერული ქსელები. 

ადამიანები ყოველდღიურად ურთიერთქმედებენ ერთიმეორესთან სხვადასხვა 

აპარატული თუ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. შესაბამისად 

ქსელში მუდმივად ხდება დიდი მოცულობის, სხვადასხვა ფორმის (ვიდეო, 

აუდიო და ა.შ.), მონაცემების გადაცემა. დიდი მოცულობის მონაცემების გადაცემა 

დაკავშირებულია სხვადასხვა ტიპის პრობლემებთან როგორიცაა, მონაცემების 

დროული და ხარიასხიანი გადაცემა, მონაცემების გარანტირებული გადაცემა და 

ა.შ. ამ პრობლემების გადაწყვეტა შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა 

მეთოდებისა და ტექნოლოგიური გადაწყვეტების გამოყენებით. მიმდინარე 

სამაგისტრო ნაშრომი ეხება კორპორაციულ ქსელში მონაცემთა გადაცემის 

მართვას. 

ქსელური არქიტექტურებიდან ყველაზე ხშირად გამოიყენება კლიენტ-

სერვერული არქიტექტურა. ამ არქიტექტურაში სერვერი პასიურად ელოდება 

მოთხოვნას, რომელიც შეიძლება ინიცირებული იყოს კლიენტის მიერ. ამის 

შემდეგ ის ამუშავებს მიღებულ მოთხოვნას და პასუხს უგზავნის კლიენტს. 

თითქმის ყველა თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფა მიმართავს ამ 

არქიტექტურას.  

ერთ-ერთი უძველესი ქსელი იყო იზოლირებული ლოკალური ქსელი 

(LAN), კლიენტ-სერვერული არქიტექტურით. კლიენტები იყვნენ იაფი 

ტერმინალები დართული კლავიატურით და ეკრანით. ამ დროს კლიენტს 

ესაჭიროება დაბალი ქსელური სიჩქარე.   

ტერმინალების გამოყენება ასეთ ქსელებში კლასიფიცირებულია როგორც 

thin (თხელი) კლიენტები. ასეთი სახელი ეწოდა იმის გამო, რომ პროცესების დიდი 

ნაწილის დამუშავება ხდებოდა სერვერებზე, ხოლო კლიენტის პროცესს 

წარმოადგენდა კლავიატურიდან მონაცემების შეტანა და მონაცემების ეკრანზე 

გამოტანა.  

გარკვეული უპირატესობები thin კლიენტსაც გააჩნი. ესენია: 
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 ტექნიკასთან დაკავშირებული დაბალი დანახარჯები. არ ჭირდება ძლიერი 

პროცესორი, დიდი ოპერატიული მეხსიერება, დიდი მოცულობის მყარი 

დისკი და ა.შ.;  

 ადმინისტრაციული დაბალი დანახარჯები. კლიენტები იმართება 

სერვერიდან. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის დამატება ან 

არსებული პრორგამული უზრუნველყოფის განახლება ხდება ერთ 

ადგილას - სერვერზე, რომელსაც მიმართავს ყველა კლიენტი; 

 გაზრდილი საიმედოობა - ყველა სახის კონფიგურაცია საჭიროა 

შესრულდეს ერთ ადგილას. კლიენტები მიმართავენ ამ კონფიგურაციას. 

კლიენტებიდან კონფიგურაციის შეცვლა არ ხდება; 

 გაძლიერებული დაცვა - "მგრძნობიარე" ინფორმაცია ინახება ერთ ადგილას, 

სერვერზე. ერთი ადგილას შენახული ინფორმაციის დაცვა უფრო ადვილია, 

ვიდრე რამდენიმე ადგილას შენახული ინფორმაციისა. 

ქსელური სისტემების განვითარების შემდეგი ნაბიჯი იყო არსებული 

ქსელების და/ან კომპიუტერების ერთმანეთთან დაკავშირება. ადრე ქსელებს 

შორის კავშირი ხდებოდა სატელეფონო კაბელების, Dial-up -ს საშუალებით. 

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად შეიცვალა ქსელების დაკავშირების 

მეთოდები. დიდ მანძილზე თანამედროვე ქსელების დასაკავშირებლად 

გამოიყენება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები.   

ტერიტორიული ადგილმდებარეობაზე განთავსებულობის მიხედვით 

ქსელები დაიყო MAN (Metropolitan Area Network - ქალაქის მასშტაბის ქსელი) და 

WAN (Wide Area Network - ფართო მასშტაბის (გლობალური) ქსელი) ქსელებად. 

ასეთ ქსელებში გაერთიანებულ ტერმინალებს შეეძლოთ დაკავშირება სხვადასხვა 

ქსელებში განთავსებულ სერვერებთან და მასზე ინფორმაციის მოძიება. 
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კომპიუტერული ქსელები 

ქსელის კლასიფიკაცია 

კომპიუტერული ქსელები კლასიფიცირებულია მისი გავრცელების 

სპექტრის მიხედვით. ქსელს რომლის გავრცელების სპექტრი რამდენიმე მეტრია 

კლასიფიცირებულია როგორც PAN (Personal Area Network - პერსონალური 

ქსელი). ქსელს რომლის გავრცელების სპექტრიც რამდენიმე ასეული მეტრია 

კლასიფიცირებულია როგორც LAN (Local Area Network - ლოკალური ქსელი). 

როდესაც რამდენიმე ქსელია ერთად დაჯგუფებული და კილომეტრზე 

ვრცელდება კლასიფიცირებულია როგორც MAN.  თუ რამდენიმე კილომეტრზე 

მეტია, მაშინ ის გლობალურ სახეს იღებს WAN. 

იერარქიული ქსელის პრინციპები 

ქსელის იერარქიული სრუტქტურით პროექტირება გულისხმობს ქსელში 

გამოყენებული მოწყობილობების და ფუნქციების გაერთიანებას გარკვეულ 

ჯგუფებად, რომლებსაც დონეებს უწოდენებ. ქსელის ასეთი დაყოფა იძლევა 

საშუალებას გამოყენებული მოწყობილობები ფუნქციონალური 

შესაძლებლობების შესაბამისად იყვნენ განთავსებულნი იზოლირებულად სხვა 

დონეებთან მიმართებაში. რაც იძლევა საშუალებას რთული აგებულების ქსელში, 

როგორსაც წარმოადგენს თითქმის ყველა თანამედროვე ქსელი, პრობლემის 

წარმოქმნის შემთხვევაში მარტივად იქნას აღმოჩენილი და აღმოფხვრილი 

პრობლემა.  

ქსელის იერაქიულ სტრუქტურაში ძირითადად გამოყოფენ სამ დონეს: 

 საბაზო დონე (Core layer); 

 გამანაწილებელი დონე (Distribution layer); 

 წვდომის დონე (Access layer). 

თითოეული დონე პასუხისმგებელია გარკვეული ფუნქციების 

რეალიზაციაზე. 
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საბაზო დონე (Core layer) 

საბაზო დონე ქმნის ქსელის ბირთვს. ის განთავსებული იერარქიის თავში 

და პასუხისმგებელი მონაცემების სწრაფ და საიმედო გადაცემაზე. მის ერთადერთ 

დანიშნულებას წარმოადგენს ტრაფიკის სწრაფი კომუტაცია. საბაზო დონეზე 

ტრაფიკი გადაიცემა ერთდროულად რამდენიმე მომხმარებლისათვის. თუმცა 

მომხმარებლების მონაცემების დამუშავება ხორციელდება გამანაწილებელ 

დონეზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი მოთხოვნები საბაზო დონეზე. 

საბაზო დონეზე დაფიქსირებული შეცდომები ზემოქმედებს მთლიან 

ქსელზე, ამიტომ ამ დონეზე აუცილებელია მაღალი საიმედოობის 

უზრუნველყოფა. რადგანაც ვინაიდან ამ დონეზე ხდება დიდი მოცულობით 

მონაცემების დამუშავება, ამიტომ არანაკლები მნიშვნელობისაა გადაცემის 

სისწრაფე და დაყოვნება. ამ მიზნით საჭიროა გავითვალისწონოთ შემდეგი: 

 არაფერმა არ უნდა შეაფერხოს ტრაფიკი, მათ შორის, დაშვების 

უფლებებმა, მარშუტიზაციამ VLAN -ში და პაკეტების ფილტრაციამ; 

 არ უნდა მოხდეს მუშა ჯგუფისათვის დაშვების უფლებების 

რეალიზება; 

 ქსელის გაფართოების არ მოხდეს საბაზო დონის გაფართოება 

(მაგალითად, როუტერის დამატებისას).  

საბაზო დონის სვიჩების მახასიათებლებია: 

 მესამე დონის ფუნქციების მხარდაჭერა. რაც გულისხმობს მარტივ 

როუტინგს. ამ ფუნქციის გამოყენებით სვიჩი ადვილად შეძლებს 

მონაცემების გადამისამართებას დანიშნულების ქსელში; 

 მაღალი გამტარუნარიანობა. რადგანაც ამ დონეზე ხდება დიდი 

მოცულობის მონაცემების დამუშავება და გადაცემის სისწრაფე 

გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, ამიტომ სვიჩს უნდა შეეძლოდ დიდი 

რაოდენობით მონაცემების სწრაფი გადაცემა; 

 Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet. ქსელური ინტერფეისი შესაბამისად 

1 გბ/წმ. და 10 გბ/წმ. გამტარუნარიანობით. შევნიშნოთ, რომ სვიჩზე 

გამოყენებული მაღალი გამტარუნარიანობის ინტერფეისი უდნა 
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უკავშირდებოდეს ზემდგომ დონეს ან იერარქიულ სტრუქტურაში მის 

ზემოთ განთავსებულ მოწყობილობას. მაგალითად, საბაზო დონეზე 

სვიჩის 10 გბ/წმ. გამტარუნარიანობის ინტერფეისი უნდა 

უკავშირდებოდეს როუტერს, ხოლო 1 გბ/წმ. გამტარუნარიანობის 

ინტერფეისი კი გამანაწილებელ დონეზე განთავსებულ სვიჩს; 

 Redundancy. მონაცემთა გადაცემის მეტი საიმედოობისათვის საბაზო 

დონი სვიჩი უნდა უკავშირდებოდეს 2 ან მეტი რაოდენობის 

გამანაწილებელი დონის სვიჩს. 

 Link Aggregation (გამტარუნარიანობის შეკრება). ხშირად სვიჩის ყველა 

ინტერფეისი თანაბარ გამტარუნარიანია. ამ შემთხვევაში რამდენიმე 

ინტერფეისიდან შემოსული მონაცემების ერთი ინტერფეისიდან სწრაფი 

გადაცემა შეუძლებელია. სწრაფი გადაცემის უზრუნველსაყოფად 

რამდენიმე ფიზიკურ ინტეფრეისს აჯგუფებენ და იყენებენ მას ერთ 

ლოგიკურ ინტერფეისად.  

 QoS (Quality of Service). ქსელში გადაცემული მონაცემები 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, როგორც მათ მიერ გადასაცემი 

მონაცემების შინაარსით ისე მათი გადაცემის სისწრაფით და ხარისხით. 

მაგალითად, ელექტრონული წერილი შეიძლება გადაიცეს ნელი 

გადაცემით და ამით არაფერი დაირღვეს, მაგრამ პირდაპირი ეთერის 

ვიდეო გამოსახულების გადაცემისას მნიშვნელოვანია გადაცემის 

სისწრაფე და ხარისხი. QoS განსაზღვრავს გადასაცემი მონაცემის 

პრიორიტეტს, მოხდეს მონაცემის სწრაფი გადაგზავნა ხარისხის 

დაკარგვის გარეშე თუ არა. 
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ნახ. 1. საბაზო დონის სვიჩის მახასიათებლები. 

გამანაწილებელი დონე (Distribution layer) 

იერარქიის შემდეგ დონეზე განთავსებულია გამანაწილებელი დონე. ამ 

დონის ძირითად ფუნქციებს წარმოადგენს მარშუტიზაცია, მონაცემთა 

ფილტრაცია, ლოკალურ ქსელებზე დაშვების უფლებები, შემდგომი 

დამუშავებისათვის ლოკალური ქსელებიდან მიღებული მონაცემების გადაცემა 

საბაზო დონისათვის. ამ დონის სვიჩებს უნდა გააჩნდეთ მონაცემთა დამუშავების 

სწრაფი მეთოდები. ამ დონეზე სრულდება რამდენიმე ფუნქცია: 

 დაშვების უფლებების, პაკეტების ან მოთხოვნების ფილტრაციის 

მექანიზმების რეალიზაციის უზრუნველყოფა; 

 ქსელური პოლიტიკებისა და უსაფრთხოების სისტემების 

უზრუნველყოფა, მისამართების ტრანსლირებისა და firewall-ის 

ჩათვლით; 

 მარშუტიზაციის უზრუნველყოფა შიდა და გარე ქსელებს შორის; 
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ნახ. 2. გამანაწილებელი დონის სვიჩების მახასიათებლები 

გამანაწილებელი დონის სვიჩების გაათნიათ იგივე მახასიათებლები, რაც 

საბაზო დონის სვიჩებს. ამ დონის სვიჩი დამატებით საჭიროებს კიდევ ერთი 

ფუნქციის უზრუნველყოფას: უსაფრთხოების პოლიტიკები/წვდომის უფლებების 

კონტროლი (security policies/access control list (ACL)). 

წვდომის დონე (Access layer) 

იერარქიის ყველაზე დაბალ დონეზე განთავსებულია წვდომის დონე. ამ 

დონეზე რეალიზებულია მომხმარებლებისა და მუშა ჯგუფების ქსელის 

რესურზებზე წვდომის მართვა. მომხმარებლებისათვის ყველაზე ხშირად საჭირო 

ქსელური რესურსები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ლოკალურად. ამ დონის 

ტრაფიკის გადამისამართება მოშორებულ ქსელებში ხორციელდება 

გამანაწილებელ დონეზე. ამ დონეზე შესასრულებელი ძირითადი ფუნქციებია: 

 მუდმივი კონტროლი (გამანაწილებელი დონიდან) დაშვებაზე და 

პოლიტიკებზე; 

 დამოუკიდებელი დომენების ფორმირება (სეგმენტირება); 

 მუშა ჯგუფების დაკავშირება გამანაწილებელ დონესთან. 

წვდომის დონის სვიჩებს საბაზო და გამანაწილებელი დონის სვიჩებისაგან 

განსხვავებით გააჩნია განსხვავებული მახასიათებლები (გარდა ზოგიერთი 

მათგანისა). ესენია: 
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 Port Security (ინტერფეისის უსაფრთხოება). ამ ფუნქციის გამოყენებით 

შესაძლებელია სხვადასხვა დამატებითი მახასიათებლების დაკონფიგუ-

რირება, როგორიცაა MAC მისამართის მეშვეობით კონკრეტულ ინტერ-

ფეისზე მისაერთებელი მოწყობილობის განსაზღვრა, არასასურველი 

MAC მისამართის მქონე მოწყობილობის შესაბამის ინტერფეისზე 

მიერთების შემთხვევაში ინტერფეისზე სხვადასხვა მოქმედებების 

განსაზღვრა: მონაცემების გადაცემის დაბლოკვა, ინტერფეისის გათიშვა 

და ა.შ.  

 Virtual LAN (VLAN - ვირტუალური ქსელი). ვირტუალური ქსელის 

შექმნა, რომელიც ფუნქციონირებს ფიზიკური ქსელის მსგავსად. Vlan-

ების გამოყენებით შესაძლებელია სვიჩებზე  მიერთებული 

მომხმარებლების დაყოფა ლოგიკურ ჯგუფებად, რომლებიც 

ერთმანეთთან კომუტირებენ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე; 

 Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. ქსელური ინტერფეისი შესაბამისად 100 

მბ/წმ. და 1000 მბ/წმ. გამტარუნარიანობით; 

 PoE (Power over Ethernet). ხანდახან ლოკალური ქსელში საჭიროა 

სვიჩის ისეთ ადგილას განთავსდეს, სადაც ელექროენერგია არაა 

მიყვანილი. ასეთ შემთხვევაში დგება სვიჩის ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფის საჭიროება. ასეთ ადგილებში სვიჩის 

ელექტროენერგიით უზრუნველსაყოფად შემუშავებულ იქნა 

ტექნოლოგია PoE, რომელიც ჩვეულებრივი  Ethernet კაბელის 

გამოყენებით უზრუნველყოფს სვიჩის ელექტროენერგიით მომარაგებას. 

სვიჩის ელექტროენერგიით მომარაგების მიზნით Ethernet კაბელში 

გამოიყენება ის მავთულები, რომლითაც არ ხდება მომხმარებლის 

მონაცემების გადაცემა. 

 Link Aggregation; 

 QoS. 
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ნახ. 3. წვდომის დონის სვიჩების მახასიათებლები 

ქსელი, რომელშიც მოწყობილობები ფიზიკურად დაკავშირებულია იერარ-

ქიული სტრუქტურის შესაბამისად, შეიძლება არ ფუნქციონირებდეს სრულფასოვ-

ნად. იერარქიული სტრუქტურის ქსელის პროექტირებისას გარდა 

მოწყობილობების ფიზიკური დაკავშირებისა მნიშვნელოვანია განისაზღვროს 

სხვადასხვა მნიშნელოვანი პარამეტრები, როგორიცაა ქსელის დიამეტრი, 

გამტარუნარიანობის შეკრება, ჭარბი კავშირები, იერარქიის სხვადასხვა დონეზე 

გამოყენებული მოწყობილობები და მათში ფუნქციონალური შესაძლებლობები და 

ა.შ.  

ქსელის დიამეტრი 

იერარქიული სტრუქტურის ქსელის პროექტირებისას საჭიროა ყურადღება 

მიექცეს ქსელის დიამეტრს. ქსელის დიამეტრი ეს არის ქსელში გამოყენებული 

სვიჩების ის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა გადაკვეთაც მოუწევს პაკეტს 

გამგზავნი მოწყობილობიდან მიმღებ მოწყობილობამდე მიმავალ გზაზე. 

თითოეული სვიჩის გადაკვეთა (გამგზავნი მოწყობილობიდან მიმღები 

მოწყობილობისაკენ მიმავალ გზაზე) პაკეტისათვის იწვევს გარკვეულ დაყოვნებას. 

აქვე უნდა იქნას გათვალისწინებული, რომ ქსელში გამოყენებული სვიჩების 
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რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ დასაშვებ მაქსიმალურ 

მნიშვნელობას, რომელიც 7-ის ტოლია. 

 

ნახ. 4. ქსელის დიამეტრი 

ნახ. 4-ზე PC1 უკავშირდება PC3-ს. მათ შორის არის ერთმანეთთან 

დაკავშირებული 6 სვიჩი, ანუ ქსელის დიამეტრი 6 -ის ტოლია. ქსელში 

გამოყენებული ყოველი სვიჩი ზრდის ქსელის დაყოვნებას (latency). latency არის 

დროის ის მონაკვეთი, რომელსაც საჭიროებს თითოეული სვიჩი მიღებული 

ფრეიმის  დამუშავებისათვის. სვიჩმა მიღებული ფრეიმიდან უნდა წაიკითხოს 

ფრეიმის მიმღები მოწყობილობის (destination) MAC მისამართი (Media Access 

Control address), შეადაროს ის საკუთარ MAC მისამართების ცხრილს და MAC 

მისამართის დამთხვევის შემთხვევაში ფრეიმი გადასცეს შესაბამისი 

ინტერფეისიდან. მიუხედავად იმისა საჭიროებს თუ არა აღწერილი პროცესი 

დროით მცირე (რამდენიმე ნანოწამი) ან დიდ დანახარჯს სვიჩების დიდი 

რაოდენობით გამოყენების შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე ათეული 

ნწმ, რაც ქსელისათვის დიდია.  

Link Aggregation (გამტარუნარიანობის შეკრება) 

ხშირად ქსელში გადაიცემა დიდი რაოდენობით მნიშვნელოვანი 

მონაცემები. რიგ შემთხვევებში ასეთი მონაცემების გადაცემისას მნიშვნელოვანი 

როლი უკავია მათი გადაცემის სისწრაფეს. სწრაფი გადაცემის უზრუნველსაყოფად 
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საჭიროა სვიჩს გააჩნდეს დიდი გამტარუნარიანობის ინტერფეისები. ხშირად 

სვიჩები აღჭურვილნი არიან თანაბარი გამტარუნარიანობის ინტერფეისებით. 

ცხადია, რომ ასეთ სვიჩებზე რამდენიმე ინტერფეისიდან შემოსული მონაცემების 

სწრაფი გადაცემა იმავე გამტარუნარიანობის ერთი ინტერფეისიდან ვერ მოხდება. 

მონაცემთა სწრაფი გადაცემის უზრუნველსაყოფად იყენებენ ტექნოლოგიას Link 

Aggregation. ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლებელია რამდენიმე ფიზიკური 

ინტერფეისის ამუშავება, როგორც ერთი ლოგიკური ინტერფეისი. ქსელში ამ 

ტექნოლოგიის გამოყენებამდე უნდა იქნას გამოკვლეული საჭირო 

გამტარუნარიანობა ქსელის თითოეულ დონეზე, შეირჩეს შესაბამისი სვიჩები, 

რომელზეც საჭიროა ფიზიკური ქსელური ინტერფეისების დაჯგუფება და 

ამუშავება ერთ ლოგიკური ინტერფეისად. ნახ. 5 -ზე ნაჩვენებია იერარიული 

სტრუქტური პროექტირებულ ქსელში, თუ სად შეიძლება გამოყენებული იქნას 

Link Aggregation ტექნოლოგია. 

 

ნახ. 5. Link Aggregation 

Redundancy (სიუხვე) 

ხშირად ქსელში გადაიცემა მნიშვნელოვანი მონაცემები. ცხადია, რომ 

ქსელური მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის ან ორი სვიჩის 

დამაკავშირებელი გადამცემი გარემოს დაზიანების შემთხვევაში ქსელი გახდება 

უფუნქციო და მონაცემების გადაცემა იქნება შეუძლებელი. ქსელში მონაცემების 

გადაცემის მეტი საიმედოობისათვის მიმართავენ ჭარბი (Redundancy) 
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რაოდენობით დაკავშირებას, რაც გულისხმობს ქსელში გამოყენებული ყოველი 

სვიჩის დაკავშირებას დამატებითი კაბელის გამოყენებით ერთ ან მეტი 

რაოდენობის სვიჩთან. ბუნებრივია ისმის კითხვა: ქსელში ასეთი დაკავშირებისას 

ხომ არ მოხდება სხვადასხვა ტიპის მონაცემების უსასრულოდ ტრიალი 

(ჩაციკვლვა)? ასეთი პრობლემის თავიდან აცილების მიზნით შემუშავებული იქნა 

პროტოკოლი STP (Spanning Tree Protocol), რომელიც იკვლევს ქსელს და ავლენს 

სვიჩის იმ სავარაუდო ინტერფეისებს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიო ჩაციკვლვა. 

STP პროტოკოლს ასეთი ინტერფეისები გადაყავს ბლოკირებულ მდგომარეობაში. 

რაც გულისხმობს შემდეგს: ბლოკირებული ინტერფეისები ვერ ახერხებენ 

მონაწილეობის მიღებას მონაცემების გადაცემაში, მაგრამ ისინი უსმენენ ქსელს და 

ერთვებიან მონაცემთა გადაცემაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისი 

ინტერფეისით მონაცემების გადაცემა შეუძლებელია. 

Redundancy-ის მიღწევა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით: ქსელში 

გამოყენებული სვიჩების რაოდენობის გაორმაგება ან სვიჩების დამაკავშირებელი 

კაბელების რაოდენობის გაზრდა. პირველი მიდგომა მეორესთან მიმართებაში 

უფრო ძვირადღირებულია, ამიტომ ხშირად მიმართავენ მეორე მიდგომას. 

რადგანაც ზედმეტი კავშირების დანერგვას გააჩნიათ თავისი დანახარჯი (მეტი 

რაოდენობის კაბელები, სვიჩებზე დაკავებული ინტერფეისები), ამიტომ ჭარბი 

რაოდენობით კაბელურ დაკავშირებას მიმართავენ გამანაწილებელ და საბაზო 

დონეებზე. 

ნახ. 6-ზე ნაჩვენებია redundant კავშირები distribution და core დონეებზე. 

Access დონის თითოეული სვიჩი დაკავშირებულია distribution დონის ორ სვიჩზე. 

თუ distribution დონეზე რომელიმე სვიჩი გამოვა მწყობრიდან, access დონის 

სვიჩები ავტომატურად გადაერთვებიან distribution დონის სხვა სვიჩზე, რაც 

უზრუნველყოფს ქსელის საიმედოობას. 
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ნახ. 6. Redundancy 

ქსელური დაყოვნება (Latency) 

ქსელური დაყოვნება არის დროის მონაკვეთი, რომელიც ჭირდება პაკეტს 

საწყისი წერტილიდან დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად. დაყოვნებას 

აქვს სულ მცირე 3 წყარო. 

პირველი, ეს არის დრო, რომელიც საჭიროა გამგზავნი მოწყობილობის 

ქსელური ინტერფეიდან ელექტრული მუხტების ფორმით კაბელში გადასაცემად, 

და მიმღები მოწყობილობის ქსელური ინტერფეისის დრო, რომელიც საჭიროა ამ 

ელექტრული მუხტების მონაცემებად გარდასაქმნელად. 

მეორე, ეს არის დრო, რომელიც პაკეტს ჭირდება რათა გაიაროს კაბელი. 

მესამე, ეს არის შეფერხების დრო, რომელიც საჭიროა გამგზავნ და მიმღებ 

მოწყობილობას შორის არსებული მოწყობილობების მიერ ინფორმაციის 

დასამუშავებლად. 

დაყოვნება არაა დამოკიდებული მხოლოდ ქსელში გამოყენებული 

მოწყობილობების რაოდენობაზე და მანძილზე. მაგალითად, თუ 2 კომპიუტერი 

ერთმანეთთან დაკავშირებულია 3 სვიჩით დაყოვნება უფრო ნაკლებია ვიდრე იმ 

შემთხვევაში. როცა ისინი დავაკავშიროთ 2 როუტერით. მიზეზი არის ის, რომ 
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როუტერი სვიჩთან შედარებით ასრულებს უფრო რთულ ოპერაციებს. 

შესაბამისად, როუტერ მონაცემთა დამუშავებისათვის საჭიროებს უფრო მეტ 

დროს, რაც გაზრდის დაყოვნებას. 

 

ნახ. 7. ქსელური დაყოვნება 

ლოკალური ქსელის სეგმენტაცია 

თანამედროვე ქსელში მოძრაობს მრავალი სხვადასხვა ტიპის მონაცემები: 

ვიდეო, აუდიო, მომხმარებლის, ქსელის მართვის და ა.შ. რაც უფრო მეტი 

ინფორმაცია გადაიცემა ქსელში მით უფრო მეტი შეცდომა (კოლიზია) შეიძლება 

დაფიქსირდეს ქსელში. ლოკალურ ქსელში გადაცემული მონაცემების 

რაოდენობის შესამცირებლად ქსელს ყოფენ ნაწილებად, რომელთაგან 

თითოეულს სეგმენტი ეწოდება. ქსელის სეგმენტებად დაყოფა მიმართულია 

ქსელში კოლიზიების რაოდენობის შესამცირებლად. 

ქსელის იმ ნაწილს, რომელშიც დაზიანებული პაკეტი შეიძლება 

გავრცელდეს, კოლიზიური დომენი ეწოდება.  ქსელის იმ ნაწილს, რომელშიც 

broadcast პაკეტი შეიძლება გავრცელდეს, broadcast დომენი ეწოდება. ნახ. 8-ზე 

ნაჩვენებია შესაბამისად collision და broadcast დომენი. 
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ნახ. 8. collision და broadcast დომენი 

VLAN (Virtual LAN) 

თანამედროვე ქსელში გადაიცემა მრავალი სხვადასხვა ტიპის მონაცემები, 

როგორიცაა მომხმარებლის მონაცემები, აუდიო და ვიდეო მონაცემები, ქსელის 

მართვის მონაცემები და ა.შ. თითოეული ეს მონაცემი იწვევს ქსელის დატვირთვას 

და ართულებს კომუნიკაციის შესაძლებლობას. იზრდება დაყოვნება. 

იმისათვის, რომ ქსელი ფუნქციონირებდეს მართებულად სასურველია 

ერთიდაიმავე ტიპის მონაცემები გადაიცეს ერთ ქსელში, სხვა ტიპის მონაცემები კი 

სხვა ქსელში. ყოველი ახალი ფიზიკური ქსელის შექმნა მოითხოვს ახალახალ 

მოწყობილობებს და კაბელს, რომელიც ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის 
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გამოიწვევს, შეიძლება ითქვას, გაუმართლებელ ფინანსურ დანახარჯს. ნაკლები 

რაოდენობის მოწყობილობების გამოყენებით დიდი რაოდენობის ქსელების 

მხარდაჭერისათვის შემუშავებული იქნა ტექნოლოგია Vlan-ი. Vlan (Virtual LAN - 

ვირტუალური ქსელი) ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა ფიზიკური 

ქსელის ვირტუალური ანალოგის შექმნის საშუალებას. ასეთი ქსელი 

ფუნქციონირებს მისი ფიზიკური ანალოგის მსგავსად. როგორც აღვნიშნეთ Vlan-

ების გამოყენება ამცირებს ქსელში საჭირო ფიზიკურ მოწყობილობებზე 

დანახარჯს. Vlan-ში შესაძლებელია ერთიდაიმავე ტიპის მონაცემების 

გაერთიანება. მაგალითად, მომხმარებლის მონაცემები ერთ Vlan-ში, ვიდეო 

მონაცემები მეორე Vlan-ში, აუდიო მონაცემები მესამე Vlan-ში, ქსელის 

მმართველი მონაცემები მეოთხე Vlan-ში და ა.შ. ასევე მონაცემების მნიშვნელობის 

(პრიორიტეტულობის) მიხედვით შესაძლებელია ქსელში ტრაფიკის განსაზღვრა. 

WLAN (Wireless LAN) 

ამ დრომდე ჩვენ ვსაუბრობდით კაბელური დაკავშირებით გაერთიანებულ 

ქსელებზე. თანამედროვე ბიზნეს ქსელების უმეტესი ნაწილი დაფუძნებულია 

ერთმანეთთან კაბელით დაკავშირებულ მოწყობილობებზე. მომხმარებლები 

უფრო და უფრო ხდებიან მობილურები და საჭიროებენ შეინარჩუნონ წვდომა 

თავიანთ ბიზნეს ქსელთან მიუხედავად იმისა იმყოფებიან თუ არა ისინი საკუთარ 

სამუშაო ადგილას. როდესაც საჭიროა, მაგალითად, ლეპტოპის გადატანა ერთი 

ადგილიდან მეორეზე კაბელური ქსელის შემთხვევაში, გლობალურ ან ლოკალურ 

ქსელთან კავშირის დაკარგვის გარეშე, ძალზედ მოუხერხებელია. 

ბოლო დროს გამოჩნდა უკაბელო დაკავშირების ტექნოლოგია. 

თანამედროვე ცხოვრებაში ის უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. უკაბელო 

დაკავშირების ტექნოლოგიის გამოყენებით თანამედროვე ბიზნესი ღებულობს მეტ 

სარგებელს, მარტივია ბიზნეს ქსელთან წვდომა, მომხმარებლების მიერთება 

ქსელთან და ა.შ. 
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ნახ. 9. Wireless ტექნოლოგიები 

ნახ. 9-ზე ნაჩვენებია wireless ტექნოლოგიები. როგორც ვხედავთ WLAN 

იგივეა რაც Ethernet ქსელი, უბრალოდ ქსელის ფუნქცია გახდა უფრო მობილური. 

ჩვენ სწორედ WLAN ტექნოლოგიას შევისწავლით, რაც საშუალებას აძლევს 

მომხმარებლებს იყვნენ რესტორნებში, აეროპორტში, ქუჩაში და არ დაკარგონ 

წვდომა ინტერნეტთან. 

 

ნახ. 10. WLAN ქსელი 
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WLAN-ის და LAN-ის შედარება 

ვნახოთ თუ რა განსხვავებაა უკაბელო (wireless) ქსელსა და კაბელურ (wired) 

ქსელს შორის. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ Wlan-ები იყენებენ რადიო 

სიხშირეებს ინფორმაციის გადაცემისთვის, რაც wired ქსელებში ხდება კაბელების 

საშუალებით. რადიო სიხშირეებს გააჩნია შემდეგი მახასიათებლები: 

 რადიო სიხშირეს პრაქტიულად არ გააჩნია საზღვარი, როგორცაა, 

მაგალითად, კაბელის სიგრძე. რადიო სიხშირით ინფორმაციის 

მიწოდება შეიძლება ყველასთვის, ვინც კი იღებს რადიოს სიხშირეს. 

 გასხვავებით კაბელისგან რადიო სიხშირე დაუცველია გარე სიგნალ-

ებისგან, რომელიც სპეციალურ გარსშია მოთავსებული. მაგალითად, 

დიდი შანსია რომ მოხდეს რადიო სიხშირესთან დაჯახება, რომელიც 

იმავე გეოგრაფიული ადგილზეა და იყენებს იმავე სიხშირეს. 

ასევე, რაც უფრო შორს ვიმყოფებით wireless მოწყობილობისგან, მით უფრო 

სუსტია რადიო ტალღები და სიგნალიც სუსტდება. 

Wlan-ში კლიენტები უერთდებიან ქსელს wireless access point-ის 

საშუალებით, რაც იგივეა რაც Ethernet სვიჩი კაბელურ ქსელში. 

Wlan-ებში ასევე გამოიყენება ფრეიმების განსხვავებული ფორმატი.  

ასევე განსხვავებაა იმაში, რომ უსაფრთხოების მხრივ Wlan-ები უფრო მეტი 

მექანიზმების ჩადებას საჭიროებენ, რადგანაც რადიო სიხშირეების აღმოჩენა 

შეუძლია ყველას, ვინც კი მისი გავრცელების არეალში იმყოფება. 

802.11 Wlan არის 802.3 Ethernet Lan-ის გაფართოება, რათა უზრუნველყოს 

დამატებითი ფუნქციები, რისთვისაც გამოიყენება სპეციალური პროტოკოლები 

და კომპონენტები. 802.3 Ethernet Lan-ში ყოველი კლიენტს გააჩნია კაბელი, 

რომელიც მის ქსელურ ინტერფეისს აერთებს სვიჩთან, ხოლო სვიჩი კი 

უზრუნველყოფს მის წვდომას ქსელზე. Wireless Lan-ში ყოველი კლიენტი იყენებს 

Wireless ადაპტერს, რათა ჩაერთოს ქსელში Wireless მოწყობილობის დახმარებით, 

როგორიცაა Wireless როუტერი, ან access point (AP, წვდომის წერტილი). 
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Wireless ადაპტერი კლიენტზე უკავშირდება Wireless როუტერს რადიო 

სიგნალების საშუალებით. 

 

ნახ. 11. WLAN ქსელი access point-ის გამოყენებით 

Wireless როუტერები 

უკაბელო დაკავშირებისათვის არსებობს ორი განსვავებული მოწყობილობა: 

access point (ნახ. 12) და wireless როუტერი (ნახ. 13). Access Point-ი აღჭურვილია 

ხილული თუ უხილავი ანტენებით და მის ერთადერთ დანიშნულებას 

წარმოადგენს რადიო სიგნალების გავრცელება. კომპიუტერი რომელიც 

აღჭურვილის შესაბამისი wireless ადაპტერით იღებს რადიო სიგნალს და მისი 

მეშვეობით გადასცემს მონაცემებს. 

                

ნახ.12. access point                                    ნახ. 13. wireless როუტერი 

თანამედროვე ქსელში ძირითადად გამოიყენება wireless როუტერი. ეს არის 

მოწყობილობა, რომელშიც გაერთიანებულია სამი განსხვავებული ფუნქცია: AP, 

Ethernet სვიჩის და როუტერის. AP-ს ფუნქციის შესასრულებლად wireless 

როუტერი აღჭურვილია ხილული თუ უხილავი ანტენებით, სვიჩის ფუნქციის 
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შესასრულებლად მასზე განთანსებულია 4 ერთ ფერში წარმოდგენილი ქსელური 

ინტერფეისი, ხოლო როუტერის ფუნქციის შესასრულებლად კი მასზე 

განთავსებულია ცალკე ფერით გამოყოფილი ქსელური ინტერფეისი.  

 

ნახ. 14. WLAN ქსელი access point-ის გამოყენებით 

AP კლიენტის მოწყობილობას აკავშირებს wired ქსელთან. კლიენტის 

მოწყობილობები ერთმანეთს დამოუკიდებლად ვერ უკავშირდებიან. ისინი ამას 

ახერხებენ AP-ის საშუალებით. AP აკონვერტირებს TCP/IP პაკეტებს 802.11 

ინკაფსულაციის ფორმატიდან 802.3 ethernet ფრეიმ ფორმატში. 

თავდაპირველად ქსელში არსებული მოწყობილობები უნდა შეუერთდნენ 

AP-ს რათა ქონდეთ წვდომა ინტერნეტ სერვისებთან. შეერთება იგივეა რაც 

ჩვეულებრივ wired ქსელთან ჰოსტის მიერთება კაბელით. 

AP არის მეორე დონის მოწყობილობა და იგი მუშაობს როგორც Ethernet 

ჰაბი. რადიო სიგნალები არის საერთო გარემო (shared medium), და AP-ები იღებენ 

ყველანაირ რადიო სიგნალებს. მოწყობილობებს, რომელთაც სურთ რომ ქონდეთ 

წვდომა ინტერნეტ გარემოსთან, ისინი იბრძვიან მისთვის. Ethernet ქსელური 

კარტებისგან განსხვავებით, ისეთი wireless კარტები საკმაოდ ძვირია, რომლებიც 

ერთდროულად იღებენ და გასცემენ სიგნალებს, ამიტომ ისინი კოლიზიას ვერ 

გამოავლენენ. სამაგიეროდ Wlan-ები სხვაგვარადა არიან მოწყობილნი, რომ თავი 

აარიდონ მას. 

უკაბელო დაკავშირების ქსელში გამოიყენება Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance (CSMA/CA) მეთოდი, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
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კოლიზიები. ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობებმა Wlan-ში ჯერ უნდა იგრძნონ 

რადიო სიგნალების სიხშირე გარკვეულ დონემდე, და მხოლოდ მას შემდეგ უნდა 

გააგზავნონ პაკეტები, როცა გარემო (medium) თავისუფალია. როდესაც AP იღებს 

ინფორმაციას ჰოსტიდან, ის მას უგზავნის დასტურს (acknowledgement), რისი 

წყალობითაც ჰოსტი ხვდება რომ კოლიზია არ მომხდარა. 

 

ნახ. 15. WLAN ქსელი 

 რადიო სიგნალების სიხშირე მანძილის გაზრდასთან ერთად მცირდება, 

რაც თავისთავად პრობლემაა Wlan-ებში. 

წარმოვიდგინოთ ორი ჰოსტი, რომლებიც უკავშირდებიან ერთსა და იმავე 

AP-ს, მაგრამ არიან AP-ის სხვადასხვა მხარეს. თუ ისინი მაქსიმალურ მანძილზე 

არიან AP-იდან, საიდანაც შესაძლებელია მასთან დაკავშირება, ისინი ვერ გაიგებენ 

ერთმანეთის არსებობას, რადგანაც მანძილი მათ შორის დასაშვებზე ორჯერ 

დიდია, და შესაბამისად სიგნალი ვეღარ აღწევს ერთი ჰოსტიდან მეორემდე. 

ამიტომ მაღალია ალბათობა, რომ მათ ერთ დროს გააგზავნონ ინფორმაცია. ამ 

პრობლემას ეწოდება დამალული კვანძი (hidden node)  

ამ პრობლების მოსაგვარებლად შექმნილია მეთოდი, რომელსაც ეწოდება 

request to send/clear to send (RTS/CTS). როდესაც ქსელში ჩართულია RTS/CTS, AP ამ 

დროს მოწყობილობას გამოუყოფს ინდივიდუალურად თავის ადგილს არხში იმ 

დროით, რაც საჭიროა ინფორმაციის გადაგზავნისთვის. როდესაც გადაგზავნა 
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მორჩება, სხვა მოწყობილობებს შეუძლიათ იგივე წესით მოითხოვონ წვდომა AP-

სთან. 

 

ნახ. 16. დამალული კვანძი 

ტრაფიკის მართვის თავისებურებები 

გამტარუნარიანობა ასახავს მონაცემების მაქსიმალურ შესაძლო 

მოცულობას,  ქსელის ან მისი ნაწილის მიერ გადაცემულს დროის ერთეულში.  

გამტარუნარიანობა მიუთითებს ქსელის შიდა ოპერაციების შესრულების 

სიჩქარეზე -  მონაცემების პაკეტების გადაცემაზე ქსელის კვანძებს შორის,  

სხვადასხვა საკომუტაციო მოწყობილობის გავლით. იგი უშუალოდ ახასიათებს 

ქსელის მიერ ძირითადი ფუნქციის შესრულებას - შეტყობინების 

ტრანსპორტირებას. ქსელის გამტარუნარიანობის საკითხები ფართოდაა 

დაკავშირებული ცნებასთან ”მომსახურების ხარისხი” (Quality of Service, QoS). QoS-

ს უზრუნველყოფის  მექანიზმების რეალიზება შედარებით ახალ ტენდენციას 

წარმოადგენს. კომპიუტერული ქსელები დიდხანს ასეთი მექანიზმების გარეშე 

არსებობდნენ, და ეს აიხსნება ძირითადად ორი მიზეზით. ჯერ ერთი, უმეტესი 

გამოყენებები,  ქსელის მიერ რეალიზებული, არ იყვნენ ”მომთხოვნები”  

დაყოვნებების მიმართ,  ე.ი.  ასეთი გამოყენებებისათვის პაკეტების დაყოვნება ან 

გადახრა საშუალო გამტარუნარიანობისაგან საკმაოდ დიდ დიაპაზონში არ 

იწვევდა მათი ფუნქციონირების მნიშვნელოვან დაკარგვას.  მეორეც,  თვით 

გამტარუნარიანობა ბევრ შემთხვევაში არ იყო დეფიციტური. 
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ტრაფიკის   ნაკადის   მოდელები 

სწორად დაგეგმილ კორპორატიულ ქსელს შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს 

ტრაფიკის მოდელები. რიგ შემთხვევებში ტრაფიკი რჩება LAN-ის პორცია   

კორპორატიულ ქსელში, ხოლო ზოგგან ის გადაკვეთს WAN ლინკებს. ქსელის   

განსაზღვრისას ძალიან მნიშვნელოვანია ტრაფიკის მოცულობის განსაზღვრა. 

მაგალითად, ტრაფიკი, რომელიც რჩება ლოკალური მომხმარებლებისათვის 

ქსელში, მოიცავს : 

 File sharing (ფაილების განაწილებას); 

 დაბეჭდვას; 

 შიდა სარეზერვო ასლებს და სარკისებურ ასახვას; 

 შიდა - კამპუსის ხმოვანი შეტყობინებები. 

 ტრაფიკი, რომელიც გაივლის ლოკალურ ქსელში და იგზავნება WAN-ში, 

მოიცავს :  

 სისტემის განახლებას;  

 კომპანიის ელ. ფოსტას; 

 ტრანზაქციების დამუშავებას. 

რაც შეეხება WAN-ის ტრაფიკს, გარე ტრაფიკი ეწოდება ტრაფიკს, რომელიც   

გადაეცემა ინტერნეტიდან და გადაეცემა ინტერნეტში. VPN და ინტერნეტ   

ტრაფიკები მიეკუთვნება გარე ტრაფიკების ნაკადს . 

ტრაფიკის ნაკადი მართვა ქსელში ახდენს გამტარუნარიანობის   

ოპტიმიზაციას და უზრუნველყოფს მის დაცვას მონიტორინგის მეშვეობით. 

ქსელის   ადმინისტრატორმა წინასწსარ უნდა განსაზღვროს მოსალოდნელი 

ტრაფიკის   ტიპები და მოცულობა. თუ ქსელში გამოჩნდა მოულოდნელი 

ტრაფიკი, უნდა   მოხდეს მისი ფილტრაცია და გამოკვლეულ იქნას მისი 

წარმოშობის წყარო. 
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აპლიკაციები   და   ტრაფიკი   ქსელში  

ადრე ხმოვანი შეტყობინებები, ვიდეო გამოსახულებები და მონაცემები   

გადაიცემოდნენ სხვადასხვა ქსელში. დღევანდელი ტექნოლოგია უზრუნველყოფს   

ქსელის კონვერგენციას, სადაც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები გადაეცემა   

ერთ და იგივე გარემოში. კონვერგენციის წყალობით კორპორაციული ქსელები   

უზრუნველყოფენ ბიზნეს კორპორაციას და შემდეგ სერვისებს, როგორიცაა: 

 მონაცემთა ბაზის ტრანსაქციის დამუშავება; 

 წვდომა საინფორმაციო ცენტრთან; 

 ფაილების და ბეჭდვის გადანაწილება; 

 აუტენტიფიკაცია· WEB სერვისები; 

 ხმოვანი ზარები და ხმოვანი ფოსტა; 

 ვიდეო კონფერენცია. 

ქსელის მართვა მოითხოვს ძირითად მომსახურებასა და წვდომის 

შესაძლებლობას (support), რომ განისაზღვროს თუ როგორ განხორციელდეს   

ტრაფიკის მართვა, მნიშვნელოვანია ტრაფიკის ტიპის და ნაკადის წინასწარ 

ცოდნა. თუ ტრაფიკის ტიპები ცნობილია, მაშინ მისი ანალიზისათვის გამოიყენება 

პაკეტ    სნიფერი (packet sniffer) (მიმდინარე მდგომარეობის შესამოწმებელი 

მოდული). ტრაფიკის ნაკადი მოდელი განსასაზღვრავად, მნიშვნელოვანია: 

 ტრაფიკის კოპირება პიკი საათებში, რომ წარმოდგენა გვქონდეს    

სხვადასხვა ტიპის ტრაფიკზე   

 ქსელის სხვადსხვა სეგმენტების კოპირება, რადგანაც ზოგიერთი ტიპის   

ტრაფიკი შეიძლება იყოს ლოკალური განსაზღვრული სეგმენტისათვის.  

პაკეტ სნიფერიდან მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით, ქსელის    

სპეციალისტები განსაზღვრავენ ტრაფიკის ნაკადებს. უკეთებენ ანალიზს   

ტრაფიკის წყაროსა და მიმღებს. ანალიზის შედეგად კი იღებენ   

გადაწყვეტოლებებს თუ როგორ მართონ ტრაფიკის ნაკადი უფრო   

ეფექტურად. რომელიც შესაძლებელია ნაკლებად საჭირო ტრაფიკის    

შესამცირებლად ან სერვერის გადატანით. 
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რიგ შემთხვევებში სერვერის ან სერვისის გადატანა სხვა სეგმენტში   

აუმჯობესებს ქსელის ეფექტურ მუშაობას. სხვა შემთხვევებში ქსელის 

ოპტიმიზაცია   მოითხოვს ხელახლა დაპროქტებას. 

 

ნახ.17. ტრაფიკის დამუშავება OSI მოდელის დონეების მიხედვით 

ქსელური ტრაფიკის პრიორიტეტების მინიჭება 

ქსელის სხვადასხვა ტრაფიკი ხასიათდება სხვადასხვა მოთხოვნებით და 

ქმედებით . 

მონაცემთა ტრაფიკი (Data Traffic)  

ქსელური პროგრამების უმეტესობ იყენებს მონაცემთა ტრაფიკს. მონაცემთა    

შენახვის აპლიკაციები გადასცემენ დიდი მოცულობის ტრაფიკს დროის   

განსაზღვრულ პერიოდში. 

მონაცემთა ტრაფიკის უმეტესი უფრო მგრძნობარეა დროის მიმართ და არა 

საიმედოობის მიმართ, ამისათვის გამოიყენება Transmission Control Protocol (TCP) 

პროტოკოლი, რომელიც განსაზღვრავს თუ სად დაიკარგა პაკეტები და ხელახლა   

გადააგზავნის.   

ხმოვანი და ვიდეო ტრაფიკი   

ხმოვანი და ვიდეო ტრაფიკი განსხვავდება მონაცემთა ტრაფიკისაგან და   

მოითხოვს უწყვეტ ნაკადს, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ხარისხი. TCP 

პროტოკოლი   იწვევს დაყოვნებებს, რაც აუარესებს ხარისხს. ამიტომაც ამ 
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შემთხვევაში გამოიყენება User Datagram Protocol (UDP). მას არ გააჩნია ხელახლა 

გადაგზავნის მექანიზმი, რაც   ამცირებს დაყოვნებას. 

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ დაყოვნებებით გამოწვეული ხარისხი, TCP 

პროტოკოლის მიერ, საჭიროა ვიცოდეთ თუ რომელი ქსელური მოწყობილობა რა    

სახის დაყოვნებას იწვევს. OSI მოდელის მე-3 დონის (ქსელური დონის) 

მოწყობილობები იწვევენ უფრო დიდ დაყოვნებას ვიდრე მე-2 დონის (მონაცემთა   

არხის დონის) მოწყობილობები თავსართების გამო, რომლებიც უნდა იქნას   

დამუშავებული. აქედან გამომდინარე, როუტერები იწვევენ უფრო მეტ 

დაყოვნებას   ვიდრე სვიჩები . 

Jitter (ანალოგური საკომუნიკაციო ხაზების დამახინჯებები), რომელიც 

იწვევს   ქსელის გადატვირთვას, არის დროითი სხვადასხვაობა პაკეტების 

მისვლისა   მიმღებამდე. 

სერვისის ხარისხი (Quality of Service (QoS)) - ეს არის პროცესი, რომელიც   

გამოიყენება სპეციფიური მონაცემთა ნაკადისათვის. QoS პარამეტრები ყოფენ   

ტრაფიკს რიგებად, რომელიც დაფუძნებულია პრიორიტეტებზე. მაგალითად,  

ხმოვანი ტრაფიკი უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე მონაცემები. 

Teleworking (ტელემუშაობა - დისტანციური მუშაობა); 

კორპორატიული ქსელის განვითარებამ და დისტანციური კავშირის   

ტექნოლოგიების განვითარებამ შეცვალა მუშაობის სტილიც . 

Teleworking (დისტანციური მუშაობა) ანუ მეორენაირად telecommuting 

(დისტანციური დასწრება) და e-commuting საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს   

იმუშაონ სახლიდან და დაშორებული ადგილებიდან. დისტანციურად მომუშავეს   

ეწოდება ”ტელემომუშავე” (teleworker) ან ”ტელედამსწრე” (telecommuter).  

დისტანციური მუშაობა ხასიათდება უპირატესობებით და 

მოხერხებულობით როგორც დამქირავებლისთვის (employer) ასევე 

დაქირავებულისთვის (employee). დამქირავებლის თვალსაზრისით ის არ ხარჯავს 

ზედმეტ თანხებს სპეციალური სამუშაო ადგილის შესაქმნელად და 

უზრუნველყოფს მხოლოდ იმ თანამშრომელს სამუშაო სივრცით, რომელიც 

საჭიროა ადგილზე მუშაობდეს .    



29 
 

რიგი კომპანიებისა ამცირებენ ხარჯებს მოგზაურობაზე და სასტუმროების   

დაჯავშნაზე, რადგან იყენებენ ტელეკონფერენციებს რაც არ საჭიროებს იმ 

ადგილას   ყოფნას სადაც მიმდინარეობს კონფერენციები თუ კრებები და სხვა 

სახის ორგანიზაციული თავყრილობები. ადამიანებს დედამიწის სხვადასხვა   

წერტილებიდან შეუძლიათ იმუშაონ ერთად და ამავე დროს დარჩნენ თავიანთ    

სამუშაო ადგილებზე. 

ორივესთვის, როგორც დამქირავებლის, ასევე დაქირავებულისთვის   

დისტანციურ მუშაობას გააჩნია ბენეფიტები. დაქირავებული არ ხარჯავს დროს 

და   ფულს და შემცირებული სტრესი, რომელიც გამოწვეულია ყოველდღიური    

სიარულით ოფისში. ჩაიცვან უფრო მოხერხებულად და არ ხარჯონ ფული    

სპეციალურ ბიზნეს ტანსაცმელზე. უფრო მეტი დრო დაუთმონ ოჯახს და ოჯახის   

წევრებს. მაგრამ ყველა სახის სამუშაოს არ აქვს დისტანციურად მუშაობის   

ბენეფიტები. ზოგიერთი თანამდებობა მოითხოვს ფიზიკურ დასწრებას ოფისში   

განსაზღვრული დროის განმავლობაში . 

ტელემომუშავეები საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისებს ეფექტური   

მუშაობისათვის, როგორიცაა : 

 ელ . ფოსტა   

 ჩათი    

 Desktop and application sharing  

 FTP  

 Telnet  

 VoIP  

 ვიდეო   კონფერენცია 

აპლიკაციების ეკრანის განაწილების (Application and screen sharing) 

ტექნოლოგია გაუმჯობესებულია და უკვე შესაძლებელია როგორ ხმოვანი, ასევე   

ვიდეოს ინტეგრაცია ამ აპლიკაციებში .  
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ნახ. 17. სხვადასხვა სერვისები 

ახალი ტექნოლოგია უზრუნველყოფს on-line რეჟიმში მუშაობის უფრო   

მაღალ   დონეს. რომლის მეშვეობითაც კორპორაციული ქსელი ამ ტექნოლოგიის   

გამოყენებით ქმნის ისეთ გარემოს, რომელშიც პიროვნებები დასორებული   

ადგილებიდან ერთმანეთს ხვდებიან ისევე როგორც ერთ და იმავე ოთახში   

იმყოფებიან. დიდი ვიდეო დისპლეების და მაღალი ხარისხის აუდიოს   

კომბინირებით სპეციალურად მოწყობილ ოთახში მონაწილეები თავს ისე 

გრძნობენ   თითქოს ისინი სხედან ერთ და იგივე მაგიდასთან. 
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