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Бездротова Smart Mesh-мережа від Ruckus – це новий унікальний метод реа-

лізації високопродуктивних бездротових локальних мереж (WLAN). Використання 
такої мережі дозволяє скоротити процес планування розташування радіочастотних 
передавачів та зменшення використання кількості Ethernet-кабелів за рахунок відсут-
ності  необхідності в їх прокладання до кожної точки доступу ZoneFlex. 

Технологія SmartMesh значно спрощує і прискорює розгортання бездротової 
мережі, а також знижує витрати. Smart Mesh-мережа дозволяє підприємствам просто 
підключити кілька точок доступу ZoneFlex до будь-яких найбільш зручним джерел 
живлення і працювати в локальній мережі. 

Крім того, гібридна Mesh-мережа дозволяє точкам доступу підключатися до 
віддалених Mesh-вузлів по мережі Ethernet. Формуючи нові дерева в центрі осередку, 
гібридна Mesh-мережа при розширенні додатково отримує можливість повторного 
використання спектра, що призводить до збільшення пропускної здатності системи. 
Точки доступу визначають свою роль в Mesh-мережах і реагують на зміни в топології 
мережі автоматично. 

 



 
 

 
Рисунок 1 – Схема SmartMesh-мереж від Ruckus 

 
У SmartMesh-мережі кожна точка доступу ZoneFlex функціонує як бездрото-

вий вузол в межах мережі. Для визначення найкращого шляху передачі потоку даних 
через радіочастотні передавачі до зворотної точки доступу Mesh-мережа використо-
вує метод ранжирування антен. 

Ґрунтуючись на тестуванні найбільших в світі установках Mesh-мереж поза 
приміщенням можна з упевненістю сказати, що технологія SmartMesh від Ruckus га-
рантує три ключові аспекти, без яких використання подібних мереж в приміщеннях 
було неможливим: 

1) високу продуктивність, що забезпечується за рахунок комбінації технології 
802.11n з технологією інтелектуальної мережі Wi-Fi. 

2) надійність підключення між Mesh-вузлами за рахунок вибору оптимального 
шляху і методики захисту від перешкод. 

3) найпростішу розгортку, що досягається за рахунок автоматизації точок до-
ступу і процесу підготовки Mesh-мережі до роботи. 

Топологія Smart Mesh-мереж визначається по потенційній пропускній здатно-
сті кожного вузла. Потенційна пропускна здатність – це фактична пропускна здатність 
каналу вихідних даних (тобто, як швидко точка доступу зможе передати пакет даних 
в дротову мережу), а також потенційна пропускна здатність точки доступу каналу ви-
хідних даних. Вона розраховується на основі реальної пропускної здатності точки 
доступу каналу вихідних даних, рівня сигналу і інших даних, таких як завантаження 
точки доступу та кількість прямих з’єднань. 

Кожна точка доступу в Mesh-мережі визначає найбільш підходящий вузол, з 
яким вона буде пов'язана. Кожна точка доступу ZoneFlex каналу вхідних даних пос-
тійно повідомляє свої характеристики в Smart Mesh-мережи, включаючи потенційну 
пропускну здатність і шлях, який вона використовує для обміну даними з провідний 
мережею. Це дозволяє іншим точкам доступу своєчасно отримувати інформацію про 
реальну топології мережі і реагувати на будь-які зміни в середовищі. 

У разі виникнення помилки точки доступу або падіння продуктивності каналу 
передачі входять даних нижче заданого порогу через перевантаження або завади, 
буде обраний новий шлях до точки доступу з найкращими характеристиками. Така 
ефективна топологія типу «дерево» мінімізує ризики сходження і затримки передачі 
даних і одночасно підвищує продуктивність. 



 
 

В архітектурі гібридної Mesh-мережі точки доступу підключаються до відда-
лених Mesh-вузлів по мережі Ethernet. Використовуючи Ethernet як канал вихідних 
даних, точка доступу формує нове дерево, в якому вузли використовують канали, 
відмінні від каналів батьківських вузлів. Поділяючи дерево на різні канали, система 
отримує більше можливостей по передачі даних. Точки доступу можна встановлюва-
ти в різних місцях на даху для усунення завад в суміщеному каналі або приєднувати 
до комутатора для розгортання бездротової мережі по всій віддаленій будівлі. 

Все, що виконує Smart Mesh-мережа, робиться в автоматичному режимі. Точ-
ка доступу автоматично визначає свою роль в мережі і топологію мережі, щоб уник-
нути появи петель, а потім вибирає, які канали використовувати: дротові або бездро-
тові, щоб забезпечити найкращу пропускну здатність. 
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