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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»? 
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3. Яка букви в технології Wi-Fi найшвидші? 

4. За якою бездротовою технологією аналогічні порти ПК самі 

знаходять одне одного, але активними в мережі можуть бути не 

більше 8 пристроїв одночасно? 

5. Який бездротовий інтерфейс має обмеження за кутом огляду? 

6. Які бездротові технології не використовують радіохвилі? 

7. Які заходи необхідно вжити, щоб Wi-Fi-сигнал не виходив за межі 

ЛОМ? 

8. На якій дальності можна використовувати Wi-Fi-технологію в 

ЛОМ без наявних електромагнітних перешкод? 

9. За допомогою якого пристрою можна перетворити настільний ПК 

з кабельного на бездротового клієнта? 

10. Для підключення яких пристроїв призначений SharePort на точках 

доступу та Wi-Fi-маршрутизаторах? 

11. В яких режимах може працювати точка доступу? 

12. Чому Wi-Fi-сигнал не проходить через шафу-купе? Як необхідно 

вчинити? 

 

 

Лабораторна робота № 8. Аналіз радіоефіру та налагодження  

Wi-Fi-каналів бездротового обладнання ЛОМ 

 

8.1 Встановити програму-аналізатор каналів inSSIDer та 

дослідити радіоефір 

Для сканування та діагностики Wi-Fi мереж використовується 

утиліта inSSIDer (кросплатформеною, випускається у варіантах для 

Windows (вимагається .NET Framework 2.0) і Linux). 

Сканування Wi-Fi-діапазону виконується за допомогою утиліти 

іnSSIDer і в режимі реального часу надає масу корисної інформації про 

виявлені точки доступу: відображає знайдені мережі та їхні SSID, типи 

мереж, канали, на яких вони працюють, MAC-адреси точок доступу, 

їхнього виробника, рівень сигналу кожної з них, а також  

використовуваний метод шифрування. 

Якщо на ПК (ноутбуці) встановлений GPS-приймач, inSSIDer 

показуватиме і географічні координати виявлених точок доступу. 

Крім усього цього, inSSIDer креслить дуже наочні графіки, за 

якими, наприклад, дуже легко визначити, які точки доступу заважають 

одна одній.  

Скріншот радіообстановки в приміщенні наведено на рис. Л8.1. 

 

 


