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Нова технологія бездротових mesh-мереж може здійснити багаторічну мрію 

про безшовно з’єднаний світ. 
Бездротові mesh-мережі можуть легко, ефективно і, головне, бездротово 

об'єднати в єдину мережу цілі міста, використовуючи недорогі вже існуючі технології. 
Сучасні традиційні мережі зв'язку розраховані лише на невелику кількість проводових 
та безпроводових точок для виходу в мережу Інтернет. В бездротових mesh-мережах 
сотні та тисячі «нод» об'єднуються в одну, єдину мережу що дозволяє охоплювати 
дуже великі площі. 

Meshноди це невеличкі радіо передавачі що працюють так само як і звичні 
Wi-Fi роутери. Вони використовують стандарти сімейства IEEE 802.11 (Wi-Fi) для 
спілкування як з девайсами користувачів, так і між собою. 

Ноди запрограмовані певним програмним забезпеченням, що дозволяє їм 
взаємодіяти одне з одним та усією мережею. Інформація подорожує по мережі від 
відправника до отримувача «перестрибуючи» бездротово від однієї ноди до іншої. 
Кожна нода автоматично обирає найшвидший (але не найкоротший) наступний шлях 
задіюючи протоколи динамічної маршрутизації. 

Найбільша перевага mesh-мережі перед проводовими, або навіть фіксовани-
ми бездротовими мережами це те, що вони насправді бездротові! Традиційні "безд-
ротові" точки доступу все ж потребують проводовий доступу до мережі Інтернет щоб 
транслювати свій сигнал. Для будь-яких традиційних безпроводових мереж необхід-
но вести фіксовані комунікації, пробиваючи стіни чи стелю, що є дуже великим недо-
ліком. 

В безпроводових mesh-мережах тільки одна нода повинна буди пов’язана з 
зовнішньою мережею Інтернет, виконуючи роль своєрідного DSL модему. Далі ця 
нода безпроводово поширює доступ в Інтернет для інших нод навколо себе. Вони, в 



 
 

свою чергу поширюють доступ до мережі Інтернет вже серед свої сусідніх нод. Чим 
більше нод знаходяться в одній мережі, тим далі поширюється бездротовий доступ в 
глобальну мережу, утворюючи «безпроводу хмару зв’язку» що може обслуговувати 
великий ТРЦ, або навіть місто-мільйонер. 

 

 
 

Рисунок 1 – Приклад Mesh-мережі 
 
Переваг у mesh-мережах дійсно багато: 
– використання меншої кількості дротових технологій означає здешевлення 

розгортання мережі на великій площі. 
– чим більше нод задіяно в мережі, тим більше і швидше передача даних в 

мережі. 
– ноди розгортаються на Wi-Fi стандартах, що потребує лише встановлення 

додаткового програмного забезпечення, без необхідності встановлення нових точок 
доступу. 

– mesh-мережам нема альтернативи де немає настінних проводових Інтернет 
комунікацій, наприклад на відкритих концертних майданчиках, промислових складах, 
та ін. 

– існує багато ситуацій, коли смуга пропускання фіксованих бездротових Wi-
Fi мереж виявляється зашумлена, що викликає критичні проблеми при користуванні 
цією мережею. В цьому випадку існування mesh-нод навколо зробить можливим ви-
користання незашумлених частот Wi-Fi. Шляхи передачі інформації в mesh-мережі 
будуть будуватись з врахуванням швидкості передачі інформації. 

– mesh-мережа «самоконфігурована». Коли вона знаходить нову ноду, вона 
переналаштовує існуючу структуру без необхідності втручання мережевого адмініст-
ратора. 

– mesh-мережа «самовідновлювальна». В випадку, коли нода заблокована 
або втрачає силу сигналу, mesh-мережа автоматично знаходить нові, більш швидкі і 
надійні шляхи передачі інформації. 

– використання mesh-технології дозволяє пришвидшити передачу інформації 
в вже існуючій мережі, бо втрачається необхідність передавати інформацію на 
центральні службові сервери. 

Метою доповіді є пояснити, як працює бездротова mesh-мережа, як ця техно-
логія дозволяє поширити доступ до мережі Інтернет на великій площі. Mesh-мережа 
знайде своє місце в сучасному світі, бо вона допомагає вирішити низку питань, які є 
актуальними в різних сферах індустрії і повсякденного життя. 
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