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МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ У 
РОЗПОДІЛЬНОМУ ГРАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

д-р техн. наук, проф. О.А. Серков, канд. техн. наук, проф. 
В.О. Кравець, канд. техн. наук, доц. В.С. Бреславець, асп. Д.М. Орлов, 
НТУ "ХПІ", м. Харків 

Сучасний стан електроніки та телекомунікаційних технологій дав 
змогу використовувати розподільну інформацію, створюючи відповідне 
гральне середовище із залученням досить великої кількості гравців. 
Використання в гральній системі багатьох індивідуальних інтелектуальних 
портативних пристроїв суттєво розширює та урізноманітнює рівень гри. 
Вона об’єднує усі розподілені об’єкти до єдиної гральної системи, 
створюючи її на час сумісних дій, причому кількість гравців та їх 
активність постійно змінюється під час гри. Це викликає колізії у доступі 
до гравців при інтерактивному обміну інформацією у гральному 
середовищі, що значно погіршує рівень якості наданих послуг. 

Розподілена структура грального середовища вимагає надійного 
каналу зв’язку. З урахуванням вимог щодо мобільності індивідуальних 
пристроїв, найбільш оптимальним є використання безпроводових 
технологій. Проведений аналіз сучасних існуючих технологій Bluetooth, 
Wi-Fi та ZigBee показав, що створені за цими технологіями мережі є 
територіально обмеженими радіусом дії їх передавачів та приймачів. Тому 
найбільш оптимальним вирішенням цієї задачі є створення безпроводової 
мережі на базі стільникових терміналів через існуючі системи 
стільникового зв’язку. У цьому випадку не потрібно оформляти дозволи на 
використання радіочастот, а стільникова мережа має покриття майже усієї 
території. SIM-картки інтелектуальних портативних пристроїв можуть 
належати різним операторам, в залежності від зони покриття та якості 
наданих послуг зв’язку. Причому гравця постійно підключено до пакетної 
мережі, де йому надають віртуальний канал, який стає фізичним каналом 
на час передачі пакета. Іншого часу цей фізичний канал використовують 
для передачі пакетів інформації інших гравців. 

Використання стільникового зв’язку значно спрощує та здешевлює 
створення розподіленого грального середовища та при подальшій 
експлуатації не вимагає додатково спеціального обслуговування.  
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