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На сучасному етапі розвитку сучасних інфокомунікаційних послуг, які 

базуються на використанні мультимедійного трафіку, виникає ряд суттє-

вих проблем. Головною з них є значне збільшення об’єму інформації, що 

призводить до необхідності поступового збільшення пропускної здатності 

каналів передачі. 

Якщо, для найбільш розповсюджених мультимедійних послуг, що на-

даються користувачам мереж, таких як ІР-телефонія, високоякісний звук, 

відео-телефонія, відео-конференція, ресурсів сучасних мереж є достатньо, 

то при впровадженні нових методів формування високоякісних відеосиг-

налів для передачі в режимі реального часу — недостатньо. Особливо гос-

тро це питання стосується безпровідних мереж, які отримали широкого 

поширення. 

При проектуванні безпровідних мереж, існують суттєві недоліки, до 

яких можна віднести великий відсоток втрат пакетів і джитер. Вони впли-

вають на ефективність передачі мультимедійного трафіку в режимі реаль-

ного часу, так як він надзвичайно чутливий до таких спотворень.  

Оскільки, на даний час широкого поширення отримала концепція ци-

фрового будинку, то використаємо її для побудови моделі для передачі 

мультимедійного відеотрафіку. Тоді можна припустити, що трафік який 

надходить із зовнішньої мережі, через вузол доступу (ВД), складається із 

повідомлень однакового пріоритету і модель мережі можна представити як 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Модель мережі цифрового будинку 

Як видно із рисунку, мережа може складатися із декількох зон, 

центром яких є вузол маршрутизації (ВМ), через який проходить основний 

трафік і додатковий до суміжної зони, якщо вузол є транзитним. В такій 

мережі всі вузли n є рівноправними і повідомлення мають однаковий пріо-
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ритет у каналах передачі m. Тому можна припустити, що середня інтенси-

вність потоку повідомлень γij  
становить [1]:  

 
1 1

γ γ .
n m

ij
i j 

  (1) 

Аналізуючи сучасну концепцію розвитку телебачення [2], можна ска-

зати, що все телебачення поступово перейде у службу відео по запиту та 

ІР- трансляцію. Тоді, існує імовірність значного збільшення навантаження 

на ВМ при одночасному запиті абонентських вузлів (АВ) до інфокомуні-

каційних послуг, а також вузла сервера (ВС) та вузла контролю периферії 

(ВКП). Особливо це стосується при впровадженні нових форматів відеот-

рафіку, таких як FullHD і UltraHD.   

В такій мережі, як правило передача пакетів відеотрафіку буде супро-

воджуватись втратами у внутрішній мережі, зміною порядку проходження 

пакетів через затримки або внаслідок перевантажень, доставки пакета не за 

адресою, що призводить до зменшення якості отримання інфокомунікацій-

ної послуги, або її зупинки, що для абонента є неприйнятним. Вказані не-

доліки в основному залежать від фізичного середовища передачі інформа-

ції та від виду кодування інформації. Тому, для підтвердження здатності 

отримання відео послуг високої якості, необхідно проводити дослідження 

каналів передачі на основі методики запропонованої у [3]. 
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Анотація 

Представлено модель мережі цифрового будинку. Розглянуто основні проблеми 

пов’язані з передачею мультимедійного трафіку у безпровідних мережах. 
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Аннотация 

Представлена модель сети цифрового дома. Рассмотрены основные проблемы свя-

заны с передачей мультимедийного трафика по беспроводных сетях.  

Ключевые слова: мультимедийный трафик, видеотрафик, цифровой дом. 

Abstract  

The model of digital house network was presented. The main problems associated with 

the transmission of multimedia traffic via the wireless network were considered.  

Keywords: multimedia traffic, video traffic, digital house. 


