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Анотація. У даній роботі був проведений аналіз ефективності передачі 

мультимедійного трафіку по безпровідній мережі в централізованому режимі 

роботи. 
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Abstract. In this paper the analysis of multimedia traffic transmission efficiency 

in wireless local area network was conducted. 

Key words: multimedia traffic, wireless technologies, server response time. 

Вступ 

На даний час у всьому світі інтенсивно розвиваються технології 

безпровідних локальних мереж, що є одним з основних напрямів розвитку в 

області телекомунікацій. Застосування таких мереж дозволяє швидко, надійно 

та з невеликими витратами створити корпоративну мережу, що об'єднує безліч 

локальних мереж різних підприємств і фірм і забезпечує їм доступ в глобальну 

світову мережу [1].  



Розвиток стандартів безпровідного доступу та зростання кількості 

користувачів мультимедійних послуг призвели до постановки питання надання 

мультимедійних послуг високої якості по безпровідним локальним мережам. 

Такий підхід вимагає підвищення вимог до безпровідних мереж, особливо до 

таких параметрів як затримка у безпровідному каналі передачі.  

У даній роботі аналізується ефективність передачі мультимедійного 

трафіку через безпровідну мережу в централізованому режимі роботи. У 

даному режимі усі кінцеві станції приховані один від одного і ведуть 

безпосередній обмін пакетами тільки з базовою станцією.  

Виклад основного матеріалу 

Передача трафіку різного виду встановлює вимогу надання кожному 

користувачеві необхідного телекомунікаційного (транспортного) з'єднання, яке 

має забезпечити відповідну для даного виду трафіку якість обслуговування 

згідно з міжнародними рекомендаціями та стандартами [2]. 

Виділяються наступні основні параметри якості з'єднання: час 

встановлення з'єднання, ймовірність встановлення з'єднання, ймовірність 

розриву з'єднання, затримка, ймовірність бітової помилки та джитер. При 

розгляді питання оцінки ефективності мультимедійного трафіку в системі з 

використанням безпровідних технологій доцільно використати інтегральний 

показник якості зв’язку, який враховує усі вищеназвані параметри. Таким 

показником може бути час відповіді серверу на запит. 

Для визначення часу відповіді серверу розглянемо структурну схему 

каналу передачі між клієнтом та сервером з використанням безпровідних 

технологій (рис.1). 

 

 
Рис. 1 - Структурна схема каналу передачі між клієнтом та сервером з 

використанням безпровідних технологій 

 



К – кінцева станція клієнта, БМ – безпровідна мережа, МПД – мережа 

передачі даних, С – сервер. 

У асинхронній телекомунікаційній мережі час відповіді серверу може бути 

різним для кожного запиту і є випадковою величиною, яка виражається таким 

чином [2]: 

𝑡𝑖 = 𝜏𝑖𝑑 + 𝑡𝑖𝑠 + 𝜏𝑖𝑟 ,                                                           (1) 

де 𝜏𝑖𝑑 – час проходження i-го запиту від клієнта до серверу, 𝑡𝑖𝑠 – час 

обробки i-го запиту на сервері, 𝜏𝑖𝑟 – час проходження i-го запиту від серверу до 

клієнта. 

Час проходження запиту в одному напрямку 𝜏𝑖 не є сталою величиною та 

залежить від випадкових процесів у каналі передачі. 
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де 𝜏𝑖
𝜌 – випадкова величина пакетизації і-го блоку даних, 𝜏𝑖𝑤 – час 

проходження і-го запиту по безпровідній мережі, 𝑡𝑖𝑗 – час проходження i-го 

запиту через j-й елемент системи передачі. 

Мережа передачі даних у загальному випадку може бути представлена 

набором функціональних вузлів та каналів зв’язку, що розташовуються між 

функціональними вузлами. Враховуючи вищесказане, вираз 2 буде мати вигляд 

[2]: 
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де М – кількість каналів зв’язку між клієнтом та сервером, N – 

кількість функціональних вузлів, розташованих між клієнтом та сервером, 𝜏𝑖𝑗
𝜌𝑟 – 

випадкова величина часу поширення і-го запиті по j-му каналу зв’язку, 𝜏𝑖𝑘𝑠𝑟 – 

величина часу обслуговування і-го запиту на k-му функціональному вузлі, 𝜏𝑖𝑘𝑤𝑟 

– величина часу очікування в черзі і-го запиту на k-му функціональному вузлі. 

Особливістю роботи безпровідної мережі у централізованому режимі є 

синхронізація передачі даних від різних вузлів за допомогою міжкадрових 



інтервалів. При цьому після звільнення середовища кожна станція відраховує 

час простою середовища, порівнюючи його з трьома значеннями: коротким 

міжкадровим інтервалом, міжкадровим інтервалом PCF та міжкадровим 

інтервалом DCF. Час поширення і-го запиту по безпровідній мережі при таких 

умовах можна виразити наступним чином [2]:  

𝜏𝑖𝑤 =  𝜏𝑖𝑤𝑒 + 𝜏𝑖𝑤𝑑 + 𝜏𝑖𝑤𝑠 + 𝜏𝑖
𝑤𝑝,                                          (4) 

де 𝜏𝑖𝑤𝑒 час очікування звільнення середовища, 𝜏𝑖𝑤𝑑 час простою 

середовища, 𝜏𝑖𝑤𝑠 час безпосереднього проходження запиту по безпровідному 

середовищі, 𝜏𝑖
𝑤𝑝 – час обробки запиту на безпровідному маршрутизаторі для 

подальшої передачі. 

Якщо при традиційній передачі даних по безпровідній мережі основними 

вимогами до мережі є забезпечення необхідної пропускної здатності та 

ймовірності помилок, то передача мультимедійного трафіку по безпровідній 

мережі вимагає забезпечення мінімальної затримки у мережі. Для оцінки якості 

передачі мультимедійного трафіку по безпровідній мережі проведемо 

дослідження часу відповіді серверу у провідній мережі (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Залежність часу відповіді серверу від номеру запиту при 

провідному підключенні 

 

Як видно із рисунку 2, при провідному підключенні час відповіді серверу 

не перевищує значення 40 мс та є відносно сталим. 

На рисунку 3 представлені результати дослідження часу відповіді серверу 

при безпровідному підключенні на відстані 1, 10 та 30 метрів. 
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Рис. 3 – Залежність часу відповіді серверу від номеру запиту при 

безпровідному підключенні для різних відстаней 

 

Як видно із рисунку 3 при безпровідному підключенні для відстані 1 та 10 

метрів час відповіді серверу є вищим, ніж при провідному підключенні на 2-4 

мс, при цьому спостерігаються більші відхилення від середнього значення. При 

відстані 30 м вже спостерігаються стрибки часу відповіді до 60 мс, що свідчить 

про появу нестабільності у каналі передачі. 

На рисунку 4 представлені результати дослідження часу відповіді серверу 

при безпровідному підключенні на відстані 20 метрів при паралельній передачі 

даних іншим вузлом. 

 

 
Рис. 4 – Залежність часу відповіді серверу від номеру запиту при 

безпровідному підключенні при паралельній передачі даних іншим вузлом 

 

У даному випадку спостерігаються стрибки часу відповіді сервера до 200 

мс. Це обумовлено тим, що у безпровідній мережі існує інший вузол який 

також передає дані, тобто відбувається зростання часу очікування звільнення 

середовища. 
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Відповідно при находженні безпровідній у мережі двох і більше вузлів, які 

передають дані, час відповіді сервера може зрости в деяких випадках 

пропорційно до кількості вузлів. 

Висновки 

З отриманих під час дослідження результатів можна зробити висновок, що 

ефективна передача мультимедійного трафіку по безпровідній мережі на 

відстані до 30 метрів можлива при невеликій кількості вузлів у мережі. При 

находженні великої кількості вузлів, які будуть одночасно використовувати 

ефір для передачі даних можливе значне зростання затримки у мережі, що 

призведе до різкого зниження ефективності передачі мультимедійного трафіку. 
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