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Рисунок 9.9 – Приклад вибору Wi-Fi-антен 

за критеріями дальності (а) або швидкості (б) 

 

Треба враховувати, що чутливість приймача зворотно пропорційна 

швидкості передачі даних. Тобто від зменшення швидкості зростає 

дальність зв’язку.  

 

 

9.5 Впровадження в ЛОМ перспективних бездротових 
технологій 

 

За необхідності реалізації в ЛОМ безпроводового трафіку потокового 

відео- та аудіоконтенту може бути застосована нова технологія Wireless 

Display (WiDi). Технологія була представлена компанією Intel у 2011 р. 

Роздільна здатність у WiDi 1.0 становила 720p, а у WiDi 2.0 – 1080p. 

Такі питання стали актуальними після появи в користувачів  

мобільних комп’ютерів з процесором Intel Core i3, Core i5, Core i7 та з 

інтегрованою графікою. 

Використання технології WiDi надає можливість підключати  

ноутбук до HDTV на великий екран. Це можливо, наприклад, за  

допомогою приставки-адаптера D-Link DHD-131, під’єднаної до 

HDTV через HDMI-кабель (рис. 9.10), за допомогою Wi-Fi-з’єднання 

із забезпеченням досить хорошої швидкості потокової трансляції 

(до 300 Мбіт/с). 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 
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Рисунок 9.10 – Адаптер D-Link DHD-131 

з підтримкою технології Intel Wireless Display (WiDi): 

1 – кнопка Reset; 

2 – порт HDMI; 

3 – композитні аудіо/відеопорти; 

4 – цифровий аудіопорт S/PDIF; 

5 – кнопка On/Off; 

6 – роз’єм електроживлення. 
 

Структурну схему такого підключення наведено на рис. 9.11 [55]. 
 

 
Рисунок 9.11 – Структурна схема підключення обладнання 

за технологією WiDi 

 

Ще не набула комерційного використання, але швидко  

розвивається технологія передачі даних за допомогою видимого світла 

(англ. Visible Light Communication – VLC). Ця бездротова технологія є 
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конкурентом технології Wi-Fi, за аналогією з якою її називають Li-Fi 

(від англ. «light» – світло та «fidelity» – вірність). 

На теперішній час у лабораторних умовах досягли швидкості  

передачі даних більше ніж 500 Мбіт/с (5 метрів), користуючись  

стандартними лампами білого світла (Берлін, Німеччина). 

В Оксфордському та Единбурзькому університетах розробляють 

технологію паралельної передачі даних із використанням масивів 

світлодіодних ламп, в яких кожна лампа передає свій потік. Є також 

розробки, в яких використовують набори червоних, зелених і  

блакитних ламп для зміни частоти світла, оскільки кожна частота  

кодує свій канал передачі даних [7]. 

Оскільки VLC використовує світло, а не радіосигнали, ця  

технологія може бути використана в авіації, вбудована в медичні 

прилади, де Wi-Fi заборонений; можливе навіть використання її під 

водою, де Wi-Fi зовсім не працює (рис. 9.12).  

Використання Wi-Fi небажане або просто небезпечне в таких 

місцях, як нафтові платформи, де радіохвилі можуть викликати іскру; 

під водою, де сіль проводить електрику; на літаках, де можливі 

перешкоди в роботі навігаційних приладів. У таких профільних ЛОМ 

перспективним є проектування мережі з використанням VLC-технології. 

Використання Li-Fi також суттєво знижує ризик витоку інформації.  

 

 
а) б) в) 

 

Рисунок 9.12 – Сфери застосування LiFi-технології: а – передача 

інформації через вуличне освітлення; б – під водою; в – у літаку 

 

 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. Яке комутаційне обладнання використовується тільки в мережах 

за стандартом ІЕЕЕ 802.11? 

2. Які бездротові стандарти належать до «пішохідних»? 


