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ანოტაცია-სტატიაში განხილულია ლოკალური
კომპიუტერული ქსელების  დაპროექტების
პროგრამული საშუალებები, მათი შესაძლებ-
ლობები და ნაკლოვანებები.

საკვანძო სიტყვები-ქსელი, დაპროექტება, პრო-
გრამული საშუალებები, წარმადობა, OPNET,
NETWizard, NETCracker.

I. შესავალი

კომპიუტერული ქსელი თანამედროვე სა-
წარმოს ან ორგანიზაციის აუცილებელი ელემენტია.
მისი მუშობის ეფექტურობა წარმოადგენს ბიზნესის
ნებისმიერ სფეროებში წარმატების მიღწევის ერთ-
ერთ მთავარ ფაქტორს. კომპიუტერული ქსელის
მუშაობის ეფექტურობის მთავარი კომპონენტებია
მისი ღირებულება და წარმადობა. ღირებულებაში
იგულისხმება ქსელის ელემენტების ღირებულება
და  ქსელის უწყვეტ მუშაობაზე გაწეული დანა-
ხარჯები.  წარმადობაში იგულისხმება, თუ რა-
მდენად სწრაფად ხდება მომხმარებლის მოთ-
ხოვნებზე ქსელის პასუხი.

II. პრობლემის აღწერა
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ქსელის

დამონტაჟების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის არ
აკმაყოფილებს მისდამი წაყენებულ მოთხოვნებს,
რაც ძირითადად გამოწვეულია მისი დაპ-
როექტებისას დაშვებული შეცდომებით. ქსელის
დაპროექტება საკმაოდ რთული პროცესია, ამიტომ
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დაპროექტების ისეთი
პროგრამული საშუალების შერჩევას, რომელიც

საშუალებას იძლევა  დაპროექტების ეტაპზე
მივიღოთ მინიმალური ღირებულებისა და
სასურველი წარმადობის ლოკალური ქსელის
პროექტი.

ლოკალური კომპიუტერული ქსელების
პროექტირებისას მთავარ ამოცანას წარმოადგენს
მისი ისეთი სტრუქტურის განსაზღვრა, რომელიც
დააკმაყოფილებს მისდამი წაყენებულ მოთხოვნებს.
სწორად შერჩეული სტრუქტურის წყალობით
შესაძლებელია მნიშვნელოვნად ამაღლდეს
ფუნქციონალური პარამეტრები. წარმადობა და
რეაქციის დრო არის ის ორი მნიშვნელოვანი
პარამეტრი, რომელთა უზრუნველყოფას
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
დაპროექტების ეტაპზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
ამ პარამეტრების გაანგარიშება წარმოადგენს ერთ–
ერთ მთავარ დაბრკოლებას ქსელის
დაპროექტებისას.

III. ქსელების დაპროექტების პროგრამული
საშუალებების მიმოხილვა

დღესდღეობით ძირითადად გამოიყენება კო-
მპიუტერული ქსელების პროექტირებისა და
მოდელირების შემდეგი პროგრამული საშუალე-
ბები: OPNET, NETCracker და NETWizard [1-5].

OPNET-წარმოადგენს ლოკალური და
გლობალური ქსელების, კომპიუტერული სის-
ტემების პროექტირებისა და მოდელირების
საშუალებას, რომელიც ახორციელებს იერარქი-
ული ქსელების, მრავალპროტოკოლიანი ლო-
კალური და გლობალური ქსელების მოდე-
ლირებას, მარშრუტიზაციის ალგორითმების
აღწერას, გამოთვლითი სისტემების პროექ-



ტირებასა და ოპტიმიზაციას, ქსელის წარმადობის
ანალიზს და მოდელირებას, ძირითადად იგი
გამოიყენება ქსელების წარმადობის
გაანგარიშებისათვის, მაგრამ მისი საშუალებით
შეუძლებლია ქსელის ღირებულების განსაზღვრა.
ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ წარმადობის
განსაზღვრა ხდება იმიტაციური მოდელირების
საშუალებით, ამიტომ დამპროექტებელს უწევს
ლოდინი, რაც საკმაოდ მოუხერხებელია
დაპროექტების საწყის ეტაპზე.

NETCracker-არის კომპიუტერული ქსელების
ანალიზის, მოდელირების და ავტომატიზებული
პროექტირების პროგრამა, რომლის მიზანია
ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და
დანახარჯების მინიმიზაცია, საშუალებას იძლევა
ჩატარდეს ექსპერიმენტები, რომელთა შედეგები
შეიძლება გამოყენებული იქნას ქსელის ტიპის,
გადაცემის სახის, მოწყობილობების და
პროგრამულ-მათემატიკური უზრუნველყოფის
დასაბუთების მიზნით. NETCracker-ის დახმარებით
შეიძლება დაპროექტდეს სხვადასხვა დანიშნულე-
ბისა და მასშტაბის ქსელები, დაწყებული ლო-
კალურიდან, რამდენიმე ათეული კომპიუტერით,
დამთავრებული გლობალურით თანამგზავრული
კავშირის გამოყენებით, მის არსენალშია წამყვანი
მწარმოებლების ქსელური მოწყობილობების
მძლავრი მონაცემთა ბაზა: მუშა სადგურები,
სერვერები, ქსელური ადაპტერები, კომუტატორები,
მარშრუტიზატორები, რომლებიც გამოიყენება
სხვადასხვა ქსელური ტექნოლოგიების
რეალიზებისას.

NETWizard-ეს ქსელური კონფიგურატორია,
რომლის დახმარებით ხორციელდება ლოკალური
კომპიუტერული ქსელებისა და სტრუქტურირებული
საკაბელო სისტემების პროექტირება. სისტემური
ინტეგრაციის ბაზარზე იგი უნიკალურია, მისი
დახმარებით საკმაოდ კარგი მიახლოებით
ინტერნეტის დახმარებით შეიძლება დაპროექტდეს
ლოკალური ქსელი, ლოკალური ქსელისა და
სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემის ღირებუ-
ლების შეფასება მისი მთავარი პრიორიტეტია,
პროექტირება ხორციელდება ნაბიჯ-ნაბიჯ,
დიალოგურ რეჟიმში სპეციფიკური ტერმინების და
რთული შეკითხვების გარეშე, დიალოგის
მსვლელობაში შესაძლებელია ზოგი პარამეტრის

შესწორება. NETWizard-ის გამოყენების მთავარი
ღირსებაა ის, რომ არ არის საჭირო სხვადასხვა
წვრილმანი დეტალების დამახსოვრება და მთავარი
ყურადღება გადატანილია ქსელის ძირითად
კომპონენტებზე, მის ნაკლად შეიძლება ჩაითვალოს
ის, რომ იგი ვერ ახერხებს ქსელის წარმადობის
გაანგარიშებას.

IV. NETWizard–ის გამოყენება
განვიხილოთ პროგრამა NETWizard-ითერთ-

ერთი საჯარო სკოლის ლოკალური კომ-
პიუტერული ქსელის დაპროექტების პროცესი.
სკოლის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება ქსელის მოწყობილობების
მთლიან  ღირებულებას, ამიტომ გადაწყდა ამ
პროგრამის გამოყენება.

პროგრამა NETWizard მუშაობის დაწყებისას
მოითხოვს სისტემაში რეგისტრაციას, რო-მელიც
საკმაოდ მარტივი პროცედურაა, რეგისტრაციის
გავლის შემდეგ სისტემა გაძლევთ საშუალებას
აირჩიოთ მომსახურების სახე: სტუდენტური წვდომა-
მარტივი პროექტებისათვის იგი უფასოა და სრული
წვდომა, სადაც ყველა სახის ანგარიში არის
დაწვრილებითი და სრული.

ქსელის დაპროექტების პირველ ეტაპზე
პროგრამა მოითხოვს სართულებისა და კომ-
პიუტერების რაოდენობის დადგენას, შედეგად
შემოთავაზებულია კვანძების განლაგება და მათთან
კომპიუტერების მიერთების სქემის რამდენიმე
ვარიანტი. მოთხოვნის მიხედვით  დირექტორის
კაბინეტში უნდა დამონტაჟდეს 1 კომპიუტერი,
სასწავლო ნაწილის გამგის კაბინეტში 1
კომპიუტერი, საქმეთა მმართველის კაბინეტში
1კომპიუტერი, ბუღალტრის კაბინეტში 1
კომპიუტერი, კომპიუტერულ კლასში 11 კომ-
პიუტერი, მნესთან 1 კომპიუტერი, მედ. პუნქტში 1
კომპიუტერი, მანდატურთან 1 კომპიუტერი, სულ
ქსელში უნდა ჩაირთოს 18 კომპიუტერი. ოთახების
განლაგების სქემა ნაჩვენებია ნახ. 1–ზე. პროგრამა
გვთავაზობს კომპიუტერების ფართო არჩევანს და
ნაწილობრივ მათი პროგრამული უზრუნველყოფის
სხვადასხვა ვარიანტებს.
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ნახ 1. სკოლის შენობაში კაბინეტების განლაგების სქემა

შემდგომ ეტაპზე დიალოგურ რეჟიმში იწყება
მოწყობილობათა შერჩევა, პირველ რიგში კაბელის
ფასები, პარამეტრები, ასევე ვერტიკალური და
ჰორიზონტალური ქვესისტემები სხვადასხვა
ოთახებში კავშირების უზრუნველყოფისათვის,
ანგარიშის მიზანია გამანაწილებლიდან
კომპიუტერებამდე მანძილები იყოს რაც შეიძლება
მცირე და დახარჯული კაბელის ჯამური სიგრძე
იყოს მინიმალური. შემდგომ ეტაპზე მიმდინარეობს
კომუტატორის შერჩევა, საჭიროა არამართვადი
კომუტატორი, რომელიც უზრუნველყოფს
მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეს 100 კბ/წმ. იმის
გამო, რომ ეს პროგრამა რუსული პროდუქტია,
ყველა მოწყობილობა და მათი ფასი მოცემულია
რუსეთის პირობებით და განსხვავდება
საქართველოში არსებული ფასებისაგან, თუმცა
აქაც შეიძლება მოიძებნოს მათი
ანალოგი.პროგრამის მუშაობის შედეგად მივიღეთ
კაბინეტებში კომპიუტერების განლაგების შემდეგი
სქემა (ნახ 2).

შერჩეული პარამეტრების მიხედვით კონ-
ფიგურატორი გვთავაზობს ქსელის ტოპოლოგიას,
ჩვენს შემთხვევაში გამოყენებულია „ვარსკვლავა“,
რადგანაც მას გააჩნია რიგი უპირატესობა სხვა
ტოპოლოგიებთან შედარებით, კერძოდ:

 რომელიმე სადგურის მწყობრიდან გა-
მოსვლა არ აისახება მთელი ქსელის
მუშაობაზე;

 მასშტაბირების კარგი საშუალებები;
 მაღალი მწარმოებლურობა და ადმინი-

სტრირების მოქნილი საშუალებები.

ნახ 2. კაბინეტებში კომპიუტერებისა და მოწყობილობების
განლაგების სქემა

V. დასკვნა

ლოკალური კომპიუტერული ქსელების
დაპროექტების არსებული პროგრამული საშუ-
ალებების შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დღეისათვის არ
არსებობს მომხმარებლისათვის ადვილად
გამოსაყენებელი ქსელის დაპროექტების
ისეთიპროგრამული სისტემა, რომლითაც
შესაძლებელი იქნება  ქსელის პროექტის
წარმადობისა და ღირებულების ერთდროულად
განსაზღვრა, ამიტომ უნდა გაგრძელდეს შემდგომი
კვლევები ქსელის დაპროექტებისა და
მოდელირების ისეთი პროგრამულის საშუალების
შექმნის მიზნით, რომლითაც შესაძლებლი იქნება
აღნიშნული პარამეტრების ერთდროული
განსაზღვრა. ამასთან ერთად, სასურველია
წარმადობის პარამეტრების განსაზღვრისათვის,
იმიტაციური მოდელირების ნაცვლად
გამოყენებული იქნას მათემატიკური მოდელირება,
რაც საგრძნობლად შეამცირებს წარმადობის
შეფასებისათვის საჭირო დროს.
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