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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. 

 

 



І. М. Журавська 

 

280 

 

 
 

Рисунок Л8.1 – Радіообстановка в приміщенні в інтерфейсі inSSIDer 

 

8.2 Визначити, на якому каналі працює власна мережа та інші 

наявні 

З рис. Л8.1 видно, що найбільш завантаженим є 1-й канал, і 

досліджувана Wi-Fi-мережа (найбільш потужна на рис. Л8.1) також 

розгорнута на 1-му каналі в результаті автоматичного налаштування 

каналу. Через це виникатиме багато завад під час передачі даних, 

оскільки на одній несучій частоті працює відразу три Wi-Fi-мережі. 

 

8.3 Визначити номери менш завантажених каналів та 

переналагодити власне бездротове обладнання 

Оскільки більшість обладнання має налаштування автоматичного 

визначення каналу, дослідимо динаміку зміни каналу протягом 

деякого часу. Виявлено, що згодом найбільш перевантаженими стали 

6-й та 11-й канали. Тому доцільно вручну переналагодити власне  

Wi-Fi-обладнання на менш завантажений канал. Таким виявився 13-й 

канал (рис. Л8.2, б), на який доцільно вручну переналагодити власне 

обладнання за допомогою веб-інтерфейсу (рис. Л8.2, а). 
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а) 

 
б) 

Рисунок Л8.2 – Переналагодження власної мережі 

на 13-й Wi-Fi-канал у веб-інтерфейсі роутера (а) 

та відображення в інтерфейсі inSSIDer (б) 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Скільки одночасно каналів, що не перетинаються, можна 

використовувати в діапазоні 2,4 ГГц? 

а) 4 канали; 

б) 13 каналів; 

в) 12 каналів; 

г) 3 канали. 


