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ВСТУП 

 

 

Бездротові мережі вже використовуються практично у всіх сферах 

діяльності. Широке використання бездротових мереж обумовлено тим, що вони 

можуть використовуватися не тільки на персональних комп'ютерах, але і 

телефонах, планшетах і ноутбуках їх зручністю і порівняно невисокою вартістю. 

Бездротові мережі повинні задовольняти ряду вимог до якості, швидкості, радіусу 

прийому і захищеності, при цьому захищеність часто є найважливішим фактором. 

Актуальність забезпечення безпеки бездротової мережі обумовлена тим, що 

якщо в провідних мережах зловмисник повинен спочатку отримати фізичний 

доступ до кабельної системі або кінцевим пристроям, то в бездротових мережах 

для отримання доступу достатньо звичайного приймача, встановленого в радіусі 

дії мережі. 

Незважаючи на відмінності в реалізації зв'язку, підхід до безпеки 

бездротових мереж і їх дротових аналогів ідентичний. Але при реалізації методів 

захисту інформації в бездротових мережах більше уваги приділяється вимогам до 

забезпечення конфіденційності і цілісності переданих даних, до перевірки 

автентичності бездротових клієнтів і точок доступу. 

Об'єктом дослідження є засоби захисту інформації бездротових мереж 

Предметом дослідження є технологія захисту інформації бездротових мереж 

Метою дипломного проекту є підвищення якості захисту інформації 

бездротових мереж 

Для досягнення зазначеної мети були вирішені наступні завдання: 

досліджені види загроз і їх негативний вплив на функціонування 

бездротових мереж; 

проаналізовані програмні продукти, які здійснюють захист інформації 

бездротових мереж; 

розроблена технологія засобів захисту інформації бездротових мереж; 



 

Практична спрямованість розробленого дипломного проекту полягає в 

тому, що в результаті застосування даного дипломного проекту досягається 

захист інформації бездротових мереж від несанкціонованого підключення, 

стабільна швидкість Інтернет-з'єднання, контроль несанкціонованого споживання 

трафіку. 

 



 

1 АНАЛІЗ ЗАГРОЗ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ 

 

 

Принцип бездротової передачі даних містить в собі можливість 

несанкціонованих підключень до точок доступу. При розробці корпоративної 

мережі адміністратори повинні в першу чергу передбачати не тільки якісне 

покриття території офісів зв'язком, але і передбачити засоби захисту, так як 

підключитися до мережі можна і з автомобіля, припаркованого на вулиці. 

Не менш небезпечною загрозою бездротових мереж є ймовірність 

розкрадання устаткування: роутер, антена, адаптер. Якщо політика безпеки 

бездротової мережі побудована на МАС-адресах, то мережева карта або роутер, 

вкрадена зловмисником, може відкрити доступ до бездротової мережі. 

 

1.1 Основні загрози бездротових мереж 

 

Бездротові технології, що працюють без фізичних і логічних обмежень своїх 

провідних аналогів, піддають мережеву інфраструктуру і користувачів значним 

загрозам. Найбільш частими погрозами є наступні: 

Чужинці. «Чужаків» називаються пристрої, які дають змогу 

несанкціонованого доступу до бездротової мережі, часто в обхід механізмів 

захисту, визначених корпоративною політикою безпеки. Найчастіше це 

самовільно встановлені точки доступу. Статистика показує, що загроза «чужаки» 

є причиною більшості зломів бездротових мереж. У ролі чужинця можуть 

виступити домашній маршрутизатор з підтримкою Wi-Fi, програмна точка 

доступу Soft AP, ноутбук з одночасно включеними провідним і бездротовим 

інтерфейсами, сканер, проектор і т. П. 

Нефіксована зв'язок - бездротові пристрої можуть змінювати точки 

підключення до мережі прямо в процесі роботи. Наприклад, можуть відбуватися 

«випадкові асоціації», коли ноутбук з Windows XP (досить довірливо ставиться до 

всіх бездротових мереж) або просто некоректно конфігурований бездротової 



 

клієнт автоматично асоціюється і підключає користувача до найближчої 

бездротової мережі. Такий механізм дозволяє зловмисникам «перемикати на 

себе» нічого не підозрює користувача для подальшого сканування вразливостей. 

MITM-атака (англ. Man in the middle, "людина посередині") - термін 

використовується в криптографії і позначає ситуацію, коли криптоаналитик 

(атакуючий) здатний читати і видозмінювати по своїй волі, повідомлення, якими 

обмінюються кореспонденти, причому жоден з останніх НЕ може здогадатися про 

його присутності в каналі. MITM-атака - це метод компрометації каналу зв'язку, 

при якому зломщик, підключившись до каналу між контрагентами, здійснює 

активне втручання в протокол передачі, видаляючи, спотворюючи інформацію 

або нав'язуючи помилкову. Атака Man in the middle, зазвичай починається з 

прослуховування каналу зв'язку і закінчується спробою крипто аналітика 

підмінити перехоплений повідомлення, витягти з нього корисну інформацію, 

перенаправити його на який-небудь зовнішній ресурс. 

Приклад: Об'єкт A передає об'єкту B якусь інформацію. Об'єкт C володіє 

знаннями про структуру і властивості використовуваного методу передачі даних, 

планує перехопити цю інформацію. Для здійснення атаки С "видається" об'єкту А 

- об'єктом В, а об'єкту В - об'єктом А. Таким чином, об'єкт А відправляючи 

інформацію об'єкту В, несвідомо посилає її об'єкту С. В свою чергу об'єкт С, 

отримавши інформацію і зробивши з неї деякі дії пересилає дані справжньому 

об'єкту В. Об'єкт В вважає, що інформація була отримана ним безпосередньо від 

А. 

Відмова в обслуговуванні - атака «відмова в обслуговуванні» може бути 

досягнута декількома способами. Якщо хакеру вдається встановити з'єднання з 

бездротовою мережею, його зловмисні дії можуть викликати ряд таких серйозних 

наслідків: наприклад, розсилку відповідей на запити протоколу дозволу адрес 

(Address Resolution Protocol, ARP) для зміни ARP-таблиць мережевих пристроїв з 

метою порушення маршрутизації в мережі або впровадження несанкціонованого 

сервера протоколу динамічної конфігурації хостів (Dynamic Host Configuration 

Protocol, DHCP) для видачі непрацездатних адрес і масок мереж. Якщо хакер 



 

з'ясує подробиці налаштувань бездротової мережі, то зможе перепідключити 

користувачів на свою точку доступу, а останні виявляться відрізаними від 

мережевих ресурсів, які були доступні через «законну» точку доступу. 

Анонімні шкідники можуть перехоплювати радіосигнал і розшифровувати 

дані, що передаються. Обладнання, що використовується для підслуховування в 

мережі, може бути не складніше того, яке використовується для звичайного 

доступу до цієї мережі. Щоб перехопити передачу, зловмисник повинен 

знаходитися поблизу від передавача. Перехоплення такого типу практично 

неможливо зареєструвати, і ще важче перешкодити їм. Використання антен і 

підсилювачів дає зловмиснику можливість перебувати на значній відстані від 

мети в процесі перехоплення. Підслуховування дозволяє зібрати інформацію в 

мережі, яку згодом передбачається атакувати. Первинна мета зловмисника - 

зрозуміти, хто використовує мережу, які дані в ній доступні, які можливості 

мережевого обладнання. 

 

1.2 Засоби захисту бездротових мереж 

 

 В якості засобів захисту від найбільш частих погроз бездротових мереж 

можна використовувати наступні програми забезпечення 

WPA (Wi-Fi Protected Access) являє собою оновлену програму сертифікації 

бездротового зв'язку. Технологія WPA складається з декількох компонентів: 

 протокол 802.1x - універсальний протокол для аутентифікації, 

авторизації та обліку (AAA)  

 протокол EAP - розширюваний протокол аутентифікації (Extensible 

Authentication Protocol) 

 протокол TKIP - протокол часу.Ой цілісності ключів, інший варіант 

перекладу - протокол цілісності ключів в часі (Temporal Key Integrity Protocol)  

 MIC - криптографічний перевірка цілісності пакетів (Message Integrity 

Code) 

 протокол RADIUS  



 

За шифрування даних в WPA відповідає протокол TKIP, який, хоча і 

використовує той же алгоритм шифрування - RC4 - що і в WEP, але на відміну від 

останнього, використовує динамічні ключі (тобто ключі часто міняються). Він 

застосовує довший вектор ініціалізації і використовує криптографічний 

контрольну суму (MIC) для підтвердження цілісності пакетів (остання є функцією 

від адреси джерела і призначення, а також поля даних). 

RADIUS-протокол призначений для роботи в зв'язці з сервером 

аутентифікації, в якості якого зазвичай виступає RADIUS-сервер. В цьому 

випадку бездротові точки доступу працюють в enterprise-режимі. 

Якщо в мережі відсутня RADIUS-сервер, то роль сервера аутентифікації 

виконує сама точка доступу - так званий режим  

WPA-PSK (pre-shared key, загальний ключ). У цьому режимі в настройках 

усіх точок доступу заздалегідь прописується загальний ключ. Він же 

прописується і на клієнтських бездротових пристроях. Такий метод захисту теж 

досить Секьюр (щодо WEP), дуже незручний з точки зору управління. PSK-ключ 

потрібно прописувати на всіх бездротових пристроях, користувачі бездротових 

пристроїв його можуть бачити. Якщо буде потрібно заблокувати доступ якомусь 

клієнту в мережу, доведеться заново прописувати новий PSK на всіх пристроях 

мережі і так далі. Іншими словами, режим WPA-PSK підходить для домашньої 

мережі і, можливо, невеликого офісу, але не більше того. 

У цій серії статей буде розглянута робота WPA спільно з зовнішнім 

RADIUS-сервером. Але перш ніж перейти до неї, трохи докладніше зупинимося 

на механізмах роботи WPA. Технологія WPA була тимчасовим заходом до 

введення в експлуатацію стандарту 802.11i. Частина виробників до офіційного 

прийняття цього стандарту ввели в обіг технологію WPA2, в якій в тій чи іншій 

мірі використовуються технології з 802.11i. Такі як використання протоколу 

CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol), натомість TKIP, як алгоритм шифрування там застосовується 

вдосконалений стандарт шифрування AES (Advanced Encryption Standard). А для 

управління і розподілу ключів як і раніше застосовується протокол 802.1x. 



 

Як вже було сказано вище, протокол 802.1x може виконувати кілька 

функцій. В даному випадку нас цікавлять функції аутентифікації користувача і 

розподіл ключів шифрування. Необхідно відзначити, що аутентифікація 

відбувається «на рівні порту» - тобто поки користувач не буде аутентифікований, 

йому дозволено посилати / приймати пакети, що стосуються тільки процесу його 

аутентифікації (облікових даних) і не більше того. І тільки після успішної 

аутентифікації порт пристрою (будь то точка доступу або розумний комутатор) 

буде відкритий і користувач отримає доступ до ресурсів мережі. 

Функції аутентифікації покладаються на протокол EAP, який сам по собі є 

лише каркасом для методів аутентифікації. Вся принадність протоколу в тому, що 

його дуже просто реалізувати на аутентифікаторі (точки доступу), так як їй не 

потрібно знати ніяких специфічних особливостей різних методів аутентифікації. 

Аутентифікатор служить лише передавальною ланкою між клієнтом і сервером 

аутентифікації. Методів ж аутентифікації, яких існує досить багато: 

 EAP-SIM, EAP-AKA - використовуються в мережах GSM мобільного 

зв'язку  

 LEAP - пропреоретарний метод від Cisco systems  

 EAP-MD5 - найпростіший метод, аналогічний CHAP (не стійкий)  

 EAP-MSCHAP V2 - метод аутентифікації на основі логіна / пароля 

користувача в MS-мережах  

 EAP-TLS - аутентифікація на основі цифрових сертифікатів  

 EAP-SecureID - метод на основі одноразових паролів 

Крім перерахованих вище, слід зазначити наступні два методи, EAP-TTLS і 

EAP-PEAP. На відміну від попередніх, ці два методи перед безпосередньою 

аутентифікацією користувача спочатку утворюють TLS-тунель між клієнтом і 

сервером аутентифікації. А вже всередині цього тунелю здійснюється сама 

аутентифікація, з використанням як стандартного EAP (MD5, TLS), або 

намагаючись не-EAP методів (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v2), останні 

працює тільки з EAP-TTLS (PEAP використовується тільки спільно з EAP 



 

методами). Попереднє тунелювання підвищує безпеку аутентифікації, захищаючи 

від атак типу «man-in-middle», «session hihacking» або атаки по словнику. 

Протокол PPP засвітився там тому, що спочатку EAP планувався до 

використання поверх PPP тунелів. Але так як використання цього протоколу 

тільки для аутентифікації по локальній мережі - зайва надмірність, EAP-

повідомлення упаковуються в «EAP over LAN» (EAPOL) пакети, які і 

використовуються для обміну інформацією між клієнтом і аутентифікатором 

(точкою доступу). 

Схема аутентифікації складається з трьох компонентів:  

 Supplicant - софт, запущений на клієнтській машині, яка намагається 

підключитися до мережі 

 Authenticator - вузол доступу, аутентифікатор (бездротова точка 

доступу або провідний комутатор з підтримкою протоколу 802.1x) 

 Authentication Server - сервер аутентифікації (зазвичай це RADIUS-

сервер). 

 Процес аутентифікації складається з наступних стадій: 

 Клієнт може надіслати запит на аутентифікацію (EAP-start message) в 

сторону точки доступу 

Точка доступу (Аутентифікатор) у відповідь посилає клієнту запит на 

ідентифікацію клієнта (EAP-request / identity message). Аутентифікатор може 

послати EAP-request самостійно, якщо побачить, що який-небудь з його портів 

перейшов в активний стан. 

Клієнт у відповідь висилає EAP-response packet з необхідними даними, який 

точка доступу (аутентифікатор) перенаправляє в бік Radius-сервера (сервера 

аутентифікації). 

Сервер аутентифікації посилає аутентифікатору (точки доступу) challenge-

пакет (запит інформації про справжність клієнта). Аутентифікатор пересилає його 

клієнту. 

Далі відбувається процес взаємної ідентифікації сервера і клієнта. Кількість 

стадій пересилки пакетів туди-сюди варіюється в залежності від методу EAP, але 



 

для безпроводових мереж підходить лише «strong» аутентифікація зі взаємною 

аутентифікацією клієнта і сервера (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP) і 

попередніми шифруванням каналу зв'язку. 

На наступний стадії, сервер аутентифікації, отримавши від клієнта 

необхідну інформацію, дозволяє (accept) чи забороняє (reject) тому доступ, з 

пересилкою даного повідомлення аутентифікатору. Аутентифікатор (точка 

доступу) відкриває порт для Supplicant-а, якщо з боку RADIUS-сервера прийшла 

позитивна відповідь (Accept). 

Порт відкривається, аутентифікатор пересилає клієнту повідомлення про 

успішне завершення процесу, і клієнт отримує доступ в мережу.  

Після відключення клієнта, порт на точці доступа знову переходить в стан 

«закритий».  

Для комунікації між клієнтом (supplicant) і точкою доступу (authenticator) 

використовуються пакети EAPOL. Протокол RADIUS використовується для 

обміну інформацією між аутентифікатором (точкою доступу) і RADIUS-сервером 

(сервером аутентифікації). При транзитній пересилці інформації між клієнтом і 

сервером аутентифікації пакети EAP переупаковуються з одного формату в інший 

на аутентифікаторі. 

Первісна аутентифікація проводиться на основі загальних даних, про які 

знають і клієнт, і сервер аутентифікації (як то логін / пароль, сертифікат і т.д.) - на 

цьому етапі генерується Master Key. Використовуючи Master Key, сервер 

аутентифікації і клієнт генерують Pairwise Master Key (парний майстер ключ), 

який передається аутентифікатору з боку сервера аутентифікації. А вже на основі 

Pairwise Master Key і генеруються всі інші динамічні ключі, яким і закривається 

переданий трафік. Необхідно відзначити, що сам Pairwise Master Key теж підлягає 

динамічної зміни. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - старий метод забезпечення безпеки мережі. 

Він все ще доступний для підтримки застарілих пристроїв, але використовувати 

його не рекомендується. При включенні протоколу WEP виконується настройка 

ключа безпеки мережі. Цей ключ здійснює шифрування інформації, яку 



 

комп'ютер передає через мережу інших комп'ютерів. Однак захист WEP відносно 

легко зламати. 

Існує два типи методів захисту WEP: перевірка справжності у відкритій 

системі та перевірка справжності з використанням загальних ключів. Жоден з них 

не забезпечує високий рівень безпеки, але метод перевірки автентичності з 

використанням загальних ключів є менш безпечним. Для більшості комп'ютерів і 

точок доступу бездротової мережі, ключ перевірки автентичності з 

використанням загальних ключів збігається зі статичним ключем шифрування 

WEP, який використовується для забезпечення безпеки мережі. Зловмисник, що 

перехопив повідомлення для успішної перевірки автентичності з використанням 

загальних ключів, може, використовуючи засоби аналізу, визначити ключ 

перевірки автентичності з використанням загальних ключів, а потім статичний 

ключ шифрування WEP. Після визначення статичного ключа шифрування WEP 

зловмисник може отримати повний доступ до мережі. 

Використовує генератор псевдовипадкових чисел (алгоритм RC4) для 

отримання ключа, а також вектори ініціалізації. Так як останній компонент не 

зашифровані, можливо втручання третіх осіб та відтворення WEP-ключа. 

Проведений аналіз загроз бездротових мереж показав, що найбільш 

засмученими загрозами є чужаки, нефіксована зв'язок, відмова в обсаджування, 

підслуховування. 

Огляд програмних засобів, які використовуються для захисту інформації 

бездротових мереж показав, що найбільш доцільно використовувати програму 

WPA. Програма WPA є оновленою програмою сертифікації бездротового зв'язку. 

У програмі WPA посилено безпеку даних і контроль доступу до бездротових 

мереж, підтримується шифрування відповідно до стандарту AES (Advanced 

Encryption Standard, вдосконалений стандарт шифрування), який має більш 

стійкий криптоалгоритм. 

 

Висновки до першого розділу 
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2 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ                               

БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 

 

 

2.1.       Специфікація IEEE 802.11n 

 

У вересні 2009 року IEEE ратифікував нове доповнення до стандарту 802.11, 

що отримало назву 802.11 n . Устаткування специфікації 802.1 In може працювати 

в частотних діапазонах 2,4 і / або 5 ГГц зі швидкістю до 600 Мбіт / с, що 

досягається завдяки використанню безлічі технологій, включаючи антенні 

технологію MIMO ( Multiple Input Multiple Output ), подвоєння ширини каналу з 

20 до 40 МГц і агрегацію кадрів на МАС-підрівні. При цьому зберігається 

сумісність зі специфікацією 802.11а в діапазоні 5 ГГц і специфікаціями 

802.11b / g в діапазоні 2,4 ГГц. 

 

2.1.1. Технології підвищення продуктивності на фізичному рівні 802.11n       

 

Специфікація 802.11n визначає новий фізичний рівень з високою 

продуктивністю ( High Throughput , НТ) для систем OFDM (НТ PHY ) (рис. 

5.14). Він заснований на фізичному рівні OFDM і включає такі обов'язкові 

функції, що розширюють можливості OFDM з метою підвищення продуктивності 

мережі: 

• використання технології MIM 0 і до чотирьох просторових потоків;       

• використання каналів шириною 40 МГц;       

• збільшення кількості піднесуть OFDM.       

Також визначено кілька опціональних функцій, службовців для підвищення 

швидкості передачі і збільшення дальності дії беспровод ної мережі: 

• формування діаграми спрямованості  

передавача ( transmit beam forming , TxBFy ,       

• використання просторово-часового блокового 

кодування ( space time block coding , STBCf ,     

• використання укороченого захисного інтервалу ( Short GT ).       



 

 

Рис. 2.1.  Можливості фізичного рівня НТ, зазначені в кадрі Beacon 

Поняття MIMO 

У технологіях бездротових мереж MIMO є радіоантени технології, що 

використовує безліч антен і переваги багатопроменевого поширення сигналів для 

передачі і прийому даних. 

Існує кілька форм MIMO (рис. 2.2): 

• Single Input Single Output ( SISO ): найпростіша форма MIMO , в якій 

передавач і приймач мають одну антену. Ця конфігурація була традиційною 

формою організації бездротового каналу в мережах 802.11 до появи специфікації 

802.11n .     

• Single Input Multiple Output ( SIMO ): форма MIMO , в якій передавач має 

тільки одну антену, а приймач безліч.     

• Multiple Input Single Output ( MISO ): форма MIMO , в якій передавач має 

безліч антен, приймач тільки одну.     

• Multiple Input Multiple Output ( MIMO ): форма MIMO , в якій пере датчик і 

приймач мають безліч антен. Ця конфігурація MIMO використовується в 

специфікації 802.11n.     

 



 

 

Рис. 2.2. Форми МІМО 

Перераховані форми MIMO є багатоантенні (Multi-antenna) або 

однокористувацький (Single-User MIMO, SU-MIMO). Однопользовательскіе 

форми MIMO дозволяють одночасно передавати потоки даних тільки одного 

пристрою. Існують також розраховані на багато користувачів форми MIMO 

(Multi-User MIMO, MU-MIMO). В даному розділі мова піде тільки про одного 

користувача формі MIMO, оскільки саме вона реалізована на фізичному рівні 

802.11n. 

 

Системи MIMO можуть використовувати різні типи технологій для 

вище ня швидкості і збільшення дальності дії мережі: 

• просторове мультиплексування; 

• формування діаграми спрямованості передавача; 

• просторове кодування. 

В основі технології MIMО лежить просторове мультиплексування (spatial 

multiplexing), при використанні якого незалежні потоки даних передаються через 

багато антен. 

 У системах MIMО переданий потік даних розбивається на 

незалежні послідовності бітів (просторові потоки, spatial stream ), які 

пересилаються одночасно з використанням різних антен. Це дозволяє одноразово 

передати великий обсяг даних в порівнянні з використанням однієї антени. При 

цьому антени передають дані не залежно один від одного і в одному і тому ж 

частотному діапазоні, але по раз ним напрямками в просторі. Іншими словами, в 

технології MIMО реалізовано кілька просторово рознесених подканалов, по 

котрим дані передаються одночасно в одному і тому ж частотному діапазоні. У 

найпростішому випадку це виглядає як передавач з двома антенами і приймач з 

двома антенами, в яких по кожному каналу одночасно і незалежно передаються і 

приймаються потоки даних (рис. 5.16). 



 

 

Рис. 2.3. Передача з двома просторовими потоками МІМО 

  

У разі прямої видимості всі приймальні антени отримують однакові сигнали 

від передавачів. Однак якщо на шляху проходження переданих 

сигналів зустрічаються перешкоди, в результаті багатопроменевого поширення 

прийомні антени можуть отримати різні сигнали (рис. 5.17). Для 

систем SISO багатопроменеве поширення призводить до міжсимвольний 

Інтерфомренції і зменшення продуктивності мережі, а 

системи MIMO використовують його для досягнення високих швидкостей 

передачі. 

Слід також відзначити переваги специфікації 802.11n при 

реалізації SIMO і MISO . На відміну від попередніх специфікацій, в яких при 

наявності декількох прийомних антен (при реалізації SIMO ) прийом 

здійснюється тільки однієї антеною, яка видає максимальний сигнал, в новій 

специфікації на приймачі є можливість аналізу всіх копій сигналу і їх комбінації 

за допомогою технології MRC ( Maximum Ratio Combined ). Алгоритм 

роботи MRC має на увазі збір всіх прямих і відпрацьовано дені при 

багатопроменевому поширенні сигналів на декількох антенах і приймачах. Далі 

процесор ( DSP ) відбирає найкращий сигнал з кожного приймача і виконує їх 

комбінування. Математична обробка сигналів реалізує віртуальний фазовий зсув 

для створення позитивної інтерференції зі складанням сигналів. Це призводить до 

того, що характеристики результуючого сумарного сигналу перевершують 

характеристики всіх вихідних сигналів. MRC дозволяє значно поліпшити умови 

роботи малопотужних мобільних пристроїв в мережі Wi-Fi . 

 

 



 

 

Рис. 2.4. Прийом сигналів в системах MIMO 

Сигнал максимальної потужності на приймачі антени 1 - сигнал від передавача 

антени А. Решта сигнали мають спотворення 

Сигнал максимальної потужності на приймачі антени 2 - сигнал від передавача 

антени В. Решта сигнали мають спотвореннячас 

 

 

При реалізації MISO , якщо, наприклад, передавальну станцію має не менше 

двох пов'язаних передавачів з рознесеними антенами, а клієнт приймає має тільки 

одну антену, виникає можливість відправки групи ідентичних сигналів для 

збільшення кількості копій інформації, що передається. Це дозволяє підвищити 

надійність передачі інформації і знизити необхідність повторної передачі даних в 

радіоканалі в разі їх втрат. 

Слід зазначити, що в залежності від апаратної реалізації пристроїв кількість 

антен не завжди збігається з кількістю переданих про просторових потоків: антен 

може бути більше, ніж потоків, що забезпечує більш якісний прийом 

даних. Всього в специфікації 802.11n визначено використання до чотирьох 

просторових потоків, при цьому більшість наборів мікросхем 802.11n підтримує 

роботу тільки з двома або трьома просторовими потоками. 

Оскільки обладнання 802.11n використовує безліч антен і безліч просторових 

потоків для передачі даних, конфігурація MIMО описується набором цифр, що 

вказують кількість антен для передачі даних (Т), кількість антен для прийому 

даних ( R ), кількість просторових потоків даних ( S ) ( рис. 5.18). 

 

 

Рис. 2.5 - Позначення конфігурації МIМO обладнання 802.11n 



 

Наприклад, запис 2 x 2: 2 говорить про те, що в пристрої 

802.11n використовується  конфігурація MIM 0 з двома передавальними, двома 

прийомними антенами і два просторових потоку даних. Специфікація 

802.11n визначає конфігурації MIMO від 2 x 1: 1 до 4 x 4: 4. 

Формування діаграми спрямованості передавача 

Одним із складних питань в системах MIM 0 є організація ефективного 

прийому сигналів, відправлених з різних антен. Існує кілька способів підвищення 

ефективності MIM 0. Один з них, використовується в специфікації 802.11n , - 

технологія формування діаграми спрямованості 

передавача ( transmit beamforming , TxBF ), також називається технологією 

формування спрямованого променя. Цей метод є добре відомим і широко 

застосовуваним в радіотехніці. При його використанні в бездротових мережах він 

допомагає точки доступу, обладнаної все направленою антеною, фокусувати 

енергію в бік певного клієнта, а клієнтського пристрою - в сторону точки доступу, 

що дозволяє підвищити  

відношення сигнал / шум і відповідно відстань передачі (рис. 5.19). Передавач, 

який фокусує енергію в бік приймача, називається формувачем 

променя ( beamformer ) , а пристрій, який отримує сфокусованою енергію, -

 одержувачем променя ( beamformee ). Будь-яка бездротова станція може бути як 

формувачем, так і одержувачем променя. 

 

 

Рис. 2.6 - Технологія формування діаграми спрямованості передавача 

Метою методу формування діаграми спрямованості передавача є когерентний 

прийом сигналів. Для цього з безлічі антен пере датчика передаються однакові 

сигнали, але з незначним зрушенням за часом (фазі). На стороні приймача 

отримані сигнали складаються, формуючи єдиний сигнал. Такий підхід 

призводить до найменшого спотворення переданих сигналів, дозволяє значно 

збільшити дальність дії бездротової мережі і зменшує ймовірність порушення 

зв'язку. 



 

Технологія формування діаграми спрямованості передавача 

використовує масив антен для динамічного зміни схеми випромінювання точки 

доступу. Ця схема може змінюватися на покадровой основі. Оскільки 

широкосмуговийабо багатоадресний трафік отримують безліч станцій, то точка 

доступу з підтримкою функції формування діаграми направ лінощів для передачі 

такого трафіку буде використовувати все спрямовану діаграму спрямованості. 

Передача просторових потоків в системах з великою кількістю антен включає 

складні векторні і матричні алгоритми обробки: необхід мо 

постійно запитувати інформацію по ідентифікації каналу, його станом і 

конкретними 

параметрами ( Channel State Information , CSV ). Функ ція формування діаграми 

спрямованості передавача оцінює зі стояння каналу і визначає, як найкращим 

чином використовувати доступ ву потужність випромінювання для передачі 

сигналу клієнту. Для опису того, як направляти випромінюється енергію в бік 

одержувача, використовується керуюча матриця ( steering matrix ) , яка визначає 

параметри кожного антенного елемента передавача. 

Специфікація 802.11n визначає два методи оцінки 

каналу: implicit feedback (неточна оцінка) і explicit feedback (точна 

оцінка). Результатом любого з методів оцінки каналу є обчислення керуючої 

матриці. Визначення стану каналу виконується в процесі обміну «вивчають» 

кадрами ( sounding frame ) між формувачем і одержувачем променя. Цей процес 

використовує деяку різновид зворотного зв'язку між ними. У методі неточною 

оцінки одержувач променя відправляє формувачу довжин ні навчальні символи, 

за допомогою яких формувач оцінює стан каналу між ними і обчислює керуючу 

матрицю для пере дачі даних. У методі точної оцінки формувач променя виконує 

небезпосередню оцінку стану каналу шляхом надсилання довгих навчальних 

символів одержувачу. Одержувач може відповісти інформацією про стан каналу 

зв'язку або стислій керуючої матрицею на основі вивчення 

підлозі чинних навчальних символів (рис. ). 



 

 

 

 

 

Функція формування діаграми спрямованості є необяза котельної, тому 

виробники не завжди реалізують її підтримку в устрій ствах. Для того щоб 

скористатися її перевагами в мережі, вона долж на підтримуватися як точкою 

доступу, так і клієнтським пристроєм, при цьому точка доступу і клієнт повинні 

підтримувати однакову реалізацію функції (однакові методи оцінки 

каналу). Пристрій, що підтримує функцію формування діаграми спрямованості, 

має повідомляти про цю можливість в 

кадрах Beacon або Association Request . Якщо одне з взаємодіючих пристроїв не 

підтримує цю функцію або варіанти реалізації функції різні, обидва пристрої 

будуть працювати в звичайному режимі. 

 

Рис. 2.7. Антенна система точки доступу Ruckus 7962 

  

Слід зазначити, що формування спрямованої передачі можна здійснювати за 

рахунок переключення антен з набору спрямованих антен (рис. 5.21): на деяких 

точках доступу може встановлюватися набір на спрямованих антен, що дозволяє 

формувати діаграму спрямованості в бік клієнта простим перемиканням між 

ними, що істотно спрощує управління променем. 

Просторово-тимчасове блочне кодування 

Ще одним методом підвищення надійності і швидкості передачі в 

біс провідної мережі є просторово-тимчасове блочне кодування ( space -

 time block coding , STBC ). Воно застосовується в тому випадку, коли 

кільькість передавальних антен більше кількості просторових потоків. Наприклад, 

точка доступу має три антени, а клієнтське пристрій - дві. STBC використовує 

кодування для передачі декількох копій одного потока даних через різні антени і 

на різних швидкостях в залежності від стану подканалов. Це дозволяє значно 



 

підвищити надійність 

 

передачі і знизити кількість помилок, так як передавач зможе найкращим чином 

відновити вихідні дані, розшифрувавши і порівнявши прийняті просторові потоки 

(рис. 5.22). 
  

Рис. 2.8 Просторово-часове кодування 

Розглянемо просторово-часове кодування докладніше. Принцип кодування 

полягає в тому, що передається послідовність бітів розбивається на дві пари А і В 

(наприклад, на парні і непарні символи). Для передачі такого блоку потрібно два 

випромінювача і два тимчасових інтервалу передачі. У першому часовому 

інтервалі антена 1 буде випромінювати символ А, а антена 2 - символ В. У 

другому часовому інтервалі антена 1 передає У *, а антена 2-А *. Оскільки 

інформація, що передається раз виділяється в просторі і часі, то передаються 

потоки даних називаються просторово-часовими. Залежність числа просторових 

потоків від числа передавальних і приймальних антен з застосуванням STBC і без 

нього показана в табл. 2.1, взятої зі стандарту IEEE 802.11-2012. 

Таблиця 2.1- Число просторово-часових потоків 

Просторовий 
поток 

I I I I I I-—' 

Просторовий 
поток 

Н I I I I I 

— Кодирование STBC Ж 

IIIIIк-' 
Просторово-

часовіпотоки 



 

Число 

передавальних 

антен 

Число 

прийомних 

антен 

Число просторово-

часових потоків 

без STBC 

Число просторово-

часових потоків 

з STBC 

1 1 1 - 

2 1 1 2 

3 1 1 2 

3 2 2 3 

4 1 1 2 

4 2 2 4 

Канали шириною 40 МГц 

У попередніх специфікаціях 802.11 для передачі сигналів в діапазонах 2,4 і 5 

ГГц використовувалися канали шириною близько 20 

МГц. Специфіка ція 802.11n визначає використання каналів шириною 20 МГц в 

діапазонах 2,4 і 5 ГГц і додає режим, в якому використовуються робочі канали 

шириною 40 МГц. 

Для отримання каналу шириною 40 МГц два сусідніх каналу разом із 

захисними інтервалами між ними можна об'єднати (рис. 5.23-5.26). Збільшення 

ширини каналу в 2 рази призводить до двократного збільшення швидкості 

передачі. 

Для обладнання специфікації 802.11n в Україні виділені одна з Лосано в 

діапазоні 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц) і дві смуги в діапазоні 5 ГГц: (5150-5350 

МГц і 5650-6425 МГц). 

 

 

  

  



 

 

 

Рис. 2.9 Спектральні маски сигналів специфікації 802.11n для каналів 

20 і 40 МГц в діапазоні 2,4 ГГц 

 

 

 

 

  

  

 

 

Рис. 2.10  Спектральні маски сигналів специфікації 802.11n для каналів 



 

20 і 40 МГц в діапазоні 5 ГГц 

  

У діапазоні 5 ГГц є безліч каналів шириною 40 МГц. Обмежена ширина 

діапазону 2,4 ГГц робить використання каналів шириною 40 МГц незручним. На 

відміну від діапазону 5 ГГц, в якому між центральними частотами сусідніх 

каналів відстань 20 МГц, в діапазоні 2,4 ГГц відстань між центральними 

частотами каналів 5 МГц. Якщо врахувати обмежену ширину спектра в діапазоні 

2,4 ГГц (83,5 МГц), то для використання є лише три неперекриваючого каналу (1, 

6 і 11) шириною 20 МГц. При використанні каналів шириною 40 МГц (рис. 5.27) 

виникають такі проблеми: 

• через обмежений спектра в діапазоні 2,4 ГГц може бути тільки два 

непересічних каналу - один канал шириною 40 МГц і один канал шириною 20 

МГц;     

• неможливо побудувати канал шириною 40 МГц, використовуючи два 

сусідніх каналу шириною 20 МГц.     

 

 

Рис.2.11  Спектральна маска специфікації 802.11п для каналу 20 МГц і спектр 

реального сигналу в діапазоні 2,4 ГГц 

 

 

 

  



 

  

 

Рис.2.12  Спектральна маска специфікації 802.11п для каналу 40 МГц і спектр 

реального сигналу в діапазоні 2,4 ГГц 

 

Рис.2.13 Канали 40МГц специфікації 802.11n, доступні в діапазоні 2.4 ГГц 

У зв'язку з цим не рекомендується використовувати канали шириною 40 МГц 

в діапазоні 2,4 ГГц, так як це призводить до неефективного використання 

радіочастотного ресурсу та підвищує ймовірність інтерференції з 

обору нанням 802.11 b / g . 

Для створення корпоративних бездротових мереж 802.11n в 

більшості випадків використовується діапазон 5 ГГц, так як його спектр ширше, 

ніж у 2,4 ГГц, і він менш завантажений різними сигналами стороннього 

про ладнання і перешкодами. 

Слід сказати про нумерацію каналів 40 МГц. В основі частотного 

плавання каналів 802.11n лежать канали шириною 20 МГц. Навіть при 



 

ис користуванні каналів шириною 40 МГц, вони позначаються 

як «основний» або «первинний» ( primary ') канал 20 МГц 

і «вторинний» ( secondary ) канал 20 МГц. Назва каналу 40 МГц складається з 

двох полів: номера основного каналу і напрямку зсуву щодо нього вторинного 

каналу ( «1» позна чає вище, «-1» - нижче). Наприклад, канал шириною 40 МГц в 

діапазоні 2,4 ГГц може бути сформований з каналів 1 і 5 і позначатися як 1+ (1,1) 

або 5 (5, -1) в залежності від того, який канал є основним. У діапазоні 5 ГГц канал 

шириною 40 МГц може використовувати, наприклад, канали 36 і 40 і позначатися 

як 36+ (36, 1) або 40 (40, -1). Налаштування каналів 40 МГц на точці доступу D -

 Link DWL -3600 AP показана на рис. 5.29.  
 

 

  

 

 

Рис. 2.14 Налаштування каналу 40 МГц на точці доступу D - Link DWL -

3600 AP 

 

Збільшена кількість тих, що піднесуть 



 

Фізичний рівень НТ PHY заснований на фізичному рівні OFDM . У порівнянні 

зі специфікаціями 802.11a / g кількість тих, що піднесуть в ка нале шириною 20 

МГц зросла з 52 до 56 (52 робочих і 4 службових). У каналі шириною 40 МГц 

використовується 114 піднесуть (108 робітників і 6 службових) (рис. 

5.30). Завдяки збільшенню кількості піднесуть збільшується кількість підканалів, 

за якими можуть передаватися данні, що в цілому підвищує швидкість передачі. 

Схеми прямого виправлення помилок в 802.11п 

Для боротьби з помилками в переданих кадрах 802.11 n використовуються дві 

схеми прямого виправлення помилок ( FEC ). Додатково до сверточних кодами, 

визначеними на фізичному рівні OFDM , додана опціональна підтримка 

кодів LDPC ( Low - Density Parity Check ). Згорткові коди, викорис зуемое в 

802.11n , ідентичні кодам, використовуваним в 802.11a / g . Для 

вище ня ефективної швидкості фізичного рівня до раніше певним 

ско зростання кодування 1/2, 2/3, 3/4 додана нова швидкість кодування 5/6. 

 

Рис. 2.15  Кількість тих, що піднесуть OFDM 802.11 a / g і 802.11n 

  

Коди LDPC мають більшу продуктивність у порівнянні з гори 

до точними кодами, однак вимагають більш складної схемотехніки 

обладнання. Коди LDPC так само, як і згорткові коди, розбивають дані на блоки і 

до кожного блоку додають надлишкові біти, що дозволяють виявляти 

помилки. Пристрій, що підтримує кодування LDPC , має повідомляти про цю 

можливість в кадрах Beacon або Association Request . Використання 

кодів LDPC можливо тільки в разі їх підтримки пристроями. 

Скорочений захисний інтервал 

Нагадаємо, що захисний інтервал використовується в OFDM для боротьби з 

межсимвольной інтерференцією і інтерференцією між поднесущими. Захисний 

інтервал являє собою циклічне повторення закінчення OFDM -символ. Він 

додається перед переданим OFDM -символ в передавачі і віддаляється при 

прийомі символу в приймальнику. Наявність за захисного інтервалу створює 

тимчасові паузи між окремими символами. У специфікаціях 

802.11a / g використовується захисний інтервал тривалістю 800 нс. У специфікації 

802.11n зберігся захисний інтервал 800 нс і з'явився опціональний режим, що 

дозволяє використовувати укорочений захисний інтервал ( Short GI ) тривалістю 



 

400 нс. 

 

Рис. 2.15 Налаштування укороченого захисного інтервалу на точці доступу 

 

На бездротових пристроях D - Link можна налаштувати використання 

укороченого захисного інтервалу (рис. 5.31). При цьому швидкість передачі в 

мережі збільшується приблизно на 10% при таких умовах навколишнього 

середовища, в яких затримки між кадрами мінімальні. Наприклад, 

докір ченний захисний інтервал можна використовувати в більшості випадків при 

створенні бездротових мереж всередині приміщень. У вуличних бездротових 

мережах використовувати укорочений захисний інтервал не рекомендується, так 

як це може привести до великої кількості помилок. 

Модуляція і схеми кодування 

Швидкість передачі в 802.11n залежить від кількості просторових потоків, 

ширини каналу, використовуваних схем модуляції і сверточного 

до дирования, тривалості захисного інтервалу. 

У зв'язку з тим, що в 802.11n існує 77 можливих комбінацій цих параметрів, 

для визначення швидкості передачі в специфікації була введена схема модуляції 

і кодування ( Modulation and Coding Scheme , MCS ). Номер 



 

схеми MCS ( MCS Index ) є цілим числом, що призначається кожною з комбінацій 

модуляції, швидкості кодування і кількості просторових потоків. 

Модуляція сигналу полягає в зміні будь-якого параметра (амплітуди або фази) 

опорного сигналу за законом модулирующей последовательності даних, яка 

підлягає передачі. Застосовується модуляція після кодування, чергування і 

розбиття даних на n піднесуть і предшествует формуванню OFDM -символ за 

допомогою ОБПФ. Як до допустимих модуляцій використовуються дворівнева 

фазова маніпуляція ( BPSK ), квадратурная фазова 

маніпуляція ( QPSK ), квадратурнаяамплитудно модуляція ( Quadrature Amplitude 

Modulation , QAM ) з 16 і 64 рівнями. На рис. 5.32 показана модуляція BPSK. 

 

Рис. 2.16 Модуляція BPSK 

Вибір виду модуляції залежить від необхідної швидкості передачі даних і 

відносини сигнал / шум, оскільки чим складніше модуляція, тим більше 

відношення сигнал / шум потрібно для забезпечення правильної 

демодуляції. Модуляція виконується блоком MAP ( mapping ) передавача і може 

бути представлена сигнальним сузір'ям ( constellation ), т. Е. Відображенням на 

деякій площині можливих комбінацій сигналу, як показано на рис. 5.33. 

Кількість точок на сигнальному сузір'ї відповідає числу 

інформаційної позицій, т. Е. Для BPSK маємо 2 точки і т. Д. Додаткові точки на 

сигнальному сузір'ї, що з'являються на головних осях в точках (О, 1), (0, -1), (-1, 0) 

і (1, 0), утворюються опорними пілотними сигналами (виділені червоним на рис. 

5.33). 



 

 

 
Рис. 2.17 Сигнальне сузір'я BPSK , QPSK , 16- QAM і 64 QAM 

Схеми MCS з номерами від 0 до 31 визначають використання 

однаковий виття модуляції і кодування у всіх потоках. В обладнанні 

802.11n застосовуються в основному схеми з рівною модуляцією. Найбільш 

широко використовуються схеми MCS наведені в табл. 5.8. 

Схеми модуляції з номерами від 32 до 76 описують змішані комбінації на 

різних просторових потоках. Наприклад, MCS 33 описуючи ет використання 

модуляції 16- QAM на просторовому потоці 1 і QPSK на просторовому потоці 

2; MCS 76 - модуляції 64 QAM на простран ських потоках 1, 2, 3 і 16- QAM на 

просторовому потоці 4. Исполь тання нерівній модуляції корисно в тому випадку, 

якщо один з потоків піддається більшому впливу негативних факторів в 

порівнянні з іншими. 

 

 

 



 

Таблиця 2.2. 

 схеми MCS 

номер 

схеми 
модуляція 

Число 

просторових 

потоків 

Швидкість передачі 

даних, Мбіт / с (ширина 

каналу 20 МГц) 

Швидкість передачі 

даних, Мбіт / с (ширина 

каналу 40 МГц) 

Захисний 

інтервал 

800 нс 

Захисний 

інтервал 400 

нс 

(опціонально) 

Захисний 

інтервал 

800 нс 

Захисний 

інтервал 400 

нс 

(опціонально) 

0 BPSK 1 6,50 7,20 13,50 15,00 

1 QPSK 1 13,00 14,40 27,00 30,00 

2 QPSK 1 19,50 21,70 40,50 45,00 

3 16-QAM 1 26,00 28,90 54,00 60,00 

4 16-QAM 1 39,00 43,30 81,00 90,00 

5 64-QAM 1 52,00 57,80 108,00 120,00 

6 64-QAM 1 58,50 65,00 121,50 135,00 

7 64-QAM 1 65,00 72,20 135,00 150,00 

8 BPSK 2 13,00 14,40 27,00 30,00 

9 QPSK 2 26,00 28,90 54,00 60,00 

10 QPSK 2 39,00 43,30 81,00 90,00 

11 16-QAM 2 52,00 57,80 108,00 120,00 

12 16-QAM 2 78,00 86,70 162,00 180,00 

13 64-QAM 2 104,00 115,60 216,00 240,00 

14 64-QAM 2 117,00 130,00 243,00 270,00 

15 64-QAM 2 130,00 144,40 270,00 300,00 

16 BPSK 3 19,50 21,70 40,50 45,00 

17 QPSK 3 39,00 43,30 81,00 90,00 



 

Номер 

схеми Модуляція 

Число 

просторових 

потоків 

Швидкість передачі 

даних, Мбіт / с (ширина 

каналу 20 МГц) 

Швидкість передачі 

даних, Мбіт / с (ширина 

каналу 40 МГц) 

Захисний 

інтервал 

800 нс 

Захисний 

інтервал 400 

нс 

(опціонально) 

Захисний 

інтервал 

800 нс 

Захисний 

інтервал 400 

нс 

(опціонально) 

18 QPSK 3 58,50 65,00 121,50 135,00 

19 16-QAM 3 78,00 86,70 162,00 180,00 

20 16-QAM 3 117,00 130,00 243,00 270,00 

21 64-QAM 3 156,00 173,30 324,00 360,00 

22 64-QAM 3 175,50 195,00 364,50 405,00 

23 64-QAM 3 195,00 216,70 405,00 450,00 

24 BPSK 4 26,00 28,90 54,00 60,00 

25 QPSK 4 52,00 57,80 108,00 120,00 

26 QPSK 4 78,00 86,70 162,00 180,00 

27 16-QAM 4 104,00 115,60 216,00 240,00 

28 16-QAM 4 156,00 173,30 324,00 360,00 

29 64-QAM 4 208,00 231,10 432,00 480,00 

30 64-QAM 4 234,00 260,00 486,00 540,00 

31 64-QAM 4 260,00 288,90 540,00 600,00 

 

Закінчення табл. 2.2 

 

 

 

  



 

Під час налаштування деяких бездротових пристроїв адміністратор може 

самостійно вибрати використовувані схеми модуляції і кодування (рис. 5.34). 

 

Рис. 2.18. Налаштування MCS на точці доступу D - Link DWL -3600 AP 

У зв'язку з тим, що існує безліч схем MCS , що визначають 

раз особисті швидкості передачі, виникає питання вибору пристрою 802.1 In і 

його швидкості. На ринку обладнання представлені пристрої 802.1 In з 

наступними максимальними швидкостями: 

 

• 150 Мбіт / с (позначається як N 150): використовується канал шириною 40 

МГц, один просторовий потік, укорочений захисний інтервал 400 нс, 

модуляція 64- QAM (номер схеми MCS 7);     

• 300 Мбіт / с (позначається як N 300): використовується канал шириною 40 

МГц, два просторових потоку, укорочений захисний інтервал 400 нс, 

модуляція 64- QAM (номер схеми MCS 15);     

• 450 Мбіт / с (позначається як N 450): використовується канал шириною 40 

МГц, три просторових потоку, укорочений захисний інтервал 400 нс, 

модуляція 64- QAM (номер схеми MCS 23);     



 

• 600 Мбіт / с (позначається як N 600): використовується канал шириною 40 

МГц, чотири просторових потоку, укорочений захисний інтервал 400 нс, 

модуляція 64- QAM (номер схеми MCS 31).     

При передачі даних між бездротовими пристроями сигнали під Вергал впливу 

перешкод, що призводить до їх викривлення в приймальнику, які можна оцінити 

по спотворенню сигнального сузір'я. Точки на сиг ному сузір'ї при спотворенні 

сигналу зміщуються щодо їх мате тичних положення на деякі відстані, що 

залежать від інтенсивності шумів і перешкод. При високому рівні шумів величина 

зсуву точок сузір'я перевершує відстань між цими точками, що призводить до 

помилок пере дачі, оскільки сигнал демодулируется в невірну бітову 

послідовність. Випадок спотворення сигнального сузір'я для модуляції 64 QAM в 

реальному бездротової системи передачі даних показаний на рис. 5.36. 

2.1.2 Структура фізичного інтерфейсу 802.11n         

Передавач, який здійснює відправку даних в форматах HT - greenfield і НТ-

 mixed , включає в себе наступні блоки (рис. 5.40). 

1. Скремблер ( Scrambler ) - приймає вхідний інформаційний потік бітів і за 

рахунок перестановки бітів зменшує ймовірність виникнення довгих 

послідовностей 0 та 1, що підвищує надійність зв'язку.  

    

Рис. 2.19. Блок-схема передавача 802.11n 

2. Кодери FEC ( FEC encoder ) - кодують дані з метою виявлення помилок 

передачі за допомогою яких згортальних ВСС, або LDPC -коди. Перед кодерами 

знаходиться блок вибору виду коду (Encoder Parser).    

3. Потоковий аналізатор ( Stream Parser ) - розбиває дані, отримані від 

кодерів, на просторові потоки.     

4. Пристрої чергування ( Interleaver ) - змінюють порядок бітів 

каж дого просторового потоку, одержуваних після кодування, для 

переді твращенія появи довгих послідовностей 0 або 1. Пристрої 

використовуються тільки для ВСС-кодів.     

5. Демультиплексори ( Constellation mapper ) - розбивають вхідні 

последо вательность на N паралельних потоків по до біт , де N - число тих, що 



 

піднесуть OFDM -символ, до - число бітів для відображення одного символу на 

одній з тих, що піднесуть (число модульованих бітів). Модуляція полягає в тому, 

що кожні до біт (від 1 до 6 залежно від обраної схеми модуляції і 

кодування MCS ) за певним законом замінюються одним імпульсом з 

конкретними амплітудою і фазою. Таке перетворення послідовно сті до біт зручно 

зображувати на площині у вигляді сигнального сузір'я. На рис. 5.41 показано 

сигнальне сузір'я для модуляції QAM -16. Як видно з малюнка, послідовності бітів 

1100 відповідає імпульс (1 біт) з амплітудою 25% від максимуму і фазою 225 

°. Таким чином, модуляція QAM -16 замінює 4 інформаційних біта на 1 біт, що 

призводить до збільшен ня швидкості передачі в 4 рази.     

 

Рис. 2.20. Сигнальне сузір'я QAM-16 

  

6. Кодер STBC ( STBC encoder ) - розподіляє точки сигнального сузір'я одного 

просторового потоку між безліччю радіочастотних трак тов, формуючи з одного 

просторового потоку безліч достатньо міс венно-тимчасових потоків за 

допомогою просторово-часового коди вання.    

  



 

 

Рис. 2.21 Реальний сигнал стандарту 802.11n в часі і його данні вимірювань 

 

7. Блоки просторового перетворювача ( Spatial Mapping ) -

 виконають прив'язку просторово-часових потоків до трактах передачі. Існує три 

форми прив'язки: безпосередня прив'язка ( direct mapping ), яка прив'язує точки 

модуляционного сузір'я кожного достатньо міс венно-часового потоку до одного 

тракту передачі; просторове розширення ( spatial expansion ), при якому точки 

сигнального сузір'я всіх просторово-часових потоків прив'язуються до всіх 

трактах пере дачі; формування променя ( beamforming ), при якому всі 

просторово-часові потоки розподіляються по трактах передачі таким чином, щоб 

енергія була сфокусована в певному напрямку.    

8. Блоки зворотного перетворення 

Фур'є ( Inverse discrete Fourier transform , IDFT ) - перетворять сигнал з 

частотного подання у тимчасове, формуючи тим самим OFDM -

символ. Кожен OFDM -символ представляє собою імпульс, що містить п 

піднесуть.    



 

9. Блоки вставки циклічного зсуву ( Cyclic shift , CSD ) - додавати 

не більшу фазову затримку для запобігання випадкового формування діаграми 

спрямованості. Ці блоки можуть перебувати до блоку IDFT або після нього.    

10. Блоки вставки захисного інтервалу ( GI Insertion ) - додають до 

на чалу OFDM -символ циклічне повторення його закінчення, захищаючи сигнал 

від межсимвольной інтерференції.    

11. Радіочастотні модулятори і підсилювачі потужності - переносять 

спектр сигналу на несучу частоту діапазону 2,4 ГГц або 5 ГГц і підсилюють 

його.    

12. Антени - здійснюють випромінювання сигналу в навколишній 

простір. Приймач фізичного інтерфейсу 802.11n побудований за аналогічною 

схем з декількома відмінностями. Замість підсилювача потужності 

використовується мало шумить підсилювач, що володіє невисоким посиленням, 

але і не спотворює зовнішній вхід. Також на вході приймача проводиться 

автоматично регулює посилення для зменшення помилок передачі. Далі після 

демодуляції здійснюється частотна корекція для зменшення помилок, що 

виникають внаслідок зсуву частоти сигналу, що передається. Решта операції 

точно такі ж, як і в передавачі, але виконуються в зворотному порядку.     

На рис. 2.21 показаний реальний сигнал стандарту 

802.1 In Маршрутизат ра D - Link DIR -825 / ACF тривалістю 1 мс, виміряний на 

тестовому про обладнанні компанії D-Link. 

2.1.3 Технології підвищення продуктивності на МАС-підрівні 802.11n        

 

Специфікація 802.1 In включає кілька технологій МАС-підрівня, що 

дозволяють підвищити продуктивність передачі даних. 

Агрегація кадрів 

При передачі кожного кадру точка доступу або клієнт змагаються за доступ до 

середовища. В результаті втрачається час, який можна було б потра тить на 

передачу трафіку. Специфікація 802.1 In включає механізми аг регаціі кадрів, які 

дозволяють зменшити кількість змагань за середу передачі. Завдяки агрегації 

кадрів на МАС-підрівні станція з великою кількістю кадрів для передачі може 

об'єднати їх в один агрегований кадр. Таким чином, зменшується кількість 

переданої службової інформації і зменшується загальний час змагання за доступ 

до середовища передачі. 

 

Існує два різних методу агрегації, відомих 

як Aggregated МАС Service Data Unit (А - MSDU , агрегований блок даних сервісу 

МАС) і Aggregated MAC Protocol Data Unit ( A - MP DU , агрегований блок даних 

протоколу МАС) (рис. 5.43). 



 

Формат А - MSDU дозволяє об'єднати безліч кадрів MSDU , по отриманих від 

вищого рівня, і передати їх як єдиний (нефрагмен- тірован) кадр МАС-

підрівня ( MPDU ). Кожен оригінальний MSDU стає підкадрів всередині 

агрегованого кадру. Використовувати цей метод агрегації можна тільки 

для MSDU з однаковим пріоритетом і однаковими адресами джерела і 

одержувача. Агрегований кадр А - MSDU містить один заголовок, його 

максимальний розмір становить 3839 або 7935 байт в залежності від можливостей 

станції плюс накладні витрати на шифрування. Якщо до даних застосовується 

шифрування, то Шиф руется весь агрегований кадр. 

Альтернативний метод, формат A - MPDU , застосовується після додавання до 

кожного кадру MSDU заголовка МАС-підрівня і формування MPDU . A -

 MPDU складається з послідовності одного або декількох 

підкадрів ( subframe ) A - MPDU , призначених одній приймаючої станції, які 

передаються через фізичний рівень як єдиний блок даних. Кожен підкадрів A -

 MPDU складається з роздільника MPDU ( MPDUdelimiter ), за 

яким слід MPDU . Метою використання роздільника MPDU є 

визна ня розташування відповідного MPDU в агрегованому кадрі. Максимальна 

довжина агрегованого кадру А - MPDU дорівнює 65535 байт. Кожен 

індивідуальний MPDU всередині об'єднаного блоку даних Шиф руется і 

дешифрується незалежно від інших. Оскільки при використанні цього методу за 

один раз передається група MPDU , то неможливо виконати підтвердження 

прийому кожного переданого одноадресна кадру, тому формат А -

 MPDU використовується спільно з функцією блочного 

Підтвердженням ня ( Block Acknowledgement ). 

Блочне підтвердження 

МАС-підрівень оригінального стандарту 802.11 вимагає отримання 

підтверджень для кожного переданого одноадресна кадру. Передача вважається 

незавершеною поки передавачем ніхто не почув підтвердження. 

Що з'явилося в 2005 році доповнення до стандарту IEEE 802.11, 

визна ляющее набір функцій для забезпечення якості обслуговування в 

бездротових мережах, додатково до одиночних підтвердженням додало 

механізм блокових підтверджень ( Block Acknowledgement , Block Аск), що 

дозволяє передавача передавати потік кадрів і отримувати від приймача за один 

раз все підтвердження, об'єднані в єдиному кадрі. Цей механізм також 

використовується в 802.11n . 

Завдяки об'єднанню підтверджень в один кадр зменшується коли кість кадрів 

АСК, які одержувач повинен послати відправнику, і, отже, підвищується 

ефективність використання каналу. Блокові підтвердження можуть 

використовуватися як для підтвердження отримання А - MPDU , так і для 

підтвердження отримання групи кадрів одним прийом ніком. 

Існує дві форми блокових підтверджень: миттєві( Immediate Block Аск) і з 

затримкою( Delayed Block Аск). При використанні миттєвих блокових 



 

підтверджень відправник посилає потік кадрів і очікує отримання підтвердження 

негайно. При використанні блокових підтверджень з затримкою одержувач може 

відправити підтвердження пізніше. 

 

2.1.4 Механізми захисту 802.11n при роботі в мережі з 

пристроями 802.11a / b / g        

 

При появі нових бездротових технологій в них часто реалізують механізми 

передачі, відмінні від використовуваних у пристроях 

попередніх специфікацій. Старі пристрої не можуть правильно 

інтерпретації ровать кадри нових пристроїв, що працюють в тому ж частотному 

діапазоні, в результаті чого може виникати інтерференція сигналів. При появі 

специфікації 802.11g , яка використала на фізичному рівні 

модуляцію OFDM , пристрої 802.11b не могли декодувати кадри, що 

відправляються новими пристроями. В результаті виникла необхідність в 

механізмах, які дозволяли б одночасно працювати в одній мережі 

пристроїв 802.11 b і 802.11g . Ці механізми були стандартизовані і отримали 

на звання механізмів захисту ( protection ). 

Перш ніж почати передачу в форматі 802.11g , пристрій повинен га ню, що 

гарантує, що станції 802.11b відкладуть доступ до бездротової середовищі. Для 

цього в якості механізмів захисту специфікація 802.11g використовує 

методи RTS / CTS і CTS - to - self на МАС-підрівні, які є роз ренієм методу 

доступу DCF . Таким чином, методи RTS / CTS і CTS - to - self забезпечують 

захист і дозволяють вирішити проблему «прихованого 

вузла». Спеціфікація 802.11n також використовує методи RTS / CTS і CTS - to -

 self як механізмів захисту переданих кадрів 802.11n на МАС-

під рівні. Використовуючи метод CTS - to - self , точка доступу 802.11n при 

наявності даних для передачі може відправити кадр CTS в форматі поп-НТ. В 

поле адреси станції призначення цього кадру вказується її власний МАС адреса, а 

в полі «Тривалість» - період часу, на який всі інші станції повинні утриматися від 

доступу до середовища. Метод RTS / CTS розширено 

процедурою dual CTS : клієнт 802.11n відправляє точки доступу кадр RTS в 

форматі НТ, а точка доступу відповідає двома кадрами CTS - в форматі НТ і в 

форматі поп-НТ. Таким чином, в результаті обміну кадрами RTS / CTS з точкою 

доступу клієнт 802.11n зможе зарезервувати канал, а пристрої попередніх версій 

правильно встановити свої вектори NAV і відкласти передачу. 



 

 
Рис. 2.22 Методи захисту МАС підрівня 

 

На додаток до методів захисту на МАС-підрівні в 802.11n був 

доданий механізм захисту на фізичному рівні: L - SIG Тхора protection . Цей метод 

є альтернативним і не вимагає обміну контрольними кадрами, значно знижують 

пропускну здатність мережі. При роботі пристроїв 802.1 In в змішаному режимі 

потрібно, щоб кадр PLCP мав дві преамбули: преамбулу фізичного рівня 

специфікацій 802. Ha / g і преамбулу фізичного рівня НТ (див. Рис. 

5.37). Наявність преамбули фізичного рівня специфікацій 802.11a / g в 

кадрі PLCP дозволяє пристроям визначити початок передачі, обчислити її 

тривалість за допомогою поля L - SIG і встановити свої вектори NAV . Таким 

чином, пристрої 802.11a / b / g можуть уникнути передачі кадрів одночасно з 

пристроями 802.11n. 

Правила захисту 

Розглянемо використання описаних вище механізмів 

захисту. Влаштуй ства 802.1 In оголошують про необхідному типі захисту, 

використовуючи информацион ний елемент НТ 

кадрів Beacon або Probe Response (рис. 5.47). 



 

 
 

  

Рис.2.23 Інформаційний елемент НТ кадру Beacon 

Всього в специфікації 802.11n визначено чотири режими захисту, і в кожної 

мережі вибирається один з них (рис. 5.48, 5.49): 

• No protection (без захисту) - не визначає використання спеціальних правил 

передачі. Цей режим встановлюється в тому випадку, коли мережа зі варто тільки 

з пристроїв 802.11n ;    

• Non - memberprotection (захист від нечленів BSS ) - передбачає защи ту від 

пристроїв 802.11a / g , які не є членами мережі, що складається тільки з пристроїв 

802.11n . Цей режим застосовується, коли необхідно запобігти інтерференції 

мережі 802. line сусідніми мережами, работающі ми на тому ж каналі і містять 

пристрої попередніх специфікацій;     

• 20 MHz protection (захист при використанні каналу 20 МГц) - 

викорис зуется в тому випадку, якщо в мережі, де всі станції є пристроями    

 

802.11n і налаштовані для роботи на каналах шириною 20/40 МГц, існує 

принаймні одна станція 802.11n , що використовує для роботи канал шириною 20 

МГц;        

• Non - НТ mixed (змішаний режим) - при роботі в цьому режимі 

кадр PLCP передається з двома преамбулами: преамбулою фізичного рівня 

802.11a / g , що містить поле L - SIG , і преамбулою фізичного рівня 802.11n .       



 

Рис. 2.24 Ін

формація про режим роботи BSS в кадрі Beacon 

 

 

Рис. 2.25 Налаштування захисту на точці доступу D - Link DWL -3600 AP 

 

 

2.1.4 Механізми співіснування при використанні каналів 20/40 МГц              

 

Точка доступу 802.1 In може бути налаштована для роботи з каналами 

шириною не менше 20 МГц, тільки 40 МГц або 20/40 МГц (рис. 5.50). Якщо 



 

пристрій налаштовано для роботи з каналами шириною 40 МГц, повинні 

підтримуватися механізми, що дозволяють мереж з каналами 20 і 40 МГц 

співіснувати в одному частотному діапазоні. При цьому точка доступу 

долж на автоматично переходити на використання каналу 20 МГц в разі 

про наруженія інтерференції сигналів. 

Пристрої 802.11n повинні обмінюватися інформацією про використовувану 

ширині каналу. Ця інформація вказується в елементі 

НТ Capabilities кадру Beacon або Probe Response (рис. 5.51). 

 

Рис. 2.26 Поле Forty MHz Intolerant в кадрі Beacon 

У специфікації 802.11n існують правила, що визначають механізми 

співіснування в одному частотному діапазоні каналів шириною 20 і 40 МГц. Перш 

ніж почати використовувати канал шириною 40 МГц, точка доступу 

802.11n повинна виконати сканування всіх каналів, щоб знайти всі мережі, 

первинних каналів яких перекриваються з її вторинним каналом. Якщо такі 

мережі знайдені, точка доступу повинна переключитися на роботу в первинному 

каналі шириною 20 МГц. Далі вона може змінити номер первинного каналу або 

обох (первинного та вторинного) каналів. 

У діапазоні 5 ГГц точка доступу не може почати використовувати канал 

шириною 40 МГц, якщо її вторинний канал перекривається з первинним каналом 

інший мережі. У цьому випадку точка доступу повинна вибрати первинний і 

вторинний канали, ідентичні каналах іншої мережі. 

Якщо точка доступу або клієнт 802.1 In отримали 

кадр Beacon , Probe Request або Probe Response , що містить в 

поле Forty MHz Intolerant елементом та HT Capabilities (рис. 5.52) значення 1, то 

вони повинні переключитися на використання первинного каналу шириною 20 

МГц. Механізм, сигналізуючи про заборону використання каналу шириною 40 

МГц ( Signaling 40 MHz intolerance ), дозволяє точкам доступу або клієнтським 

станціям, які працюють в діапазоні 2,4 ГГц на каналі шириною 20 МГц, 

повідомляти про те, що вони забороняють використовувати канали 40 МГц 



 

членам перекриваються з ними мереж або іншим членам цієї ж мережі. Іншими 

словами, вони сигналізують про те, що сусідні з ними пристрої повинні 

працювати тільки на каналах шириною 20 МГц. У діапазоні 5 ГГц існує достатня 

кількість не- перекриваються каналів, тому цей механізм не використовується. 

При переході точки доступу на використання іншого набору каналів або зміні 

ширини використовуваного каналу вона повинна мати можливість повідомити 

про це асоційованим з нею клієнтам. Для цього вона включа ет в 

кадр Beacon або Probe Response елемент Extended Channel Switch Announcement , 

що містить нові дані, або відправляє спеціальний 

кадр Extended Channel Switch Announcement . Як тільки клієнти отримують це 

повідомлення, вони виконують необхідні зміни і повідомляють про це точку 

доступу, відправляючи кадр Beacon або Probe Response з встановленим 

елементом Extended Channel Switch Announcement або кадр Extended Channel Swit

ch Announcement . 

Операція фазового співіснування { Phased coexistence operation , PCO ) є 

додатковим механізмом забезпечення роботи в одній мережі пристроїв, що 

використовують канали шириною 20 і 40 МГц. Точка доступу, у якій активована 

ця функція, ділить час між операціями в пер первинних каналі 20 МГц і 

операціями в каналі 40 МГц. 

Правила доступу до каналів 40 МГ ц 

Перед тим як почати передачу кадру в каналі шириною 40 МГц, вільний 

і водна станція 802.1 In повинна гарантувати, що первинний і вторинний канали 

вільні. Для цього вона повністю виконує в первинному каналі 

функцію clear channel assessment ( CCA ), яка визначає поточний 

відбутися яние використання середовища передачі. Всі тимчасові інтервали, які 

потрібно витримати, перш ніж отримати доступ до середовища, застосовуються 

тільки до первинного каналу. Вторинний канал повинен бути вільний в 

ті чення часу, необхідного первинного каналу для виконання ССА з 

по наступним очікуванням закінчення інтервалу PIFS або DIFS , перш ніж він 

стане використовуватися як частина каналу 40 МГц. Якщо вторинний канал 

виявився зайнятий на більш тривалий час, станція 802.1 In може почати передачу 

тільки в первинному каналі або спробувати знову отримати доступ до 

середовища. Для визначення зайнятості вторинного каналу в ньому 

виконається функція ССА, але в урізаному варіанті. 

Віртуальний механізм контролю несучої, який виконується з 

по міццю вектора мережевого розподілу ( NAV ), застосовується тільки в 

пер первинних каналі. Іншими словами, всі кадри, що призводять до оновлення 

векторів NAV пристроїв, передаються тільки в первинному каналі. 

2.2 Специфікація IEEE 802.11ас 

У 2013 р вийшла специфікація 802.Нас, яка дозволяє наблизити швидкості 

бездротових пристроїв до швидкостей проводового обладнання. У порівнянні з 



 

802.1 In в неї внесені зміни як на фізичному, так і на МАС-підрівні. З'явився 

новий фізичний рівень з дуже високою 

продуктивністю ( Very High Throughput , VHT ) для 

систем OFDM ( VHT PHY ), що визначає передачу на швидкості до 6,93 Гбіт / с і 

підтримує роботу тільки в діапазоні 5 ГГц. 

Специфікація 802.11ac , по суті, є еволюцією специфікації 802.1 In : в ній 

розширені багато значущих технології фізичного рівня і МАС-підрівня 

802.1 In . На додаток до одного користувача формі MIM 0 в 802.1 lac з'явилася на 

багато користувачів форма MIMO ( Multi - User MIMO , MU - MIMO ), яка 

дозволяє точці доступу одночасно пере давати дані безлічі клієнтів. Порівняння 

основних функцій 802.11n і 802.11ac і приведено в табл. 5.9.      

Таблиця 2.3. Порівняння 802.11n і 802.11ас 

Специфікація 802.11n Специфікація 802.11ас 

Канали шириною 20 і 40 МГц Канали шириною 20, 40, 80, 160 і 80 

+ 80 МГц 

Робота в діапазонах 2,4 і / або 

5 ГГц 

Робота тільки в діапазоні 5 ГГц 

Модуляції BPSK , QPSK , 16-

 QAM , 64 QAM 

Модуляції BPSK , QPSK , 16-

 QAM 64 QAM , 256 QAM 

До чотирьох просторових 

пото ків 

До восьми просторових потоків на 

точках доступу і до чотирьох 

про просторових потоків на 

клієнтських пристроях 

Максимальна швидкість 

передачі 

600 Мбіт / с 
Максимальна швидкість передачі 

6933 Мбіт / с 

Кілька типів оцінки каналу 

функції Beamforming 

Підтримується тільки 

метод Null Data Packet ( NDP ) точної 

оцінки каналу функції Beamforming 

Однокористувальницька 

форма MIMO 

Одно- і розрахована на багато 

користувачів форми 

MIMO 

Покращення МАС-

підрівня ( A - MSDU , A -

Аналогічні поліпшення МАС-

Подуров ня з деякими 

розширеннями для високих 



 

 MPDU ) швидкостей 

  

На відміну від 802.11n пристрої специфікації 802.11ас використовують тільки 

діапазон 5 ГГц і не доступні в діапазоні 2,4 ГГц, оскільки спектр діапазону 2,4 

ГГц сильно зашумлен в порівнянні з діапазоном 5 ГГц. Кро ме того, значне 

збільшення швидкості в специфікації 802. Нас досяг нуто за рахунок збільшення 

ширини каналів (додатково до каналів ширина ної 20 і 40 МГц в 802. Нас 

визначено використання каналів шириною 80 і 160 МГц). З урахуванням 

доступного для використання спектра в діапазоні 2,4 ГГц виділити в ньому канал 

шириною 160 МГц неможливо. Тому спе ціфікація 802.1 In є останньою 

специфікацією для діапазону 2,4 ГГц, а високошвидкісна специфікація 802.11 ас 

працює тільки в діапа зоні 5 ГГц, так як його доступний для використання спектр 

значно ширше. 

В 802.11ас додана підтримка модуляції 256 QAM , що дозволяє значно 

підвищити швидкості передачі. 

Якщо порівнювати точку доступу з підтримкою специфікації 802.1 In і точку 

доступу з підтримкою 802.1 lac , то остання може задіяти до восьми просторових 

потоків. ДЛЯ клієнтського пристрою визначено використання до чотирьох 

потоків. Надлишкові просторові потоки точка доступу може використовувати для 

одночасної передачі даних відразу декільком клієнтам. 

Також в порівнянні з 802.11n в 802.11ac значно спрощена 

функція Beamforming : в 802.11n було визначено кілька варіантів реалізації цієї 

функції і для її використання в мережі потрібно однакова реалізація цієї функції 

на всіх взаємодіючих пристроях. Щоб уникнути цієї проблеми в специфікації 

802.11ас визначено тільки один метод 

реа лізації функції Beamforming , званий Null Data Packet ( NDP ) sounding . 

2.2.1. Технології фізичного рівня 802.11ас        

Специфікація 802.11ac визначає фізичний рівень з дуже високою 

продуктивністю для систем OFDM ( VHT PHY ). Він заснований на 

фізкабінетрівні НТ PHY , який, в свою чергу, заснований на фізичному 

рівні OFDM . У зв'язку з цим обладнання 802. Пас назад сумісно з обладнанням 

802.11а і 802.11n при роботі в діапазоні 5 ГГц. Фізичний 

рівень VHT PHY розширює максимальну кількість просторово-часових потоків до 

восьми і підтримує спадні розраховані на багато користувачів 

передачі ( downlink multi - user ( MU ) transmission ). При низхідній 

багатокори зовательской передачі підтримується до чотирьох користувачів, кожен 

з яких підтримує до чотирьох просторово-часових потоків. При цьому сумарна 

кількість потоків не може перевищувати восьми. 

Обов'язковими функціями VHT PHY є: 



 

• використання безперервних каналів шириною 20, 40 і 80 МГц;      

• підтримка передачі і прийому в форматі Non - HT для всіх 

підтримуемих в VHT PHY розмірів каналів;     

• підтримка передачі і прийому в форматах HT - mixed , VHT ;      

• підтримка передачі і прийому одного просторового потоку для всіх, 

підтримуваних в VHT PHY розмірів каналів (схеми VHT - MCS від 0 до 7);     

• підтримка довічного точного кодування.      

Опціональними функціями VHT PHY є: 

• використання безперервних каналів шириною 160 МГц;      

• використання переривчастих каналів шириною 80 + 80 МГц;      

• формування діаграми спрямованості передавача (метод NDP );      

• використання кодування STBC при прийомі і передачі;      

• використання кодування LDPC при прийомі і передачі;      

• використання укороченого захисного інтервалу ( Short GI );      

• підтримка передачі і прийому кадрів при багатокористувацької передачі.     

Ширина каналів 

Значне підвищення швидкості в специфікації 802.11ac досягнуто за рахунок 

збільшення ширини каналів. У 802.11ac зберігається використання каналів 

шириною 20 і 40 МГц (як у 802.11а і 802.11n ) і додалася підтримка каналів 

шириною 80 і 160 МГц в діапазоні 5 ГГц (підтримка каналів шириною 160 МГц є 

опціональною). Підхід до отримання каналів різної ширини аналогічний підходу, 

використовуваному в 802.1 In . Для отримання каналу шириною 40 МГц 

об'єднуються два сусідніх каналу шириною 20 МГц, для отримання каналу 

шириною 80 МГц об'єднуються два сусідніх каналу шириною 40 МГц, канал 

шириною 160 МГц виходить з пари каналів шириною 80 МГц. При цьому для 

створення такого каналу можуть використовуватися як два сусідніх каналу 

шириною 80 МГц (створюється безперервний канал шириною 160 МГц), так і два 

окремих каналу шириною 80 МГц (створюється переривчастий канал 80 + 80 

МГц). Можливість використання двох різних каналів шириною 80 МГц додана в 

802.11ac з метою уникнення інтерференції і ефективного використання спектра, 

так як не завжди можливо знайти безперервний блок спектра шириною 160 

МГц. При цьому кожен з каналів 80 МГц повинен бути безперервним. 

Спектральні маски каналів 802.11ac мають таку ж форму, як 

спік нейтральні маски 802.11а і 802.11n , і відрізняються тільки шириною. 



 

  

  

Ширина 

каналу А В З D 

20 МГц 9 МГц 11 МГц 20 МГц 30 МГц 

40 МГц 19 МГц 21 МГц 40 МГц 60 МГц 

80 МГц 39 МГц 41 МГц 80 МГц 120 МГц 

160 МГц 79 МГц 81 МГц 160 МГц 240 МГц 

  

Рис. 2.27 Спектральні маски специфікації 802.Нас 

для каналів 20, 40, 80 і 160 МГц 

На рис. показана спектральна маска каналу 80 МГц специфікації 

802.11ac і спектр реального сигналу в діапазоні 5 ГГц. Як видно з малюнка 

п ка, спектр сигналу спотворений внаслідок впливу шумів передавача і 



 

неідеальності частотні характеристики тракту передачі сигналу.       

 

Рис. 2.28 Спектральна маска 802.11ас для каналу 80МГц та спектр реального 

сигналу в діапазоні 5ГГц 

У порівнянні зі специфікацією 802.1 In кількість тих, що піднесуть в 

каналах шириною 20 і 40 МГц не змінилося: в каналі 20 МГц використовується 56 

піднесуть (52 робітники і 4 службові); в каналі 40 МГц - 114 під несущих (108 

робітників і 6 службових); в каналах 80 МГц і 80 + 80 МГц - 242 піднесуть (234 

робітників і 8 службових); в каналі 160 МГц - 484 під несучих (468 робітників і 16 

службових) (рис. 5.55). 

Для обладнання специфікації 802.11ac в Україні виділено дві поло си в 

діапазоні 5 ГГц: 5150-5350 МГц і 5650-6425 МГц. 

У смузі 5150-5350 МГц є для використання 8 каналів шириною 20 МГц, 4 

канали шириною 40 МГц, 2 канали шириною 80 МГц, 1 канал шириною 160 МГц 

(рис. 5.56). У смузі 5650-6425 МГц є для використання 38 каналів шириною 20 

МГц, 19 каналів шириною 40 МГц, 9 каналів шириною 80 МГц, 4 канали 

шириною 160 МГц. 

Для каналів шириною 40 МГц і вище 802.11ac за аналогією з 

802.11n використовує 

термінологію «основний» або «первинний» ( primary ) і «вторинний» ( secondary аб

о non - primary ) канал. Первинний канал - це канал, який використовується для 

передачі кадрів у своїй власній смузі частот. Віковий канал - це канал, 

асоційований з первинним і служить для формування більш широкого 

каналу. Однією з причин вживання термінів «первинний» і «вторинний» є 



 

організація використання одного і того ж частотного діапазону безліччю 

бездротових мереж. 

Аналогічно специфікації 802.11n канал шириною 40 МГц складається з 

первинного каналу 20 МГц і вторинного каналу 20 МГц. Канал 80 МГц 

з стоїть первинного каналу 40 МГц (який включає первинний канал 20 МГц) 

і вторинного каналу 40 МГц. Це саме можна сказати і до каналів 160 МГц і 80 + 

80 МГц: вони складаються з первинного каналу 80 МГц і вторинного канала 80 

МГц. 

У всіх випадках первинний канал служить для виявлення несучої, що дозволяє 

гарантувати, що ні один з пристроїв не веде передачу. Пер первинних канали 40 і 

80 МГц повинні включати один первинний канал (під канал) 20 МГц, що 

необхідно для забезпечення співіснування в одному частотному діапазоні 

пристроїв різних специфікацій і сумісності з пристроями попередніх стандартів. 

 

 

Рис. 2.29 Зв'язок між первинними і вторинними каналами 

  

Специфікація 802.11ac так само, як і специфікація 802.11n , не 

дозволяє часткового перекриття каналів 20 МГц, оскільки це призводить до 

зна ве інтерференції сигналів і ускладнення методів організації співіснування. У 

специфікації 802.11ac існує кілька методів вибору каналів. Перш ніж почати 

використовувати канал, бездротова стан ція повинна виконати сканування всіх 

каналів, щоб знайти всі сусідні мережі. Якщо точка доступу починає працювати 

на каналі шириною 20 МГц, то цей канал не повинен перекриватися з вторинними 

каналами 20 або 40 МГц будь-яких сусідніх мереж, що працюють на каналах 

шириною 40, 80, 160 або 80 + 80 МГц. Якщо точка доступу, яка використовує 

канал шириною 40, 80, 160 або 80 + 80 МГц, визначає, що існують мережі, 

первинні канали 20 МГц яких перекриваються з її вторинним каналом 20 МГц, то 

вона повинна перемкнути ся на роботу в каналі шириною 20 МГц і / або змінити 

номер каналу. При виборі первинного каналу точка доступу, яка працює на каналі 

шириною 40, 80, 160 або 80 + 80 МГц, має переконатися, що він не 

перекривається з вторинний ним каналом 20 МГц сусідніх мереж з каналами 40, 

80, 160 або 80 + 80 МГц і / або вторинним каналом 40 МГц мереж з каналами 160 



 

або 80 + 80 МГц. Якщо виявиться, що точка доступу займає кілька або всі канали 

будь-яких зі Седнєв мереж, то вона повинна вибрати первинний канал так, щоб 

він збігався з первинним каналом жодній із сусідніх мереж. Якщо точка доступу 

переходить на використання іншого набору каналів або змінюється ширина 

використаного каналу, вона повідомляє про це асоційованим з нею клієнтам. 

Кадр фізичного рівня VHT 

На фізичному рівні НТ визначено три формату кадрів PLCP , кото риє може 

використовувати обладнання 802.1 In . У порівнянні з 802.11n фізичний рівень 

802.Пас простіше і визначає тільки один формат кадру (рис. 5.58). Цей формат 

має преамбулу, що складається з двох частин:  були фізичного рівня OFDM і 

преамбули фізичного рівня VHT , що дає їм змогу 802.1 lac працювати в 

змішаному режимі і забезпечувати сумісність з пристроями 802.11а і 802.1 In . 

Преамбула 802.11ac включає ряд навчальних полів ( trainingfield ). Перша 

частина преамбули (преамбула OFDM PHY ) включає поля L - STF ( Non -

 HT Short Training Field ), L - LTF ( Non - HT Long Training Field ) і L - SIG ( Non -

 HT Signal Field ). Поля L - STF і L - LTF дозволяють приймачу визначити початок 

передачі сигналу і синхронізувати таймери. Поле L - SIG несе інформацію про 

довжину кадру в байтах і використовується приймачем для обчислення тривалості 

передачі. 

 

Рис. 2.30 Формат кадру фізичного рівня VHT 

  

Наступна частина преамбули - це преамбула фізичного рівня VHT . Вона 

складається з полів VHT - SIG - A , VHT - STF , VHT - LTF і VHT - SIG -

 B . Поля VHT - SIG - A ( VHT Signal А) і VHT - SIG - B ( VHT Signal В) зрозумілі 

тільки пристроїв 802.11ac . Разом ці два поля використовуються для опису 

атрибутів кадру, таких як довжина кадру, ширина каналу, кількість достатньо 

міських потоків, розподіл просторових потоків при MU - MIM 0, модуляція і 

кодування, і іншої інформації, використовуваної при 

демо дуляціі кадру. Поле VHT - STF ( VHT Short Training Field ) дозволяє 

приймачу налаштуватися на прийом сигналу. Кількість полів VHT -

 LTF ( VHTLong Training Field ) в кадрі дорівнює кількості просторових 

потоків. Ці поля дозволяють приймачу обчислити багатопроменеві 

характеристики каналу і застосувати до них алгоритм MIM 0. Також вони 

використовуються функцією Beamforming в процесі оцінки каналу. 

Також, як і в специфікації 802.11n , швидкість передачі в 802.Пас за висить від 

кількості просторових потоків, ширини каналу, що використаних схем модуляції і 

сверточного кодування, тривалості захисного інтервалу. Однак на відміну від 



 

802.1 In , де існує 77 можливих комбінацій цих параметрів, в 802.11ac визначено 

тільки 10 комбінацій, обов'язковими з яких є з 0 по 7 (табл. 5.10). Ще одним 

спрощено в 802. Пас є використання всіма потоками, призначений ними одному 

користувачеві, що дорівнює модуляції ( Equal Modulation ). 

Таблиця 2.4 Значення MCS в 802.Нас 

Номер схеми MCS модуляція 

швидкість 

кодування 

0 BPSK 1/2 

1 QPSK 1/2 

2 QPSK 3/4 

3 16-QAM 1/2 

4 16-QAM 3/4 

5 64-QAM 2/3 

6 64-QAM 3/4 

7 64-QAM 5/6 

8 256-QAM 3/4 

9 256-QAM 5/6 

Фізичний рівень 802.11ac включає обов'язкову підтримку 

моду ляции BPSK , QPSK , 16- QAM , 64 QAM і додаткову підтримку 

моду ляции 256 QAM . На рис. 5.59 показано сигнальне сузір'я 256-

 QAM , обчислене ддя реального сигналу. 

Для боротьби з помилками в переданих кадрах в 802.1 lac використовуються 

дві схеми прямого виправлення помилок ( FEC ), аналогічні 

802.1 In : дво ічное сверточное кодування { Binary Convolutional Coding , ВСС) є 

основним, коди LDPC { Low - Density Parity Check ) -

 опциональнимі. Скоро сти кодування в 802. Нас аналогічні швидкостям 

кодування в 802.11n : 1/2, 2/3, 3/4 і 5/6. Захисний інтервал також не змінився: 

обов'язковий довгий захисний інтервал дорівнює 800 нс, опціональний 

укорочений захисний інтервал - 400 нс. 

Повний список швидкостей фізичного рівня 802.11ac досить об'єктний, тому в 

табл.  наведені тільки деякі з них. 

 

 



 

Таблиця 2.5 Швидкості передачі в 802.11ас 

Швидкості передачі, Мбіт / с, при скороченому GI і кількості просторових 

  потоків 1,2,3,8 

але  

заході

в 

схеми 

MCS 

Модуляці

я і 

швидкіст

ь 

кодуванн

я 

20 

МГц

, 

1 

х SS 

20 

МГц

, 

2х S

S 

20 

МГц

, 

3 

х SS 

20 

МГц

, 

8х S

S 

40 

МГц

, 

1 

х SS 

40 

МГц

, 

2х S

S 

40 

МГц

, 

3 

х SS 

40 

МГц, 

8 

х SS 

80 

МГц

, 

1 

х SS 

80 

МГц

, 

2 

х SS 

80 

МГц, 

3 

х SS 

80 

МГц, 

8 

х SS 

0 BPSK, 1/2 7.2 14.4 21.7 57.8 15.0 30.0 45.0 120.0 32.5 65.0 97.5 260.0 

1 QPSK, 1/2 14.4 28.9 43.3 

115.

6 30.0 60.0 90.0 240.0 65.0 

130.

0 195.0 520.0 

2 QPSK, 3/4 21.7 43.3 65.0 

173.

3 45.0 90.0 

135.

0 360.0 97.5 

195.

0 292.5 780.0 

3 
16-

QAM, 1/2 
28.9 57.8 86.7 

231.

1 
60.0 

120.

0 

180.

0 
480.0 

130.

0 

260.

0 
390.0 

1040.

0 

4 

16-

QAM, 3/4 43.3 86.7 

130.

0 

346.

7 90.0 

180.

0 

270.

0 720.0 

195.

0 

390.

0 585.0 

1560.

0 

 

5 

64-

QAM, 2/3 57.8 

115.

6 

173.

3 

462.

2 

120.

0 

240.

0 

360.

0 960.0 

260.

0 

520.

0 780.0 

2080.

0 

6 
64-

QAM, 3/4 
65.0 

130.

0 

195.

0 

520.

0 

135.

0 

270.

0 

405,

0 

1080.

0 

292.

5 

585.

0 
- 

2340.

0 

7 

64-

QAM, 5/6 72.2 

144.

4 

216.

7 

577.

8 

150.

0 

300.

0 

450.

0 

1200.

0 

325.

0 

650.

0 975.0 

2600.

0 

8 

256-

QAM, 3/4 86.7 

173.

3 

260.

0 

693.

3 

180.

0 

360.

0 

540.

0 

1440.

0 

390.

0 

780.

0 

1170.

0 

3120.

0 

9 
256-

QAM, 5/6 
- - 

288.

9 
- 

200.

0 

400.

0 

600.

0 

1600.

0 

433.

3 

866.

7 

1300.

0 

3466.

7 



 

  

Як видно з таблиці, для деяких схем MCS замість значення ско рости стоїть 

прочерк. Це пов'язано з тим, що в специфікації 

802.1 lac неяк до схем MCS позначені як « not valid » (недійсні). Правило 

визна розподілу дійсності схеми MCS наступне: кількість закодованихбітів, що 

припадають на один кодований потік, має бути цілим числом. Модуляція визначає 

кількість кодових бітів, що припадають на одну поднесущую. Наприклад, при 

модуляції 256 QAM в каналі 20 МГц на одну поднесущую доводиться 416 

кодових біт. При швидкості кодування 3/4, як в MCS 8, 416 кодових біт діляться 

на 104 блоку. При швидкості до дирования 5/6, як в MCS 9, 416 кодових біт не 

можуть ділитися на ціле число блоків (416/6 = 69,3). 

Розширення MIMO 

Технологія MIMO почала використовуватися в бездротових мережах, 

починаючи зі специфікації 802.11n . Нагадаємо, що MIMO є радіоантени 

технологією, в якій для передачі і прийому використовується безліч ан Тенн. В 

основі технології MIMO лежить просторове мультиплексування. У 

802.11n підтримується передача до чотирьох просторових потоків, які одночасно і 

незалежно один від одного передаються через безліч антен 

тільки одному пристрою. Така форма MIMO на зиваєтся одного 

користувача (Single - User MIMO , SU - MIMO ). До 

одностатеві зовательской формі MIMO в 802.11ac додана розрахована на багато 

користувачів форма MIMO ( Multi - User MIMO , MU - MIMO ) і кількість 

переданих просторових потоків збільшено до восьми (рис. 5.60). 

Технологія MU - MIMO може бути реалізована кількома способами. Найбільш 

часто використовувані - поділ за допомогою мультіплексірова ня з ортогональним 

частотним розділенням ( OFDMA ) і поділ по просторовим потокам за 

допомогою MIMO . Метод OFDMA  розуміє кількість, що різні 

поднесущие OFDM -сигнал віддаються різним користувачам. При цьому при 

встановленні з'єднання станція сповіщає клієнтів про на значення їм піднесуть 

щоб уникнути колізій. Така многопользова тельских технологія ефективна при 

великій кількості піднесуть і примі няется в даний час в системах WiMAX 802.16. 

Технологія розділення користувачів по просторовим потокам реалізується в 

специфікації 802. Пас допомогою MIMO . При цьому устрій ство, що здійснює 

багато користувачів передачу, має постійно оцінювати стан радіоканалу, 

вибираючи оптимальні канали зв'язку для кожного приймального пристрою. На 

рис. 5.61 показана схема передавача 802. Пас, яка реалізує технологію MU -

 MIMO з використанням коректив рующих кодів ВСС і LDPC . Блок просторового 

перетворення ( Spa tial Mapping ) виконує прив'язку просторово-часових потоків 

до трактах передачі. Дане перетворення виконується на основі аналізу 

просторових каналів передачі даних. Сформований сигнал для конкретного 

пристрою прив'язується до того тракту передачі (певним антен), на якому 

забезпечується найкраща зв'язок з цим пристроєм. 



 

У802.11ac підтримуєтьсяконфігурація downlink MU - MIMO ( DL - MU -

 MIM 0, спадна розрахована на багато користувачів форма MIM 0): точка доступу, 

що має безліч антен, одночасно передає незалежні потоки даних безлічі 

клієнтських пристроїв, що знаходяться в одному частотному діапазоні, а 

клієнтські пристрої одночасно отримують один або НЕ скільки просторово-

часових потоків від цієї точки доступу. Клієнтського пристрою при цьому не 

можуть одночасно передавати дані точки доступу, а роблять це послідовно один 

за одним. 

  

Рис. 2.31 Порівняння форм М1М0: 

а - SU - MIMO ; б - MU - MIM 0 

При використанні DL - MU - MIMO існують такі обмеження: 

• підтримується максимум чотири клієнтських пристрої;       

• кожному клієнтському пристрою може передаватися не більше чотирьох 

просторових потоків;      

• сумарна кількість просторових потоків, одночасно передаватися точкою 

доступу, не може перевищувати восьми.      

Використовуючи DL - MU - MIMO , точка доступу повинна постійно 

отримувати інформацію про стан каналів до клієнтів, що дозволяє зменшити 



 

межпользовательскую інтерференцію в результаті одночасної передачі безлічі 

потоків. Тому для реалізації DL-MU-MIMO специфікація 802.11ac використовує 

метод точної оцінки функції формування діаграм ми спрямованості, який отримав 

назву MU - Beamforming . Це дозволяє точці доступу обчислювати керуючі 

матриці і найбільш точно направляти випромінюється енергію в бік клієнтів.  

Конфігурація uplink MU - MIMO ( UL - MU - MIMO , висхідна багато для 

користувача форма MIM 0) в специфікації 802.11ac не підтримує ся в зв'язку зі 

складністю її реалізації. 

Формування діаграми спрямованості передавача 

У специфікації 802.Нас для обох форм MIMO ( SU - і MU - MIM 0) визначено 

тільки один варіант реалізації функції Beamforming , заснований ний на точній 

оцінці ( explicit beamforming ). Як вже було сказано раніше, це зроблено для 

забезпечення взаємодії між різними пристроями різних виробників. Функція 

формування діаграми спрямованості SU - MIMO дозволяє фокусувати енергію в 

бік одного клієнта. Функція формування діаграми спрямованості MU -

 MIM 0 дозволяє фокусувати енергію в напрямку кількох клієнтів. 

В основі функції Beamforming специфікації 802.Нас, як і 802.1 In , лежить 

використання «вивчають» кадрів ( sounding frame ). Процес обміну цими кадрами 

дозволяє передавача (формувачу променя) отримувати ін формацію про стан 

каналу до різних клієнтів (одержувачів променя). Для цього передавач відправляє 

приймачів довгі навчальні символи і очікує від них стислі керуючі матриці, 

обчислені на основі вивчення отриманих навчальних символів. Керуючі матриці 

вичісляются кожен раз при отриманні нових вимірів параметрів каналу. Так як у 

випадку MU - MIMO формування променів відбувається одночасно для декількох 

клієнтів, то використовується спеціальний протокол, який забезпечує їх 

впорядкований опитування. 

Протокол вивчення параметрів каналу ( Soundingprotocol ), запропонований 

для 802.Нас, працює наступним чином. Спочатку формувач 

променя ( beamformer ) передає кадр 

повідомлення VHT NDPA ( Null Data Packet Announcement ), який містить адресу 

передавача (точки доступу), адреси (або адреса в разі SU -

 MIMO ) передбачуваних одержувачів ( beamformee ) і порядковий номер, що 

ідентифікує цей кадр повідомлення . Метою відправлення цього кадру є 

повідомлення необхідних прийомних станцій про те, що вони повинні бути готові 

до формування кадру з керуючою матрицею. 



 

 

Рис. 2.32 Робота протоколу Sounding в конфігурації SU - MIMO 

  

Після інтервалу SIFS точка доступу відправляє «вивчає» 

кадр VHT NDP ( Null Data Packet ). На основі отриманого 

кадру VHT NDP приймальна станція вимірює параметри каналу і обчислює 

стислу керуючу матри цу, яку потім включає в свій 

звіт VHT Compressed Beamforming точки доступу. Кадр VHT NDP має такий же 

формат, як і кадр VHT , але при цьому в ньому відсутня поле даних, тому 

одержувачі для вимірювання параметрів каналу між ними і точкою доступу 

використовують тільки преамбулу кадру. 

 

Перша (АБО єдина в разі SU - MIMO ) станція-одержувач від спрямовує точки 

доступу кадр VHT Compressed Beamforming через інтервал SIFS після отримання 

кадру VHT NDP (рис. 5.62). 

 

Рис. 2.33 Робота протоколу Sounding в конфігурації MU - MIMO 

  

Якщо кадр повідомлення VHT NDPA містить безліч передбачуваних 

одержувачів, інші станції очікують, коли вони будуть опитані точкою доступу за 

допомогою кадру опитування Beamforming Report Poll з метою отримання 

стислих керуючих матриць (рис. 5.63). 

2.2.2. Технології підвищення продуктивності на МАС-підрівні 802.11ас        

 

Специфікація 802.11ac використовує загальний для всіх специфікацій 

фор мат кадр МАС, але з невеликими змінами: максимальний розмір поля «Тіло 



 

кадру» збільшено до 11454 байт, поле «Управління високою пропускною 

спроможністю» має два варіанти: НТ і VHT .  

Також невеликі зміни виконані в механізмах агрегації A - MSDU і A -

 MPDU , визначених у 802.1 In . Кадри MSDU , розмір кото яких менше 1500 байт, 

зазвичай агрегируются в кадр А - MSDU . Максимальний розмір кадру А -

 MSDU в специфікації 802.1 lac збільшений з 7935 байт до 11454 байт. Кадри А -

 MSDU инкапсулируются в MPDU . Кадри MPDU аг регіруются в A -

 MPDU . Максимальний розмір кадру A - MPDU в специфи кации 802.Пас 

збільшений з 65535 байт до 1048575 байт. Іншою відмінністю від 

802.1 In , крім збільшення розміру агрегованих кадрів, є те, що всі кадри 

802.1 lac передаються в форматі A - MPDU (рис. 5.64). Навіть якщо передається 

тільки один кадр MPDU , він все одно передається в форматі 

агрегованого MPDU . Це пов'язано з тим, що для опису високих 

ско зростання передачі, які визначені в 802.1 lac , потрібна більша 

кількіст ство бітів. Для того щоб не збільшувати довжину преамбули кадру 

физиче ського рівня 802.Пас в поле VHT - SIG - B довжина кадру вказується не в 

байтах, як в преамбулах кадрів фізичного рівня 802.1 la / п, а в 

символах OFDM . Оскільки роздільник MPDU ( MPDU delimiter ) кадру A -

 MPDU містить інформацію про довжину кадру в байтах, то 802.1 lac вимагає, 

щоб кожен кадр передавався в форматі A - MPDU , забезпечуючи, таким чином, 

інформацію про довжину кадру в байтах.       

Істотні зміни внесені в МАС-підрівень 802. Пас для 

забезпе чення співіснування пристроїв 802.11а / п / ас в одному частотному 

діапа зоні і доступу до середовища передачі з широкими каналами. 

 

2.2.3 Механізми захисту та співіснування при роботі в мережі з пристроями 

802.11а /n        

 

Оскільки специфікація 802.11ac включає нові методи організації 

високошвидкісної передачі даних, кадри, передані пристроями 802.Пас, 

«незрозумілі» обладнанню 802.11a /n, що працює в діапазоні 5 ГГц. У 

специфікації 802.11ac існує кілька механізмів організації співіснування, основним 

з яких є механізм, роз ряющий підхід, визначений в 

802.11n : використання преамбули кадру фізичного рівня, що складається з двох 

частин. 



 

 

Рис. 2.34 Режими роботи обладнання 802.11ас D - Link 

Наявність преамбули OFDM в кадрі фізичного рівня 802.11ac  пристроїв 

802.11a / n дозволяє визначити початок передачі, обчислити її тривалість за 

допомогою поля L - SIG і встановити свої вектори NAV . Таким чином, пристрої 

802.11a / п можуть уникнути передачі кадрів одновремен але з пристроями 

802.11ас. 

У специфікації 802.11n був визначений формат HT -

 greenfield , підтримує живу роботу тільки з обладнанням 802.1 In . Однак в 

реальних мережах використовується в основному змішаний режим, що забезпечує 

сумісність з пристроями попередніх специфікацій. Тому в специфікації 802.11 ас 

формат « greenfield » не було визначено. З метою забезпечення 

гнучкості налаштувань в програмному забезпеченні устаткування 802.Нас D -

 Link реалізована підтримка режимів «802.1 lac only », 

« Mixed 802.11ac and 802.11n » і « Mixed 802.11ac , 802.11n and 802.11а» (рис. 5.65 

). 

Захист і динамічне виділення каналів 

У діапазоні 5 ГГц існує достатня кількість каналів шириною 20 і 40 МГц і щоб 

уникнути повного або часткового перекриття між зі Седнєв мережами можна 

просто вибрати різні канали. При використанні каналів 80 і 160 МГц це стає 

зробити важче. Також складніше стає вибрати загальний для всіх перекриваються 

мереж первинний канал. 

У разі коли точка доступу 802.Пас працює на каналі шириною 80 або 160 

МГц, а первинні канали 20 МГц сусідніх мереж 802.11a /n перекриває з будь-яким 

з підканалів всередині цього широкого каналу, виникає проблема уникнення 

одночасної передачі з сусідніми станціями. 

Для вирішення цієї проблеми, треба відповісти на три питання. 



 

• Як станція (точка доступу або клієнт), яка хоче почати роботу на каналі 

шириною 80 або 160 МГц, попередить станції 802.11a / п, щоб вони припинили 

передачу на час, необхідний для передачі кадрів в режимі 802.11 ас?     

• Як станція 802.11ac дізнається, що канал 80 або 160 МГц повністю вільний 

від передач інших пристроїв?     

• Як можна оптимізувати використання смуги пропускання, якщо, наприклад, 

пристрої 802.11а / п займають для передачі тільки смугу шириною 20 МГц каналу 

80 МГц?     

Щоб вирішити ці проблеми, в специфікації 802.11ас розширені 

можливості функції clear channel assessment ( CCA ) у вторинному каналі і 

з'явився механізм роботи з динамічної пропускною здатністю. 

Для того щоб повідомити станції стандартів 802.11а/n про початок 

пере дачі, станція 802.11ас використовує розширений 

механізм RTS / CTS . На пам'ятаємо, що початковий стандарт 802.11 визначив 

механізм RTS / CTS для вирішення проблеми прихованих вузлів. Згодом 

кадри CTS стали користуватися для управління доступом до середовища передачі 

при наявності в мережі пристроїв застарілих 

стандартів. Кадри RTS і CTS використовуються тільки для управління доступом 

до мережі. Їх можна передавати на низьких швидкостях, тому вони будуть 

отримані і зрозумілі усіма станціями мережі. 

 

У 802.11ac механізм RTS / CTS модифікований таким чином, що він надає 

інформацію про доступною смузі пропускання ( bandwidth signaling ). Розглянемо 

приклад обміну кадрами RTS / CTS . Припустимо, що станція 802.11ас хоче 

передати кадр даних і використовувати для передачі канал шириною 80 

МГц. Спочатку вона перевіряє чи вільний канал, виконуючи 

функцію clear channel assessment ( CCA ). Далі, якщо середовище вільна, станція 

паралельно відправляє однакові кадри RTS в форматі 802.11а PPDU в кожен з 20-

мегагерц підканалів каналу 80 МГц. Залежно від ширини каналу 802.Нас може 

одночасно передаватися два (40 МГц), чотири (80 МГц) або вісім (160 МГц) 

кадрів RTS . Відправляючи безліч кадрів RTS , станція очікує, що кожне сусіднє 

пристрій (802.11a /n або 802.11ас) зможе отримати кадр RTS в своєму первинному 

каналі. Для того щоб зробити протокол більш надійним, в кадрі RTS відправник 

вказує ширину свого каналу (20, 40, 80, 160 або 80 + 80 МГц). Для цього в 

кадрі RTS перший біт МАС-адреси передавача змінюється з індивідуального на 

груповий, а Ськремблірованний послідовність кадру фізичного рівнів ня 802.11а, 

в який поміщається RTS , кодує ширину каналу. 



 

 

Рис. 2.35 Розширений механізм RTS / CTS при відсутності інтерференції (а) і при 

інтерференції (б) 

 

Перш ніж відповісти кадром CTS , кожен одержувач протягом 

інтервалу PIFS прослуховує середу (виконує функцію ССА) у всіх вторинних 

каналах того каналу, ширина якого вказана в кадрі RTS , в нашому примі ре - 

всередині каналу шириною 80 МГц. Зміни, зроблені в 

специфікації 802.11ac , дозволяють функції ССА краще визначати наявність 

сусідніх мереж у вторинних каналах в порівнянні зі специфікацією 802.11n . 

Одержувач відповідає кадром CTS тільки в вільних підканалах. У 

ка дере відповіді він повідомляє відправнику загальну смугу пропускання вільних 

каналів (доступну ширину каналу). Аналогічно 

кадрам RTS кадри CTS відправляються в форматі фізичного рівня 802.11а і 

дублюються у всіх вільних підканалах 20 МГц. 

Якщо все підканали 20 МГц виявилися вільними, станція 802.Пас відправляє 

кадр даних, використовуючи всю смугу пропускання каналу 80 МГц (рис. 

5.66, а). Якщо якісь підканали виявилися зайняті, станція 802.11ac передає дані 

тільки через доступну для використання частина каналу 80 МГц (рис. 

5.66, б). Одержувач відправляє кадр блочного 

підтвердження Block Ack , продубльований у всіх вільних підканалах. 

Зайнятість підканалів призводить до того, що смуга пропускання може 

скоротитися до 40 або 20 МГц. Однак незважаючи на це, станція 802.11ac все 

одно має можливість передати дані нехай і на зменшеній смузі пропускання. Ця 

функція станцій 802.11ac називається робота з динамічною смугою 

пропускання ( dynamic bandwidth operation ). Альтернативним варіантом є робота 

зі статичної пропускною здатністю ( static bandwidth operation ). У цьому 

випадку одержувач відповідає кадром CTS тільки в тому випадку, якщо весь 



 

канал вільний. Якщо хоч один з підканалів зайнятий, абонент не 

відправляє кадр CTS , і відправник повинен знову почати процедуру доступу до 

ка налу. Відправник зможе передати кадр тільки в тому випадку, якщо всі 

під канали виявляться вільними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Налаштування програми WPA  



 

 

Можливість налаштування WPA в Windows XP з'являється з установкою 

Service Pack версії 2 (або ж відповідними оновленнями, що лежать на сайті 

Microsoft).  

 

Рис.2.1. Вікно властивостей бездротового адаптера 

 

Service Pack 2 сильно розширює функції та зручність налаштувань 

бездротової мережі. Хоча основні елементи меню не змінилися, але до них 

додалися нові. 

Налаштування шифрування здійснюється стандартним чином: спочатку 

вибираємо значок бездротового адаптера, далі тиснемо кнопку Властивості.  



 

 

Рис.2.2. Вкладка бездротові мережі 

 

Переходимо на закладку Безпровідні мережі і вибираємо, яку мережу 

будемо налаштовувати (зазвичай вона одна). Тиснемо Властивості. 

 

Рис. 2.3. Вікно властивості 

 

У вікні вибираємо WPA-None, тобто WPA з наперед заданими ключами 

(якщо вибрати Сумісна, то ми включимо режим установки WEP шифрування, 

який вже був описаний вище). 



 

http://www.ixbt.com/comm/prac-lan/3/34.png 

Рис.2.4. Вікно властивості 

 

Вибираємо AES або TKIP (якщо всі пристрої в мережі підтримують AES, то 

краще вибрати його) і вводимо два рази (другий в поле підтвердження) WPA-

ключ. Бажано якийсь довгий і важко підбирається. 

Після натискання на Ok настройку WPA шифрування також можна вважати 

закінченою. У висновку пару слів про який з'явився з Service Pack 2 майстра  

 

Рис.2.5. Налаштування бездротової мережі. 

 

У властивостях мережевого адаптера вибираємо кнопку Бездротові мережі.  

http://www.ixbt.com/comm/prac-lan/3/34.png


 

 

Рис.2.6. Властивості адаптера 

 

У вікні - тиснемо на Встановити бездротову мережу.  

 

Рис.2.7.Майстер бездротової мережі 

 

Тут нам розповідають, куди ми потрапили. Тиснемо Далі. 

 



 

 

Рис.2.8. Майстер бездротової мережі 

Вибираємо Встановити бездротову мережу. (Якщо вибрати Додати, то 

можна створити профілі для інших комп'ютерів в тій же бездротової мережі). 

 

Рис.2.9. Майстер бездротової мережі 

 

У вікні встановлюємо SSID мережі, активуємо, якщо можливо, WPA 

шифрування і вибираємо спосіб введення ключа. Генерацію можна надати 

операційній системі або ввести ключі вручну. Якщо вибрано перше, то далі 

вискочить віконце з пропозицією ввести потрібний ключ (або ключі). 



 

 

Рис.2.10.Вікно вибору способу установки мережі 

 

Далі пропонується два способи збереження установок бездротової мережі. У 

текстовому файлі, для подальшого ручного введення на інших машинах. 

Збереження профілю на USB-флешці, для автоматичного введення на інших 

машинах з Windows XP з інтегрованим Service Pack версії 2. 

 

Рис.2.11. Збереження параметрів у флеш-пам'ять 

 

Якщо обраний режим збереження на Flash, то в наступному вікні 

запропонують вставити Flash-носій і вибрати його в меню.  



 

 

Рис.2.12. Установка завершена 

 

 

Рис.2.13. Параметри налаштованої мережі 

 

Якщо було вибрано ручне збереження параметрів, то після натискання 

кнопки надрукуватибуде виведений текстовий файл з параметрами налаштованої 

мережі. Звертаю увагу, що генерується випадковий і довгі (тобто хороший) ключі, 

але в якості алгоритму шифрування використовується TKIP. Алгоритм AES 

можна пізніше включити вручну в налаштуваннях, як було описано вище. 

 

2.4 Шифрування трафікуWPAPSK/WPA-2 PSK 



 

 

Будь-яка точка доступу дозволяє включити режим шифрування трафіку, що 

передається по бездротовій мережі. Шифрування трафіку приховує дані 

користувачів мережі і сильно ускладнює зловмисникам розкодування даних, 

переданих по зашифрованою мережі. Методів шифрування існує кілька, 

найпоширеніші з яких WEP і, більш захищені, WPA, WPA-2 і WPA-3. Метод 

шифрування WEP за сучасними мірками недостатньо стійкий, тому в сучасних 

точках доступу стандарту 802.11g вже використовується поліпшений метод 

кодування WPA. Розглянемо налаштування WPA шифрування.В панелі 

управління точки доступу включите режим «WPA-PSK» (краще «WPA2-PSK»), 

іноді можуть бути підрежими з них потрібно вибирати персональний або 

спрощений, так як інші можуть не працювати у вашій мережі без виділеного 

сервера . 

 

Рис.2.14. Налаштування режиму WPA-PSK в точці доступу 

 

Всі адаптери Wi-Fi налаштовуються аналогічним чином. А саме, на 

кожному комп'ютері / ноутбуці у властивостях «бездротового підключення до 



 

мережі» вибирайте в перевірку справжності «WPA-PSK» і шифрування даних 

«AES» або «TKIP», в залежності від обраного в точці доступу шифрування. 

 

Рис.2.15 Налаштування мережевого адаптера в режим WPA-PSK 

 

Крок 1 Відкрийте веб-браузер, наберіть IP-адреса маршрутизатора 

(http://tplinklogin.net/за замовчуванням) в адресному рядку і натисніть Enter. 

 

Рис.2.16. Вікно браузера 

 

Крок 2 Введіть ім'я користувача і пароль на сторінці авторизації, за 

замовчуванням ім'я користувача і пароль: admin. 

 

 

http://tplinklogin.net/


 

Рис.2.17 Сторінка авторизації 

 

Крок 3. В меню зліва виберіть Wireless (Бездротовий зв'язок) -> Wireless 

Settings (Настройки бездротових мереж), відкриється вікно налаштування 

бездротових мереж. 

 

Рис.2.18. Вікно налаштування бездротової мережі 

 

Ідентифікатор SSID (ім'я бездротової мережі): задайте нове ім'я для вашої 

бездротової мережіКанал: 1, 6 або 11 підійдуть краще, ніж Auto (Авто). 

Поставте галочку в полях "Enable Wireless Router Radio" ( "Увімкнути 

бездротовий маршрутизатор") і "Enable SSID Broadcast" ( "Включити мовлення 

SSID"). 

Крок 4. Натисніть Save (Зберегти) для збереження налаштувань. 

Примітка: Після натискання кнопки Save (Зберегти), з'являється 

повідомлення "Щоб змінити настройки для бездротової мережі почнуть 

працювати тільки після перезавантаження комп'ютера, будь ласка, натисніть тут, 

щоб перезавантажити комп'ютер зараз". Вам не потрібно перезавантажувати 

маршрутизатор, поки ви не завершите всі настройки бездротової мережі. 

Крок 5 У меню зліва виберіть Wireless (Бездротовий зв'язок) -> Wireless 

Security (Безпека бездротової мережі), з правого боку включите опцію WPA - PSK 

/ WPA 2 PSK. 



 

 

Рис.2.19. Налаштування WPA-PSK 

 

Version (Версія): WPA - PSK або WPA 2 PSK 

Encryption (Шифрування): TKIP або AES 

PSK Password (Попередньо виданий ключ): вкажіть пароль (довжина 

попередньо виданого ключа від 8 до 63 символів.) 

Крок 6 Натисніть Save (Зберегти) для збереження налаштувань. 

Крок 7 У меню зліва виберіть Systems Tools (Службові програми) -> Reboot 

(Перезавантаження). Перезавантажте маршрутизатор для того, щоб настройки 

вступили в силу. 

 

 

Рис.2.20 Службові програми 

 

2.5 Шифрування трафіку WPA-3 PSK 

 

WPA3-PSK (Wi-Fi Protected Access) - алгоритм безпеки, що забезпечує 

захист даних в бездротових мережах Wi-Fi. Відноситься до режиму WPA3-

Personal, який входить до складу третьої версії набору протоколів WPA3. 

Розроблено WPA3 організацією Wi-Fi Alliance і оголошений про випуск в 2018 



 

році. Новий протокол прийшов на зміну WPA2, представленого ще в 2004 році. 

Основна ідея впровадження нового протоколу WPA3 - усунення концептуальних 

недоробок протоколу WPA2, і зокрема, захист від атак з перевстановлення ключа 

(Key Reinstallation Attacks, KRACK). Протокол WPA3 володіє більш високим 

рівнем безпеки, в порівнянні з WPA2. 

WPA3 передбачає два режими роботи WPA3-Personal і WPA3-Enterprise. 

WPA3-Personal (WPA3-PSK) забезпечує 128-бітове шифрування даних, а 

WPA3-Enterprise (Suite B) 192-бітове. 

OWE (Opportunistic Wireless Encryption) - метод шифрування для посилення 

захисту та конфіденційності користувачів при підключенні до відкритих 

(публічних) мереж Wi-Fi. 

Для зручності і сумісності з поточними мобільними пристроями також 

передбачений змішаний режим WPA2 / WPA3. Нові протоколи захисту працюють 

не тільки на окремих інтернет-центрах, але і в рамках Wi-Fi-системи з безшовним 

роумінгом. 

Налаштування WPA3-PSK і OWE доступна в веб-конфігураторі Кінетика на 

сторінці "Домашня мережа" в налаштуваннях бездротової мережі Wi-Fi. 



 

 

Рис. 2.21 Налаштування WPA 3 

 

WPA3 передбачає два режими роботи WPA3-Personal і WPA3-Enterprise. 

WPA3-Personal. Найважливіша зміна в протоколі WPA3, це використання 

нового методу одночасної рівноправній аутентифікації SAE (Simultaneous 

Authentication of Equals), що надає додатковий захист від брутфорс-атак. SAE 

повинен замінити простий метод обміну загальними ключами PSK (Pre-Shared 

Key), який використовується в WPA2. Завдання SAE максимально захистити 

процес установки з'єднання від хакерських атак. SAE працює на підставі 

припущення про рівноправність пристроїв. Будь-яка зі сторін може відправити 

запит на з'єднання, і потім вони починають незалежно відправляти засвідчує їх 

інформацію, замість простого обміну повідомленнями по черзі, як у випадку з 

методом обміну ключами PSK. У SAE застосовується спеціальний варіант 

встановлення зв'язку (dragonfly handshake), який використовує криптографію для 

запобігання вгадування пароля зловмисником. 

Крім вищесказаного, SAE використовує метод прямої секретності (perfect 

forward secrecy, PFS) для додаткового посилення безпеки, якого не було в PSK. 

Припустимо, зловмисник отримує доступ до зашифрованих даних, які 

маршрутизатор відправляє і отримує з Інтернету. Раніше атакуючий міг зберегти 

ці дані, а потім, в разі успішного підбору пароля, розшифрувати їх. З 



 

використанням SAE при кожному новому з'єднанні встановлюється новий 

шифрує пароль, і якщо хакер в якийсь момент проникне в мережу, він зможе 

вкрасти тільки пароль від даних, переданих після цього моменту.Детально метод 

аутентифікації SAE описаний в стандарті IEEE 802.11-2016. 

WPA3-Enterprise. Даний режим роботи призначений для використання в 

установах, в яких пред'являються найвищі вимоги до безпеки та конфіденційності 

інформації. WPA3-Enterprise (Suite B) забезпечує 192-бітове шифрування даних. 

OWE (Opportunistic Wireless Encryption) є розширенням стандарту IEEE 

802.11, схожим з SAE. OWE забезпечує безпеку даних, переданих по незахищеній 

мережі, за рахунок їх шифрування. При цьому, від користувачів не потрібно 

якихось додаткових дій і введення паролів для підключення до мережі. 

Багато атаки, що відбуваються у відкритій мережі, відносяться до пасивних. 

Коли до мережі підключається багато клієнтів, зловмисник може зібрати дуже 

багато даних, просто фільтруючи проходить повз інформацію. 

OWE використовує опортуністична шифрування, певне в стандарті RFC 

8110, щоб захищатися від пасивного підслуховування. Воно також запобігає атаки 

з ін'єкцією пакетів, коли зловмисник намагається порушити роботу мережі, 

створюючи і передаючи особливі пакети даних, що виглядають, як частина 

нормальної роботи мережі. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізовано… 

Досліджено.. 

Виокремлено…. 

 

 

4 ОХОРАНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Загальний стан речей. 



 

1. Інструкція з охорони праці є основним документом, що встановлює для 

робітників правила поведінки на виробництві та вимоги безпечного виконання 

робіт. 

2. Знання Інструкції з охорони праці обов'язково для робітників усіх 

розрядів і груп кваліфікації, а також їх безпосередніх керівників. 

3. Адміністрація об'єкта робіт (далі - Об'єкту) зобов'язана створити на 

робочому місці умови, що відповідають правилам з охорони праці, забезпечити 

робітників засобами захисту та організувати вивчення ними цієї Інструкції з 

охорони праці. 

На кожному об'єкті повинні бути розроблені і доведені до відома всього 

персоналу безпечні маршрути проходження по території Об'єкту до місця роботи і 

плани евакуації на випадок пожежі та аварійної ситуації. 

4. Кожен працівник зобов'язаний: 

дотримуватися вимог цієї Інструкції; 

негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику, а при його 

відсутності - керівника вищого рівня про нещасний випадок, і про всі помічені 

ним порушення вимог інструкції, а також про несправності споруд, обладнання та 

захисних пристроїв; 

пам'ятати про особисту відповідальність за недотримання вимог техніки 

безпеки; 

містити в чистоті і порядку робоче місце і обладнання; 

забезпечувати на своєму робочому місці збереження засобів захисту, 

інструменту, пристосувань, засобів пожежогасіння і документації з охорони праці. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати розпорядження, що суперечать вимогам цієї 

Інструкції та "Міжгалузеві правила по охороні праці (правила безпеки) при 

експлуатації електроустановок" ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00). 

Будь-який комп'ютер є електроприладом і являє собою потенційну загрозу. 

Тому при роботі з комп'ютером необхідно дотримуватися вимог безпеки. 

Перед початком роботи слід переконатися в справності електропроводки, 

вимикачів, штепсельних розеток, за допомогою яких обладнання включається в 



 

мережу, наявності заземлення комп'ютера і його працездатності. Неприпустимо 

використання неякісних і зношених компонентів в системі електропостачання, а 

також їх сурогатних замінників: розеток, подовжувачів, перехідників, трійників. 

Неприпустимо самостійно модифікувати розетки для підключення вилок, 

відповідних іншим стандартам. Електричні контакти розеток не повинні відчувати 

механічних навантажень, пов'язаних з підключенням масивних компонентів 

(адаптерів, трійників і т. П.). Всі кабелі живлення і проводи повинні 

розташовуватися з заднього боку комп'ютера і периферійних пристроїв. Їх 

розміщення в робочій зоні користувача неприпустимо. 

Забороняється проводити будь-які операції, пов'язані з підключенням, 

відключенням або переміщенням компонентів комп'ютерної системи без 

попереднього відключення живлення. Комп'ютер не слід встановлювати поблизу 

електронагрівальних приладів і систем опалення. Неприпустимо розміщувати на 

системному блоці, моніторі і периферійних пристроях сторонні предмети: книги, 

листи паперу, серветки, чохли для захисту від пилу. Це призводить до постійного 

або тимчасового заблокувати вентиляційні отвори. Забороняється впроваджувати 

сторонні предмети в експлуатаційні або вентиляційні отвори компонентів 

комп'ютерної системи. 

Деякі складові частини комп'ютерів здатні зберігати високу напругу 

протягом тривалого часу після 

Особливості електроживлення системного блоку. Всі компоненти 

системного блоку отримують електроенергію від блоку живлення. Блок живлення 

ПК - це автономний вузол, що знаходиться у верхній частині системного блоку. 

Правила техніки безпеки не забороняють розкривати системний блок, наприклад 

при встановленні додаткових внутрішніх пристроїв або їх модернізації, але це не 

відноситься до блоку живлення. Блок живлення комп'ютера - джерело підвищеної 

пожежо-небезпеки, тому розтину і ремонту він підлягає тільки в спеціалізованих 

майстернях. Блок живлення має вбудований вентилятор і вентиляційні отвори. У 

зв'язку з цим в ньому неминуче накопичується пил, яка може призвести до 

короткого замикання. Рекомендується періодично (один - два рази на рік) за 



 

допомогою пилососа видаляти пил з блоку живлення через вентиляційні отвори 

без розтину системного блоку. 

Система гігієнічних вимог. Тривала робота з комп'ютером може призводити 

до розладів стану здоров'я. Короткочасна робота з комп'ютером, встановленим з 

грубими порушеннями гігієнічних норм і правил, призводить до підвищеного 

стомлення. Шкідливий вплив комп'ютерної системи на організм людини є 

комплексним. Параметри монітора впливають на органи зору. Обладнання 

робочого місця впливає на органи опорно-рухової системи. Характер 

розташування обладнання в комп'ютерному класі і режим його використання 

впливає як на загальне психофізіологічний стан організму, так і їм органи зору. 

Вимоги до відеосистеми. У минулому монітор розглядали в основному як 

джерело шкідливих випромінювань, що впливають насамперед на очі. Сьогодні 

такий підхід вважається недостатнім. Крім шкідливих електромагнітних 

випромінювань (які на сучасних моніторах знижені до порівняно безпечного 

рівня) повинні враховуватися параметри якості зображення, а вони визначаються 

не тільки монітором, але і графічним адаптером, тобто всієї відеосистеми в 

цілому. 

На робочому місці монітор повинен встановлюватися таким чином, щоб 

виключити можливість відбиття від його екрану в сторону користувача джерел 

загального освітлення помещенія.Расстояніе від екрану монітора до очей 

користувача має становити від 50 до 70 см. Не треба прагнути відсунути монітор 

якнайдалі від очей, побоюючись шкідливих випромінювань (з побутового досвіду 

спілкування з телевізором), тому що для ока важливий також кут огляду найбільш 

характерних об'єктів. Оптимально, розміщення монітора на відстані 1,5 D від очей 

користувача, де D - розмір екрану монітора, який вимірюється по діагоналі. 

Порівняйте цю рекомендацію з величиною 3 ... 5 D, рекомендованої для 

побутових телевізорів, і зіставте розміри символів на екрані монітора (найбільш 

характерний об'єкт, що вимагає концентрації уваги) з розмірами об'єктів, 

характерних для телебачення (зображення людей, споруд, об'єктів природи). 

Підвищений відстані від очей до монітора призводить до надмірного 



 

навантаження органів зору, позначається на скруті переходу від роботи з 

монітором до роботи з книгою і проявляється в передчасному розвитку 

далекозорості. 

Важливим параметром є частота кадрів, яка залежить від властивостей 

монітора, відеоадаптера та програмних налаштувань відеосистеми. Для роботи з 

текстами мінімально допустима частота кадрів 72 Гц. Для роботи з графікою 

рекомендується частота кадрів від 85 Гц і вище. 

Вимоги до відеосистеми. У минулому монітор розглядали в основному як 

джерело шкідливих випромінювань, що впливають насамперед на очі. Сьогодні 

такий підхід вважається недостатнім. Крім шкідливих електромагнітних 

випромінювань (які на сучасних моніторах знижені до порівняно безпечного 

рівня) повинні враховуватися параметри якості зображення, а вони визначаються 

не тільки монітором, але і графічним адаптером, тобто всієї відеосистеми в 

цілому. 

На робочому місці монітор повинен встановлюватися таким чином, щоб 

виключити можливість відбиття від його екрану в сторону користувача джерел 

загального освітлення приміщення. Відстань від екрану монітора до очей 

користувача має становити від 50 до 70 см. Не треба прагнути відсунути монітор 

якнайдалі від очей, побоюючись шкідливих випромінювань (з побутового досвіду 

спілкування з телевізором), тому що для ока важливий також кут огляду найбільш 

характерних об'єктів. Оптимально, розміщення монітора на відстані 1,5 D від очей 

користувача, де D - розмір екрану монітора, який вимірюється по діагоналі. 

Порівняйте цю рекомендацію з величиною 3 ... 5 D, рекомендованої для 

побутових телевізорів, і зіставте розміри символів на екрані монітора (найбільш 

характерний об'єкт, що вимагає концентрації уваги) з розмірами об'єктів, 

характерних для телебачення (зображення людей, споруд, об'єктів природи). 

Підвищений відстані від очей до монітора призводить до надмірного 

навантаження органів зору, позначається на скруті переходу від роботи з 

монітором до роботи з книгою і проявляється в передчасному розвитку 

далекозорості. 



 

Важливим параметром є частота кадрів, яка залежить від властивостей 

монітора, відеоадаптера та програмних налаштувань відеосистеми. Для роботи з 

текстами мінімально допустима частота кадрів 72 Гц. Для роботи з графікою 

рекомендується частота кадрів від 85 Гц і вище. 

Вимоги до робочого місця. У вимоги до робочого місця входять вимоги до 

робочого столу, посадкового місця (стільця, крісла), підставки для рук і ніг. 

Незважаючи на гадану простоту, забезпечити правильне розміщення елементів 

комп'ютерної системи і правильну посадку користувача надзвичайно важко. 

Повне рішення проблеми вимагає додаткових витрат, порівнянних по величині з 

вартістю окремих вузлів комп'ютерної системи, тому в побуті і на виробництві 

цими вимогами часто нехтують. 

Монітор повинен бути встановлений прямо перед користувачем і не 

вимагати повороту голови або корпусу тіла. 

Робочий стіл і посадочне місце повинні мати таку висоту, щоб рівень очей 

користувача знаходився трохи вище центру монітора. На екран монітора слід 

дивитися зверху вниз, а не навпаки. Навіть короткочасна робота з монітором, 

встановленим занадто високо, призводить до стомлення шийних відділів хребта. 

Якщо при правильній установці монітора щодо рівня очей з'ясовується, що 

ноги користувача не можуть вільно лежати на підлозі, слід встановити підставку 

для ніг, бажано похилу. Якщо ноги не мають надійної опори, це неодмінно веде 

до порушення постави і стомлення хребта. Зручно, коли комп'ютерні меблі (стіл і 

робоче крісло) мають кошти для регулювання по висоті. У цьому випадку 

простіше домогтися оптимального положення. 

Клавіатура повинна бути розташована на такій висоті, щоб пальці рук 

розташовувалися на ній вільно, без напруги, а кут між плечем і передпліччям 

складав 100 ° - 110 °. Для роботи рекомендується використовувати спеціальні 

комп'ютерні столи, які мають висувні полички для клавіатури. При тривалій 

роботі з клавіатурою можливо стомлення сухожиль кистьового суглоба. Відомо 

важке професійне захворювання - кистьовий тунельний синдром, пов'язаний з 

неправильним положенням рук на клавіатурі. Щоб уникнути надмірних 



 

навантажень на кисть бажано надати робоче крісло з підлокітниками, рівень 

висоти яких, заміряний від статі, збігається з рівнем висоти розташування 

клавіатури. 

При роботі з мишею рука не повинна перебувати у висячому положенні. 

Лікоть руки або хоча б зап'ясті повинні мати тверду опору. Якщо передбачити 

необхідне розташування робочого столу і крісла важко, рекомендується 

застосувати килимок для миші, що має спеціальний опорний валик. Нерідкі 

випадки, коли в пошуках опори для руки (зазвичай правої) розташовують монітор 

збоку від користувача (відповідно, зліва), щоб він працював впівоберта, спираючи 

лікоть або зап'ясті правої руки об стіл. 

 

4.1 Вимоги до електробезпеки 

 

При користуванні засобами обчислювальної техніки і периферійним 

обладнанням кожен працівник повинен уважно і обережно поводитися з 

електропроводкою, приладами і апаратами і завжди пам'ятати, що нехтування 

правилами безпеки загрожує і здоров'ю, і життя людини 

Щоб уникнути ураження електричним струмом необхідно твердо знати і 

виконувати наступні правила безпечного користування електроенергією: 

1. Необхідно постійно стежити на своєму робочому місці за справним 

станом електропроводки, вимикачів, штепсельних розеток, за допомогою яких 

обладнання включається в мережу, і заземлення. При виявленні несправності 

негайно знеструмити електрообладнання, оповістити адміністрацію. Продовження 

роботи можливо тільки після усунення несправності. 

2. Щоб уникнути пошкодження ізоляції проводів і виникнення коротких 

замикань не вирішується: 

а) вішати що-небудь на дроти; 

б) зафарбовувати і білити шнури і дроти; 

в) закладати дроти і шнури за газові і водопровідні труби, за батареї 

опалювальної системи; 



 

г) висмикувати вилку з розетки за шнур, зусилля повинен бути доданий до 

корпусу вилки. 

3. Для виключення ураження електричним струмом забороняється: 

а) часто вмикати і вимикати комп'ютер без необхідності; 

б) торкатися до екрану і до тильної сторони блоків комп'ютера; 

в) працювати на засобах обчислювальної техніки і периферійному 

обладнанні мокрими руками; 

г) працювати на засобах обчислювальної техніки і периферійному 

обладнанні, мають порушення цілісності корпусу, порушення ізоляції проводів, 

несправну індикацію включення живлення, з ознаками електричної напруги на 

корпусі  

д) класти на засоби обчислювальної техніки і периферійному обладнанні 

сторонні предмети. 

3. Забороняється під напругою очищати від пилу і забруднення 

електроприлади. 

4. Забороняється перевіряти працездатність електроустаткування в 

непристосованих для експлуатації приміщеннях із струмопровідними підлогами, 

сирих, що не дозволяють заземлити доступні металеві частини. 

5. Ремонт електроапаратури проводиться тільки фахівцями-техніками з 

дотриманням необхідних технічних вимог. 

6. Неприпустимо під напругою проводити ремонт засобів обчислювальної 

техніки і переферійного обладнання. 

7. Щоб уникнути ураження електричним струмом, при користуванні 

електроприладами не можна торкатися одночасно будь-яких трубопроводів, 

батарей опалення, металевих конструкцій, з'єднаних з землею. 

8. При користуванні елетроенергіі в сирих приміщеннях дотримуватися 

особливої обережності. 

9. При виявленні обірваного проводу необхідно негайно повідомити про це 

адміністрацію, вжити заходів по виключенню контакту з ним людей. Дотик до 

проводу небезпечно для життя. 



 

10. Порятунок потерпілого при ураженні електричним струмом головним 

чином залежить від швидкості звільнення його від дії струмом. 

У всіх випадках ураження людини електричним струмом негайно 

викликають лікаря. До прибуття лікаря потрібно, не гаючи часу, приступити до 

надання першої допомоги потерпілому. 

Необхідно негайно почати виробляти штучне дихання, найбільш 

ефективним з яких є метод? Рот в рот| або? Рот в нос|, а також зовнішній масаж 

серця. 

Штучне дихання ураженому електричним струмом проводиться аж до 

прибуття лікаря. 

 

4.2 Вимоги до приміщення 

 

Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення. Розташування 

робочих місць за моніторами для дорослих користувачів в підвальних 

приміщеннях не допускається. 

Площа на одне робоче місце з комп'ютером для дорослих користувачів 

повинна складати не менше 6 м2, а об'єм не менше -20 м3. 

Приміщення з комп'ютерами повинні бути обладнані системами опалення, 

кондиціонування повітря або припливно-витяжною вентиляцією. 

Для внутрішнього оздоблення інтер'єру приміщень з комп'ютерами повинні 

використовуватися дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтами відбиття для 

стелі - 0,7-0,8; для стін - 0,5-0,6; для підлоги - 0,3-0,5. 

Поверхня підлоги в приміщеннях експлуатації комп'ютерів повинна бути 

рівною, без вибоїн, неслизькою, зручною для очищення та вологого прибирання, 

мати антистатичні властивості. 

У приміщенні повинні знаходитися аптечка першої медичної допомоги, 

вуглекислотний вогнегасник для гасіння пожежі. 

 

4.3 Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки 



 

 

На робочому місці забороняється мати вогненебезпечні речовини 

У приміщеннях забороняється: 

а) запалювати вогонь; 

б) включати електрообладнання, якщо в приміщенні пахне газом; 

в) курити; 

г) сушити що-небудь на опалювальних приладах; 

д) закривати вентиляційні отвори в електроапаратурі 

Джерелами займання є: 

а) іскра при розряді статичної електрики 

б) іскри від електрообладнання 

в) іскри від удару і тертя 

г) відкрите полум'я 

При виникненні пожежонебезпечної ситуації або пожежі персонал повинен 

негайно вжити необхідних заходів для його ліквідації, одночасно оповістити про 

пожежу адміністрацію. 

Приміщення з електрообладнання повинні бути оснащені вогнегасниками 

типу ОУ-2 або ОУБ-3. 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

На сьогоднішній момент бездротові мережі набули широкого поширення, 

що призводить до необхідності розробки технології захисту інформації 

бездротових мереж. 

В результаті проведеного дослідження в даному дипломному проекті можна 

зробити наступні висновки: 

бездротова передача даних містить в собі можливість несанкціонованого 

підключення до точок доступу, нефіксовану зв'язок, підслуховування, для цього 

необхідно передбачити якісні засоби захисту, так як підключитися до мережі 

можна з автомобіля, припаркованого на вулиці. 

огляд програмного забезпечення показав, що для захисту інформації 

бездротових мереж використовуються спеціалізовані програми такі як WEP і 

WPA. 

найдоцільніше для захисту інформації бездротових мереж використовувати 

програму WPA, так як в програмі WPA посилено безпеку даних і контроль 

доступу до бездротових мереж, підтримується шифрування відповідно до 

стандарту AES (Advanced Encryption Standard, вдосконалений стандарт 

шифрування), який має більш стійкий криптоалгоритм. 
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Список скорочень 

 

WEP - Wired Equivalent Privacy  

WPA - Wi-Fi Protected Access 

ARP - Address Resolution Protocol  

AES - Advanced Encryption Standard 

TKIP - Temporal Key Integrity Protocol  

Wi-fi - Wireless Fidelity 
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