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1.3.Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams aprašas. 
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1.4.Nuotraukos ir aprašymai  
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1.5.Microsoft Office Communication server diegimo įmonėse reklaminė vaizdo medžiaga. 

 

Prieiga per internetą: http://www.youtube.com/watch?v=v4SsmEdm5UE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=v4SsmEdm5UE
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1.6.Įmonės interneto svetainė: www.atea.lt 

 

2. Mokymo elementas. Vietinių kompiuterinių  tinklų diegimo, priežiūros ir remonto  

technologinių procesų organizavimas UAB „BMK“ 

 

2.1.UAB „BMK“ Informacinė-reklaminė medžiaga 

 

UAB „Biznio mašinų kompanija“ buvo įkurta 1994 metais siekiant pristatyti rinkai skaitmeninės 

spaudos technologijas. Šiuo metu kompanijoje dirba 72 darbuotojai, o prekių ir paslaugų spektras 

stipriai išsiplėtė. Dabar mes prekiaujame įvairia biuro ir konferencine įranga, diegiame kompleksinius 

sprendimus darbo su dokumentais ir informacija srityse, teikiame visas skaitmeninės spaudos 

paslaugas, rūpinamės savo klientų įrangos techniniu aptarnavimu. Esame įgaliotieji XEROX, 

TOSHIBA, UTAX, CASIO, OPTOMA, SANYO, ADEO, SAHARA, SMART ir kitų kompanijų 

atstovai Lietuvoje. Mūsų darbuotojai reguliariai tobulinasi specializuotuose kursuose ir seminaruose. 

Aukštą jų kvalifikaciją ir žinias patvirtina ne tik gauti sertifikatai, bet ir geri klientų atsiliepimai. 

 

Pagrindinį dėmesį kasdienėje savo veikloje skiriame klientui, jo poreikių analizei ir įgyvendinimui. 

Mūsų vizija – tapti lydere spausdinimo proceso valdymo srityje ir užtikrinti efektyviausius 

skaitmeninės informacijos pateikimo būdus. Įmonės misiją apibrėžia augimas kokybine ir kiekybine 

http://www.atea.lt/
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prasme – siekiame užtikrinti geriausią ateitį savo klientams ir sau, rinkai pristatydami naujausius 

technologinius sprendimus, kurie didina veiklos efektyvumą. 

 

Centrinis „Biznio mašinų kompanijos“ biuras yra įsikūręs Vilniuje, tačiau esame įdiegę platų prekių 

paskirstymo ir klientų aptarnavimo tinklą, kuris mums leidžia operatyviai reaguoti į klientų užklausas 

ir paslaugas teikti visoje Lietuvoje. Esame įdiegę ir dirbdami vadovaujamės kokybės vadybos sistema 

pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. 

 

Šiandien aptarnaujame net keletą tūkstančių klientų. Mumis jau daugelį metų pasitiki LR Seimas ir 

Vyriausybė, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų bei kitos ministerijos, Vilniaus, Vytauto Didžiojo, 

Kauno technologijos ir kiti universitetai, Omnitel, DnB Nord, SEB, TEO, Ernst&Young, Mineraliniai 

Vandenys, Olympic Casino, Sanitex ir kitos Lietuvos įmonės bei organizacijos. 

UAB "Biznio mašinų kompanijos" misija 

Biuro ir konferencijų įrangos pardavimas bei kompleksinių sprendimų įdiegimas darbo su 

dokumentais ir informacija srityse. Klientų lojalumo formavimas. 

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas 

UAB “Biznio mašinų kompanijos” vadovybė įsipareigoja visose organizacijos veiklos srityse 

užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja 

kokybės vadybos standartas ISO 9001. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės darbuotojams 

aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad kompanijos kokybės 

ir klientų pasitenkinimas bus įgyvendinti. Aukščiausias bendrovės prioritetas - patenkinti kliento 

lūkesčius. Mes norime būti geriausiu mūsų klientų tiekėju. Vadovybė užtikrina, kad būtų nustatomi 

poreikiai bei lūkesčiai, paverčiami atitinkamais reikalavimais bendrovės viduje ir tenkinami. 

Kokybės tikslų įgyvendinimas yra pagrindinė visų bendrovės darbuotojų užduotis. 

Vadovybė diegia Bendrovės kokybės politiką, atitinkančią įmonės bei klientų reikalavimus. Kokybės 

politika apima įmonės įsipareigojimą vykdyti klientų bei Bendrovės viduje keliamus kokybės 

reikalavimus 

ir įsipareigojimą nuolat tobulėti. Kokybės politika sudaro pagrindą nustatyti kokybės tikslus ir 

vykdyti jų analizę. 

Kokybės politika komunikuota visiems bendrovės darbuotojams. Darbuotojams nurodytos kiekvieno 

jų atsakomybės, siekiant įgyvendinti numatytus kokybės tikslus. Kokybės politika suprantama 
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vykdoma visuose įmonės lygmenyse. Kokybės politikos vykdymas yra kontroliuojamas procesas. 

Vadovybė siekia užtikrinti Kokybės politikos atitikimą laikmečio reikalavimams. 

Kokybės politika 

UAB „Biznio mašinų kompanijos“ sukurta kokybės vadybos sistema užtikrina pastovų visų įmonės 

procesų tobulinimą, kas sudaro galimybę teikti klientams aukštos kokybės produktus bei paslaugas, 

atitikančias klientų lūkesčius ir poreikius. Nuolatinis kokybės sistemos stebėjimas ir gerinimas 

padeda sukurti profesionalumo bei ilgalaikio bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, 

Lietuvos ir užsienio partnerių, kitų suinteresuotųjų šalių. 

Kokybės tikslai 

· Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, diegiant naujas 

technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus. 

· Pasirinkti tuos prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie geriausiai atitinka klientų reikalavimus. 

· Nuolat stebėti ir vertinti kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leis pašalinti 

klaidų pasekmes, bet visų pirma padės išvengti klaidų. 

· Gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą. 

· Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti kokybės vadybos sistemos tikslų. 

· Užtikrinti, kad darbuotojų žinios nuolat gausėtų, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į kokybės 

valdymą. 

· Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų 

kvalifikacijos kėlimui. 

· Tirti savo srities pasaulinę technologinę raidą ir diegti jos pasiekimus praktikoje, sudarant galimybę 

klientams gauti naujausius sprendimus. 
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Prieiga per internetą: http://www.bmk.lt/ 

 

2.2. Įmonės kokybės kontrolės aprašas 

Biuro ir konferencijų įrangos pardavimas bei kompleksinių sprendimų įdiegimas darbo su 

dokumentais ir informacija srityse. Klientų lojalumo formavimas. 

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas 

UAB “Biznio mašinų kompanijos” vadovybė įsipareigoja visose organizacijos veiklos srityse 

užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 

9001. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame 

kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad kompanijos kokybės tikslai ir klientų pasitenkinimas bus 

įgyvendinti. Aukščiausias bendrovės prioritetas - patenkinti kliento lūkesčius. Mes norime būti 

geriausiu mūsų klientų tiekėju. Vadovybė užtikrina, kad būtų nustatomi klientų poreikiai bei 

lūkesčiai, paverčiami atitinkamais reikalavimais bendrovės viduje ir tenkinami. Kokybės tikslų 

įgyvendinimas yra pagrindinė visų bendrovės darbuotojų užduotis. 

Vadovybė diegia Bendrovės kokybės politiką, atitinkančią įmonės bei klientų reikalavimus. Kokybės 

politika apima įmonės įsipareigojimą vykdyti klientų bei Bendrovės viduje keliamus kokybės 

http://www.bmk.lt/
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reikalavimus ir įsipareigojimą nuolat tobulėti. Kokybės politika sudaro pagrindą nustatyti kokybės 

tikslus ir vykdyti jų analizę. 

Kokybės politika komunikuota visiems bendrovės darbuotojams. Darbuotojams nurodytos kiekvieno 

jų atsakomybės, siekiant įgyvendinti numatytus kokybės tikslus. Kokybės politika suprantama ir 

vykdoma visuose įmonės lygmenyse. Kokybės politikos vykdymas yra kontroliuojamas procesas. 

Vadovybė siekia užtikrinti Kokybės politikos atitikimą laikmečio reikalavimams. 

Kokybės politika 

UAB „Biznio mašinų kompanijos“ sukurta kokybės vadybos sistema užtikrina pastovų visų įmonės 

procesų tobulinimą, kas sudaro galimybę teikti klientams aukštos kokybės produktus bei paslaugas, 

atitikančias klientų lūkesčius ir poreikius. Nuolatinis kokybės sistemos stebėjimas ir gerinimas 

padeda sukurti profesionalumo bei ilgalaikio bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, 

klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, kitų suinteresuotųjų šalių. 

Kokybės tikslai 

· Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, diegiant naujas 

technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus. 

· Pasirinkti tuos prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie geriausiai atitinka klientų reikalavimus. 

· Nuolat stebėti ir vertinti kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leis pašalinti 

klaidų pasekmes, bet visų pirma padės išvengti klaidų. 

· Gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą. 

· Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti kokybės vadybos sistemos tikslų. 

· Užtikrinti, kad darbuotojų žinios nuolat gausėtų, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į kokybės 

valdymą. 

· Ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų 

kvalifikacijos kėlimui. 

· Tirti savo srities pasaulinę technologinę raidą ir diegti jos pasiekimus praktikoje, sudarant galimybę 

klientams gauti naujausius sprendimus. 
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2.3.Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams aprašas 

IT inžinierius naujiems programiniams sprendimams kurti. 

Reikalavimai IT inžinieriui: 

 Geros IT žinios; 

 Geras kompiuterinių tinklų specialistas; 

 Turėti patirties ir žinių, kaip dirbti vidiniuose kompiuteriniuose tinkluose iš išorinių 

kompiuterinių tinklų (nuotoliniu būdu); 

 Gebėjimas programinės įrangos sprendimus pritaikyti prie klientų poreikių, padėti analizuoti 

klientų poreikius programinės įrangos srityje; 

 Aktyvus; 

 Iniciatyvus; 

 Komunikabilus. 

Darbo pobūdis: 

 Naujų programinių sprendimų paieška, galimybių analizė ir vidiniai darbuotojų mokymai 

(programinių sprendimų praktinis testavimas ir vidinės demonstracijos); 

 Vidinės konsultacijos IT, kompiuterinių tinklų ir programines įrangos klausimais; 

 Pagalba vadybininkams bendraujant su klientais individualių programinių sprendimų 

klausimais (vizitai pas klientus kartu, konkurso sąlygų analizė); 

 Programinių sprendimų diegimas (kordinavimas) klientams; 

 Įdiegtų sprendimų stebėjimas ir analizė (su kokiomis problemomis susiduriama ir pan., 

sprendimų paieška, sistemos tobulinimas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo vadybininkas / -ė. 

Reikalavimai: 
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 darbštumas; 

 atsakingumas; 

 komunikabilumas;   

 pageidautinas biuro įrangos pardavimų patyrimas.  

Marketingo vadybininkas (-ė) 

Reikalavimai: 

 Marketingo teorijos pagrindai; 

 Geras anglu k. žinojimas; 

 Aktyvumas; 

 Iniciatyvumas; 

 Komunikabilumas. 

 

2.4.Nuotraukos ir aprašymai. 

 

Internetinis įmonės siulomų prekių katalogas su nuotraukomis bei aprašymais, kiekvienam produktui: 
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2.5.Įmonės interneto svetainė: www.bmk.lt 

 

3. Mokymo elementas. Vietinių kompiuterinių  tinklų diegimo, priežiūros ir remonto  

technologinių procesų organizavimas UAB „EIT sprendimai“ 

3.1. UAB „EIT sprendimai“ reklaminė-informacinė medžiaga. 

UAB „EIT Sprendimai" įkurta 2003 metais. Iki 2012 vasario 8 dienos įmonė buvo žinoma kaip „Elsis 

IT". Bendrovė vykdo veiklą informacinių ir ryšių technologijų srityje. Įmonė siūlo integruotus 

duomenų centrų infrastruktūros, duomenų perdavimo, telekomunikacijų, kontaktų centrų, saugos ir 

kontrolės sistemų sprendimus bei IT infrastruktūros valdymo ir priežiūros paslaugas. Lietuvoje 

vienoje iš didžiausių informacinių sistemų ir telekomunikacijų įmonių dirba virš 90 aukštos 

kvalifikacijos specialistų. 2010 metais apyvarta siekė 43 mln. Lt. 

Klientai visoje Lietuvoje gali kreiptis vienu telefono numeriu (8 700 55 777) ar el.pašto adresu 

(service@eit.lt) ir registruoti užsakymus, stebėti jų vykdymo eigą internetiniame portale 

https://service.eit.lt/ 

 

http://www.bmk.lt/
https://service.eit.lt/
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3.2. Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojams aprašas. 

http://www.eit.lt/KARJERA 

http://www.eit.lt/KARJERA
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3.3. Nuotraukos ir aprašymai. 
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3.4. Įmonės interneto svetainė: http://www.eit.lt/ 

 

4. Mokymo elementas. Mokytojo ataskaita 

4.1.Ataskaitos forma ir atviri klausimai. 

Forma 

                                             MOKYTOJO ATASKAITA 

     Ši savarankiško darbo užduotis  padės Jums sisteminti informaciją apie aplankytų įmonių 

technologinio proceso organizavimą, prisiminti svarbias temas, kurias turėtumėte aptarti 

lankomose įmonėse, prisiminti  pavyzdžius, kuriuos bus galima aptarti su kolegomis ir įgyvendinti 

profesiniame mokyme. 

    Vizitų įmonėse metu  kiekvieno klausimo svarbius aspektus pasižymėkite Profesijos 

dienoraštyje. Ši informacija bus reikalinga  pildant Mokytojo ataskaitą. 

    Mokytojo ataskaitoje  nereikia aprašinėti visko ką Jūs matėte įmonėse. Informacija turi būti 

selektyviai atrinkta –glausta,  konkreti ir naudinga. 
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Eil. 

Nr. 
Mokytojo ataskaitos 

klausimas 
UAB 

“Atea“ 
UAB 

“BMK“ 
UAB „EIT 

sprendimai“ 

1. Apibūdinkite aplankytos 

įmonės vietinių kompiuterinių  

tinklų diegimo, priežiūros ir 

remonto technologinių procesų 

organizavimo principus. 
( aprašykite kelis pastebėtus  

pagrindinius technologinių 

procesų organizavimo principus, 

atliekamas technologines 

operacijas) 

   

Apibendrinimas: 

 

 

 

2. Kokios/ kaip įmonėje taikomos  

technologinių procesų kokybės 

kontrolės procedūros? 
(aprašyti aplankytose įmonėse 

taikomus  kokybės  kontrolės 

procesus, standartus ir t.t.) 

   

Apibendrinimas: 

 

 

 

3. Kokią   technologinę įrangą 

vietinių kompiuterinių  tinklų 

diegimui, priežiūros ir remontui 

naudoja įmonė? 
(išvardinkite įmonėje naudojamą 

naujausią technologinę įrangą) 

   

Apibendrinimas: 

 

 

 

4. Kokius kvalifikacijos reikalavimus 

įmonė taiko darbuotojams, kaip 

vykdoma naujų darbuotojų paieška 

ir atranka? 

(pasirinkite 3 skirtingas technologines 

operacijas  atliekančius darbuotojus ir 

aprašykite jiems taikomus kvalifikacijos 

reikalavimus, aprašykite ir palyginkite 

naujų darbuotojų paieškos ir atrankos 

kriterijus) 

   

Apibendrinimas: 

 

 

 

5. Surašykite įmonių vadovų 

atsiliepimus apie mokyklų 

absolventų pasirengimą atlikti darbo 

užduotis. Jei tokio išsilavinimo 
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asmenys nebuvo priimti į darbą, 

surinkite informaciją apie  

priežastis. 

 

Apibendrinimas: 

 

 

 

 

Kuo konkrečiai mokymasis Jums buvo naudingas: 

 

 

 

 

                                 Mokytojas:              ............................................................................ 

 

                                 Data, parašas           ........................................................................... 

 

MOKYTOJO ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI: 

 

1.  Aprašyti  3-4  pagrindiniai įmonėse technologinių procesų organizavimo principai, atliekamos 

pagrindinės technologinės operacijos. Pateiktas apibendrinimas. 

2.  Aprašyti įmonėse naudojamų paslaugų  kokybės kontrolės  procesai, standartai, kitos 

priemonės. Pateiktas apibendrinimas. 

3.  Išvardinta įmonėse naudojama naujausia technologinė įranga. Pateiktas apibendrinimas. 

4.  Įvardinti 3 skirtingas technologines operacijas (pasirinktinai) atliekančių darbuotojų 

kvalifikaciniai reikalavimai. Pateiktas apibendrinimas. 

5.  Atskleisti profesinio mokymo sistemai svarbūs, aktualūs aspektai. Pateiktas apibendrinimas. 

6.Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, struktūruotai, apmąstyta vizitų metu įgyta patirtis. 
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Ataskaitos formą parengė: 

Linas Stepanauskas 

UAB „Atea“ serviso departamento direktorius 

 

Eduardas Marma 

UAB „Atea“ sistemų administratorius 

 

Rišardas Bedulskis 

UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ direktorius 

 

Jevgenij Chomaniuk 

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos profesijos mokytojas 

 

 

BENDRASIS MODULIS B.9.2.VIETINIŲ KOMPIUTERINIŲ  TINKLŲ DIEGIMO, 

PRIEŽIŪROS IR REMONTO TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

1. Mokymo elementas. Vietinių kompiuterinių tinklų diegimo, priežiūros ir remonto  

technologijų naujovių apžvalga 
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1.1.Konspektas 

 

Konspektas iš seminaro Atea Action 2012 apie pasaulinės IT tendencijas. Dokumente pateikiama 

informacija apie kompiuterinių tinklų tendencijas, apie priežiūros naujovės bei apie numatytus 

planus, susijusios su naujos partneristės ieškojimu bei bendradarbiavimo  tuo keliu. Konspekto 

nuoroda:  

medziaga\2-3Cs-Baltics-seminar.pdf 

 

 

medziaga/2-3Cs-Baltics-seminar.pdf
medziaga/2-3Cs-Baltics-seminar.pdf
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1.2.Skaidrės 

 

Skaidrės iš metinėskonferencijos Atea Action 2012 apie mobilumu technologijas versle, pritaikytos 

vietinėms kompiuterinėms tinklams. Trumpai pasakojama, ką HP gamintojas gali pasiūlyti iš 

mobilaus technologijos  sprendimų, pasirašant bendradarbiavimą su ATEA, kad atnaujinti arba 

patobulinti vietinių kompiuterinių tinklų sektoriuje: 

medziaga\hp_mobile_tech_for_LAN_sector.pdf 

medziaga/hp_mobile_tech_for_LAN_sector.pdf
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2. Mokymo elementas. Vietinių kompiuterinių tinklų diegimo ir remonto rinkos plėtra 

2.1.Konspektas 

 

Trumpas konspektas iš seminaro ATEA ACTION 2012. Konspekte pateiktas sprendimas tarp ATEA 

ir AVIA Solution Group įmonių ir jame yra aprašoma IT strategija augančioje organizacijoje, kurį 

bus pritaikyta vietinių kompiuterinių tinklų diegimui ir remontui: 

medziaga\4-Atea-Action-2012-Avia-Solutions-Group-IT-consolidation.pdf 

 

medziaga/4-Atea-Action-2012-Avia-Solutions-Group-IT-consolidation.pdf
medziaga/4-Atea-Action-2012-Avia-Solutions-Group-IT-consolidation.pdf
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2.2.Skaidrės 
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3. Mokymo elementas. Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese 

 

3.1.Projekto struktūros aprašas. 

 

PROJEKTAS 

„PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 
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PROJEKTAS 

 

Technologinių naujovių  bei  gamybos/paslaugų plėtros tendencijų įtaka 

vietinių kompiuterinių tinklų diegimo, priežiūros ir remonto kompetencijas 

suteikiančioms pirminio profesinio mokymo programoms 

 

Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese 

PROJEKTAS 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

(data) 

 

Vilnius 

 

 

Turinys 
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1. Vietinių kompiuterinių tinklų diegimo, priežiūros ir remonto  technologijų naujovių  bei plėtros 

tendencijos. 

Išvardinkite, Jūsų manymu, svarbiausias vietinių  kompiuterinių  tinklų diegimo, priežiūros  

bei remonto technologines naujoves 

 

 

2. Vietinių kompiuterinių tinklų diegimu, priežiūra ir remontu užsiimančių Lietuvos 

įmonių technologinės perspektyvos. 

 

           Išskirkite naujoves, kurios per artimiausius 3-us metus bus aktyviai naudojamos Lietuvos 

          įmonėse.Aprašykite jų esmę, nurodykite informacijos šaltinius. 

 

3. Profesinio rengimo ir šiuolaikinių vietinių kompiuterinių tinklų diegimo, priežiūros 

ir remonto  procesų  sąsajos. 

          Įvardinkite technologines naujoves ir gamybos/paslaugų plėtros tendencijas atspindinčias 

temas, kurios, Jūsų nuomone, turėtų būti įtrauktos į esamas arba naujas programas (nurodykite 

profesinio mokymo ar studijų programų pavadinimus, suformuluokite modulius arba temas) 

 

-----------------------------------                                    ------------------------------------------------------- 
            (Mokytojo parašas)                                                                                               (vardas, pavardė) 

Mokytojo projekto formos  aprašą parengė:  

Eduardas Marma 

UAB „Atea“ sistemų administratorius 

Linas Stepanauskas 

UAB „Atea“ serviso departamento direktorius 

Rišardas Bedulskis 

UAB „Sistemų integracijos sprendimai“ direktorius 

Jevgenij Chomaniuk 

Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos profesijos mokytojas 
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SPECIALUSIS MODULIS S.9.1. VIETINIŲ KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ  TECHNINĖS 

BŪKLĖS ANALIZĖ, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

1. Mokymo elementas. Darbų, susijusių su vietinių kompiuterinių tinklų techninės būklės 

analize, montavimu ir priežiūra, planavimas ir organizavimas UAB „Atea“. 

1.1. ISO darbo procedūrų aprašas 

 
Pristatymas iš konferencijos „ATEA ACTION 2012“. Prezentacijoje yra numatytų, vykdomų bei 

įvykdytų darbo procedūrų grafikai bei planų apibrėžimai. Prieigą per internetą:  

http://atea.lt/wp-content/uploads/2012/11/Samsung-Atea-action2012.pdf 

 

1.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. 

 

http://atea.lt/wp-content/uploads/2012/11/Samsung-Atea-action2012.pdf
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2. Mokymo elementas. Kompiuterinio tinklo projektavimo analizė. 

2.1. Interneto protokolo (IP) (versijos: IPv4 arba IPv6) pavyzdys.  

IPv6 – tai nauja interneto protokolo (IP) versija, sukurta tam, kad pakeistų dabar naudojamą IPv4 

protokolą ir išspręstų su juo susijusias problemas. 

Naujoji versija gerokai patobulinta tokiose srityse, kaip: saugumas, mobilumas, paslaugos kokybės 

užtikrinimas, tinklo architektūros bei marštutizavimo dinamiškumas. Todėl IPv6 geriausiai 

pritaikytas dažnai kintančių parametrų tinklams. 

Kad kuo sklandžiau pereiti nuo IPv4 prie IPv6 buvo sugalvotas ne vienas mechanizmas, kurie yra 

nuolat tobulinami. Tikimasi, kad IPv6 po truputį pakeis IPv4, nors abu protokolai veiks kartu visą 

perėjimo laikotarpį. 

Lyginant su IPv4, naujoji versija suteikia žymiai didesnę adresų erdvę (adreso ilgis padidėjo nuo 32 

bitų iki 128). IPv6 adresai užrašomi nauja forma: tai šešioliktaine skaičiavimo sistema koduojami 

adresai, atrodantys maždaug taip: 2001:08e0:7d83:7d88:4f84:4c74:1d83:22b4. Prefiksai nurodomi 

CIDR formate, pvz: /64. 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  95 

 

2.2. Standartai ir jų reikalavimų aprašas. 

Kur galima rasti technines IPv6 specifikacijas? 

IPv6 aprašytas IETF RFC dokumentuose: 

RFC 2460 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 

RFC 4291 - IP Version 6 Addressing Architecture 

RFC 4443 - Internet Control Message Protocol (ICMPv6) Specification 

RFC 4861 - Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) 

RFC 4862 - IPv6 Stateless Address Autoconfiguration 

RFC 4941 - Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6 

RFC 3315 - Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) 

Kokie pagrindiniai IPv6 privalumai? 

Privalumai: 

Praplėstas adreso ilgis. IPv6 praplėtė IP adreso ilgį nuo 32 bitų iki 128 bitų. Dėl to galima turėti 

daugiau adresavimo hierarchijos lygių, adresai gali būti suteikti žymiai didesniam skaičiui įrenginių, 

galima lengviau realizuoti adresų autokonfigūraciją.  

Paprastesnis antraštės formatas. Kai kurie IPv4 antraštės laukai tapo nebenaudojami ar neprivalomi. 

IPv6 antraštės formatas paprastesnis, dėl to supaprastėja IP paketo apdorojimas, taupomas kanalo 

pralaidumas. 

Pridėta galimybė praplėtimams ir parametrams. IPv6 paketo antraštėje nėra fiksuotos vietos 

parametrams ar praplėtimams. Tai leidžia siųsti parametrus tik tuomet kai jų reikia, bei suteikia 

lankstumo parametrų ilgiui. Dėl to IPv6 paketai gali būtų sparčiau persiunčiami. Taip pat palikta 

galimybė lengvai pridėti daugiau praplėtimų ateityje. 

Srautų žymėjimas. IPv6 leidžia žymėti paketus pagal tai kokiam duomenų srautui jie priklauso. Taip 

maršrutizatoriai gali lengvai skirstyti srautus į skirtingų prioritetų klases. 

Saugumas. Pagrindinėje IPv6 specifikacijoje nurodomos tokios saugumo opcijos, kaip Paketų turinio 

užšifravimas (ESP: Encapsulated Security Payliad) ir paketų siuntėjo tapatumo nustatymas (AH: 

Authentication Header). 

Autokonfigūracija. IPv6 pridėti papildomi mechanizmai leidžiantys įrenginiams automatiškai atrasti 

maršrutizatorius ir prisiskirti sau adresą. Tam nebereikalingi papildomi įrenginių konfigūravimo 

servisai tokie kaip DHCP. Įprastą DHCP IPv6 tinkle keičia DHCPv6. 

Kada pasibaigs visi IPv4 adresai? 

http://tools.ietf.org/html/rfc2460
http://tools.ietf.org/html/rfc4291
http://tools.ietf.org/html/rfc4443
http://tools.ietf.org/html/rfc4861
http://tools.ietf.org/html/rfc4862
http://tools.ietf.org/html/rfc4941
http://tools.ietf.org/html/rfc4862
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Šiuo metu IPv4 adresus skirstanti organizacija IANA laisvų IPv4 adresų nebeturi. Jie išdalinti 

regioniniams interneto registrams. Manoma, kad pirmieji regioniniai interneto registrai savo turimus 

IPv4 adresų resursus gali išnaudoti iki 2012 metų pradžios. Daugiau informacijos apie IPv4 adresų 

išnaudojimą ir spėjimus galite rasti puslapyje http://www.potaroo.net/tools/ipv4/, bei puslapio 

skiltyje tinklo statistika. 

Kodėl kovoti su adresų erdvės trūkumu nepakanka NAT? 

Pirmiausia, IPv6 sukurtas ne tik dėl to, kad pritrūksime adresų. IPv4 naudojamas jau daugiau kaip 20 

metų ir per tą laiką buvo rasta daug skylių ir klaidų lyginant specifikaciją ir praktinį panaudojimą. 

IPv6 stengiasi palaikyti tiek šių dienų technologijas, tiek tas, kurios bus neišvengiamos 21 amžiuje. 

Taip pat daug kas bando sujungti tarpusavyje buitinę elektroninę techniką, kaip skalbimo mašinos, 

televizoriai, audio įrenginiai, liftai ir t.t., naudodami interneto protokolus. Būtų labai sunku tai 

pasiekti naudojant vien tik NAT. Reikalingas naujas IP protokolas. 

Ar IPv6 tik išplečia adresų erdvę? 

Kadangi adresų erdvė labai didelė, paprasčiau realizuoti adresų autokonfigūraciją, negu IPv4 atveju. 

Pirmieji 64 bitai yra nustatomi pagal maršrutizatoriaus skelbimą (Router Advertisement), o likę 64 

bitai išskaičiuojami iš MAC adreso (EUI-64 formatu). Šiuo atveju visų potinklių prefikso ilgis turi 

būti 64, todėl tinklo kaukė nebereikalinga. Taip pat, turint tokią didelę adresų erdvę viename 

potinklyje, vartotojų skaičius jame tampa nesvarbus, todėl žymiai lengviau skirstyti erdvę. Daugiau 

informacijos apie IPv6 adresų architektūrą rasite RFC3513. 

Kas yra "tunelis" ir ką reiškia "IPv6 in IPv4"? 

"Tunelis" - tai technologija, kurios pagalba galima persiųsti vieno protokolo paketai įpakuojami į kito 

protokolo paketus, kaip jo duomenys. Tunelių pagalba galima pvz. persiųsti IP paketus, įpakuotus į 

UDP datagramų srautą. IPv6 dažniausiai naudoja tuneliavimo mechanizmą, kad sujungti tarpusavyje 

IPv6 saleles per IPv4 transportą. 

"IPv6 in IPv4" yra IPv6 paketų įpakavimas į IPv4 paketus. Taip viename tunelio gale įpakuotą 

informaciją galima siųsti IPv4 tinklu, o ją gavęs kitas tunelio galas išpakuos ir gaus IPv6 srautą. 

Kodėl IPv6, o ne IPv5? 

Versijos numeris 5 jau naudojamas ST-II protokolui, todėl buvo pasirinktas sekantis. 

IPv6 palaikymas 

Ar mano maršrutizatorius palaiko IPv6? 

http://www.potaroo.net/tools/ipv4/
http://ipv6.lt/stats.php
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc3513.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc1819
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Šia informaciją jums gali suteikti maršrutizatoriaus gamintojas. Jei jūsų maršrutizatoriuje veikia linux 

operacinė sistema - IPv6 palaikymas jau yra arba jį galima pridėti atnaujinus maršrutizatoriaus 

operacinę sistemą. Nepilną maršrutizatorių IPv6 palaikymo sąrašą galite rasti Wikipedijoje. 

Ar mano operacinė sistema palaiko IPv6? 

IPv6 palaikomas visose šiuolaikinėse operacinėse sistemose. Windows versijos palaikančios IPv6 - 

7, Vista, Server 2008, XP, Server 2003. Linux, Solaris, BSD taip pat palaiko IPv6. Apie windows ir 

IPv6 daugiau informacijos galite rasti Microsoft IPv6 puslapyje. IPv6 palaikančių operacinių sistemų 

sąrašą galite rasti Wikipedijoje. 

Kaip įdiegti IPv6 protokolą “Windows” operacinėje sistemoje? 

“Windows” operacinėje sistemoje IPv6 protokolą įdiegti reikia kaip papildomą tinklo protokolą. 

Pirmiausia atidarykite "Control Panel" langą ir ten pasirinktie "Network Connections". Atsivėrusiame 

lange matysite kompiuteryje įdiegtų tinklo plokščių sąrašą. Toliau sekite šias instrukcijas: 

 

Žingsnis 1: Spauskite dešinį pelės klavišą ant pagrindinės tinklo plokštės ir pasirinkite "Properties".  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_routers
http://technet.microsoft.com/en-us/network/bb530961
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_IPv6_support_in_operating_systems
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Žingsnis 2: Atsivėrusiame lange spauskite "Install..." mygtuką.  

 
Žingsnis 3: Naujai atsivėrusiame lange iš sąrašo pasirinkite "Protocol" ir spauskite "Add..." mygtuką.  
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Žingsnis 4: Protokolų pasirinkimo lange pasirinkite "TCP/IP version 6" ir spauskite mygtuką "OK".  

Kaip sužinti ar linux branduolys su IPv6 palaikymu? 

Ar jūsų sistemoje veikiantis linux branduolys palaiko IPv6 galite lengvai patikrinti su šia komanda: 

[ -f /proc/net/if_inet6 ] && echo 'IPv6 yra!' || echo 'IPv6 nėra!' 

Noriu pasiekti IPv6 tinklą iš savo Linux'o. Kaip paruošti sistemą IPv6 palaikymui ir teisingai ją 

sukonfigūruoti? 

Norint naudotis IPv6 iš Linux operacinės sistemos reikalinga sukompiliuot branduolį su atitinkamais 

moduliais (juos taip pat galima įkompiliuoti į patį branduolį) bei nustatyti IPv6 adresus. Visos šios 

operacijos aprašomos Linux+IPv6 HOWTO. Apie konkrečios Linux distribucijos konfigūraciją IPv6 

palaikymui, ieškokite tos distribucijos puslapiuose. 

Kaip galiu sužinoti, ar tam tikra programinė įranga suderinama su IPv6 steku? 

Apie programinės įrangos suderinamumą su IPv6 reikėtų ieškoti atitinkamų programų pradiniuose 

puslapiuose. 

Perėjimas prie IPv6 

Ar galima tame pačiame kompiuteryje naudoti ir IPv4, ir IPv6? 

Taip, viename kompiuteryje gali būti sukonfigūruotas tiek IPv4, tiek ir IPv6 palaikymas. Tokia 

įrenginio konfigūracija vadinama dual-stack. 

Ar reikia įsigyti naują prisijungimo liniją, norint pereiti prie IPv6? 

http://tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/
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Tai tikrai nėra būtina. IPv6 galima naudotis per tą pačią prisijungimo liniją, kaip ir IPv4. Per vieną 

liniją galima siųsti abiejų protokolų paketus vienu metu. 

IPv6 adresas yra ilgesnis, nei IPv4. Ar dėl to šių adresų apdorojimas nebus lėtesnis? 

Paties IPv6 adreso apdorojimas reikalauja daugiau procesoriaus resursų lyginant su IPv4 adreso 

apdorojimu, tačiau IPv6 antraštės yra paprastesnės, negu IPv4, todėl dirbant IPv6 protokolu, darbas 

neturėtų sulėtėti. 

Kokiu būdu galėčiau gauti IPv6 adresų erdvę? 

IPv6 adresų erdvei gauti yra keli būdai. Jei jūsų interneto paslaugų tiekėjas turi užregistravęs IPv6 

erdvę, tada geriausia būtų prašyti jo suteikti jums jos dalį. Jei tiekėjas neturi IPv6 erdvės, tada galima 

ją užsiregistruoti viename iš daugelio Tunelių brokerių. Tokiu atveju jums bus suteikta "native" IPv6 

adresų erdvė ir jūs būsite prijungtas prie globalaus IPv6 tinklo per tunelį. Jei turite bent vieną globalų 

IPv4 adresą, galite pasiimti IPv6 erdvę, per 6to4 tuneliavimo mechanizmą. Šis metodas turi šiokį tokį 

trūkumą, kadangi kol kas nėra standartizuotos galimybės deleguoti DNS reverse zonos 6to4 

adresams. 

Ar įmanoma sujungti kompiuterius į IPv6 tinklą, neturint globalios IPv6 adresų erdvės? 

Visi įrenginiai sujungti į vieną ryšio terpę automatiškai susikonfigūruoja link-local adresus. Tai 

adresai iš fe80::/10 prefikso. Įrenginiai gali pilnai komunikuoti naudodami vien tik link-local adresus. 
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2.2.Virtualaus vietinio tinklo (VLAN) struktūros schemos. 
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2.3. Komutatorių pertekliškumo užtikrinimo (spanning tree) 

protokolas (MSTP, STP, RTSP) 

 

Multiple spaning tree protokolo (MSTP) protokolas: 

 

Protokolo konspektas. Dokumente yra aprašoma apie protokolą, veikimo principus, skirtumus bei 

pritaikymą: 

medziaga\UNH-IOL_BFC_Knowledgebase_MSTP.pdf 

 

Spaning tree protokolo (STP) aprašas:  

Jis skirtas panaikinti tinkle atsiradusiems uzdariems ciklams kurie gali atsirasti del paprasciausiai 

sujungtu komutatoriu ar tiltu i hierarchini medi. Tu paciu kadru siuntinejimas nenutrukstamai gali 

labai uzkrauti tinkla. Naudodami STP komutatoriai siuncia  specialias zinutes Bridge Protocol Data 

Units (BPDUs) i visa tinkla kad pranestu apie savo buvima tinkle ir isrinkti pagrindini (root) tinklo 

komutatoriu. Naudodami STP komutatoriai suranda ir uzdaro nereikalingus kelius. Kiekvienas 

komutatoriaus portas gali buti vienoje is penkiu busenu: 

Blokavimo, mokinimosi (learning), klausymo (listening), nukreipimo (forwarding), isjungtas 

(disabled) 

medziaga/UNH-IOL_BFC_Knowledgebase_MSTP.pdf
medziaga/UNH-IOL_BFC_Knowledgebase_MSTP.pdf
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Patikimumas be kilpų

• Vienu metu turi būti tik vienas kelias.

• Atsarginiai keliai turi būti atjungti ir įjungiami 
tik neveikiant pagrindiniams keliams.

• Viską reikia daryti greitai ir automatiškai

• Tai daro Spanning Tree Protokolas.

Kas yra “spanning tree”?

• Medžio (žvaigždės) topologija

–Medis neturi kilpų!

• Padengiami visi įrenginiai

–Ta prasme - visi įrenginiai sujungti į tinklą.
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Ar spanning tree?

• Yra kilpų…

Ar spanning tree?

• Pamiršom vieną aparatą… 
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Ar spanning tree?

• Jokių kilpų, visi įrenginiai - PUIKU

Ar spanning tree?

• Jokių kilpų, visi įrenginiai - PUIKU
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Spanning tree algoritmas

The switches use this algorithm to decide which 
ports should be shut down.

1. Vienas komutatorius išrenkamas “root bridge”

2. Kiekvienam komutatoriuje išrenkamas “root 
port”

3. Kiekvienam tinklo segmente parinkti “designated 
port”

4. Visus kitus sujungiamuosius prievadus išjungti.

Procesas

Root bridge

Root port

Root port

Root port

Designated port
Designated port

Designated port

Designated port Nepasirinktas

Išjungti!!!
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2.4. Maršrutizatorių pertekliškumo užtikrinimo (VRRP) 

specifikacijos. 

 

 

Pilna VRRP užtikrinimo specifikacija. Dokumento struktūra: aprašymas, veikimas, konfigūracija ir 

jos sinchronizavimas. Prieiga per internetą: medziaga\VRRP.pdf 

  

medziaga/VRRP.pdf
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3. Mokymo elementas. Vietinio tinklo įrangos montavimas ir sujungimas pagal schemas. 

 

3.1. Vietinio tinklo skirto 100-200 darbo vietų su internetu ir bevieliu ryšiu įrangos 

montavimo schema. 
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4. Mokymo elementas. Vietinio tinklo įrangos konfigūravimas 

4.1. Protokolų standartų (IPv4, IPv6, Ethernet, Wi-Fi) pavyzdžiai 

Savo infrastruktūroje naudojame /32: 2001:41D0::/32 

Maršrutizavimui naudojame Cisco 6k maršrutizatorius (6509 su sup720 kortomis, galinčiomis valdyti 

IPv6 paketus). 
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Kiekvienas klientas, turintis serverį, turi vieną fiksuotą ir kelis perkeliamus IP v4 adresus bei 18 446 

744 073 709 551 616 IPv6, kurie nukreipiami į serverio IPv4 adresą. 

 

Skirtajame serveryje galite: 

- naudoti daug SSL sertifikatų, 

- turėti kelis anoniminius FTP, 

- Sukurti prieglobos platformą (paremtą IP), 

- Sukurti savo VPN, 

- ir t.t. 

 

Paruošimas 

 

Norėdami savo serveryje naudoti IPv6, turite: 

- naudoti IPv6 palaikantį branduolį . 

- sužinoti savo IPv6 adresą tvarkytuve.  

Jei turite skirtąjį serverį, galite atlikti savo projektų, SSL sertifikatų ir pan. IP perkėlimus... 

IP gali būti perkeltas iš vieno serverio į kitą per kelias sekundes. Jūsų svetainių priegloba su IP 

perkėlimu funkcionuoja be pertrūkio ir leidžia išspręsti fizinių gedimų, perkrovos ir kitas 

infrastruktūros problemas.  

 

Jeigu norite pasinaudoti visomis IP perkėlimo galimybėmis, jūsų abonementas turi būti grįstas 

perkeliamu IP, o ne fiksuotu IP. 

Be to, kai perkelsite IP iš vieno serverio į kitą, išsaugosite konfigūraciją  

 

Jūs privalote nukopijuoti visus duomenis ir konfigūracines bylas. IP perkėlimo konfigūraciniai 

failai liks nepakitę ir kitame serveryje visos paslaugos bus aktyvios. Jums nereikia vėl konfigūruoti 

visų savo projektų jiems priskiriant naująjį serverio fiksuotą IP.  

 

Toliau pateikiami skirtingi atvejai:  

1) Serverio keitimas / atnaujinimas  
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Jūsų projektų priegloba yra skirtajame serveryje A (fiksuotas A IP) ir jie yra konfigūruoti su IP 

perkėlimu į Z. 

 

 

 

 

 

Jei jūsų A serverio galingumo nebepakanka projektams, galite užsisakyti naują serverį, šiame 

aprašyme vadinamu „B serveriu“ ir turinčiu fiksuotą IP adresą. 

 

 

 

 

 

Jūs užtikrinate, kad jūsų A serverio projektai ir konfigūracijos failai būtų nukopijuoti į B serverį. 

Tada...  

... jūs pakeičiate perkeliamo IP Z nukreipimą iš serverio A į serverį B. Jūsų projektų duomenys 

bei konfigūracijos failai, susieti su IP perkėlimu, toliau funkcionuos B serveryje. Tam nereikia keisti 

konfigūracijos (nei DNS, nei APACHE, nei SMTP, nei POP3, nei MySQL...).  

 

2) Pagrindinio serverio ir atsarginio serverio funkcionavimas 

Jūs turite 2 serverius - A ir B. A serveris yra jūsų pagrindinis serveris, o B serveris yra jūsų atsarginė 

serverio kopija. 
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Jūsų projektai sukonfigūruoti su IP perkėlimu Z, kuris yra nukreipiamas į A serverį. Po to reguliariai 

kopijuojate projektus iš vieno serverio į kitą. 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų A serveriui sugedus, jūs perkeliate IP nukreipimą Z iš A serverio į B serverį. Viskas pradės 

funkcionuoti B serveryje. Tuo tarpu jūs turėsite laiko pataisyti A serverį. 

Kai serveris A pataisytas, jūs nukopijuojate B serverio duomenis į A serverį, paskui vėl pakeičiate 

IP nukreipimą Z iš B serverio į serverį A. Tuomet viskas iš naujo ima veikti A serveryje. 

 

 

Tokia konfigūracija turi dvigubą naudą, nes: 

jūs išsaugote A serveryje esančius duomenis 

jei sugenda A serveris, toliau naudojatės B serveriu 

 

3) Įvairių projektų saugojimas 
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Jei turite daug interneto svetainių, jūs galite naudoti 2 IP perkėlimo adresus. Tuomet dalies svetainių 

priegloba bus su Y perkėlimo IP, o kita su Z perkėlimo IP.  

 

 

 

 

 

Jeigu jūsų A serveris nėra pakankamai galingas ir negali aptarnauti abiejų Y ir Z nukreipimų, galite 

užsakyti papildomą B serverį, paskui perkelti Z IP į B serverį. A serveris, kuriame yra tik IP Y 

perkėlimo svetainės, nebebus apkrautas ir veiks sklandžiai. 

 

 

Norint naudotis šia funkcija, reikia turėti: 

2 nsxxx.ovh.net serverius,  

Perkeliamą IP,  

Domeną ir galimybę valdyti jo DNS,  

Perkeliamo IP reverse (jeigu nenorite, kad būtų naudojamas atvirkštinis pavadinimas pagal 

nutylėjimą).  
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Toliau pateiktuose pavyzdžiuose naudosime A serverį kaip pagrindinį ir B kaip antrinį, į kurį 

nukreipsime perkeliamą IP. 

 

Pavyzdžiai buvo tikrinti su RedHat 7.2 Release 1. 

 

Dėmesio: tai tik nustatymo pavyzdžiai. Atlikdami tai realiai nepamirškite, kad perkeliamas IP 

negali būti priskirtas dviems serveriams vienu metu. Taip pat negalima iš anksto įtraukti tinklo 

sąsajos, kuri gedimo atveju perims valdymą, jeigu prieš tai ji nebuvo sukonfigūruota kaip atsarginis 

MX serveris. Tai gali sukelti problemų. 

Aktyvavimas  

 

Tvarkytuve spragtelėkite savo serverio pavadinimą, po to Paslaugos ir IP perkėlimas. 

Perkėlimą sukursite paspaudę Pridėti perkėlimą. Sekite instrukcijas ir patvirtinkite keitimus. 

 

Kai baigsite, gausite el. laišką su perkeliamo IP adresu ir nuoroda į diegimo serveryje vadovą. 

Diegimas 

 

Vykdykite nurodymus, kuriuos rasite gide papildomi IP. 

 

Svarbu: Įdiekite IP adresus dviejuose serveriuose, kad galėtumėte patikrinti keitimą prieš 

deklaruodami IP adreso domeną. Tai užtikrins, kad kritiniu momentu keitimas tikrai suveiks. 

 

Kai IP adresas įdiegtas į du serverius: 

A serverį, į kuri nukreiptas IP. Nukreipimą patikrinsite, jeigu pabandysite prisijungti naudodami 

perkeliamą IP adresą ir susijungsite su A serveriu.  

B serverį, kuriame sukonfigūruotas perkeliamas IP, tačiau per jį serveris nepasiekiamas.  

 

Keitimo testavimas 

 

Tvarkytuve pasirinkite, A serverį, po to Paslaugos, IP perkėlimas ir Nukreipti IP perkėlimą į kitą 

serverį. Pasirinkite perkeliamą IP ir pakeiskite nukreipimą į B serverį. Vėl gausite el. laišką, jame bus 

patvirtintas IP perkėlimo nukreipimo pakeitimas į B serverį. Naudodami SSH jungtį ir perkeliamą IP 

adresą turite prisijungti prie B serverio. Taigi, gedimo atveju galėsite pakeisti IP iš A serverio į B 

serverį. IP atkeitimas vykdomas panašiai: tvarkytuve pasirinkite B serverį, Paslaugos, IP perkėlimas 

ir Nukreipti IP perkėlimą į kitą serverį. 

http://gidai.ovh.lt/printPage/PapildomiIP
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Naujas domenas 

 

DNS konfigūravimas 

 

Su automatiškai OVH priskirtu atvirkštiniu pavadinimu: 

 

Kai kuriamas naujas domenas, naudokite savo perkeliamo IP atvirkštinį vardą kaip pirminį DNS ir 

sdns1.ovh.net kaip antrinį DNS. Kurdami domeną pasirinkite customised DNS, po to nurodykite 

tokius vardų serverius: 

 

pirminis: PERKELIAMO_IP.ovh.net 

antrinis: sdns1.ovh.net 

 

Savo perkeliamo IP atvirkštinį pavadinimą rasite A serverio skyriuje Paslaugos > IP perkėlimas. 

 

Naudojant savo atvirkštinį pavadinimą: 

 

Perkeliamą IP galima susieti su norimu atvirkštiniu pavadinimu. 

Tam reikia jau egzistuojančiame domene sukurti lauką: A IN PERKELIAMO.IP.ADRESAS, po to 

deklaruoti jį savo tvarkytuvo DNS valdymo skyriuje DNS serveriai, atsidariusiame lange 

spragtelėkite Sukurti/keisti. Nurodykite šiuos vardų serverius: 

pirminis: jūsųmazgas.jūsųdomenas.tld  

antrinis: sdns1.ovh.net  

 

Abiem atvejais reikia prisijungti prie tvarkytuvo, spragtelėti A serverį > Paslaugos > Antrinis DNS. 

Atsidariusiame lange įveskite domeną be WWW ir pasirinkite perkeliamą IP kaip pirminį. Po to 

palaukite 12 - 24 valandas, kol bus atnaujinti DNS.  

Diegimas serveryje 

 

Naudodami Ovhm spragtelėkite Pridėti domeną ir įtraukite domeną į A serverį. IP lauke pasirinkite 

perkeliamą. Pagal savo poreikius pasirinkite papildomas nuostatas ir patvirtinkite keitimus 

spragtelėdami Sukurti. Grįžkite į pradžią ir spragtelėkite Perkrauti, kad persikrautų visos paslaugos 

ir įsigaliotų keitimai. Viskas paruošta, dabar galite įprastai diegti savo svetainę. 

 

Tą patį atlikite B serveryje. 
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Svarbu: Atminkite, kad po kiekvieno A serverio DNS keitimo tą patį reikia atlikti ir B serveryje. 

Jeigu to neatliksite, pakeitus nukreipimą (IP pointing) gali neveikti subdomenai, pvz., 

forumas.jusudomenas.tld. 

 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į skirtumus tarp atsarginio ir pagrindinio serverių, kad pakeitus 

nukreipimą visos paslaugos būtų vykdomas ir/ar efektyvios. 

 

Atsarginio serverio funkcija: 

 

Visais atvejais turite reguliariai sinchronizuoti žiniatinklio duomenis, SQL bazes ir t.t. tarp A ir B 

serverių. Be to, B serveris turi tik saugoti el. laiškus, kuriuos vėliau galėtų perduoti į A serverį, o 

pastarasis juos siųstų. 

 

Serverio/paslaugos keitimų funkcija: 

 

Jeigu naudojate paprastą keitimą, prieš tai sinchronizuokite visus duomenis tarp A ir B serverių. 

Taip pat nepamirškite sinchronizuoti A ir B serverių el, pašto, jei reikia, sukurti abonementų, kad po 

keitimo visi laiškai būtų gaunami ir siunčiami. 

Keitimas 

 

Turime du panašios konfigūracijos skirtuosius serverius. Abiejuose yra web, SQL ir zonos duomenys. 

Norėdami atlikti perkeliamo IP keitimo testą, nukreipkite IP iš A serverio į B serverį. 

Šio vadovo rašymo metu visi veiksmai buvo tikrinami realiai. Domeno perkėlimas iš A serverio į B 

užtruko 2 minutes. 

Egzistuojantys domenai 

 

Kai domenas įdiegtas A serveryje su pagrindiniu IP adresu, atlikite šiuos veiksmus: 

Perkonfigūruokite A serverio DNS  

Pakeiskite A serverio virtualų mazgą  

Įtraukite domeną su perkeliamu IP į B serverį  

Pakeiskite pirminį DNS  

Atnaujinkite informaciją antriniame DNS  

 

DNS keitimas A serveryje 
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Turite pakeisti domeno zonos failą: 

 

Per SSH: 

nano /var/named/domenas.tld.hosts 

 

 

Pirmiausiai pakeiskite SOA lauką, kuriame įrašyta 2009121101 ar kažkas panašaus. Serija yra 

keitimo data su 01, tai pirmasis keitimas tą dieną. Jeigu keisite kelis kartus tą pačią dieną, vienetu 

padidinkite paskutinius du skaičius (02, 03, 04 ir t.t.). 

Po to keiskite IN NS: ns.jususerveris.ovh.net pakeiskite į perkeliamas_IP.ovh.net, taip pat pakeiskite 

visus IP į perkeliamą IP. Neištrinkite kai kurių eilučių gale esančių taškų. 

Labai svarbu yra pakeisti IN NS lauką iš ns.ovh.net į sdns1.ovh.net, nes kai tvarkytuve kursite antrinį 

DNS, domenas bus saugomas naujame antriniame serveryje, o jis yra sdns1.ovh.net. Išsaugokite 

keitimus ir perkraukite bind. 

/etc/init.d/named restart 

 

 

Per webmin: 

 

Skyriuje Servers pasirinkite Domain Name Server BIND, spragtelėkite po domenu esančią 

piktogramą MASTER, po to "Modify the records file". 

Pirmiausiai pakeiskite SOA lauką, kuriame įrašyta 2009121101 ar kažkas panašaus. Serija yra 

keitimo data su 01, tai pirmasis keitimas tą dieną. Jeigu keisite kelis kartus tą pačią dieną, vienetu 

padidinkite paskutinius du skaičius (02, 03, 04 ir t.t.). 

Po to keiskite IN NS: ns.jususerveris.ovh.net pakeiskite į perkeliamas_IP.ovh.net, taip pat pakeiskite 

visus IP į perkeliamą IP. Neištrinkite kai kurių eilučių gale esančių taškų. 

Labai svarbu yra pakeisti IN NS lauką iš ns.ovh.net į sdns1.ovh.net, nes kai tvarkytuve kursite antrinį 

DNS, domenas bus saugomas naujame antriniame serveryje, o jis yra sdns1.ovh.net. Išsaugokite ir 

pritaikykite keitimus. 

A serverio ))Virtualus mazgas(( 

 

Per SSH: 

nano /httpd.conf 
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Domeno skyriuje VirtualHost pakeiskite IP adresą perkeliamu IP ir išsaugokite keitimus. Po to 

perkraukite žiniatinklio serverį. 

/etc/init.d/httpd restart 

 

 

Per webmin: 

 

Server skyriuje pasirinkite Apache Web Server, po to spragtelėkite virtualaus serverio su jūsų domenu 

piktogramą WWW. Skyriuje Virtual Server Details pakeiskite IP adresus perkeliamu IP, išsaugokite 

ir spragtelėkite Apply Changes. 

B serverio domenas 

 

Įtraukite domeną į B serverį naudodami Ovhm: spragtelėkite Add domain 

IP laukelyje pasirinkite perkeliamą IP. Pagal savo poreikius nustatykite papildomas parinktis ir 

patvirtinkite keitimus. Po to spragtelėkite return to index ir reboot all services (kad įsigaliotų visi 

keitimai). 

Pirminis ir antrinis DNS 

 

Pirmiausiai prisijunkite prie tvarkytuvo, spragtelėkite A serverį, tada Paslaugos ir Antrinis DNS. 

Ištrinkite antrinį savo domeno DNS ir iškart sukurkite naują, įrašydami perkeliamą IP kaip pagrindinį 

vardų serverį. 

 

Po to eikite į skyrių Domenai ir DNS > DNS serveriai ir pakeiskite esamus DNS šiais serveriais: 

Pirminis: Perkeliamas_IP.ovh.net  

Antrinis: sdns1.ovh.net  

 

Po 12 - 24 valandų DNS bus atnaujinti. Prieš keisdami patikrinsime DNS. 

DNS testavimas 

 

Prieš keisdami IP nukreipimą patikrinkite konfigūraciją, kad išvengtumėte neveikimo. Naudokite 

webmin komandinę eilutę arba prisijunkite pre serverių per SSH. 

 

Zonas tikrinkite naudodami komandą dig: dig jūsųdomenas.tld @jūsųserveris.ovh.net 
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Štai pavyzdys: 

 

A SERVERIS: 

 

1:08 melost@InTheShell ~% dig guidesovh.co.uk @ns38936.ovh.net 

<<>> DiG 9.2.4 <<>> guidesovh.co.uk @ns38936.ovh.net 

guidesovh.co.uk. IN A 

ANSWER SECTION: 

guidesovh.co.uk. 86400 IN A 91.121.63.5 

AUTHORITY SECTION: 

guidesovh.co.uk. 86400 IN NS sdns1.ovh.net. 

guidesovh.co.uk. 86400 IN NS 91-121-63-5.ovh.net. 

ADDITIONAL SECTION: 

sdns1.ovh.net. 170542 IN A 213.251.188.140 

91-121-63-5.ovh.net. 84144 IN A 91.121.63.5 

 

 

B SERVERIS: 

 

1:08 melost@InTheShell ~% dig guidesovh.co.uk @ghost.ovh.net 

<<>> DiG 9.2.4 <<>> guidesovh.co.uk @ghost.ovh.net 

 

guidesovh.co.uk. IN A 

ANSWER SECTION: 

guidesovh.co.uk. 86400 IN A 91.121.63.5 

AUTHORITY SECTION: 

guidesovh.co.uk. 86400 IN NS 91-121-63-5.ovh.net. 

guidesovh.co.uk. 86400 IN NS sdns1.ovh.net. 

ADDITIONAL SECTION: 

sdns1.ovh.net. 165503 IN A 213.251.188.140 

91-121-63-5.ovh.net. 165503 IN A 91.121.63.5 

Linux branduolys - tai jūsų skirtojo serverio dalis, jis susieja serverio techninę įrangą su programine 

(Linux). Tai programa, įrašoma į atmintį krovimosi metu ir paleidžianti serverio funkcijas. 

Branduolys visiškai nepriklauso nuo serveryje įdiegtos sistemos (RedHat, Debian ar Fedora). Jo 

plėtojimas nepriklausomas kaip ir kitų programų, jis naujinamas reguliariai. Norėdami gauti daugiau 

informacijos, apsilankykite oficialioje branduolio svetainėje. OVH siūlo 2 branduolio valdymo 

būdus: įkrovą tinklu ir standžiojo disko įkrovą. 

http://www.kernel.org/
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Įkrovos tinklu naudojimas  

 

Įkrova tinklu yra OVH naudojama technologija, kuri įkrauna Linux branduolį tinklu. Kai tik 

išleidžiamas naujas branduolys, OVH sukompiliuoja naują versiją ir pateikia ją prieigai tinklu, kur jį 

gali pasiekti visi OVH serveriai. Tereikia sukonfigūruoti savo serverį taip, kad kraudamasis naudotų 

naujausią branduolį ir jį perkrauti. Kito krovimosi metu serveris įkraus naujausią branduolį. Tai yra 

pats paprasčiausias ir greičiausias serverio branduolio atnaujinimo būdas. 

 

Pastaba: Užsakius visiško saugumo parinktį, branduolio naujinimui taip pat naudojama įkrova tinklu. 

Branduolys standžiajame diske  

 

Dėl įvairiausių priežasčių ar techninių ypatybių galite nenorėti naudoti įkrovos tinklu. Tokiu atveju 

galite naudoti OVH kompiliuotą naujausią branduolio versiją. Užteks tiesiog įsidiegti serverio 

konfigūraciją atitinkantį branduolį ir pakeisti konfigūraciją į įkrovą iš standžiojo disko. Naudodamiesi 

šia paslauga turite patys rūpintis, kad branduolys būtų atnaujinamas. 

 

Norėdami sužinoti daugiau apie OVH branduolio diegimą į serverį, skaitykite vadovą branduolio 

diegimas. 

5. Mokymo elementas. Konfigūruoto  tinklo testavimas. 

5.1. Vietinio tinklo saugumo užtikrinimo komandos aprašas 

Kompiuterių tinklo diagnostikos komandas galima suskirstyti į dvi grupes: 

 

    kompiuterių tinklo stebėjimo komandos, 

    informacijos apie konkretaus įrenginio kompiuterių tinklo konfigūraciją komandos.  

 

Žemiau pateikiama MS Windows aplinkos komandų sintaksė, komandų veikimas testuotas kompiuteryje su 

Windows98 OS bei dsl prisijungimu prie Interneto. 

 

Kompiuterių tinklo stebėjimo komandos ping ir tracert 

 

Ping ir tracert komandos yra pagrindinės TCP/IP diagnostikos priemonės ir yra įtrauktos į daugumą operacinių 

sistemų, galinčių dirbti Internet tipo kompiuterių tinkluose. 

 

http://www.ovh.lt/elementai/full_security.xml
http://gidai.ovh.lt/printPage/BranduolioDiegimas
http://gidai.ovh.lt/printPage/BranduolioDiegimas
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Šios komandos yra standartinės Microsoft Windows, Novell , Macintosh bei Linux / Unix operacinėse 

sistemose. Tai nedidelės programos, neeikvojančios daug operatyviosios atminties ar kietojo disko vietos. 

 

Ping ir tracert komandos informuoja apie kompiuterių tinkle esančių įrenginių pasiekiamumą bei kompiuterių 

tinklo topologiją. 

 

Šių komandų veikimo pagrindas yra ICMP, Internet Control Message Protocol - Interneto valdymo žinučių 

protokolas. ICMP paketai – specialūs IP pranešimai, naudojami siųsti tinklo informacijai tarp dviejų mazgų 

(kompiuterių, maršrutizatorių, komutatorių ir pan.). 

 

Prisijungus prie Interneto, šios komandos paleidžiamos iš DOS arba komandinės eilutės: 

1. Spustelėkite Start>Programs>DOS Prompt (Windows 95-98) arba Command Prompt (NT). Windows 

(2000/XP/7/8) aplinkoje spausti Start>Run. Dialogo eliutėje įrašykite command, po to spauskite OK. 

2. Komandinėje eilutėje rašykite: komanda mazgo_adresas [raktai] [> arba >> išvedimo failas.txt]. Čia: 

Komanda – ping arba tracert 

Adresas – tai tikrinamo mazgo IP adresas arba DNS vardas. 

Raktai išvardinti komandos sintaksės lentelėje. 

Komandos rezultatai gali būti išvedami ne tik į ekraną, bet ir į txt tipo failą. Jei prieš išvedimo failo pavadinimą 

yra simbolis >> rezultatai bus prijungti prie jau esančios faile informacijos. 

3. Spauskite Enter. 

 

PING (Packet INternet Groper)   <top> 

 

Pagrindinė PING komandos funkcija - nustatyti ar nurodytas objektas yra pasiekiamas kompiuterių tinkle. 

 

Sintaksė: 

 

ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count] 

[[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] destination 

Raktai  Pagrindinių opcijų, reikalingų darbo metu, paaiškinimas: 

-t  Ping the specified host until stopped. To see statistics and continue - type Control-Break. To stop - type Control-C. 

Ciklinis paketų siuntimas. Control-Break parodo statistiką ir tęsia siuntimą, Control-C nutraukia. 

-a  Resolve addresses to hostnames. Išrišamas įrenginio vardas. 

-n count  Number of echo requests to send. Nustato kiek ECHO užklausos paketų išsiųsti. Pagal nutylėjimą – 4. 

-l size  Send buffer size. Nustato siunčiamų paketų dydį. 

-f  Set Do not Fragment flag in packet. 

-i TTL  Time To Live. 
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-v TOS  Type Of Service. 

 

 Record route for count hops. 

-s count  Timestamp for count hops. 

-j host-list  Loose source route along host-list. 

-k host-list  Strict source route along host-list. 

-w timeout  Timeout in milliseconds to wait for each reply. Nustato kas kiek laiko siųsti paketus kai negaunamas atsakymas 

destination  Nutolusio objekto IP adresas arba DNS vardas 

 

Pavyzdžiai: 

 

C:\WINDOWS>ping www.bbc.com 

Pinging www.bbc.com [212.58.240.111] with 32 bytes of data: 

Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=138ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=136ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=136ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=138ms TTL=243 

 

Ping statistics for 212.58.240.111: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 136ms, Maximum =  138ms, Average =  137ms 

 

 C:\WINDOWS>ping -n 6 -l 64 www.bbc.com 

Pinging www.bbc.com [212.58.240.111] with 64 bytes of data: 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=138ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=138ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=136ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243 

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243 

Ping statistics for 212.58.240.111: 

    Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 136ms, Maximum =  138ms, Average =  137ms 

 

Komandos veikimas: 

 

Kas sekundę vienas ICMP ECHO užklausos paketas siunčiamas nurodyto mazgo adresu. Kai ping programa 

iš nutolusio mazgo gauna atsakymą, ji išveda tokią informaciją: 

1.IP adresas iš kurio atėjo ECHO užklausos atsakymas. 
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Jei ping komandoje nurodomas nutolusio mazgo DNS vardas, jis išrišamas į IP adresą. 

2. Siųsto paketo dydis baitais. 

Pagal nutylėjimą – 32 baitai, maksimalus dydis – 8192. Didelių paketų siuntimas gali būti problemiškas – 

pamesti paketai, spartos sumažėjimas. Taip pat apskaičiuojant paketo ilgį, reikia turėti omenyje, kad prie čia 

nurodyto skaičiaus prisideda 8 ICMP antraštės baitai, bei 20 IP antraštės baitų. 

3. Laikas nuo užklausos išsiuntimo iki atsakymo gavimo. 

Matuojamas milisekundėmis. Geras rezultatas - iki 200 milisekundžių. Didelės laiko variacijos vienos 

komandos ribose, indikuoja galimas tinklo problemas. 

4. TTL (time to live) laukas. 

Kiekvienas siunčiamas paketas turi TTL lauką – skaitinę reikšmę, kuri sumažėja vienetu, kiekvieną kartą, kai 

paketas tinkle praeina pro mazgą, serverį ar maršrutizatorių. Kad “neužkimštų” tinklo, paketai, kurių TTL 

reikšmė susilygina su nuliu, toliau neperduodami. Skirtinga TTL reikšmė išvedamoje ping komandos 

informacijoje, reiškia, kad atsakymai į užklausą grižta skirtingais maršrutais. O tai gali būti rodiklis, jog tam 

tikruose tinklo maršrutuose yra problemų. 

 

TRACERT   

Tracert komanda skirta kelio, iki nurodyto įrenginio kompiuterių tinklo topologijoje, nustatymui. 

 

Sintaksė: 

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name 

Raktai  Pagrindinių opcijų, reikalingų darbo metu, paaiškinimas: 

-d  Do not resolve addresses to hostnames. Neišrišinėti IP adresų į internetinius vardus. Paprastai ši opcija yra naudinga, 

nes tarpiniai taškai nevisada turi vardus, o ir pats išrišimas užima laiko. 

-h maximum_hops  Maximum number of hops to search for target. Maksimalus maršrutizuojamų įrenginių skaičius. 

Pagal nutylėjimą imama kad šis parametras lygus 30, tačiau esant sudėtingai topologijai galimas toks variantas, kad bus daugiau nei 

30 tarpinių mazgų iki bus pasiektas galutinis įrenginys. 

-j host-list  Loose source route along host-list. Panaudoti nurodytą įrenginį kaip tarpinį mazgą. 

-w timeout  Wait timeout milliseconds for each reply. Laikas, kurio reikia laukti iki atsakymo gavimo. Šiam laikui pasibaigus 

manoma, kad paketas yra pamestas. 

 

Pavyzdžiai: 

 

C:\WINDOWS>tracert www.bbc.com 

 

Tracing route to www.bbc.com [212.58.240.111] 

over a maximum of 30 hops: 

  1    23 ms    25 ms    24 ms  adsl-81-7-112-1.takas.lt [81.7.112.1]  

  2    20 ms    23 ms    21 ms  212-59-1-141.telecom.lt [212.59.1.141]  
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  3    25 ms    23 ms    24 ms  ge51-acc0-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.158]  

  4    22 ms    20 ms    21 ms  fe372-acc0-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.189]  

  5    21 ms    22 ms    21 ms  core0-fe-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.173]  

  6    45 ms    46 ms    46 ms  sl-gw10-sto-4-2.sprintlink.net [80.77.97.153]  

  7    46 ms    43 ms    46 ms  sl-bb20-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.37]  

  8    44 ms    46 ms    44 ms  sl-bb21-sto-15-0.sprintlink.net [80.77.96.34]  

  9    54 ms    54 ms    54 ms  sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33]  

 10    53 ms    52 ms    53 ms  sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net [80.77.64.33]  

 11   130 ms   131 ms   132 ms  sl-bb21-msq-10-0.sprintlink.net [144.232.19.29]  

 12   135 ms   135 ms   134 ms  sl-bb21-nyc-10-3.sprintlink.net [144.232.9.106]  

 13   137 ms   134 ms   136 ms  sl-gw18-nyc-10-0.sprintlink.net [144.232.13.161]  

 14   135 ms   135 ms   135 ms  sl-bbcte1-1-0.sprintlink.net [160.81.215.98]  

 15   135 ms   137 ms   135 ms  www.bbc.com [212.58.240.111]  

Trace complete. 

       

Komandos veikimas 

 

Tracert siunčia po 3 paketus komandoje nurodyto įrenginio neegzistuojančiam UDP portui. Naudojamas 

parametras TTL – “šuoliukų” arba nuoseklių mazgų pro kuriuos leidžiama praeiti paketui skaičius. 

Išsiunčiamų pirmų 3 paketų TTL reikšmė =1. Sekančių =2 ir t.t. Siunčiamų paketų TTL reikšmė didinama 

vienetu tol, kol jie nepasiekia nurodyto mazgo arba TTL nepasiekia maksimalios reikšmės, pagal nutylėjimą 

=30. 

Po kiekvieno “šuoliuko”, tarpinis mazgas sumažina gauto paketo TTL reikšmę 1. 

Kai pasiekiamas TTL =0, maršrutizatorius paketą sunaikina, ir išsiunčia atgal ICMP TTL_EXPIRED 

pranešimą, iš kurio tracert sužino koks tai mazgas ir kiek trunka jį pasiekti. 

Kai pasiekiamas nurodytas IP, atgal išsiunčiamas ICMP PORT_UNREACHABLE pranešimas ir programa 

baigia darbą. 

 

PathPing  

 

Windows pakete yra nauja komanda PathPing, skirta nustatyti prisijungimo prie maršruto mazgų trukmės 

vidurkiui. Skirtingai nuo tracert, siunčiančios po 3 paketus į kiekvieną maršruto mazgą, PathPing kiekvieną 

mazgą testuoja 300 sekundžių (pagal nutylėjimą), todėl gaunama daug tikslesnė suvidurkinta informacija. 

 

Blokavimas   
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Saugumo sumetimais kai kurie mazgai blokuoja ICMP ECHO užklausą, todėl, nagrinėjamų komandų 

išvedamoje informacijoje aptinktos eilutės su žvaigždutėmis (*), arba pranešimais "Destination net 

unreachable" , "Destination host unreachable" ar "Request time out", dar nereiškia tinklo problemų. Tikėtini 

tinklo trikiai, jei vienos komandos darbo metu, nepraeina keli siųsti paketai arba ilgas atsakymo laikas, taip 

pat, jei stipriai skiriasi TTL reikšmės. 

 

Kompiuterio tinklo parametrų informacija  

 

Šios komandos neparemtos jokiu specifiniu protokolu, o skirtos vartotojui pateikti informaciją apie 

kompiuterio tinklo interfeisų konfigūraciją, maršrutų lenteles, perduotų/priimtų paketų statistiką, TCP portų 

būsenas ir užmegztas konekcijas. 

Komandų sintaksę galima pasižiūrėti komandinėje eilutėje įrašius komandos pavadinimą su raktu /? . 

MS Windows šeimos operacijų sistemose informaciją apie interfeisus pateikia komandos ipconfig 

 

Pavyzdžiai:  

 

C:\WINDOWS>ipconfig /all 

C:\>ipconfig /all 

Windows  IP Configuration 

        Host Name . . . . . . . . . . . . : stotis 

        Primary DNS Suffix  . . . . . . . : 

        Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast 

        IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes 

        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No 

Ethernet adapter Local Area Connection: 

        Connection-specific DNS Suffix  . : 

        Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) 

        Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-03-41-CA-A1 

        DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No 

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.42.245 

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.41.16 

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 

        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.41.242 

        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.12.13 

 

Komanda netstat pateikia testuojamo kompiuterio TCP/IP protokolo susijungimų sąrašą. Kiekvienam tokiam 

susijungimui įrašoma: 
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Protokolo vardas, 

Lokalus adresas, sudarytas iš mazgo vardo ir IP porto adreso, 

Išorinio mazgo, su kuriuo susijungta, adresas ir porto numeris, 

Susijungimo būklė. 

 

Pavyzdžiui:  

C:\WINDOWS>netstat 

 

Active Connections 

  Proto  Local Address          Foreign Address         State 

  TCP    sas:1229               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1238               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1239               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1240               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1242               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1243               medium.microlink.lt:80  ESTABLISHED 

  TCP    sas:1250               213.244.181.61:80       ESTABLISHED 

  TCP    sas:1254               213.244.181.61:80       ESTABLISHED 

  TCP    sas:1255               sc.msn.com:80           ESTABLISHED 

  TCP    sas:1259               212.72.49.67:80         CLOSE_WAIT 

5.2. Programines įrangos WIRESHARK vadovo santrauka 
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Wireshark – Tai protokolų analizės programa. Programa skirta visiems kurie nori pažinti tinklą giliau. 

Su ja lengva analizuoti paketus. 

Paketų sniferiais yra vadinamas įrankis galintis stebėti tinklu perduodamus įvairių paketų duomenis. 

Toks įrankis “gaudo” tinklo paketus siunčiamus į/iš kompiuterio, kaupia juos, bei gali pateikti 

peržiūrai, kurioje galima matyti paketų turinį, bei jų laukus. Paketų analizatorius veikia pasyviu 

rėžimu, t.y. jis tik stebi siunčiamus ar priimamus paketus (gauna paketų kopijas), bet pats jų nesiunčia. 

Pilnas programos aprašymas: 

http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pdf 

 

 

5.3. Maršrutizavimo lentelių tikrinimo pavyzdys 

ip route show 

 

203.0.113.1 dev ppp0  proto kernel  scope link  src 203.0.113.144 

192.168.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.1 

default via 203.0.113.1 dev ppp0 

 

ip route get to 198.51.100.1 from 192.168.0.2 iif eth0 

 

198.51.100.1 from 192.168.0.2 via 203.0.113.1 dev ppp0  src 192.168.0.1 

    cache <src-direct>  mtu 1500 advmss 1460 hoplimit 64 iif eth0 

 

ip route get to 192.168.0.2 from 198.51.100.1 iif ppp0 

 

192.168.0.2 from 198.51.100.1 dev eth0  src 203.0.113.144 

    cache  mtu 1500 advmss 1460 hoplimit 64 iif ppp0 

 

route –n 

 

Kernel IP routing table 

Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface 

203.0.113.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0 

192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0 

0.0.0.0         203.0.113.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0 

 

 

 

 

 

http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pdf
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5.4. Konfigūruoto vietinio tinklo testavimo proceso aprašas. 

 

Bendra maršrutizavimo kelių lentele 

 

 
 

Per OSPF sužinotų kelių maršrutizavimo lentelė 
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6. Mokymo elementas. Savarankiška užduotis: 

„Vietinių kompiuterinių tinklų  techninės būklės analizė, montavimas “ 

Užduoties tikslas: 

Savarankiškai išanalizuoti ir dokumentuoti vietinio kompiuterinio tinklo struktūrą (naudojantis 

LACP arba CDP protokolu), sudaryti Spanning tree schemą, sumontuoti vietinį kompiuterinį tinklą.  

Užduoties atlikimui  reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 LACP protokolo instrukcija 

 CDP protokolo instrukcija 

 Vietinio tinklo montavimo schema 

Užduoties aprašymas: 

 Nubraižyti įmonės kompiuterinio tinklo topologiją naudojantis LACP arba CDP protokolų  

informacija.  

 Nubraižyti vietinio tinklo  schemą.  

 Sudaryti Spanning tree schemą.  

 Nubraižyti aktyvų medį ir pažymėti blokuojamas perteklines jungtis.  

 Pateikti išvadą, ar aktyvaus medžio struktūra optimali (ar optimaliai pasirinktas šakninis 

komutatorius). 

 Išanalizuoti komutatoriaus įvykių žurnalą, identifikuoti problemas 

 Sumontuoti vietinį kompiuterinį tinklą 

 Protokoluoti atlikimo etapus ir jų rezultatus 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai ir kokybiškai laikantis technologinių reikalavimų ir vietinio kompiuterinio tinklo 

montavimo schema  sumontuotas vietinis kompiuterinis tinklas. 
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6.1. Vietinio kompiuterinio  tinklo dokumentavimo forma 

 

6.2.Vietinio kompiuterinio tinklo montavimo schema. 
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SPECIALUSIS MODULIS S.9.2. VALDOMŲ KOMUTATORIŲ DERINIMAS SU CISCO 

ARBA LYGIAVERTE ĮRANGA: HP 5XXX SERIES, HP 1XXX SERIES, HP6XXX SERIES, 

HP9XXX SERIES, HP7XXX SERIES, HP8XXX SERIES, HP2XXX SERIES, HP3XXX 

SERIES, HP4XXX SERIES 

 

1. Mokymo elementas. Darbų, susijusių su valdomų komutatorių derinimo  įranga, 

planavimas ir organizavimas UAB „Atea“. 
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1.1. Darbų saugos ir sveikatos instrukcija. 
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1.2.  HP serijos įrangos ir Cisco suderinamumo aprašymas 

 

Beveik 100 puslapių dokumentas pilnai aprašo HP gamintojo ir Cisco standartų ir technologijų 

suderinamumą. Pradžioje (pradedant nuo 4 pusl.) paaiškinta LLDP ir CDP protokolus. Sekančiuose 

skyriuose aprašyta VLAN (7-19 pusl.), Link aggregation (19-29 pusl.), Spanning-Tree (29-35 pusl.)), 

IP routing (55-80 pusl.)bei IP multicast (nuo 80 pusl.) suderinamumų apsektus, bruožus bei ypatumai. 

Dokumento prieiga per internetą: http://www.tecnocael.it/ftp/docs/ProCurve_Cisco.pdf 

http://www.tecnocael.it/ftp/docs/ProCurve_Cisco.pdf
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2. Mokymo elementas. Protokolo Spanning tree suderinamumo analizė. 

 

2.1. Protokolo suderinimo aprašas. 

 

HP gamintojo bei Cisco standartų ir technologijų suderinamumo aprašas. Dokumentas yra aprašytas 

pirmam mokymo elemente (punktas 1.2.).  Protokolo Spanning tree suderinamumo analizei 

reikalingas penkto skyriaus pirmas poskyrius (29-30pusl.).  Poskyriuje aprašomas bendras Spanning 

tree (MSTP, PVST+ ir RSTP) suderinamumus. 

 

2.2. Tinklo topologijos pavyzdinė schema. 
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2.3. HP serijos įrangos ir Cisco Spanning tree protokolo  suderinamumo aprašymas 

 

HP gamintojo bei Cisco standartų ir technologijų suderinamumo aprašas. Dokumentas yra 

aprašytas pirmam mokymo elemente (punktas 1.2.).  Protokolo Spanning tree suderinamumo 

analizei reikalingas penktas skyrius (31-35pusl.).  Skyriuje aprašomas HP ProCurve serijos 

įrangos ir Cisco Spanning tree (MSTP, PVST+ ir RSTP) suderinamumus bei ypatumus. 
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3. Mokymo elementas. Rodyklių Link aggregation suderinamumo analizė.  

 

3.1. Jungčių bendrinimo  protokolų derinimo technologinė kortelė.

 

 

Cisco gamintojo Link aggregation bendrinimo  protokolų derinimo technologinė instrukcija (kodinis 

instrukcijos/temos pavadinimas FC-SW-5), skirta bendram Link aggregation aprašymui. Kortelėje 

yra pateikiamos bendrinimo diagramos bei pavaizduota skirtumus tarp skirtingu sujungimų bei 

sprendimų. 

Prieiga per internetą: http://www.t11.org/ftp/t11/pub/fc/sw-5/07-568v0.pdf 

http://www.t11.org/ftp/t11/pub/fc/sw-5/07-568v0.pdf
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3.2. Jungčių bendrinimo protokolų derinimo  schema. 
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3.3. HP ir Cisco jungčių bendrinimo suderinamumo aprašymas   

 

HP gamintojo bei Cisco standartų ir technologijų suderinamumo aprašas. Dokumentas yra aprašytas 

pirmam mokymo elemente (punktas 1.2.).  Protokolo Link aggregation suderinamumo analizei 

reikalingas ketvirtas skyrius (19-29 pusl.). Skyriuje aprašomas bendras Link aggregation bendrinimo 

suderinamumas tarp HP ir Cisco irangos. 
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4. Mokymo elementas. EIGRP ir atvirųjų dinaminių maršrutizavimo protokolų 

suderinamumo analizė. 

 

4.1.  Dinaminio maršrutizavimo protokolų ir maršrutizavimo kelių perskirstymo principų 

aprašas. 

 

 

Cisco gamintojo EIGRP dinaminio maršrutizavimo protokolų ir maršrutizavimo kelių perskirstymo 

principų aprašas. Dokumente pilnai aprašyta apie maršrutizavimo kelių perskirstymą EIGRP, 

pateiktos sulyginimus, pavyzdžiai, konfigūravimo principus bei aprašytas kiekvienas perskirstymo 

būdas. Prieiga per internetą: http://www.cisco.com/image/gif/paws/13669/1.pdf 

 

http://www.cisco.com/image/gif/paws/13669/1.pdf
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4.2. EIGRP konfigūracijos pavyzdžiai. 

 

 

 

4.3. HP serijos įrangos ir Cisco maršrutizavimo suderinamumo aprašymas   
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HP gamintojo bei Cisco standartų ir technologijų suderinamumo aprašas. Dokumentas yra 

aprašytas pirmam mokymo elemente (punktas 1.2.).  Protokolo Spanning tree suderinamumo 

analizei reikalingas penktas skyrius (31-35pusl.).  Skyriuje aprašomas HP ProCurve serijos 

įrangos ir Cisco Spanning tree (MSTP, PVST+ ir RSTP) suderinamumus bei ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mokymo elementas. Migravimo nuo Cisco privataus protokolo HSRP į atvirąjį protokolą 

VRRP nustatymas. 
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5.1.  Privataus protokolo HSRP ir atviro protokolo VRRP specifikacijos. 

 

HP gamintojo pilnas privataus HSRP ir atviro protokolo VRRP aprašas. Dokumentą galima padalinti 

į tris dalis. Pirmame dalyje aprašomos maršrutizatoriaus pagrindinius bruožus, norint pritaikyti jų prie 

protokolų bei migravimui (2-3 pusl.). Antroji dalis (3-4 pusl.) pateikia  privataus HSRP ir atviro 

protokolo VRRP specifikacijos, bei trečioji dalis (nuo 5 pusl.) skirta iš HSRP į VRRP migravimui.  

Dokumento nuoroda: medziaga\migrating_from_HSRP_to_VRRP.pdf 

 

5.2.  Atvirų ir privačių protokolų derinimo taisyklės. 

 

Dokumentas padarytas, kaip mokomoji knyga, kuri padalinta į skyrius bei kiekvienas iš jų yra 

pateikiamas atskirai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Šis skyrius (mūsų atviejų apie HSRP ir VRRP 

tai 40) apibūdina, kaip panaudoti HSRP ir VRRP protokolus, naudojant GLPB ir Cisco MANE3400E 

Ethernet prieigos jungiklius, kaip konfigūruoti bei derinti. Pateikiamos derinimo taisyklės. 

Dokumento nuoroda:  

medziaga/migrating_from_HSRP_to_VRRP.pdf
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http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400e/software/release/12.2_58_se/configurat

ion/guide/swhsrp.pdf 

5.3.  Migravimo proceso sekos aprašas. 

 

 

 

Video medžiaga, skirta Migravimo proceso sekos nuo CISCO privataus protokolo HSRP į 

atvirąjį protokolą VRRP, aprašymui. Prieigą per internetą: 

http://www.youtube.com/watch?v=PbkFlu1-y_c 

5.4. Tinklo pavyzdinės schemos  ir konfigūracijos pavyzdys 

 

Konfigūracijos pavyzdys yra pateikiamas HP gamintojo pilname privataus HSRP ir atviro protokolo 

VRRP apraše šeštame puslapyje, kuris yra parašytas 5 mokymo elemente (punktas 5.1).   

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400e/software/release/12.2_58_se/configuration/guide/swhsrp.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/metro/me3400e/software/release/12.2_58_se/configuration/guide/swhsrp.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PbkFlu1-y_c
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5.5. HSRP į VRRP migravimas 

 

HP gamintojo pilnas privataus HSRP ir atviro protokolo VRRP aprašas. Dokumentas yra parašytas 

5 mokymo elemente (punktas 5.1). HSRP į VRRP migravimui skirta dalis nuo 5 puslapio.   

 

6. Mokymo elementas. Savarankiška užduotis: 

„Valdomų komutatorių derinimas su Cisco arba lygiaverte įranga: HP series, HP1xxx series, 

HP6xxx series, HP9xxx series, HP7xxx series, HP8xxx series, HP2xxx series, HP3xxx series, 

HP4xxx series“ 

Užduoties tikslas: 

Sujungti Cisco ar HP komutatorių dviem prievadais, parinkti Cisco Etherchannel ir HP Procurve 

Trunk virtualių prievadų darbo režimus, pakeisti HSRP protokolą VRRP protokolu, suderinti 

valdomą komutatorių (valdomų komutatorių derinimo įrangą parenka už mokymą atsakingas asmuo) 

. 

Užduoties atlikimui  reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 HP komutatoriaus vadovas 

 Cisco Etherchannel ir HP Procurve Trunk instrukcijos 

 HSRP protokolo į VRRP protokolo keitimo instrukcija 

 Spanning tree suderinimo sąrašas 

Užduoties aprašymas: 

Sujungti Cisco ar HP komutatorių dviem prievadais, panaudojant jungčių bendrinimą.  
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Parinkti Cisco Etherchannel ir HP Procurve Trunk virtualių prievadų darbo režimus ir šiems 

virtualiems prievadams priskirti realius prievadus.  

 paaiškinti skirtumą tarp Cisco ir HP Procurve termino „Trunk“. 

 Keisti HSRP protokolą VRRP protokolu, testuoti veikimą.  

 Suderinti Spanning tree.  

 Sudaryti aktyvų medį.  

 Konfigūruoti Cisco ir HP komutatorius Spanning tree protokolu MSTP. 

 Protokoluoti atlikimo etapus ir jų rezultatus 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai ir kokybiškai suderinti valdomus komutatorius Cisco ar HP serijos įranga. 

6.1. Schema 
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SPECIALUSIS MODULIS S.9.3. ŠVIESOLAIDŽIŲ LINIJŲ IR JŲ ELEMENTŲ 

KLOJIMAS, JUNGIMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

1. Mokymo elementas. Technologinio proceso organizavimas. UAB "ATEA" 

 

1.1.Standartų reikalavimų sąrašas. 

 

Paprastai vietinis ryšys apibrėžiamas kaip bet kokio signalo - balso, duomenų ar vaizdo - perdavimas 

tarp regioninio centro ir individualaus vartotojo. Jo ekvivalentas yra vietinis telefono pokalbis. 

Praktiškai vietinio ryšio teikiamos galimybės peržengia įprasto stacionaraus telefono tinklo ribas, jos 

kinta plėtojantis technologijoms, keičiantis teisiniams aktams ar rinkoms. Balso pokalbiai gali būti 

permaršrutizuojami į mobiliuosius ar korinio ryšio telefonus ir kai kuriais kabelinės televizijos 

tinklais ar skaitmeninėmis linijomis, kuriomis balsas bus perduodamas skaitmeniniame internetinio 

protokolo IP formate. Duomenys išstumia balsą kaip didžiausią telekomunikacinių srautų dalį net ir 

iš vietinių ryšių. Vaizdams perduoti dažniausiai pakanka paskirstytų kabelinės televizijos signalų. 

 

 

   Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama greitai tobulėjančiam telefono tinklui. Telefonijoje 

vietinės arba abonentinės linijos yra apibrėžiamos kaip grandinės, vietinį komutavimo centrą 

jungiančios su tam tikru kiekiu telefono aparatų ir grįžtančios atgal (žr. pav.). Iš pradžių tam buvo 

naudojami vien laidai ir iki šiol tik labai menkas šviesolaidžių kiekis, tačiau šviesolaidžių dalis vis 

didėja ir, didėjant reikalavimams linijų pralaidai, jie priartės prie abonento namų. 

Vietinė linija 
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   Vietinė telefono stotis jungia telefonus vienus su kitais ir su išoriniu pasauliu, pavyzdžiui, su 

tolimojo ar mobiliojo ryšio operatoriais. Namų ar nedidelių įmonių abonentai gali būti sujungti su 

vietine stotimi tiesiogiai arba būti prijungti prie koncentratorių, savo ruožtu sujungtų su centrine 

stotimi. Komutatorių stotys su didelėmis organizacijomis, korinio ryšio operatoriais, internetinių 

paslaugų tiekėjais ir kitomis telefono stotimis yra sujungtos didelės pralaidos kabeliais. 

   Individualios linijos nutiestos naudojant vytąją porą, kurioje kiekviena telefono grandinė turi du 

varinius laidus. Šios grandinės iš pradžių buvo kuriamos balso dažniams nuo 300 iki 4000 Hz 

perduoti, tačiau audio kodavimu jomis taip pat galima perduoti faksimilinio ryšio ar skaitmeninio 

duomenų ryšio signalus. Vytosios poros dažnai pasiekia koncentratorius - ant telefono stulpų, 

šuliniuose ar žemės paviršiuje esančias dėžes, kuriose balso, duomenų ar fakso signalai verčiami 

skaitmeniniu 64 000 b/s signalu, vėliau suspaudžiami į vieną bitų srautą, atitinkantį standartinę 

duomenų perdavimo spartų hierarchiją. Šiaurės Amerikoje pirmasis šios hierarchijos laiptelis atitinka 

1,5 Mb/s arba T1 signalą, kuriuo yra perduodami 24 skaitmenizuoti balso ryšio kanalai; kitas 

bendresnis laiptelis atitinka 45 Mb/s arba T3 spartą, kai perduodami 672 kanalai. T1 signalai 

perduodami vario linijomis arba šviesolaidžiais, o T3 ir aukštesnio lygmens signalai - paprastai vien 

šviesolaidžiais. Europoje perdavimo spartos standartus nustatė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga 

(ITU); jie kiek skiriasi nuo amerikinių. 

   Vytosios poros naudojamos ir dviem skaitmeninių paslaugų rūšims. Skaitmeninis visuminių 

paslaugų tinklas (ISDN - Integrated Services Digital Network) yra skaitmeninė 144 kb/s paslauga, 

kuri egzistuoja jau daugelį metų, bet niekuomet nebuvo ypatingai populiari; tuo tarpu skaitmeninė 

abonentinė linija (DSL - Digital Subscriber Line) yra nauja paslauga, leidžianti dažniais, esančiais 

virš standartinės balso dažnių juostos, perduoti duomenis didesne sparta. 

   Perduodant skaitmeninius signalus prireikia tam tikrų kompromisų. Ilgėjant linijai mažėja 

maksimali perduodamų duomenų sparta, priklausanti nuo skaitmeninio perdavimo formato (žr. 

lentelę). Vadinasi, standartinėmis DSL paslaugomis gali naudotis tiktai tie abonentai, kurių linija ne 

ilgesnė kaip penki kilometrai. DSL linijos turi atitikti griežtus reikalavimus, dėl kurių gali reikėti 

tiesti naujus laidus, mat tos linijos turi būti be apkrovos ričių, naudojamų gerinti balso perdavimą; be 

to, linijos turi tiesiog, o ne per koncentratorių, eiti į centrinę stotį. 

Vietinių linijų paslaugos 

   Iš pradžių vietinės linijos buvo naudojamos vien analoginiam balso ryšiui. Į 4 kHz pločio dažnių 

juostą patenka balso dažniai (nuo 300 Hz iki kiek daugiau nei 3000 Hz) bei šiek tiek didesniu dažniu 

perduodami valdymo bei numerio rinkimo signalai. Faksimilinio ryšio aparatai, atitinkantys ITU 3 
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grupės standartą, ir analoginiai kompiuterių modemai veikia toje pačioje dažnių juostoje. Fakso 

signalai gali būti perduodami 14 400, 9600, 7200, 4800 ar 2400 b/s sparta priklausomai nuo to, kokia 

sparta suderintas siųstuvas ir imtuvas; šiuo metu sparta dažniausiai būna 14 000 arba 9600 b/s, jeigu, 

žinoma, tam netrukdo prasta linijos kokybė. Skaitmeniniai duomenų perdavimo modemai nominaliai 

veikia iki 56 000 b/s sparta (žemynkrypčiam srautui), bet jie retai pasiekia tokias vertes. 

   Standartinis ISDN tiesiogiai sukuria du 64 kb/s skaitmenizuotus balso kanalus ir 16 kb/s kanalą 

duomenims perduoti; visa tai skaitmenine forma perduodama vienu 144 kb/s duomenų srautu. ISDN 

verčia signalą skaitmeniniu nuo pat pradžių, todėl jo komutavimas ir perdavimas yra efektyvesnis, 

bet tam reikalinga gana brangi terminalų įranga, kuri ir stabdo šios technologijos plėtrą. 

   Plačiajuostis ISDN (B-ISDN) yra iš principo kitoks standartas, leidžiantis srautą siųsti optine 

skaidula 155 Mb/s OC-3 (SONET arba SDH formate). Jis buvo kuriamas kartu su SONET ir ATM 

standartais berduoti balso, vaizdo ir duomenų signalus vartotojams, bet iki šiol nėra plačiau įdiegtas. 

Didelės spartos skaitmeninis perdavimas 

   Skaitmenine abonentine linija (DSL) skaitmeniniai signalai perduodami viena ar dviem vario linijų 

poromis siunčiant jomis dešimtis skirtingų dažnių, didesnių už įprastinę balso dažnių juostą, o 

kiekvienu iš šių dažnių yra perduodama sava bitų grandinėlė. Kai kuriems DSL variantams reikia 

technikų įrengtų specialių daliklių, atskiriančių balsą nuo DSL dažnių. Kitiems daliklių lyg ir 

nereikia, tačiau juose dažnai yra prietaisų, kuriuos vartotojas gali pats įjungti ir tada jie atliks tokią 

pat funkciją išsiverčiant be techniko atvykimo. Asimetriška skaitmenine abonentine linija (ADSL -

Asymmetric Digital Subscriber Line) žemynkrypčiai (vartotojui) signalai perduodami didesne sparta 

negu aukštynkrypčiai (iš vartotojo). Konstruktoriai iš pradžių buvo numatę tokią galimybę 

pirmiausiai turėdami galvoje video signalų perdavimą, bet ji puikiausiai tenkina ir poreikius Interneto 

vartotojų, kurie atsisiunčia kur kas daugiau informacijos negu patys siunčia į tinklą. 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. Įvairių skaitmeninių abonentinių linijų formatų palyginimas. 
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   Lentelėje kelių formų DSL savybės yra palyginamos su ISDN ir T1 standartais, taip pat 

naudojančiais vytąją porą. Atkreiptinas dėmesys į esminį kompromisą tarp maksimalios perdavimo 

spartos ir ryšio nuotolio. Įvertinant laikytasi gana optimistiškų prielaidų dėl linijos kokybės; prastose 

linijose ryšio sparta ar jo nuotolis bus kur kas stipriau ribojamas. Daugiausia iš DSL tikimasi didelės 

spartos visuomet įjungtuose internetiniuose prievaduose, kuriais taip pat galėtų būti Interneto 

protokolu perduodami skaitmeniniai balso signalai. 

Šviesolaidis ar varis abonentinėje linijoje? 

   DSL gerokai padidina esančių vario linijų pralaidą, tačiau tuo ši technologija pasiekia savo 

galimybių ribą. Kaip ir į kiekvieną kitą investiciją, kurios pagrindinis tikslas yra esančios įrangos 

darbo trukmės pailginimas, į DSL galima pažvelgti dvejopai. Iš vienos pusės, padidindama jau 

instaliuotų kabelių pralaidą, DSL gali padėti sutaupyti milijardus. Kita vertus, gali atsitikti panašiai, 

kaip nusipirkus seną automobilį - ilgainiui remonto išlaidos pasidarys didesnės nei būtų išmetus visą 

senąjį vario laidų tinklą ir pakeitus jį šviesolaidžiais. 

   Dabartinė DSL struktūra ženklina ilgalaikės strategijos lūžį, reiškiantį, kad netrukus ir vietinėse 

linijose teks instaliuoti daugiau šviesolaidžių. Telefono kompanijos jau ir iki šiol naudodavo 

skaidulines jungtis tada, kai reikėdavo prijungti toli esančius koncentratorius ar paskirstymo mazgus, 

nuo kurių skaidula atkeliavę signalai vytosiomis poromis pasiekdavo atskirus abonentus. Tai leido 

vienai stočiai aptarnauti didesnę teritoriją ir atlaisvindavo storais vario kabeliais užkimštus 

požeminius ryšių kanalus. Bet norint taip prijungtiems abonentams pradėti teikti DSL paslaugas, tektų 

koncentratoriuose ir mazguose įrengti specialius modemus, nes iki šiol modemai tiko tik telefono 

stotims. 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  158 

 

   Ilgainiui vis didėjant didesnės pralaidos vietinių linijų paklausai, šviesolaidžiai turėtų priartėti prie 

abonentų namų. Ar tatai taps bendra rinkos tendencija, ar ne, priklausys nuo įsivyrausiančios 

technologijos ir rinkos sąlygų. Iki šiol nėra visiškai aišku, kokiai daliai esamų telefono linijų tinka 

DSL. Apie 20 proc. namų yra perdaug nutolę nuo centrinių stočių, o kol kas nenustatytai trumpesnių 

linijų daliai DSL netiks dėl prastos jų kokybės. Jeigu dažnių juostos poreikis nesumažės arba jei nebus 

ženkliai padidinta DSL įrenginių sparta, ši technologija tik labai neilgam patenkins vartotojų 

pageidavimus. 

   DSL nėra pritaikyta didelėms organizacijoms, kurioms prijungti šviesolaidžiai visada geriau tiks. 

Neseniai sukurtos miesto tinklams ir kreipčiai skirtos DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing - didelio tankio bangos ilgių sutankinimas) sistemos puikiai sujungia tokias 

organizacijas vieną su kita, su komutatoriais ir su telekomunikacijų operatoriais. 

Šviesolaidis iki šaligatvio 

   DSL linijų pralaida galėtų būti padidinta, jeigu jos būtų skirtos skaitmeninių signalų paskirstymui į 

namus nuo netoli esančių tinklo mazgų. Tam prireiks naujų DSL modemų, galinčių autonomiškai 

dirbti nutolusiose nuo stoties vietose, tačiau telekomo operatoriai ir toliau galėtų naudoti laidus ten, 

kur jų pakeitimas kainuoja daugiausia - įvaduose į atskirus namus. 
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   Iki atsirandant DSL telefono kompanijos planavo ateityje pradėti diegti sistemą „šviesolaidis iki 

kaimynystės"; tada skaidulomis signalai būtų perduodami į visą apylinkę aptarnaujančius 

paskirstomuosius mazgus. Kitas loginis žingsnis būtų skaidulos privedimas prie kiekvieną kvartalą 

aptarnaujančio vietinio tinklo mazgo, t.y. specialistų vadinamosios „Šviesolaidis iki šaligatvio" 

(FTTC - Fiber to the Curb) sistemos taikymas. Šioje konstrukcijoje kiekviena apylinkė turėtų prie 

bendro skaidulinio žiedo, taip pat aptarnaujančio ir korporacijų tinklus bei korinio ryšio tinklų bazines 

stotis, prijungtą savą pridėjimo ir numetimo įrenginį (Add/drop multiplexer). Skaidulos, 

atsišakojančios nuo to įrenginio į kiekvieną kvartalą, paduos signalą optinėms sąsajoms, 

aptarnaujančioms po kelis namus. Galiausiai laidais signalai bus perduodami tik paskutinį šimtą 

metrų iki namų, todėl tokiu trumpu nuotoliu kai kurių rūšių ADSL sistemomis būtų galima perduoti 

dešimčių megabitų per sekundę srautus. 

Šviesolaidis iki namų 

   Paskutinis šviesolaidžių ekspansijos etapas bus pasiektas tuomet, kai skaidula ateis iki pat namų. 

FTTH (Fiber to the Home - šviesolaidis iki namų) sistemų pralaida yra kur kas didesnė, nei galėtų 

pasiūlyti bet kuri DSL variacija, tačiau jų įdiegimui taip pat reikia didelių investicijų 

pareikalausiančios viso vietinio tinklo pertvarkos. Be brangumo, telekomunikacijų kompanijoms 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  160 

 

nerimą kelia ir būsima skaidulinių ryšio tinklų priežiūra bei neišspręstas telefonų maitinimo nutrūkus 

elektros energijos tiekimui klausimas. 

 

   Dabar viena iš pagrindinių FTTH koncepcijų yra pasyvieji optiniai tinklai (PON -Passive Optical 

Network), kurių linijose, jungiančiose vartotoją su tinklo mazgu, stengiamasi išvengti brangių 

aktyviųjų komponentų. Numatoma, kad PON sistemoje vienas brangus lazerinis siųstuvas perduos 

didelės spartos signalus daugeliui namų; signalus tarp jų paskirstys 1xN atšakikliai. Visiems 

vartotojams bus siunčiamas tas pats signalas, tačiau imtuvai atsirinks jiems skirtąją dalį (žr. pav.); 

kiekvienas imtuvas turės jam skirtą laiko tarpsnį. Nebrangūs mažos spartos lazeriniai siųstuvai 

vartotojo patalpose siųs atgalinius signalus, kurie taip pat bus talpinami individualiuose laiko 

tarpsniuose. 

   Pagal kitą koncepciją, skaidulos naudojamos paskirstant gigabitinio Etherneto signalus, siunčiamus 

iš vietinio mazgo. Kaip ir PON, ši technologija leidžia aptarnauti apie 30 abonentų, prijungtų prie to 

paties tinklo mazgo. 
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1.2.  Darbų saugos ir sveikatos instrukcijos. 
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2. Mokymo elementas. Optinio tinklo projektavimas. 

 

2.1.Optinių medžiagų specifikacijos. 

 

Optinio paskirtsymo-sujungimo dėžutes galima skirstyti: 

 Optinės kasetės,metaliniai laikikliai;Fiber splice tray 

 Vidaus sieninės dėžutės;Indoor fiber optic termination boxes. 

 Lauko sieninės dėžutės 4-24 skaidulų;Outdoor fiber optic termination boxes. 

 19 colių/(1-4)U  12-144 skaidulų optinio kabelio paskirstymo,sujungimo  dėžutės (ODF); 

 FTTH galinio abonento dėžutės; 

 Optinio kabelio sujungimo dėžutės 

 Priedai optinio paskirstymo dėžutėms. 
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OPTINĖ KASETĖ 12 SKAIDULŲ KM1. 

 

Optinė kasetė KM1 ZN kodas 550568 su skaidulų laikikliais TS6 (2vnt)-12-kai skaidulų, pagaminta 

iš auktos kokybės  plastiko.Tvirtai ir patikimai tvirtinami skaidulų laikikliai TS6 nesisukioja į 

šonus.Optinėje kasetėje numatyta optinės skaidulos sukimas mažesniu ratu ar perėjimas iš vienos 

kasetės pusės į kitą,kas labai patogu atliekant skaidulų suvirinimą.Gali būti juodos ir baltos 

spalvos.Mažas aukštis leidžia optinę kasetę naudoti 19"/1U 48 skaidulų ODF-uose (pvz 24 Duplex 

SC). 

Optinės kasetės gabaritai (8*102*152)mm. 

Optinės kasetės KM1 dangtelis pusiau matinis.Tipas SK 120/KM1.ZN kodas 550569 

 

OPTINĖ KASETĖ 12 SKAIDULŲ. ZN Kodas 550563 

 

Optinė kasetė 12-kai skaidulų, pagaminta iš aukštos kokybės baltos spalvos plastiko ir susideda iš: 

  -pado; 

  -dviejų plokštelių juodos spalvos- termofitų laikiklių,kuriose telpa po 6 termofitus; 
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  -dangtelio. 

Gabaritai:155mmx92mmx10mm (su dangteliu,kurio storis-2mm). 

  Termofitų laikikliai yra lenktos spyrokliuojančios pusmėnulio formos,kas garantuoja tvirtą 

termofitų fiksavimą.Jų apačioje yra du fiksatoriai,įeinantys į atitinkamas kiauryme kasetės pade,kurie 

neledžia pačiai plokštelei sukiotis ant užmautos ašies. 

OPTINĖ KASETĖ 8 SKAIDULŲ. 

 

Optinė kasetė aštuonių skaidulų, pagaminta iš aukštos kokybės baltos spalvos plastiko ir susideda iš: 

  -pado; 

  -dviejų plokštelių juodos spalvos- termofitų laikiklių,kuriose telpa po 4 termofitus; 

  -dangtelio. 

Gabaritai:155mmx60mmx10mm (su dangteliu,kurio storis-2mm). 

  Termofitų laikikliai yra lenktos spyrokliuojančios pusmėnulio formos,kas garantuoja tvirtą 

termofitų fiksavimą.Jų apačioje yra du fiksatoriai,įeinantys į atitinkamas kiauryme kasetės pade,kurie 

neledžia pačiai plokštelei sukiotis ant užmautos ašies. 

OPTINĖS KASETĖS 10x92x155 (KODAS 550563)  LAIKIKLIS. 

 

Tai plačiai naudojamos 12 skaidulų pilnai sukomplektuotos optinės kasetės laikiklis,pagamintas iš 

2mm aliuminio arba juodo melalo dažytos plokštės.Laikiklio gabaritai 2x90x220mm.Jame yra 

numatyta įeinančių optinių kabelių tvirtinimo dirželiais , kasetės tvirtinimo ir pačio laikiklio 

tvirtinimo kiaurymės.Dažniausiai prie ateinančio šviesolaidinio kabelio skaidulos yra privirinamas  

jungiamasis 2-3mm šviesolaidis jungiamasis kabelis,su atitinkama jungtimi, kuri jau jungiama į 

aktyvinį keitiklį. 

Tai vienas iš pigiausių variantu optinių kabelių sujungimui ar paskirstymui. 

Laikikliai būna: 
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OKL-1    Kodas 550559 .Tai juodo metalo plokštelė 220x90x1,5,dažyta milteline technologija. 

OKL-1.1 Kodas 550557.Tai 2mm storio aliuminio plokštelė 220x90x2 

Sieninės optinio šviesolaidžio sujungimo ar paskirstymo dėžutės-tai metalinės ant sienos kabinamos 

dėžutės.Atsižvelgiant į poreikius,kai reikia sujungti tam tikrą kiekį skaidulų dėžutės gali atlikti 

šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimo ar paskirstymo funkciją. 

Optinio krosavimo dėžutė OKD-1. ZN kodas 550860 

 

Optinio krosavimo dėžutė OKD-1 buvo išdirbta su optinio ryšio specialistais ir skirta FTTH tinklo 

šviesolaidinio kabelio skaidulų sujungimui ir tranzitiniam pravedimui.Tai priešpaskutinis optikos 

paskirstymas pasiekiant galutinį FTTH tinklo vartotoją. 

Dėžutės gabaritai: 32x153x210mm (AxPxG). 

Sieninė optinio kroso dėžutė susideda iš: 

  -Perforuoto pagrindo; 

  -Optinės kasetės  115x170mm; 

  -Dviejų termofitų laikiklių po 12 termofitų (viso 24 termofitai); 

  -Dviejų PG9 sandariklių; 

  -Viršutinio dangčio; 

  -Dviejų dangčio tvirtinimo varžtų 10x4mm; 

  -Dviejų optinės kasetės tvirtinimo varžtų 12x3mm.   

Sieninė optinio kroso dėžutė OKD-1 pagabinta iš 1,2 mm plieno lakšto.Dažyta miltelinio dažymo 

technologija RAL 7035 spalva. 

 Galinėje ir priekinėje dalyse simetriškai yra iškirsta po dvi 16mm kiaurymės PG-9 sandarikliams 

tvirtinti,kurie skirti optinio kabelio įvedimui ir išvedimui.Prie optinės kasetės galo yra iškirstos po  

dvi lygiagrečias 8x3mm kiaurymes optinio kabelio pritvirtinimui dirželių pagalba prie OKD dėžutės 

pagrindo.Be to ant dėžutės pagrindo ,optinės kasetės šonuose, yra iškirsta po dvi lygiagrečias 8x3mm 

stačiakampes kiaurymes,rezervinio optinio kabelio ilgio  tvirtinimui prie pagrindo. 

  Iš viršaus iki 16mm kiaurymės yra prapjauta 9mm pločio vertikali kiaurymė,optinio kabelio įvėrimui 

iš viršaus be PG9 sandariklio arba atlaisvinus ir atslinkus PG-9 sandariklį,kas palengvina dėžutės 

instaliavimą. 

 Pagrindas išlankstytas,kad būtų patogu tvirtinti prie sienos ir turi keturias simetrines 6mm kiaurymes  

tvirtinimui prie sienos.Viršutinėje pagrindo dalyje yra dvi  pukliuotės 4mm,dėžutės dangčiui tvirtinti   

dviem  10x4mm varžtais. 

 

Diegiant šviesolaidžio FTTH tinklą vartotojui, jo namuose yra montuojama optinio kabelio 

užbaigimo dėžutė FOTB (angl. Fiber Optic Termination Box), o iki jos atvedamas šviesolaidinis 
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kabelis. Šioje FOTB dėžutėje įdiegiamas optinio-elektrinio signalo keitiklis, prie kurio jau galima 

jungti vartotojo kompiuterį arba namų maršrutizatorių. Pastarasis įrenginys apsaugo namų 

kompiuterinį tinklą nuo įsilaužimų (NAT/Firewall), taip pat leidžia namuose įdiegti belaidį internetą, 

žiūrėti interaktyviąją televiziją (IPTV). 

1.FTTH Galinio abonento krosavimo dėžutė OKD-G2SC mini.ZN Kodas 550890 

 
Mini sieninė FTTH galinio vartotojo optinio krosavimo dėžutė pagaminta iš baltos plastmasės.Joje 

numatyta galimybė įstatyti du viengubus SC adapterius ir suformuota mini optinė kasetė,kurioje  

galima atlikti dviejų šviesolaidžio skaidulų suvirinimą ir rezervo suvyniojimą. Kompaktiška, žemo 

profilio sieninė dėžutė naudojama mažose ir didesnėse verslo patalpose. 

   Dėžutės gabaritai: 

      -aukštis 19 mm; 

      -plotis 86 mm; 

      -gylis- 86 mm. 

Savybės ir privalumai: 

  -Ergonomiškas dizainas; 

  -Galimybė įvesti kabelį iš abiejų pusių; 

  -Šviesolaidžius galima susukti išlaikant 30mm minimalų lenkimo spindulį. 

  -Įvedamo šviesolaidžio diametras iki 5mm. 

 

Sujungimo dėžutė MSH. 

 
Optinio kabelio sujungimo dėžutė MSH (Mechanical Splice Holder-mechaninių sujungimų laikiklis) 

Verticasa naudojamas sujungimui iki dviejų optinių kabelių.Galimi abu sujungimo būdai: 
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   -Naudojant mechaninį sujungimą (yra du mechaninių sujungimų laikikliai); 

   -Naudojant OK suvirinimą (yra keturių termofitų laikikliai). 

Galima įvesti iki 6mm optinį kabelį.Lengvai instaliojama ir tvirtinama prie sienos.Galima naudoti 

FTTH  dviejų skaidulų optinio kabelio sujungimui. 

Techninė specifikacija: 

  •Kabelio įvadų dkaičius:3 Įėjimo kabeliai,trys išėjimo kabeliai; 

  •Maksimalus suvirinimų skaičius:2 skaidulos- mechaniniam suvirinimui, 4 skaidulos – naudojant 

suvirinant termofitus; 

  •Maksimalus kabelio diametras (mm): 6  mm; 

  • Gabaritai (mm): (L) 165  x (W) 46 x (D) 13; 

  • Darbinė temperatūra:  -20oC to + 60oC (5 to 95% RH); 

  • Svoris:60gr. 

  • Spalva: RAL 9016 (balta). 

 

Optinių skaidulų suvirinimo vietų apsaugos termofitai (SMOUV). 

 
 

 
Optinių skaidulų suvirinimo vietų termofitas susideda iš: 

 -nerūdijančio plieno strypo,skirto optinių skaidulų suvirinimo vietos mechaniniam tvirtumui; 

 -žematemperatūrinių besilydančių klijų,suvirinimo vietos hermetizacijai ir mechaniniam tvirtumui; 

 -skaidrus temperatūriškai besitraukiantis vamzdelis. 

Po temperatūrinio apdorojimo termofitinio vamzdelio diametras tampa 2,4mm,kas leidžia naudoti 

šviesolaidį su akriliniu apvalkalu (250mikr.), arba šviesolaidį su neiloniniu apvalkalu (900 mikronų). 

Dažniausiai naudojami termofitai: 

 -2,8mmx45mm  ZN kodas 588412; 

 -2,8mmx60mm  ZN kodas  588413. 

Optinių skaidulų suvirinimo vietų apsauginių termofitų laikiklis.ZN kodas 550449 

 
Optinių skaidulų suvirinimo vietų apsauginių termofitų laikiklis pagamintas iš minkštos geltonos 

spalvos gumos.Galinės kiaurymės yra elipsės formos,vidinės yra plona sienelė su vertikaliu plyšiu. 

Tokia konstrukcija gerai laiko į plyšį dedamą optinių skaidulų suvirinimo vietoms skirtą ir termiškai 

apdorotą termofitą.Apatinė termofitų laikiklio dalis turi lipduką,kuris leidžia jį pritvirtinti greitai ir 

patogiai prie bet kokio lygaus paviršiaus. 
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Techninės charakteristikos: 

 -Bendra talpa 12 termofitų; 

 -Gabaritai 9x39x40mm 

 -Temperatūra -45+60 C 

Optinių skaidulų,pigteilų rezervo laikikliai.ZN kodas 485811 

 
Optinių skaidulų,privirintų pigteilų laikikliai-surišėjai plačiai naudojami įvairiose  optinio kroso 

lauko ir vidaus dėžutėse,ODF-uose.Jie pagaminti iš neilon 6.6 medžiados.Turi gerai limpančią 

25,4x13mm aikštelę ir yra baltos neutralios spalvos. 

Gali būti sekančių aukščių: 

 - 27,2mm ZN Kodas 485824 

 - 31,2mm  ZN Kodas 485811 

 - 40,1mm  ZN Kodas 485825 

 

Aklės adapterių kiaurymėms SC duplex,SC,ST. 

Aklės naudojamos likusioms optinio komutacinio bloko (ODF) ar optinės krosavimo dėžutės (OKD) 

laisvoms adapterių kiaurymėms užkišti,kas apsaugo dėžutės vidų nuo dulkių patekimo. 

 
Aklių kodai: 

ST-ZN kodas 485808; 

SC-ZN kodas 485809; 

SC duplex-ZN kodas 485810. 

 

PG tipo sandarikliai. 

 
Vienviečių sandariklių kodai: 

PG 9-ZN kodas 485801; 

PG 11-ZN kodas 485802; 

PG 16-ZN kodas 485803; 

PG 21-ZN kodas 485804. 
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VET tipo guminiai sandarikliai.IP67. 

 
Sandariklio          IP                 Kabelio                Kiaurymės         PG                 ZN  

   tipas               laipsnis        diametras (mm)     diametras     atitikmuo        kodas 

 VET 5-7               67                      5-7                        16               PG 9             485807 

 VET 7-10             67                      7-10                      19               PG 11           485813 

 VET 10-14           67                     10-14                     23               PG 16           485820 

 VET 14-20           67                     14-20                     29               PG21            485821 

 

OPTINIAI KABELIAI 

 
Optiniai, teisingiau sakyti, optinio pluošto kabeliai, naudojami saugiam didelių duomenų srautų 

perdavimui dideliu greičiu. Duomenys perduodami moduliuotais šviesos bangų impulsais, kurie 

sklinda praktiškai nesilpnėdami specialaus stiklo gysla. 

Gerų parametrų optines skaidulas pavyko pagaminti sukūrus silicio nusodinimo iš garų metodus. 

Šiais metodais padaromas nevienalytis kvarcinio stiklo strypas, kurio skersinis pjūvis panašus į 

daugelį kartų padidintą skaidulos pjūvį. Paskui iš jo traukimo būdu aukštoje (1900–2000 oC) 

temperatūroje gaminama skaidula. Traukiama skaidula iš karto dengiama apsaugine polimerine 

danga. Traukimo greitis esti 5–10 m/s. Iš ruošinio per keletą valandų pagaminama 20–30 km ilgio 

skaidula. Tipiniai skaidulos skersiniai matmenys yra tokie: šerdies skersmuo – 10–100 μm, apvalkalo 

skersmuo 125–140 μm, padengtos apsaugine polimerine danga skaidulos skersmuo 250–900 μm. 

Šiuolaikinėmis technologijomis galima pagaminti skaidulas, kurių skersmens paklaida neviršija 0,1 

%. 

Praktikoje optinės skaidulos retai panaudojamos be papildomos apsaugos. Kabelio konstrukcija labai 

priklauso nuo jo paskirties. Bene sudėtingiausia konstrukcija pasižymi povandeninėms ryšio linijoms 
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skirti kabeliai. Be pačių skaidulų juos sudaro elementai, apsaugantys optines skaidulas nuo tempimo, 

varinių laidų poros ir keli apsaugos nuo aplinkos poveikių sluoksniai. 

Optinių skaidulų ir kabelių ilgis yra ribotas. Tipinis optinio kabelio ilgis – apie 1–2 km. Todėl 

neįmanoma apsieiti be skaidulų sujungimų. Žinoma, optinėse linijose sujungimų skaičius turi būti 

minimalus, nes kiekvieno sujungimo vietoje gaunamas papildomas slopinimas dėl optinių skaidulų 

matmenų tolerancijų ir skaidulų sutapdinimo paklaidų. 

Optiniai kebeliai, priklausomai nuo jų panaudojimo srities, gali būti skirstomi į: 

  -Požeminius; 

  -Orinius; 

  -Povandeninius; 

  -Patalpose naudojamus optinius kabelius.  

Kiekviena šių kabelių grupė turi savitą konstrukciją, jie yra savaip apsaugoti nuo specifinių poveikių. 

Galima išskirti tris pagrindinius poveikius, kurie labiausiai keičia optinio kabelio struktūrą. Tai 

temperatūra, mechaninis poveikis ir radiacija. Yra ir daugiau išorinių veiksnių tokių kaip drėgmė ar 

išorinis elektromagnetinis poveikis, bet dėl optinio kabelio konstrukcijos jie nėra tokie svarūs.  

 

KABELIŲ STANDARTAI. 

Standartai – tai matmuo, leidžiantis palyginti gaminius, skatinantis konkurenciją ir kainų lygio 

stabilizavimą. Standartų prieduose nusakoma daug kuriamų sistemų standartų, nurodomi testavimo 

metodai, apibrėžiama terminologija. Standartai pagal savo apibrėžimą yra rekomendacinio pobūdžio. 

Tai kompetentingos organizacijos priimtas dokumentas, patvirtinantis visuotinę nuomonę ir 

nurodantis veiksmų ar jų rezultatų taisykles, rekomendacijas, charakteristikas, skirtas optimizacijai ir 

sutvarkymui.  

Norint pasiekti didesnį duomenų perdavimo efektyvumą, turi būti pasiektas kompromisas tarp kabelių 

gamintojų. Norint išvengti per daug skirtingų charakteristikų yra kuriami standartai. Standartai taip 

pat neaplenkia ir kabelių naudojamų kompiuteriniuose tinkluose. Šiuo metu dažniausiai yra 

naudojami tokie regioniniai kabelių standartai: 

  -Amerikietiškas EIA/TIA-568A, sukurtas ANSI, EIA/TIA ir Underwriters Labs (UL) laboratorijos; 

  -Tarptautinis ISO/EIC 11801; 

  -Europinis EN50173. 

Taip pat yra standartizuojama kiekvieno kabelio elementai atskirai: 

  -Kabelio charakteristikos ir techniniai kriterijai, apibūdinantys kabelio našumą; 

  -Topologija ir kabelio segmento ilgis; 

  -Jungčių specifikacijos ir išvadų išdėstymo schemos. 

Be techninių priemonių dokumentai taip pat reglamentuoja ir kabelio klojimo taisykles, kurios 

skaidomos į keletą posistemių. 

 

 

 

 

 

OPTINIO KABELIO SPALVINIS SKAIDULŲ ŽYMĖJIMAS 
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Optinis kabelis vidaus 2 skaidulų SM  ACE-TKF MDIC LSZH 2xSM G.657A. 

ZN Kodas 580190 

 
MDIC arba SPECTRANET FTTH LSZH - vidinis optinis kabelis su mažu išlinkimo 

spinduliu.Atitinka G657A standartą.Lengvai valomas,lankstus.Puikiai tinka vidinei instaliacijai ir 

faktiškai pilnai išsprendžia visas optinio kabelio instaliavimo problemas name. 

Išorinis LSZH (Low Smoke Zero Halogen) apvalkalas nepalaiko degimo, neturi nuodingų halogenų, 

neišskiria dūmų liepsnoje. Du dielektriniai stiklo plastiko elementai sustiprina kabelį ir apsaugo nuo 

išilginių apkrovų (tempimų). Puikios mechaninės savybės sąlygoja geresnį patikimumą palyginus su 

apvaliais tradiciniais simpleksiniais kabeliais. 

Super lanksčios G657 skaidulos panaudojimas leidžia kabelį montuoti stačiu kampu (bet būtinai 

reikia išlaikyti reikalavimą minimaliam leidžiamam lenkimo spinduliui: G657A skaidulai tai 15mm). 

Vieno kilometro būgnas tesveria 9kg. 

Optinis kabelis TKF-DAC-2 fibre 2xSM. 

 
Optinio kabelio LSHF U V(ZN) SM2D skaidulų spalvinis žymėjimas. 
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Optinis  lauko kabelis  LTC RP 24xSM 9/125 G.652D 4x6 

 
Optinis lauko kabelis LTC RP 24xSM-tai vienamodis 24 skaidulų lauko kabelis ,susidedantis iš 4 

vamdzelių po 6 skaidulas. 

Optinis lauko kabelis armuotas FYOVD2PMU 4x6xSML 

 
 

OPTINIO KABELIO MOVOS 

Optinių kabelių sujungimo-atšakojimo movos skirtos optinių kabelių 

sujungimui,atšakojimui,pradedant optiniu kabeliu su keliomis skaidulomis ir baigiant optiniais 

kabeliais su keliais šimtais skaidulų.Atšakojamieji sujungimai-tai kai dauguma optinio kabelio 

skaidulų praeina "tranzitu" per optinę movą,o tik keletas skaidulų yra išskiriamos iš optinio kabelio 

ir atšakojamos į pastatą ar optinio tinklo modulį. 

Optinio kabelio movos apsaugo optinių kabelių sujungimus nuo įvairių  mechaninių ir išorinių 

poveikių.Movos būna hermetiškos, atsparios ultravioletui bei cheminiam ar oro poveikiui. Gali būti 

naudojamos kabelinėse kanalizacijose, kabinant  kabelį  ant sienos, stulpų arba kai optinis kabelis  

klojamas po žeme. 

Optinio kabelio mova OM-F02.ZN kodas 550608 
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Pagrindinės savybės: 

  -Įpatingai maža,kompaktiška konstrukcija,skirta FTTH tinklų diegimui; 

  -Gera sandarumo kokybė; 

  -Ilgaamžis atsparus smūgiams, UV spinduliams ir cheminiam poveikiui  termoplastikas (MPP); 

  - Lengva įdiegti,naudojant minimalų įrankių kiekį.Gali būti iš naujo atidaroma ir uždaroma; 

  -Galima montuoti po žeme,ore ant sienos; 

  -Talpa-4 skaidulos; 

  -2 įvadai/išvadai  iki 6mm diametro kabeliui; 

  -Gabaritai:26x72x179mm. 

 -Atitinka ROHS 

 

Optinio kabelio mova OM-F01.ZN kodas 550590 

 
Pagrindinės savybės: 

  -Kompaktiška konstrukcija, FTTH tinklų diegimui; 

  -Gera sandarumo kokybė; 

  -Ilgaamžis atsparus smūgiams ir UV spinduliams termoplastikas (MPP); 

  - Lengva įdiegti. Gali būti iš naujo atidaroma ir uždaroma; 

  -Galima montuoti po žeme,ore ant sienos; 

  -Talpa-12 skaidulų; 

  -4 įvadai/išvadai 4-12mm diametro kabeliui; 

  -Gabaritai:80x105x300mm. 
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OPTINĖS JUNGTYS,ADAPTERIAI 

Optiniai adapteriai-tai konstrukcija leidžianti komutacinėse panelėse bei optinio kabelio paskirstymo 

dėžutėse sujungti šviesolaidžius su vienodo ar skirtingo tipo kištukais (jungtimis). 

  Pagal optinio kabelio tipą jungtys  skirtos: 

 -vienamodžiams (SM); 

 -daugiamodžiams kabeliams (MM). 

  Pagal sujungimo tipą optinės jungtys ir adapteriai skirstomi į:SC viengubos,SC 

dvigubos,LC,ST,APC,E2000,MTRJ,DIN,FSMA,MU-tai miniatiūrinė SC tipo jungtis su 1,25mm 

optine skaidula.Dažniausiai naudojama Japonijoje. 

  Optiniai adapteriai dažniausiai yra tvirtinami optinio paskirstymo dėžutėse.Į juos iš vidinės optinio 

paskirstymo dėžutės pusės ,su atitinkamo tipo optine jungtimi,pajungiamas pigteilas,privirintas prie 

optinio kabelio skaidulos,o iš išorinės pusės dažniausiai jungiamas optinis jungiamasis šviesolaidis 

(PATCH kabelis),kurio kitas galas jau jungiamas į atitinkamą aktyvinę įrangą (optinį keitiklį,optinį 

komutatorių ir t.t.) 

Skirtingos optinės jungtys naudojamos skirtingais atvejais, pvz., ST jungtis yra puiki nesudėtingomis 

aplinkos sąlygomis; FC turi slankią įmovą, kuri užtikrina gerą mechaninę apsaugą; SC jungtis yra 

mažų matmenų bei suteikia galimybę lengvai atjungti ir sujungti skaidulas iš naujo;LC jungtis leidžia 

pasiekti didesnį sujungimų skaičių tame pačiame plote. 

Optinių jungčių ir adapterių  tipą (SM,MM,APC) galima atpažinti pagal spalvą (gamintojai stengiasi 

išlaikyti spalvas): 

 - mėlyna-vienamodis (SM); 

 -pilka-daugiamodis (MM); 

 -žalia-APC; 

 -geltona (ST)-vienamodis (SM); 

-juoda (ST)-daugiamodis (MM. 

  

Žemiau esančioje lentelėje pateiki dažniausiai naudijamų jungčių vaizdai. 
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OPTINIŲ ADAPTERIŲ TIPAI 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  184 
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PRAMONINIAI ADAPTERIAI IR JUNGTYS IP67. 

 

Firma CONEC sukūrė optinių jungčių sprendimą lauko sąlygomis,kurios atitinka IP67 apsaugos klasę 

ir tinka spręsti specifinius uždavinius,kur reikia atsiriboti nuo aplikos poveikio. SC-jungtis yra įdiegta 

į metalinį korpusą. Apsaugą užtikrinama cinku dengtas korpusas.Galimas ir LC duplex sujungimo 

tipas.Abi optinio sujungimo rūšys gali būti ir SM ir MM tipo. 

  -korpusas: poliesteris (juoda); UL 94 V-0; 

  - skydelio veržlė: žalvaris, nikeliuotas; 

  -vidinė dalis: silikono (baltas); 

  -dvipusio ryšio LC adapterio komplektas su dangteliu nuo dulkių; 

  -darbinė temperatūra: nuo -40 ° C iki +85 
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JUNGIAMIEJI ŠVIESOLAIDŽIAI 

 

Tai jungiamieji šviesolaidžio kabeliai (kartais vadinami PATCH CORD,JUMPER),kurie pasibaigia 

atitinkamo tipo kištukais (jungtimis).Jie naudojami optinio komutacinio bloko (ODF) panelėje 

esančios jungties  sujungimui su aktyvąja perdavimo , matavimo įranga , testavimo prietaisu. 

Jungiamieji šviesokaidžiai būna viengubi (vienamodžio jungiamojo optinio kabelio atveju),dvigubi 

(vienamodžio ir daugiamodžio jungiamojo optinio kabelio atveju).Pagal storį dažniausiai būna 2mm 

arba 3mm. 

Pagal optinės jungties tipą skirstomi į SC-SC,ST-ST,LC-LC,E200-E200,MTRJ-MTRJ,APC-

APC,LC-MU,SC-MU,DIN-E2000,ST-FSMA,MTRJ-VF45,kombinuoti. 

Jungiamųjų šviesolaidžių keletą tipų: 
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Jungiamosios kilpos. 

 
LC šviesolaidžio grįžtamojo kabelio jungtis (kilpa) yra su mažais įterpties nuostolias ir mažu atbuliniu 

atspindžiu ir preciziniu suderinimu.Šios jungties tipas plačiai naudojamas visame pasaulyje.LC 

grįžtamojo kabelio jungtis yra su 1.25mm OD cirkonio keramikos įvorėmis. LC jungiamasis kabelis 

gali būti 9 / 125 vienamodis (SM) arba 50/125  arba 62.5/125 daugiamodis MM. 

Jis yra suderinamas su TELCORDIA, PAV / TIA ir IEC standartais. 

 

ATENIUATORIAI 

 

 
Optinis ateniuatorius skirtas sąmoningai silpninti optinį signalą optinio ryšio linijose. 

Pagrindiniai ateniuatorių kokybės rodikliai - didelis  nustatyto slopinimo stabilumas,mažas atbulinis 

atspindys, platus darbo temperatūrų diapazonas, kompaktiškumas ir didelis mechaninis atsparumas - 

leidžia juos naudoti vietiniuose, kabelinės televizijos, magistraliniuose duomenų perdavimo tinkluse, 

taip pat atliekant matavimo ir kontrolės veiksmus . 
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   Pagal konstrukciją ateniuatoriai gali būti: 

  -lizdas/lizdas; 

  -kištukas/lizdas; 

  -reguliuojamo slopinimo. 

 

 

2.2.Optinio tinklo projekto brėžiniai. 

 

3. Mokymo elementas. Optinės įrangos diegimas ir sujungimas pagal suplanuotas schemas. 

 

3.1. Optinės įrangos specifikacijos 

Darbui su šviesolaidine technika optinius prietaisus galime suskirstyti į keletą grupių: 

 Optinių signalų šaltiniai; 

 Optinio spinduliavimo galios matuokliai; 

 Reflektometrai; 

 KITI. 
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Optinių signalų šaltinis BOB-FL-001. 

   

Optinių signalų šaltinis BOB-FL-001 naudoja 650nm matomos raudonos šviesos bangos ilgį 

ir buvo specialiai  išdirbtas kaip efektyvus ir ekonominis prietaisas optinių šviesolaidžių 

pažeidimams (lūžiams),krypčiai bei tam tikram šviesolaidžiui grupėje nustatyti. 

Optinių signalų šaltinis BOB-FL-001 padeda surasti kontrolinius taškus,blogo ryšio zonas,per 

staigų išlinkimą ar suskeldėjimą optiniuose šviesolaidžiuose.Tai vizualus defektų 

lokatorius/ieškiklis,kuris gali rasti klaidas OTDR  (Optical Time-Domain 

Reflectometer),optinių laikinių atspindžio matuoklių (reflektometrų) mirties zonoje,testuoja 

naujai instaliuotų optinių ryšio linijų charakteristikas ir nustato problemas jau 

egzistuojančiose.Tai geriausias pasirinkimas optinio kabelio testavimui nuo pradžios iki galo. 

Savybės: 

1. Standartinis ST/SC/FC universalus optinis interfeisas, MM ir SM optinių kabelių 

testavimui su aukštu stabilumu ir ilgu tarnavimo laiku;  

2.Dirba nuolatinės veikos CW ( Continuous Wave) arba impulsiniame rėžime su pastovia 

išėjimo galia; 

3.Perspėjimas apie nusėdusias baterijas; 

4.Ilgas baterijų tarnavimo laikas (iki 50 valandų); 

5.Tvirtas nepraleidžiantis dulkių  lazerinės galvutės korpusas; 

6.Aliuminis lazerio korpusas apsaugo nuo ESD (statinio šoko,nesubalansuoto aukštos įtampos 

lauko); 

7.Portatyvinis,patikimas ir paprastas naudojimas; 

8.Turi CE, EMC, EMI, ROHS sertifikatus. 

 

Pritaikymas: 

1.Telekomunikacinių tinklų ir kabelinės TV  techniniam aptarnavimui; 
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2.Šviesolaidžių bandymo laboratorijose; 

3. Šviesolaidžių matavimuose. 

Specifikacija (BOB-FL-001): 

Modelis BOB-FL-001   

Centrinis bangos 

ilgis 
650nm±10nm   

Emiterio tipas FP-LD   

Išėjimo galia 

Testavimo ilgis 

5mW 10mW 20mW 

≥5Km ≥10Km ≥20Km 

Optinė jungtis 
2,5 мм universali jungtis,pageidaujant gali būti komplektuojama 

1.25 мм, FC (Male)-LC. (Female)  jungtimis 
  

Darbo rėžimai Nuolatinis CW ir impulsinis   

Impulsų dažnis 2Hz iki 3Hz   

Maitinimo 

šaltinis 
2AA  alkoline baterijos   

Darbo 

temperatūra 
-10°C iki 45°C   

Saugojimo 

temperatūra 
-40°C iki 70°C   

Gabaritai Φ15 X 180   

Svoris 160g (be baterijų)   

Įpakavimas Vartotojo vadovas,apsauginiai paralinai ir krepšelis pernešimui   

 

Optinių signalų šaltinis su LED pašvietimu BOB-VFL650-3.ZN 

   

Šis optinių signalų šaltinis su LED pašvietimu buvo suprojektuotas optinių tinklų statybai ir 

techniniam aptarnavimui.Gali būti naudojamas esant blogam apšvietimui.Dvi funkcijos 

(testavimo ir pašvietimo) gali bųti naudojamos vienu metu arba atskirai. 

Savybės: 

1. MQW(multi-quantum-well) struktūros LD optinis šaltinis; 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  191 

 

2. Dirba nuolatinės veikos CW ( Continuous Wave) arba impulsiniame rėžime su pastovia 

išėjimo galia; 

3.Universali 2.5mm FC, SC, ST optinė jungtis; 

4.Ilgas prašvietimo atstumas; 

5.Pastovus galingumas 

6.Nano technologijų dėka suformuota daugiasluoksnė  apsaugo nuo ESD (statinio 

šoko,nesubalansuoto aukštos įtampos lauko);  

7.Pakraunamas akumuliatorius; 

8.Patogus naudojimui ir  saugojimui; 

Pritaikymas: 

  1.Telekomunikacinių tinklų ir kabelinės TV  techniniam aptarnavimui; 

  2.Šviesolaidžių gamybos ir bandymo laboratorijose; 

  3. Šviesolaidžių matavimuose. 

  4.Kituose šviesolaidiniuose projektuose. 

Techniniai parametrai: 

Modelis BOB-VFL650-3 

Šviesos bangos ilgis 650±10 nm 

Skaidulos tipas SM、MM 

Išspinduliuojama galia SM >10 mW / 15 mW / 20 mW /25mW/30mW 

Testavimo linijos ilgis >10Km/15Km/20Km/25Km/30Km 

Maitinimo šaltinis 2 x AA 

Baterijų tarnavimo laikas >15h 

LED spinduliavimo galia <0.4w 

LED skleidžiama šviesa Lux  >18000mcd(dvylika vienetų) 

Darbo temperatūra -20~+60 ºC 

Saugojimo temperatūra -40~+85 ºC 

Metalo tipas nerūdijantis plienas 

Gabaritai Ø25×175mm(be interfeiso) 

Svoris Apie 180g(be baterijų) 

 

 

 

 

 

Optinio spinduliavimo galios matuokliai FOD 1202 serijos. 
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FOD 1202 ir FOD 1202Si optinės galios matuokliai yra išbandyti ekonomiški ,portatyviniai 

matuokliai ,skirti nemoduliuoto optinio signalo galios matavimui vienamodžiuose (SM) ir 

daugiamodžiuose (MM) šviesolaidiniuose tinkluose.(Spektro diapazonai: 82-0,88; 1,27-1,34; 

1,52-1,58 мкм).Naudojamas tik nuolatinės veikos CW (continuous wave ) signalas. 

  Optinės galios matuoklis ,paėmus kartu su FOD 2107-2115 šviesos šaltiniu, yra naudojamas 

optinio kabelio slopinimui matuoti,šviesolaidinių tinklų bandymams bei techninei priežiūrai. 

  Su FOD 1202H,kuriame papildomai yra įmontuotas optinis ateniuatorius, galima atlikti 

padidinto lygio optinės galios matavimus (iki 25 dBm). 

Komplektuojamas kartu su apsaugine guma ir minkštu dėklu. 

Keičiami adapteriai: FC, ST, SC, Universalus 2,5 mm, Universal 1.25mm,LC. 

RoHS atitiktis. 

3 metų garantija. 

  

 

 

Specifikacija. 
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MODELIS                                        FOD 1202            FOD 1202Si                    FOD 

1204H 

  Kalibruotos bangos ilgis, 

nm         850/1310/1550         660/780/850                  850/1310/1550 

  Detektoriaus (fotodiodo) tipas           InGaAs                    Silicon                            InGaAs 

                                                (1mm aktiv.diam.)  (5mm aktiv.diam.)           (1mm 

aktiv.diam.) 

  Matuojamos galios ribos, dBm           +3 iki -60              +5 iki -60               +17 iki-

43@850nm 

                                                                                                       +25 iki-

40@1310,1550nm 

  Santykinis tikslumas, dBm                                             ±0.25 

  Kalibravimo stabilumas, dBm                                 ±0.1 @ 0 iki 50°C 

  Skiriamoji geba, dBm                                                     0.01 

  Darbo laikas,h                                                        1000 valandų 

  Svoris                                                                          230 g 

  Gabaritai                                                                147x74x28 mm 

  Darbo temperatūra                           -10°C to +50°C, 75% drėgmės be kondensacijos 

  Laikymo temperatūra                        -30°C to +60°C, 75% drėgmės be kondensacijos 

  Maitinimo šaltinis                                        2 AA (1,5V) LR6 tipo baterijos 

 

Reflektometrai. 

Optinis reflektometras-tai yra prietaisas, leidžiantis gauti svarbią informaciją apie šviesolaidį, 

kai naudojamas tik vienas šviesolaidžio galas. 

   Reflektometro veikimo principas yra toks: trumpas šviesos impulsas įleidžiamas į vieną 

šviesolaidžio galą, ir iš to paties galo spinduliuojamos šviesos energija yra matuojama kaip 

laiko, praėjusio nuo impulso paleidimo, funkcija. 

   Šviesos impulsui sklindant skaidula, jis slopsta.Vienas iš pagrindinių sunkumų yra tas, kad 

grįžtančios išsklaidytos šviesos energija yra labai maža, ir net geriausiomis sąlygomis tyrimo 

nuotolis yra ne didesnis kaip 15 km. Reflektometre šviesos šaltinis yra impulsinis 

puslaidininkis lazeris, o sugrįžusios šviesos imtuvas- griūtinis fotodiodas. Įleidžiamai ir 

grįžusiai šviesai atskirti naudojamasi tam tikra spindulių dalijimo įranga. Paprastai 

generuojama nuolatinė impulsų seka. Po kiekvieno iš jų išmatuojamas išsklaidytos energijos 

kiekis, atėjęs po tam tikros delsos. Ši delsa tolydžio didinama. Taškas po taško gaunama visa 

kreivė. Norint padidinti tikslumą, kiekvienai delsos vertei atliekamos kelios  atskaitos ir 

imamas vidurkis. 

 

 

Reflektometras FOD-7308. 
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Optinis reflektometras FOD-7308išdirbta FTTH (optika į namus) tinklų diegimui ir 

aptarnavimui.Reflektometras turi integruotą selektyvinį galios matuoklį 1490 ir 1550nm 

bangos ilgiams,kas leidžia operatoriui patikrinti signalo lygius FTTH galinio abonento 

optinėje dėžutėje.Jeigu signalo lygiai neatitinka normų,bet signalas yra,prietaisas 

automatiškai persijungia į reflektometro rėžimą ir matuoja optinės linijos parametrus 1625nm 

banga.Jeigu signalo nėra,tai prietaisas leidžia pamatuoti liniją reflektometro rėžime ir  prie 

1310 bei 1550nm bangos ilgių. 

Pritaikymas: 

  -Testavimas “tamsaus” šviesolaidžio prie 1310,1550 ir 1625 nm bangos ilgių; 

  -Testavimas “gyvo” šviesolaidžio prie 1625 nm bangos ilgio; 

  -Pilnai automatinis ,pusiau automatinis ir rankinis  darbo rėžimas; 

  -Atspindžio matavimas nuo jungčių,tame skaičiuje ir nuo reflektometrų jungčių,dėka 

įmontuotos ritės; 

  -Linijos matavimas reflektometro ir testerio pagalba. 

Komplektacija: 

    -Reflektometras FOD-7308; 

  -Tinklo adapteris 100-240V; 

  -Vienas iš adapterių SC,ST,FC,kuris pastatytas ant reflektometro*; 

  -USB kabelis,sujungti su personaliniu kompiuteriu; 

  -Atminties kortelė Compact Flash (įstatyta į reflektometrą); 

  - Guminis ,atsparus smūgiams dėklas; 

  -Pernešimo krepšelis su dirželiu,skirtu nešti ant peties; 
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  -Vartotojo instrukcija. 

*Pastaba: kito tipo adapteriai užsakomi atskirai. 

Charakteristikos   

Darbiniai bangos ilgiai, nm 1310/1550/1625 

Impulso plotis 5,10,30,100,300 ns; 1,3,10 mks 

Duomenų taškų skaičius iki 16000 

Dinaminis diapazonas,dB (SNR=1) 30/30/30/28 

Matuojamų atstumų diapazonas, km nuo 0,25 iki 256 

Mirties zona pagal slopinimą 6 m max, 5 m tipiniai 

Мirties zona paga įvykius 1,3 m max. 

Skiriamoji geba,m 0,125 m-prie trasos iki 4 km 

Optinio signalo šaltinis   

Nepertraukiamo spinduliavimo išėjimo 

galingumas,dBm -3 

Vidinė moduliacija 1кHz, 2 кHz, CW 

Spinduliuojamos bangos ilgis,nm 1310/1550/1625 

Stabilumas ±0,25 dB/15 min 

PON galios matuoklis   

Kalibravimo bangos ilgis, nm 1490/1550 

Matuojamas galingumas nuo –50dB iki +23 dB 

Išskyrimas,dB 0,01 

Izoliacija daugiau 40dB 

Vidutinės galios matuoklis   

Kalibravimo bangos ilgis,nm 1310/1490/1550/1625 

Matuojamas galingumas nuo –50dB iki +23 dB 

Išskyrimas,dB 0,01 

Fotodiodo tipas ir aikštelės diametras InGaAs, 1mm 

ID rėžimo darbo diapazonas nuo -35 dB iki +3 dB 

Dimensija DBm,Vt 

Matuojamas galingumas                       nuo-50 dB iki +23 dB 

Pažeidimų vizualizatorius VFL 

Spinduliavimo bangos ilgis, nm 650 

Spinduolio tipas Lazerinis diodas 

Spinduliavimo išėjimo galingumas,mVt Ne mažiau 0,8 V SM šviesolaidyje 9/125 mkm 

Bendri parametrai   

Galimi adapterių tipai FC, SC, ST, LC,universalus 2,5mm 

Gabaritai,mm / Svoris, gr. 190х112х50/ 730 

Nepertraukiamo darbo laikas su 

esamomis baterijomis,val 10 

Atmintis įstatyta SD-kortelė  1000-čiui trasų 

Eksploatacijos sąlygos, ºС nuo-10 ºС iki +50 ºС 

Maitinimas LiIon baterija arba (maitinimo blokas 100-240В/50-60Hz) 

Interfeisas USB 

 

Optinio kabelio matuoklis MS6820 
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MS6820-tai nedidelis rankinis optinis prietaisas,skirtas  gedimų paieškai ir nustatymui bei 

greitam problemos diagnozavimui tiesiant ar tikrinant daugiamodį (MM) optinį kabelį. 

SAVYBĖS: 

 -Automatinis energijos saugojimo rėžimas; 

 -Baterijos įtampos lygio indikatorius indikatorius; 

 -Lengvas naudojimo būdas. 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: 

 -Šviesolaidžio šerdies tipas: 62.5/125µm; 

 -Šviesos bangos ilgis: 1300nm; 

 -Galios ribos: -20dBm~-40dBm; 

 -Maitinimas:6F22 (9B) x 1 

 -Gabaritai : 112mm x 62 mm x 23 mm. 

 -Imtuvo svoris:95gr.,įskaitant bateriją; 

 -Siūstuvo svoris: 92gr.,įskaitant bateriją. 

 

AKTYVINĖ ĮRANGA 

Optiniai keitikliai  keičia vytos poros ir vienos ar dviejų skaidulų vienamodžio (SM) ir 

daugiamodžio (MM) optinio kabelio sąsajas su vartotoju Ethernet 10/100BASE-TX ir 

100BASE-FX tinkluose ir montuojami skirtinguose ryšio linijos galuose.Optiniai keitikliai 

vienamodžiu (SM) kabeliu gali vienu metu,iki 20/40/60/80/100 km atstumu,priklausomai nuo 

keitiklio tipo,perduoti ir gauti signalus viena ar dviem optinėmis skaidulomis atstumu iki 

20/40/60/80/100/120 km atstumu,kai bangos ilgis yra 1310 ir 1550nm.Daugiamodžiai optiniai 

keitiklai gali perduoti ir priimti signalą iki 2km atstumu. 

Vienos skaidulos atveju vienas ( A) keitiklis naudoja 1550 nm ilgio bangas duomenų 

priėmimui ir 1310 nm ilgio bangas duomenų perdavimui,o kitas (B) keitiklis  – atvirkščiai: 
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1310 nm ilgio bangas naudoja duomenų gavimui, o 1550 nm – duomenų perdavimui.Dviejų 

skaidulų atveju viena skaidula naudojama siuntimui,o kita priėmimui. 

Kiekvienas optinis keitiklis turi tvirtą metalinį korpusą, 1 vytos poros RJ-45 prievadą, 1 

prievadą optiniam kabeliui (SC jungtis) ir gali būti naudojami tiek kaip individualūs 

įrenginiai, tiek montuojami į šasi. 

   Kiekvienas optinis keitiklis turi tvirtą metalinį korpusą, 1 vytos poros RJ-45 prievadą, 1 

prievadą optiniam kabeliui (SC,ST arba LC jungtimis) ir gali būti naudojami tiek kaip 

individualūs įrenginiai, tiek montuojami į 19 colių šasi. Keitikliai, jeigu montuojami į šasi, 

palaiko „karšto“ paleidimo galimybę. 

Fast Ethernet optiniai keitikliai leidžia sujungti nutolusius tinklo segmentus per optinį kabelį. 

   Optinių tinklų įrengimas suteikia tokius privalumus:   

  -padidinamas tinklo segmentų pajungimo atstumas. Priklausomai nuo optinės sąsajos nuo 

keletos iki keliasdešimt kilometrų;   

  -gaunamas elektrinis išrišimas, todėl išvengiama parazitinių sroviu atsiradimo nuo 

elektromagnetinių laukų, žaibo išlydžių ir pan. 

 

Optinis keitiklis D-Link DMC-810 SC 

 

Optinis keitiklis iš vytos poros 1000BASE-T signalo į vienamodį optinį 1000BASE-LX (10 

km, SC) signalą 

Aprašymas: 

Šis keitiklis keičia 1000BASE-T Gigabit Ethernet standarto vytos poros kabelio signalą į 

1000BASE-LX Gigabit Ethernet vienamodžio optinio kabelio signalą. Maksimalus optinio 

kabelio ilgis –10 km. Keitikliai turi 1 RJ-45 jungtį vytos poros kabeliui ir 1 prievadą optiniam 

kabeliui (SC jungtis). 
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Bendros charakteristikos: 

Charakteristikos: 

-Vienas perdavimo terpės keitimo tarp 1000BASE-T ir 1000BASE-LX kanalas 

-Automatinis vienpusio ir dvipusio duomenų perdavimo režimo nustatymas vytos poros 

prievade 

-Auto MDI-II ir MDI-X 

-Duomenų perdavimas pilnu kanalo pajėgumu 

-Būklės indikatoriai priekiniame įrenginio skydelyje 

-Gali būti naudojamas kaip atskiras įrenginys arba montuojamas į šasi 

-Jeigu įrenginys montuojamas į šasi, yra “karšto” pakeitimo galimybė 

Indikatoriai: 

-Power 

-Link/Act 

Fiziniai parametrai 

Maitinimas: 

-7.5 V, kintama srovė, 1.5 A 

-Išorinis maitinimo šaltinis 

Naudojama galia: 

-Iki 7.2 W 

Išmatavimai: 

-120 x 88 x 25 mm 

Darbo temperatūra: 

-0º ÷ 40º C 

Drėgmė: 

-10% ÷ 90%, be susidarančio kondensato 

Elektromagnetinis suderinamumas: 

-FCC Class B 

-VCCI Class B 

-CE Class B 

-C-Tick 

 

NUOTOLINIO STEBĖJIMO ĮRANGA 
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Šviesolaidinis gedimo indikatorius FiberMod 

 

Šviesolaidinis gedimo indikatorius susideda iš: 

FiberMod RS1-t – šviesolaidinės skaidulos siųstuvas. 

FiberMod RS1-r – šviesolaidinės skaidulos imtuvas. 

-Išėjimo signalas TxD; 

  -Įėjimo signalas RxD; 

  -Jungiasi per kontaktinę kaladėlę; 

  -Komplektuojamas su ST MM jungtimi,50/125 µm, 62,5/125 µm; 

  -820 nm bangos ilgis; 

  -Apsauga nuo viršįtampių; 

  -Maitinimo įtampa (7 - 55) VDC; 

  -Montavimas ant DIN bėgelio; 

  -Darbinė temperatūra -50C ~ 600C. 

Imtuvai ir siųstuvai yra su daugiamodėmis šviesolaidinėmis skaidulomis (kur skaidulos 

skersmuo 50/125 arba 62,5/125 µm). 

FiberMod-RS1 yra sukurtas stebėti įrenginius per šviesolaidinę skaidulą. Siųstuvas perduoda 

duomenis šviesolaidine skaidula į imtuvą. Imtuvas FiberMod-RS1-r gauna signalą ir 

komutuoja išėjimo rėlę. Šių įrenginių naudojimas atlieka galvaninį atskyrimą, todėl užtikrina 

patikimą sistemų darbą stipraus elektromagnetinio lauko aplinkoje, apsaugo nuo žaibo 

iškrovų. 

Specifikacija 

Siųstuvo duomenys    

Stebėjimo kanalas 1 

Ryšio atstumas <2 km 

Šviesolaidinės skaidulos jungtis ST 
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Maitinimo įtampa 12/24/48 VDC 

Vartojama srovė  120 mA 

Optimali galia -15,2 dBm 

Imtuvo duomenys   

Ryšio atstumas <2 km 

Šviesolaidinės skaidulos jungtis ST 

Maitinimo įtampa 12/24/48 VDC 

Vartojama srovė  150 mA 

Valdymo relė Komutuota 2 A, maks. 30 VDC, 240 VAC 

Jautrumas -34,4 dBm 

MBd ryšys   

Imtuvo jautrumas 9,6 dB su 50/125 µm 

Imtuvo jautrumas 15 dB su 62,5/125 µm 

Jungtys   

J1 Galios jungtis 

1. – 

2. +                   12/24/48 VDC, 120 mA 

Tx ST šviesolaidinės skaidulos jungtis 

Išėjimo signalas TxD 

J2 Galios ir relės išėjimo jungtis 

1. – 

2.  +                 12/24/48 VDC / 120 mA 

Rx ST šviesolaidinės skaidulos jungtis 

Įėjimo signalas RxD 

Matmenys 34 (A) x 66 (P) x 97 (G), mm 

Montavimas DIN bėgelis 

Korpusas Plastikinis 

Aplinkos savybės   

Darbinė temperatūra -5 ~ 600C 

Laikymo temperatūra -40 ~ 800C 

Oro drėgnumas <70% 

Garantinis laikotarpis 1 metai 
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3.2. Optinio tinklo sujungimo schemos 

19"/34U 800x600 mm FTTH spintoje sumontuoti 5 vnt 24 portų optiniai komutatoriai,rezervinis 

maitinimo blokas ir 2vnt. 19"/4U 144 skaidulų "Agmar" firmos optinio paskirstymo blokai (ODF). 

Tvarkingam jungiamojo šviesolaidžio nuvedimui tarp optinio komutatoriaus ir 144SC ODF-

o,panaudoti sekantys jungiamųjų šviesolaidžių tvarkymo elementai: 

  

 1-Optinio kabelio kreipiančioji OKK-1 2vnt.,ZN 

kodas 550448; 

  2-19"/1U kabelių tvarkymo panelė su 9 plastikiniais 

žiedais 1vnt.,ZN kodas 550051; 

  3-19"/1U vertikalaus kabelių tvarkymo panelė su 

40x50 plastikiniu žiedu-3vnt.,ZN kodas 550516; 

  4-Mėlynos spalvos optinio kabelio tvirtinimo 

juosta,ZN kodas 550475; 

  5-19"/1U optinio kabelio laikiklis su perforuotu 

kanalu 40x60mm-2vnt,ZN kodas 550502; 

  6-19"/1U horizontali kabelių laikymo panelė,ZN 

kodas 550500. 
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3.3.Optinio tinklo sujungimo instrukcijos. 

 

 

Amerikos Elektrikų Asociacijos aprašas. Dokumentas skirtas pilnam darbui su optika: kaip 

pradėti kloti, parinkti tinkamus kabelius bei įranga, sujunginėti bei testuoti optikos linijos. 

Apraše paeiliui aprašyti visi žingsniai.  

Dokumento nuoroda:http://www.necanet.org/pdf_notReady/NECA301-09_FOA-Member_P.pdf 

3.4.Darbo aprašas. 

 

Dokumentas skirtas pilnam darbui su optika ir aprašytas prieš tai esančiam punkte 3.3. Apraše 

paeiliui aprašyti visi mūsų darbo žingsniai. Jų aprašymas prasideda nuo 5 skyriaus ( nuo 11 pusl.). 

Dokumento nuoroda: http://www.necanet.org/pdf_notReady/NECA301-09_FOA-Member_P.pdf 

http://www.necanet.org/pdf_notReady/NECA301-09_FOA-Member_P.pdf
http://www.necanet.org/pdf_notReady/NECA301-09_FOA-Member_P.pdf
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4. Mokymo elementas. Optinio sujungimo sprendimo testavimas 

4.1. Optinių kabelių sujungimo įrankių ir įrangos specifikacijos 

Šviesolaidinio kabelio testavimo talpa. 

 

Specifikacija: 

  -Bet koks šviesolaidžio ilgis iki 50km; 

  -Draka®  gamintojo kabelių įvairovė; 

  -Šviesolaidžio  apsauga nuo mechaninio poveikio; 

  -Naudojama šviesolaidinio tinklo modeliavimui,naujų produktų išdirbimui ir t.t. 

Fiber Lab 1600D (M2 Optic) yra portatyvinis sprendimas,kuris vartotojui leidžia atlikti įvairius testus 

su šviesolaidžiu iki 50km.Turi dvigubą šviesolaidį.Šviesolaidžio ir jungties tipas bei ilgis yra 

paruošiamas pagal kliento poreikį. 

  Konstrukcija apsaugo šviesolaidį ir optinę jungtį nuo atsitiktinio mechaninio poveikio ir sukuria 

profesionalią šviesolaidžio testavimo platformą.Yra naudojama viso pasaulio vedančiųjų ryšio 

operatorių bei optinės įrangos gamintojų. 

 

Tvirtinimo juosta optiniam kabeliui. 
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Optinių kabelių tvarkymo dirželiai ir juostos,tai minkšta medžiaga profesionali limpanti juosta-

idealus optinių ir kompiuterinių kabelių tvarkymo priemonė lengvai instaliuojama,daugkartinio 

naudojimo (daug kartų atidaromos ir uždaromos),galimybė atkirpti reikiamo ilgio,pagal surišamų 

kabelų kiekį,nepraranda lipnumo nuo laiko.Kai kurie kabelių tvarkymo dirželiai turi 

kiaurymes,kurios leidžia dar surištus kabelius tvirtinti prie sienos ar stovo rėmo ir t.t. 

Galimos sekančios spalvos ir ilgiai: 

Raudona 19x4572mm-ZN kodas 550475 

Mėlyna    19x4572mm-ZN kodas 550476 

Juoda      19x4572mm-ZN kodas 550477 

 

Tvirtinimo dirželis.ZN kodas 550471 

 

Tvirtinimo diželis juodos spalvos VELCRO juostelės pagrindu.Su tvirtinimo kiauryme. 

Gabaritai 14x203mm. 

 

OK laikiklis 4 "T" 

 

Tai  optinių kabelių tvirtinimo laikiklis,pagamintas iš 1,5mm lakštinio plieno ir dažytas RAL7035 

pilka spalva.Gabaritai:44x44x44mm.Turi keturis "T" tipo tvirtinimo elementus,prie kurių dirželiais 

tvirtinasi optinis kabelis.Tai dviejų pozicijų laikiklis. 
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Plastikinis kreipiantysis žiedas 40x25x10mm.ZN kodas 550408 

 

Plastikinis (poliamido) pilkos spalvos( RAL7035) kreipiantysis žiedas. 

Gabaritai 40x25x10mm. 

Vidinė kiaurymė 34x20mm 

Prisukamas vienu varžtu, prikniedijamas arba priklijuojamas dviguba lipnia juosta. Turi 

pozicionavimo kaištį. 

Gali būti naudojamas pradedant varinio kabelio krosavimo sistemomis ir baigiant įvairiomis optinio 

kabelio krosavimo dėžutėmis ir tvarkymo sistemomis. 

 

19"/1U Optinio kabelio laikiklis. ZN kodas 550501 

 

19"/1U Optinio kabelio laikiklis. 

Perforuotas kanalas 40x40 (AxP). 

19"/1U Optinio kabelio laikiklio praktinio panaudojimo pavyzdys. 
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5. Mokymo elementas. Savarankiška užduotis: 

„Šviesolaidžių linijų ir jų elementų klojimas, jungimas, montavimas “ 

Užduoties tikslas: 

Savarankiškai pagal schemą sujungti ir sumontuoti šviesolaidžio linijos  pasyvinę ir aktyvinę įrangą 

bei nustatyti šviesolaidžio tinklo veikimo greitaveiką.  

Užduoties atlikimui  reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 Standartų reikalavimų sąrašas 

 Optinių medžiagų specifikacijos 

 Optinės įrangos specifikacijos 

 Optinių kabelių sujungimo įrankių ir įrangos specifikacijos 

 Įrangos jungimo schema 

Užduoties aprašymas: 

 Pagal pateiktą schemą pakloti ,sujungti ir sumontuoti optinę pasyvinę ir aktyvinę įrangą  

 Patikrinti optinio tinklo veikimo greitaveiką 

 Protokoluoti atlikimo etapus ir jų rezultatus 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai ir kokybiškai pagal schemą  sujungti ir sumontuoti šviesolaidžio  kabeliai. 
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5.1. Įrangos jungimo schema  

 

 

 

 

 

SPECIALUSIS MODULIS S.9.4. Tinklo užkardos derinimas 

 

1. Mokymo  elementas. Darbų, susijusių su tinklo užkardos derinimu, planavimas ir 

organizavimas UAB „Atea“. 
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1.1.Tinklo užkardos derinimo technologinių procesų standartai. 

 

Bendra Užkardos naudojimo instrukcija. Dokumente aprašytos užkardos derinimo procesų standartai. 

Paaiškintos skirtumus tarp jų, pateiktos kiekvieno atviejo pavyzdžius bei aprašyta, kaip planuoti ir 

sudaryti skurtingų užkardos zonų. Užkardos derinimui tinka primoji dokumento dalis  

(1-5 pusl.). Dokumento nuoroda: http://www.routeralley.com/ra/docs/intro_firewalls.pdf 

 

1.2.Tinklo užkardos derinimo technologinės kortelės 

 

HP gamintojo užkardos konfigūravimo bei derinimo instrukcija. Per dokumento 24 puslapius yra 

aprašomos HP užkardos derinimo (2-7 pusl.) bei konfigūravimo etapus (nuo 8 pusl.). Pateikiamos 

technologinės kotrelės, specifikacijos bei sulyginimus. Prieigą per internetą:  

ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/ProCurve-SR-IP-Firewall-Config-Guide.pdf 

 

 

 

 

 

1.3.Tinklo užkardos derinimo technologinės schemos: 

 

http://www.routeralley.com/ra/docs/intro_firewalls.pdf
ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/ProCurve-SR-IP-Firewall-Config-Guide.pdf


PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  209 
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1.4.Darbuotojų  saugos ir sveikatos instrukcija. 
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2. Mokymo elementas. Tinklo užkardos saugumo zonų sudarymas. 

 

2.1.Tinklo užkardos saugumo zonų sudarymo technologijos aprašas. 

 

Bendra užkardos naudojimo instrukcija. Dokumentas buvo aprašytas 1 mokymo elemente 

(punktas 1.1.). Užkardos saugumo zonų sudarymui tinka antroji dokumento dalis (nuo 6 pusl.). 
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2.2.Tinklo užkardos saugumo zonų sudarymo schemos. 
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3. Mokymo elementas. Viešai pasiekiamų paslaugų apsaugos plano sudarymas. 

 

3.1.Viešai pasiekiamų paslaugų apsaugos plano sudarymo technologijos aprašas. 

 

Dokumentas padarytas, kaip mokomoji knyga, kuri padalinta į skyrius bei kiekvienas iš jų yra 

pateikiamas atskirai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Šis skyrius (mūsų atviejų tai viešai pasiekiamų 

paslaugų apsaugos plano sudarymo tai 50) apibūdina, kaip panaudoti apsaugos planus, kaip sudaryti 

protokolus bei pateikiamos konfigūravimo ypatumus. Dokumento nuoroda:  

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa90/asdm70/configuration_guide/inspect_dbdir.pdf 

3.2.Viešai pasiekiamų paslaugų apsaugos plano pavyzdys. 

 

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa90/asdm70/configuration_guide/inspect_dbdir.pdf
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4. Mokymo elementas. Ugniasienės konfigūravimas pagal sudarytus planus. 

 

4.1.Ugniasienės konfigūravimo technologijos aprašas. 

 

 

HP gamintojo užkardos konfigūravimo bei derinimo instrukcija, kuris buvo paminėtas 1 mokymo 

elemente ( punktas 1.2.). Ugniasienės konfigūravimui reikalingas skyrius, kur eina kalba apie 

konfigūravimo etapus (nuo 8 pusl.).  

Dokumento nuoroda: http://www.h3c.com/portal/download.do?id=1364049 

 

4.2.Ugniasienės konfigūravimui skirtų planų pavyzdžiai. 

 

http://www.h3c.com/portal/download.do?id=1364049


PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  223 

 

 

 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  224 

 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  225 
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5. Mokymo elementas. Ugniasienės funkcionalumo testavimas. 

 

5.1.Ugniasienės funkcionalumo testavimo proceso aprašas. 

 

 

Naujas Nessus interneto saugumo programinės įrangos aprašymas. Per 26 pauslpius yra plačiai 

paaiškinta (nuo pirmo paleidimo iki galutinio varianto lentelės) kaip naudoti programą. 

Prieigą per internetą: 

http://static.tenable.com/documentation/Tenable_Nessus_Perimeter_Service_User_Guide.pdf 

6. Mokymo elementas. Savarankiška užduotis: 

„Tinklo užkardos derinimas“ 

 

Užduoties tikslas: 

Savarankiškai sudaryti tinklo užkardos zonas, suderinti ryšius tarp saugumo zonų ir interneto , 

nustatyti saugumo zonų suderinimo kokybę. 

Užduoties atlikimui  reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 Tinklo užkardos derinimo technologinių procesų standartai 

http://static.tenable.com/documentation/Tenable_Nessus_Perimeter_Service_User_Guide.pdf
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 Tinklo užkardos saugumo zonų sudarymo technologijos aprašas 

 Viešai pasiekiamų paslaugų apsaugos plano sudarymo technologijos aprašas 

 Ugniasienės konfigūravimo technologijos aprašas 

 Ugniasienės funkcionalumo testavimo proceso aprašas 

Užduoties aprašymas: 

 Sudaryti saugumo zonas  

 Suprojektuoti ryšį tarp saugumo zonų ir interneto 

 Nustatyti tinklo užkardos saugumo kokybę 

 Protokoluoti atlikimo etapus ir jų rezultatus 

 Paruošti trumpą (3-4 min.) pristatymą 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai ir kokybiškai suderinta tinklo užkarda. 
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SPECIALUSIS MODULIS S.9.5. DARBAS  SU VIETINIŲ KOMPIUTERINIŲ 

TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR ANALIZAVIMO ĮRANGA “PACKET 

TRACER” ARBA LYGIAVERTE ĮRANGA „WIRESHARK“ 

 

1. Mokymo elementas. Darbų, susijusių su vietinių kompiuterinių tinklų projektavimu ir 

analize, planavimas ir organizavimas UAB „Atea“. 

 

1.1.Vietinių kompiuterinių tinklų projektavimo ir analizavimo technologinio proceso 

aprašas 

 
Portalas, skirtas vietinių kompiuterinių tinklų projektavimui ir analizavimui. Portalo 

nuoroda: http://en.kioskea.net/contents/configuration-reseau/creer-reseau-local.php3 

1.2.Programinės įrangos Packet  Tracer ir Wireshark aprašas 

 

Packet Tracer – tai programinė įranga, sukurta  Cisco Systems kompanijos [5], ir yra labai universali, 

nemokamai platinama Cisco akademijų tinklui, todėl yra labai populiari. Programa skirta  Cisco 

CCNA lygio mokymams. Šios programos didžiausias privalumas yra tas, kad daugelį įrangos 

nustatymų galime atlikti naudodami grafinę sąsają ir kartu matyti, kaip tai darome su komandine 

http://en.kioskea.net/contents/configuration-reseau/creer-reseau-local.php3
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eilute (3 pav.). Programa leidžia simuliuoti fizinį tinklo lygį, yra grupinio darbo galimybių, įmanoma 

sudaryti egzaminavimo uždavinius ir žinių patikrinimo testus, tarpe jų ir distancinio mokymo. 

Sudarant tinklo schemą, naudojami plačiai paplitę įrangos grafiniai žymėjimai. Palaikomas 

programos versijos Windows ir Linux operacinėms sistemoms. Aprašo nuoroda: 

http://cisnet.mywccc.org/tools/Discovery%204/en_DCompNtwk_SPTM_40.pdf 

1.3.WIRESHARK vadovas 

 

Wireshark – tai protokolų analizės programa. Programa skirta visiems kurie nori pažinti tinklą giliau. 

Su ja lengva analizuoti paketus. 

Paketų sniferiais yra vadinamas įrankis galintis stebėti tinklu perduodamus įvairių paketų duomenis. 

Toks įrankis “gaudo” tinklo paketus siunčiamus į/iš kompiuterio, kaupia juos, bei gali pateikti 

peržiūrai, kurioje galima matyti paketų turinį, bei jų laukus. Paketų analizatorius veikia pasyviu 

rėžimu, t.y. jis tik stebi siunčiamus ar priimamus paketus (gauna paketų kopijas), bet pats jų nesiunčia. 

Pilnas programos aprašymas: 

http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pdf 

 

http://cisnet.mywccc.org/tools/Discovery%204/en_DCompNtwk_SPTM_40.pdf
http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pdf
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1.4. Projektavimo schemų pavyzdžiai 

 

 



PROJEKTAS „ KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO  TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA“ 

(NR.: VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) 

 

Mokymo(si) medžiaga  231 

 

 

 

1.5.Vietinių tinklų projektavimui taikomų technologinių standartų reikalavimų sąrašas. 

 

Trumpas internetinis puslapis – sąrašas ir aprašas, kuris aprašo vietinių tinklų projektavimui 

naudojamų standartų reikalavimus. 

Prieiga per internetą: 

http://www.ehow.com/print/about_5443702_lan-network-requirements.html 

2. Mokymo elementas. Protokolų (Ethernet, IP) bei siuntimo ir gavimo protokolų (TCP ir 

UDP) antraščių sandara ir analizė 

 

2.1.Standartai 

Puslapiai, kuriose pateikiami visų nagrinėtų protokolų (Ethernet, IP, TCP ir UDP) standartų sąrašai:  

http://www.ehow.com/print/about_5443702_lan-network-requirements.html
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APIE Ethernet ir UDP: http://www.tcpipguide.com/free/t_UDPOverviewHistoryandStandards.htm 

Apie IP ir TCP: http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.2/topics/reference/standards/ipv4-

tcp-udp.html 

2.2.Technologinės kortelės 

 

 

Internete patalpintas labai platus interaktyvus dokumentas apie IP protokolus. Yra gerai paaiškinta 

apie IP, TCP ir UDP. Aprašytas kiekvieno protokolo veikimo principas, ypatumus bei patalpinti 

pavyzdžiai : 

http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPTransportLayerProtocolTCPandUDPAddressingPort.htm 

 

http://www.tcpipguide.com/free/t_UDPOverviewHistoryandStandards.htm
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.2/topics/reference/standards/ipv4-tcp-udp.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.2/topics/reference/standards/ipv4-tcp-udp.html
http://www.tcpipguide.com/free/t_TCPIPTransportLayerProtocolTCPandUDPAddressingPort.htm
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2.3.Darbų saugos instrukcijos 
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3. Mokymo elementas. Didelio patikimumo kompiuterinio tinklo projektavimas ir modelio 

įgyvendinimas  

3.1.Kompiuterinio tinklo projektavimo technologinė kortelė 

 

Trumpas internetinis puslapis – sąrašas ir aprašas, kuris aprašo vietinių tinklų projektavimui 

naudojamų standartų reikalavimus. 

Prieiga per internetą: 

http://www.ehow.com/print/about_5443702_lan-network-requirements.html 

http://www.ehow.com/print/about_5443702_lan-network-requirements.html
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3.2.Kompiuterinio tinklo projektavimo principinė schema 

 

3.3.Darbų saugos instrukcija 

Darbų saugos instrukcija pateikta 3 mokymo elemente (punktas 2.3.). 

 

3.4.Tinklo projektavimo technologinio proceso aprašas 

 

Internetinis puslapis –aprašas, kuris aprašytas pirmame mokymo elemente (punktas 1.5.). 

4. Mokymo elementas. Duomenų, siunčiamų kompiuteriniu tinklu, perėmimas ir paketų 

analizė 

 

4.1.Technologinė kortelė/ instrukcija: 
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4.2.Darbų saugos instrukcija 

Darbų saugos instrukcija pateikta 3 mokymo elemente (punktas 2.3.) 

 

 

4.3.Darbo aprašymas 

Iš dviejų dalių sudaryta video medžiaga, kuri skirta akivaizdaus duomenų, siunčiamų kompiuteriniu 

tinklu, perėmimui ir paketų analizės apmokymui. Pilnai paaiškinta visų nagrinėtų pavyzdžių veikimo 

principai. Prieiga per internetą:   

http://www.youtube.com/watch?v=Rw3P9eHYy50 - 1-oji dalis 

http://www.youtube.com/watch?v=qGjVWaIo_o0 - 2-oji dalis 

 

5. Mokymo elementas. Savarankiška užduotis: 

„Darbas  su vietinių kompiuterinių tinklų projektavimo ir analizavimo įranga 

Packet Tracer arba lygiaverte įranga Wireshark“ 

Užduoties tikslas: 

Savarankiškai  sumodeliuoti  pateiktą vietinio kompiuterinio tinklo schemą, naudojant Cisco Packet 

Tracer programinę įrangą, patikrinti POP3 paštą nutolusiame serveryje, naudojant programinę įrangą 

„Wireshark“ ir „Cain“. 

Užduoties atlikimui  reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 Wireshark vadovas 

 Cisco Packet Tracer vadovas 

http://www.youtube.com/watch?v=Rw3P9eHYy50
http://www.youtube.com/watch?v=qGjVWaIo_o0
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 Cain vadovas 

 Principinė vietinio kompiuterinio tinklo schema 

 Reikalavimai tinklo konfigūracijai 

Užduoties aprašymas: 

 Sumodeliuoti pateiktą tinklo schemą naudojant Cisco Packet Tracer programinę įrangą. 

 Testuoti ir dokumentuoti modelio veikimą. 

 Perimti informaciją kompiuteriniame tinkle (kompiuterinį tinklą sudaro komutatorius, 

maršrutizatorius ir du kompiuteriai. Vienas iš jų yra profesijos mokytojo,  kitas „auka“). 

 Patikrinti POP3 paštą nutolusiame serveryje. 

 Perimti prisijungimo duomenis,  naudojant programinę įrangą „Wireshark“ ir „Cain“ 

 Protokoluoti atlikimo etapus ir jų rezultatus 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai suprojektuoti vietinio kompiuterinio tinklo schemą, testuoti ir dokumentuoti tinklo 

veikimą. 

5.1. Principinė vietinio kompiuterinio tinklo schema: 
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5.2. Reikalavimai tinklo konfigūracijai 

 

Internetinis puslapis –aprašas, kuris aprašytas pirmame mokymo elemente (punktas 1.5.). 
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