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1 Тақырып. Кіріспе
Тораптар туралы негізгі мағлуматтар. Компьютерлік тораптардың
қысқаша даму тарихы. Компьютерлік тораптардың жіктелуі. Локальды және
глобальды есептеуіш тораптар.
2 Тақырып. Компьютерлік тораптарды құру негіздері
Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі. Негізгі түсініктер:
тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап,
бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық құрылғылар.Физикалық және
логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас құру әдістері.
3 Тақырып. Тораптық шешімдерді стандарттау
Стандарттар көзі. Ашық жүйелер қарым-қатынасын ұйымдастырудың
базалық моделі. «Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі.
Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы
деңгейдің негізгі функциялары. «Интерфейс» және «Протокол» түсініктері.
«Коммуникациялық протоколдар» түсінігі. Коммуникациялық протоколдардың
стандартты стегі. OSI стегі. TCP/IP стегі. IPX/SPX стегі. NETBIOS/SMB стегі.
SNA стегі. DECnet IEEE802.х стегі.
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