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Балюк Ю.Р.  
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В. 

Створення мережевого датчика оцінки освітленості 
 
Як показує аналіз, найгірше впливає на продуктивність слабке 

освітлення, тоді працівник відчуває себе некомфортно, повільніше реагує 
на події, що відбуваються і відчуває постійну сонливість. З іншої сторони 
надлишок світла нітрохи не менше, ніж його недостатність впливає на 
роботу людського мозку, продуктивність праці людини і настрій. В умовах 
низького освітлення ніщо не поможе підвищити якість виробничої 
діяльності, крім як розміщення додаткових світильників. 

Слід зважати, що кожна система також зношується і з часом 
необхідно це враховувати вже на етапі проектування.  

Для освітлювальних засобів слід передбачати певний запас. Щоб 
мінімізувати цей ефект від зниження освітленості важливо відзначити, що 
цей параметр важливий не тільки для штучного, але і для природного 
освітлення. 

Як показує аналіз практично неможливо, особливо на виробництві 
обійтися без засобів вимірювання освітленості. Її слід постійно 
контролювати, а відповідні датчики мають бути портативними і 
забезпечувати можливість автоматичної передачі вказаної інформації на 
віддалені сервери для забезпечення подальшого аналізу і діагностики у часі.  

Аналіз показує, що цілком логічним є можливість застосування для 
забезпечення цього наявних безпроводових мереж і відповідна розробка 
пристроїв та датчиків для аналізу зміни рівня освітленості, оскільки 
застосування таких безпроводових мереж дозволяє досягти переваг у 
оперативності встановлення та розгортання таких систем. 

Розгорнуту систему контролю освітленості можна вважати системою 
Інтернету речей де пристрій Інтернету речей буде отримувати інформацію з 
датчика освітленості а далі – надіслати її у мережу на віддалені сервери для 
збору і аналізу. 

Найперспективніше для цього використовувати сучасні 
мікроконтролери з можливістю роботи у безпроводові мережі. На основі 
такого контролера у даній роботі створюється пристрій мережевого 
датчика оцінки освітленості.  

Отже, у бакалаврській роботі виконано дослідження та розроблено 
мережевого датчика оцінки освітленості. Здійснено аналіз важливості 
систем освітлення. Описано параметри впливу освітленості та 
перспективність застосування систем збору інформації. Розглянуто 
особливості створення безпроводових мереж передачі даних, протоколи 
передачі даних. Виконано аналіз апаратних варіантів створення 
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безпроводової системи передачі. Здійснено вибір мікроконтролерних 
засобів для створення мережевого датчика оцінки освітленості.  

Описано процес створення мережевого датчика оцінки освітленості 
та тестування роботи мережевого датчика оцінки освітленості. Мережевий 
датчик освітленості виконано з використанням спеціалізованого 
мікроконтролера ESP8266 фірми Espressif. Вказаний мережевий датчик 
призначений для отримання оперативної інформації про рівень освітленості 
у приміщеннях та передачі її на віддалений сервер для оперативного 
реагування служб охорони праці на підприємстві. 

Пристрій забезпечує передачу вказаної інформації за допомогою 
безпроводової мережі з використанням комунікаційного протоколу MQTT 
на мережевий сервер типу ThinSpeak для аналізу і побудови графіків зміни 
параметру.  

Отже, як практично продемонстровано, використання технології 
безпроводових мереж та спеціалізованого мікроконтролера типу ESP8266, 
що забезпечує підтримку роботи у вказаних мережах і протоколу передачі 
даних MQTT, разом з застосуванням відкритих засобів розробки 
забезпечує створення мережевого датчика оцінки освітленості.  

Використання датчика освітленості дозволяє досягти відповідних для 
практичного застосування показників і постійного відстеження для 
забезпечення  реагування відповідних служб на підприємстві, 
відповідальних за охорону праці.   

При цьому прототип мережевого датчика оцінки освітленості 
забезпечує передачу даних у відповідності до протоколів на мережеві 
ресурси Інтернет.   

 
 



Напрямки застосування сучасних інтелектуальних технологій 

7 

Вовк В.М. 
к.т.н., ст. викл. Романюк А.В. 

Проектування оптоволоконної лінії на ділянці Львів-Жидачів 
 
В останні роки суттєво збільшується не тільки число користувачів 

Internet, а також і об'єм інформації, яку передають на відстані абоненти. На 
магістральних та внутрішньо зонових первинних мережах України 
прокладено: симетричні (приблизно 84500км), коаксіальні (приблизно 
13300км) та волоконно-оптичні кабелі (приблизно 10000км), радіорелейні й 
супутникові системи зв’язку. Побудовані волоконно-оптичні лінії, що 
з’єднують як міста України зокрема, так і з усіма сусідніми державами 
загалом. Перша серйозна ВОЛЗ в Україні з'явилася в 1996 році, коли країна 
ввійшла в проект ITUR (Італія, Туреччина, Україна, Росія). Лінія прокладена в 
Середземному й Чорному морях по трасі «Палермо – Стамбул – Одеса - 
Новоросійськ». Україні належить підводна ділянка цієї лінії по Чорному 
морю (250 км), що закінчується в Одесі. Організацією прокладання ВОЛЗ в 
Україні займався «Укртелеком». Продовженням цієї лінії стала ділянка 
«Одеса - Київ». Далі проклали ділянку «Київ - Чернігів - Білорусь - Європа». 
Основна комплектація цих систем вироблялася фірмою Ericson. 

Оптично волоконні системи зв’язку забезпечують велику пропускну 
здатність, низькі значення загасання сигналів, високу захищеність від 
взаємних і зовнішніх завад, володіють малими габаритами кабелів. Заміна 
металевих провідників волоконними світловодами дозволяє вирішити таку 
важливу проблему як економію міді і свинцю, запаси яких вичерпуються. 
Розвиток оптичних систем передачі на базі оптично-волоконних кабелів є в 
наш час одним з основних напрямів науково – технічного прогресу засобів 
зв’язку. 

Волоконно-оптичні кабелі міцні і надійні в експлуатації, мають високу 
захищеність від взаємних і зовнішніх негативних впливів, незважаючи на те, 
що скло само по собі є крихким аморфним матеріалом, не схильні до 
електростатичних або електромагнітних впливів. 

Оптичні волокна, кварцові або пластмасові, є діелектриками. Оптична 
передача є сумісна з електрифікованими залізницями. Так само оптичні 
кабелі можуть прокладатися поблизу ліній електропередачі (ЛЕП) без 
небажаних для лінії зв’язку наслідків (створення електромагнітних завад ). 
З цих причин волокна можуть проходити через об’єкти, де генерується 
електрична потужність, або через потужні розподільні електричні підстанції. 

На сьогоднішній день, оптичні кабелі отримали застосування в різних 
галузях техніки, господарства, зв’язку, радіоелектроніки, медицини, 
машино - будування, космосу та науки. Вони використовуються в якості 
з’єднувальних ліній між АТС, активно проводяться роботи по будівництву 
міжміських оптичних кабельних ліній зв’язку. В найближчі роки 
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оптоволоконні лінії більш широко будуть використовуватися для міського і 
об’єктового зв’язку, коли потрібна велика пропускна здатність і в більшості 
випадків можна обійтися без ретрансляторів. Варто також зазначити, що 
ВОЛЗ зараз є дуже актуальними і перспективним для застосування в 
кабельному телебаченні, яке забезпечує високу якість зображення при 
суттєвому знижені вимог до прикінцевого обладнання. Особливо великі 
переваги мають широкосмугові оптичні кабелі в багатоканальних системах 
передачі, які дозволяють розширити види обслуговування абонентів. 

Але не всі нюанси щодо прокладання ВОЛЗ в Україні є позитивними. 
Попри всі переваги оптичного волокна, варто зазначити, що все таки в 
розвитку мережі зв’язку в Україні існують певні проблеми. Одна з 
найголовніших проблем – це використання застарілого лінійного 
обладнання та кабельних споруд. 

Зрозуміло, що користувачі збільшують вимоги щодо покращення 
якості послуг та введення нових видів послуг. Ці фактори спричиняють 
необхідність побудови нової інформаційно-транспортної мережі, яка б 
задовольнила вимоги щодо пропускної здатності, введення нових видів 
послуг та введення в дію нового обладнання, яке могло б працювати без 
модернізації певний тривалий період, зберігаючи при цьому основні вимоги 
по задоволенню потреб споживачів та було б економічно вигідним. Саме 
тому в даній дипломній роботі розглянуто та подано проект побудови ВОЛЗ 
на ділянці Львів – Жидачів. 

У даній бакалаврській роботі розраховано конструкції оптичного 
кабелю, зокрема, технічних характеристик, дисперсії та загасання у 
одномодовому оптичному волокні. Визначено довжини регенераційних 
ділянок для даної траси. 

Спроектовано ВОЛЗ з заданими параметрами по швидкості передачі 
та необхідною смугою пропускання. Розроблено ситуаційний план траси 
прокладання кабелю, визначено найбільш оптимальне розміщення ОРП. У 
роботі детально описані способи прокладання оптичного кабелю з 
використанням сучасних методів та матеріалів. 

Використовуючи результати економічних розрахунків, можна 
стверджувати, що завдяки введенню в експлуатацію даної лінії збільшиться 
об’єм надання послуг зв’язку. Прибутки повністю покривають 
експлуатаційні витрати і приносять дохід. Капітальні вкладення окупляться 
протягом 6 років, що підтверджує вигідність та доцільність грошових 
вкладень в даний об’єкт. 

Таким чином, даний проект може бути запропонований для реалізації, 
тобто результат його виконання може впроваджуватись в роботу. 
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Войтків В.З. 
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В. 

Розробка безпроводового датчика з застосуванням платформи 
Mbed 

 
Як показує аналіз, безпроводові мережі сьогодні знаходяться поза 

конкуренцією по оперативності розгортання, мобільності, ціні і широті 
можливих застосувань. При цьому, у багатьох випадках вони є чи не єдиним 
економічно виправданим рішенням.  

Безпроводові мережі все частіше використовуються у побуті, в 
організаціях та установах, на транспорті і на виробництві. Великі 
перспективи застосування безпроводових технологій має подальше 
розгортання цих мереж – від побудови локальних мереж до створення 
суцільного покриття безпроводовими технологіями значних територій, а з 
часом і глобальне покриття і доступність. 

Впровадження цих мереж на виробництві для забезпечення 
діяльності промислового підприємства дозволяє отримувати і збирати дані, 
різноманітну інформацію про стан виробничих та технологічних процесів, 
вимірювання технологічних показників та отримання інформації для 
забезпечення прийняття об’єктивних та виважених рішень щодо керування 
технологічним процесом.  

У вирішенні проблеми широкого впровадження безпроводових 
систем збору і передачі технологічної інформації значну роль відіграють 
готові промислові рішення. Однак, часто вони є достатньо дорогими, а 
отже, і не завжди доступними кінцевому споживачу. 

У вирішенні цієї проблеми може допомогти розробка систем та 
датчиків на основі сучасної номенклатури готових модулів промислового 
виробництва, які все частіше доступні на вітчизняному ринку.  Розробка 
нових спеціалізованих мікроконтролерів, які включають інтегровані 
рішення для доступу до безпроводових мереж передачі з підтримкою 
безпроводового протоколу Wi-Fi забезпечує можливість оперативного 
створення таких систем та датчиків для аналізу параметрів технологічних 
процесів.  

Використання готових компонентів забезпечує оперативну розробку 
безпроводового датчика. Що важливо, розробка програмних засобів у 
цьому випадку можлива і за допомогою відкритих безкоштовних 
програмних середовищ типу платформи Mbed. Така платформа 
використана для створення датчика і розглядається у роботі.    

У роботі проаналізовано і досліджено процес проектування 
безпроводового датчика, що функціонує у мережі передачі даних за 
технологією Wi-Fi. На основі розробленого датчика можна створити на 
виробничому підприємстві мережу з метою оперативного отримання 
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інформації про температурні параметри, що  усуває необхідність 
застосування для цього дорогих засобів типу комп’ютера, ноутбуку чи 
спеціалізованої системи.  

Практично показано, що застосування універсального і 
спеціалізованого мікроконтролерів забезпечує створення безпроводового 
датчика, який може за допомогою мережі транслювати дані на віддалений 
хмарний сервіс.  

Показано, що використання хмарної платформи Mbed дозволяє 
оперативно розробляти мікрокод для різноманітних мікроконтролерів, що 
дозволяє швидко створювати різного типу безпроводові датчики для 
вимірювання параметрів. 

Для створення безпроводового датчика застосовано у якості 
універсального мікроконтролер типу STM32F303RET6, а у якості 
спеціалізованого безпроводового мікроконтролер ESP8266, що має 
керування AT-командами та забезпечує передачу даних у безпроводовій 
мережі.  

При цьому, використання хмарної платформи Mbed для розробки 
пристроїв дозволяє оперативно розробляти мікрокод для різноманітних 
мікроконтролерів, у даному випадку для STM32.  

Це дозволяє швидко створювати різного типу безпроводові датчики 
для вимірювання параметрів.  

Даний проект можна рекомендувати для контролю параметрів 
виробничого об’єкту зважаючи на низьку вартість та можливість 
оперативного переналаштування. 

Розроблена конфігурація пристрою з поєднанням універсального та 
спеціалізованого безпроводового мікроконтролерів забезпечує 
можливість створення безпроводового датчика вимірювання різних 
параметрів та передачу їх через мережу Wi-Fi на хмарні сервери. 
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Мазуркевич А.І. 
викл. Пліш В.М. 

Розробка системи сигналізації на базі мікроконтролерної платформи 
Arduino 

 
На даний момент багато підприємств, державних установ, банків а 

також житлових будинків потребують надійної охорони та захисту. Раніше 
ця функція була присвоєна найманим охоронцям, проте як показує досвід 
людина не може забезпечити гарантію повної безпеки об’єкту. На допомогу 
приходить охоронна та пожежна системи сигналізації. 

Головне призначення охоронної та пожежної сигналізації полягає в 
оперативному і гарантованому сповіщенні господарів або правоохоронних 
служб  про несанкціоноване проникнення в приміщення, територію, або 
об’єкт  що охороняються, як наслідок, забезпечення цілісності майна, що 
знаходиться у в даному об’єкті, у нашому випадку навчальній лабораторії, 
та оповіщення про можливість пожежної небезпеки, що становить загрозу 
для навчального закладу. 

Система сигналізації забезпечує безпеку людини, а саме це і є 
головним завдання сигналізації, та людей, які займаються виготовленням, 
монтажем, та обслуговуванням охоронної та пожежної сигналізації.  

Рішення даної задачі можливе тільки при грамотному оснащенні 
об'єкту охорони сучасними високонадійними технічними засобами 
охоронної сигналізації. 

Системи охоронної сигналізації своєчасно оповістять вас про 
несанкціоноване проникнення на територію або приміщення, або території, 
що охороняється, і повідомлять про аварійні ситуації. 

Для знімання інформації служать датчики (інфрачервоні і 
радіохвильові датчики руху, магнітні датчики відкриття дверей і вікон, 
акустичні датчики розбиття скла, датчики удару, датчики газу, температури 
та вологості, датчики рівня води і т.д.) 

Сьогодні на ринку безліч систем сигналізації представлено безліч 
різних варіантів, які відрізняються не тільки багатофункціональністю і 
зовнішнім виглядом, але і ціною. Головною метою даної роботи є розробка 
автономної недорогої універсальної охоронної системи сигналізації, 
виконаної на сучасній елементній базі, яка призначена для цілодобової 
охорони навчальної лабораторії. 

В даній бакалаврській роботі, я зайнявся розробкою охоронної 
сигналізації у навчальній лабораторії. Для розробки системи сигналізації за 
основу, я обрав апаратно обчислювальну платформу Arduino. При активації 
системи сигналізації спрацьовуватиме сирена, та засвічуватиметься певний 
світлодіод, який відповідатиме за свою зону та характер пошкодження 
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(проникнення сторонніх осіб, різкому підвищенні температури, поява 
вогню, диму, газу або води). 

Завданнями даної роботи є: проведення розрахунків, які 
підтверджують працездатність системи сигналізації та подальшу її 
експлуатацію; розробка принципової схеми, схеми об’єкту, що 
охороняється; визначення економічних параметрів  навчальної лабораторії 
системами охоронної та пожежної сигналізації, для доведення її 
практичного застосування. Велике значення потрібно приділити саме 
охороні праці, тому що при монтажі, обслуговуванні, та проектуванні даної 
системи сигналізації потрібно дотримуватись певних правили, аби не 
завдати шкоди здоров’ю. Очевидно, що з низки сучасних охоронних систем 
неможливо виділити одну, яка була б універсальною і якнайкращою зі всіх 
точок зору. При виборі і проектуванні системи охорони необхідно 
враховувати безліч чинників – рельєф місцевості, топографію об'єкту, 
конструкцію об’єкту, що охороняється, організацію служби охорони і т.д. 

В даній бакалаврській роботі була поставлена задача проектування 
охоронної та пожежної системи сигналізації на базі мікроконтролерної 
платформи Arduino. Така система сигналізації забезпечує надійність та 
впевненість у безпеці даного об’єкту та матеріальних цінностей, що 
знаходяться в ньому. Навчальна лабораторія особлива, тим що в ній 
зберігається комп’ютерна техніка, та навчальна автоматична телефонна 
станція. Такі заходи безпеки, є необхідними для даного об’єкту, крім того 
такі заходи забезпечують безпеку всьому навчальному закладу, та можуть 
попередити небезпеку пожежі, або іншого характеру. 

Система сигналізації має такі позитивні риси: 
– дана охоронна система забезпечує надійну безпеку об’єкту, та 

безпечне проведення навчального процесу у навчальній лабораторії; 
– володіє швидкою реакцією, повідомляє про пожежу, проникнення в 

середину об’єкту ще до того, як це  приведе до неприємних наслідків. 
Дана охоронна система є простою у використанні, монтажі, та 

обслуговуванні, що дає змогу самостійно обслуговувати сигналізацію без 
втручання спеціалістів цієї галузі. 

В результаті проведеної роботи спроектовано систему охоронної та  
протипожежної сигналізації складських приміщень, яка дозволила: 

– зменшити витрати коштів на придбання, монтаж та наладку системи 
сигналізації (пожежної та охоронної) складських приміщень; 

– використати місцеві виробничі ресурси для монтажу системи 
протипожежної сигналізації; 

Контролювати стан складських приміщень як з точки зору пожежної 
безпеки, так і з точки зору збереження матеріальних цінностей (фактори 
крадіжки, зламу та ін.). 
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Максимець О.В. 
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В. 

Розробка пристрою для безпроводової мережі з можливістю 
голосового керування 

 
Аналіз показує, що сервіс Google Assistant створено для спілкування 

та керування розумними пристроями, тобто пристроями, під’єднаними до 
мережі Інтернет та розумного будинку, і ці пристрої працюють у загальній 
концепції Інтернету речей.  

Сьогодні Інтернет речей асоціюється з «розумним» будинком. 
Завдяки технологіям і пристроїв, розробленого компаніями Google, 
Amazon, Apple і іншими, користувачі можуть здійснювати онлайн-покупки, 
регулювати температуру в кімнаті, включати світло і музику, віддаючи 
голосові команди віртуальним помічникам. 

У роботі проводиться огляд сервісів Інтернету речей, технологій та 
протоколів, які для цього використовуються. З метою практичного 
створення пристрою з можливістю голосового управління застосовано 
власне сервіс Google Assistant. Google Assistant виступає в якості 
концентратора для розумного будинку, і це одна з його функцій.  

Асистент управляє широким спектром пристроїв, починаючи з 
телевізора і закінчуючи лампочкою, всього понад 1500 інтелектуальних 
продуктів від 200 брендів. однак, вартість таких пристроїв є високою, а їх 
для практичного застосування у будинку може налічуватися десятки. 

Тому розглянуто необхідні кроки, що включають створення власне  
пристрою, який буде реалізувати певні команди користувача з 
використанням безпроводової мережі і спеціалізованого мікроконтролера. 
Проаналізовано і обрано серед ряду наявних сьогодні сервісів Інтернету 
речей той, який буде забезпечувати взаємодію створеного пристрою 
платформи Google Assistant. Як показав аналіз, достатньо популярний і 
практично єдиних такий сервіс – IFTTT, останнім часом припинив надавати 
безкоштовні послуги, тому було здійснено пошук альтернативних сервісів 
для роботи з Google Assistant у мережі розумного будинку.  

Проаналізовано та використано сервіс, який буде забезпечує логіку 
взаємодії з Google Assistant. Практично показано, що застосування 
безпроводового спеціалізованого мікроконтролера ESP8266 фірми 
Espressif та відповідного сервісу у мережі Інтернет дозволяє з створити 
працюючий пристрій для безпроводової мережі з можливістю голосового 
керування.    

У роботі виконано аналіз засобів та сервісів, щоб практично створити  
пристрій для безпроводової мережі з можливістю голосового керування.  

У процесі виконання завдання бакалаврської роботи проаналізовано 
функціонування системи Інтернету речей та відповідних сервісів, 
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розглянуто принципи побудови пристроїв Інтернету речей та системи 
розумного будинку. 

Виконано аналіз стандартів побудови мереж передачі та відповідних 
пристроїв, що здатні забезпечити вказану роботу. Здійснено огляд 
протоколів передачі даних та протоколів керування і взаємодії з 
серверами.  

Здійснено пошук та аналіз доступних сервісів для розробки пристрою 
на основі спеціалізованого мікроконтролера з використанням платформ 
Інтернету речей.  

На основі доступних промислових модулів на основі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP8266 та відповідних програмних засобів середовища 
розробки Arduino для створення мікропрограми пристрою забезпечено 
взаємодію з мережевими ресурсами необхідних для голосового керування 
сервісів Інтернет.  

Проведений аналіз доступних сервісів показав, що для реалізації 
цього завдання варто застосувати сервіс Інтернету речей, який надає 
сервер Sinric Pro, перевагою якого є можливість поєднання з логікою 
роботи Google Home без застосування додаткових сервісів.  

Слід відповідним чином налаштувати сервіс Google Assistant для 
сприйняття команд, які голосом надає конкретний користувач, та передачі 
їх на виконання відповідно до команди на пристрій.  

Отже, практично продемонстровано, що використання концепції 
Інтернету речей, у поєднанні з безпроводовою мережею, яка забезпечує 
передачу даних за допомогою спеціалізованого мікроконтролера ESP8266 
та сервісу Інтернету речей Sinric Pro з використанням для формування і 
розпізнавання голосових команд сервісу Google Assistant, дозволило 
створити пристрій для безпроводової мережі з можливістю голосового 
керування. Він може успішно використовуватися для керування 
побутовими пристроями розумного будинку. 
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Матчишин І.І. 
ст. викл. Челомбитько В.В. 

Ефективні накопичувачі електричної енергії для систем автономного 
живлення пристроїв оптичного зв’язку 

 
В даний час оптичні кабелі набули застосування в різних галузях 

народного господарства: зв'язок, радіоелектроніка, медицина, космос, 
машинобудування й ін. Вони використовуються для будівництва сполучних 
ліній між автоматичними телефонними станціями (АТС) і в передмістях, де 
вони заміняють дуже металоємкі кабелі з мідними жилами. Для найкращої 
ефективності ліній оптичного зв’язку потрібна висока якість  електроенергiї 
яка використовується для живлення пристроїв оптичного зв’язку.  

Рiзко змiнне навантаження характеризується рiзкими зростаннями та 
провалами напруги, що iстотно впливає на якiсть електроенергiї. Змiни 
параметрiв електричної мережi, потужностi i характеру навантаження в часi 
є основною причиною змiни показникiв якостi електричної енергiї. 
Мiнiмiзацiя економiчних витрат при нестабільному електропостачаннi є 
великим комплексним завданням, з яким тiсно пов’язанi задачi по 
пiдвищенню якостi накопичувачів електричної енергії які забезпечать 
надiйність електропостачання для пристроїв пристроїв оптичного зв’язку. 

Вирішенням цього завдання є використання накопичувачів 
електричної енергії які здатні накопичувати величезну енергію. Одним із 
основних шляхів удосконалення існуючих і створення нових 
електрохімічних технологій є розробка нових електродних матеріалів, які 
володіють необхідними властивостями – високою електрокаталітичною 
активністю, стабільністю і недефіцитністю вихідних компонентів. Дані 
вимоги можуть бути забезпечені при створенні електродів на основі 
пористих вуглецевих матеріалів (ПВМ), які активно використовуються як 
електродні матеріали для первинних і вторинних хімічних джерел струму та 
суперконденсаторів. 

Суперконденсатори (або іоністори), принцип роботи яких грунтується 
на поляризації об’ємного заряду подвійного електричного шару межі 
розділу блокуючого електрода з електролітом, покликані за ідеєю 
забезпечувати високі питомі потужнісні і циклічні характеристики. 

У бакалаврській роботі було виконано дослідження напрямків 
застосування та характеристик нових ефективних накопичувачів 
електричної енергії на основі вуглецевих комплексів для систем 
автономного живлення пристроїв оптичного зв’язку 

Вибір схеми гібридного джерела живлення був зумовлений тим, що 
такі системи АКБ працюють у встановлених режимах зі струмами, які не 
перевищують рекомендованих значень, в той час як суперконденсатори 
переважно в перехідних режимах для швидкого накопичення енергії 
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рекуперації від ліній електропередач та її швидкої віддачі при відсутності 
електроенергії. Застосування швидкодіючого накопичувача на основі СК 
дозволяє уникнути пікових навантажень АКБ завдяки чому підвищується 
термін їх експлуатації. 

Проаналізовано використання гібридних АКБ компанії «YUNASKO». Як 
показують результати тестування суперконденсаторів від провідних 
світових розробників, компанія «YUNASKO» є лідером в виготовленні 
найпотужніших акумуляторних батарей. 

Суперконденсатор і гібридні комірки YUNASKO виготовляються в 
спеціальному призматичному корпусі, виготовленому з багатошарової 
алюмінієвої фольги. Призматична конструкція одиночної комірки дозволяє 
оптимізувати масу та об'єм модулів, при цьому поодинокі комірки 
складаються разом.  

Модуль ультраконденсатора – це кінцевий продукт, який 
застосовується в електричній схемі. Залежно від кількості СК, підключених 
послідовно, модуль може працювати в діапазоні напруг від 2,7 В (одна 
комірка) до 750 В – у великих збірках. Модулі оснащені фірмовою 
системою балансування напруги. 
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Прийма Н.А. 
ст. викл. Челомбитько В.В. 

Розробка мережі широкосмугового доступу з використанням 
оптичних ліній зв'язку на проспекті Чорновола в місті Львів 

 
З появою Інтернету людство не лише вступило в нову епоху 

комунікаційного розвитку, а й спромоглося розширити своє пізнання в 
любій, навіть самій неосяжній сфері, своєї життєдіяльності. Інтернет 
представляє собою не лише окрему мережу – насправді це ціла ієрархія 
мереж, в яку входить більше мільярда персональних комп’ютерів (ПК) в 
усьому світі. І кількість цих ПК щодня збільшується. Ні радіо, ні телебачення 
не можуть навіть порівнятися з розвитком і просуванням в маси послуги 
Інтернет, яка в свою чергу рано чи пізно просто їх витіснить. Достатньо 
лише бути підключеним до частини мережі, щоб стати повноправним 
користувачем та мати доступ до ресурсів любого комп’ютера  глобальної 
мережі.  

Левову частину користувачів послуги Інтернет зайняла саме 
технологія широкосмугового доступу (xDSL). Одиним із провідних чинників 
цього факту є те, що за останні 100 років людство побудувало мільйони 
кілометрів мідних мереж телекомунікацій для організації телефонного 
зв’язку, які в свою чергу і служать фундаментом широкосмугового 
доступу(xDSL).  

Технології хDSL дозволяють передавати дані зі швидкістю, що значно 
перевищує ту швидкість, що доступна навіть найкращим аналоговим та 
цифровим модемам. Ці технології підтримують передачу голосу, 
високошвидкісну передачу даних і відеосигналів, створюючи при цьому 
значні переваги як для абонентів, так і для провайдерів. Існуючі типи 
технології хDSL розрізняються за методом модуляції, що використовується 
для кодування даних та швидкістю передачі даних.  

З розвитком інформаційних технологій виросли і потреби сучасної 
людини в будь-який момент часу доступу до своїх інформаційних ресурсів. 
Наявність віддаленого доступу до персонального комп’ютера виявилась 
досить актуальною та доречною – всі проблеми можна вирішити швидко, 
не відходячи від свого комп'ютера.  

Віддалене управління комп'ютером через Інтернет – це можливість 
використовувати комп'ютер з будь-якої точки світу так, ніби користувач 
сидить безпосередньо за ним. Скрізь, де є Інтернет, з'являється можливість 
підключатися до офісного або домашнього комп'ютера і використовувати 
всі його можливості для вирішення різних завдань.  

Побудова мережі – це фактично рішення проблеми «останньої милі», 
яка передбачає отримання дешевих, зручних і найбільш швидкісних каналів 
в Інтернет для кінцевих користувачів.  
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Більшість домашніх мереж є некомерційними і будуються самими  
жителями районів. Вони прокладають кабель і підключають мережу до 
Інтернет.  

Як правило, такі ініціатори самі ж є і власниками домашньої мережі. 
Подібна організаційна схема влаштовує провайдерів, оскільки в цьому 
випадку вони лише надають посильну допомогу в розвитку і підтримці 
мережі, якою головним чином займаються самі її власники.  

У результаті виконаної роботи була спроектована і створена 
комп'ютерна мережа в житловому мікрорайоні проспекту Чорновола 
м.Львова.  

Після практичної реалізації проекту було модернізовано і розширено 
мережу. У результаті була створена сучасна комп'ютерна мережа для 
житлового району.  

У роботі знайдені оптимальні рішення для створення домашніх 
комп’ютерних мереж, що підключаються до мережі Інтернет по 
виділеному швидкісному каналу. 

У роботі наведено низку  аспектів що дозволяють побудувати  якісну, 
локальну комп'ютерну мережу в житловому мікрорайоні.  

Отримані результати роботи  мають практичну реалізацію  і 
підтвердження правильності технічних рішень які знайшли свою реалізацію 
у вигляді стабільно функціонуючої комп'ютерної мережі.   
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Процько Т.В. 
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В. 

Застосування засобів стандарту Bluetooth для побудови пристрою 
оперативного інформування 

 
Аналіз показує, що сьогодні пристрої за технологією Bluetooth 

вбудовуються практично у всі в стільникові телефони та планшети.  
Вже давно вони є невід’ємною складовою ноутбука, а в останні роки, 

навіть розумного годинника. Тобто, практично всі пристрої, з якими 
безпосередньо взаємодіє людина у повсякденному житті мають підтримку 
вказаної технології. 

Усе це робить її достатньо перспективною для забезпечення 
оперативного інформування про події у навколишньому оточенні. Вже у  
2013 році компанія Apple представила технологію iBeacon для передачі 
Bluetooth сигналу між компактними маячками, що розташовуються на 
об’єктах так званого Physical Web, та Bluetooth сумісними пристроями типу 
смартфонів, планшетів і ноутбуків.  

Також, сьогодні і Google підтримує подібну технологію – Eddystone.  
Ідея та принцип роботи iBeacon дуже проста – через певні часові 

проміжки маячки надсилають широкомовні Bluetooth повідомлення на всі 
оточуючі пристрої, що знаходяться в радіусі їх дії.  

А коли пристрій отримує це повідомлення, активується відповідний 
додаток на пристрої і виконує певну дію з оперативного інформування 
користувача.  

Концепція Physical Web призначена для побудови зв’язку між 
цифровим і фізичним світом, який дозволяє включити ресурси павутини 
Web для забезпечення оперативного використання та інформування.  

Тобто, Physical Web є сервісом для інформування, коли «розумний» 
об'єкт передає відповідну інформацію на пристрої поблизу, наприклад 
смартфон або планшет.  

Для реалізації завдання роботи необхідно провести аналіз питань 
побудови Physical Web, відповідних технологій мереж Bluetooth, виконати 
аналіз створення безпроводових пристроїв з підтримкою протоколу 
Bluetooth.  

Для практичного створення пристрою інформування необхідно 
проаналізувати процес створення і відповідні пристрої Bluetooth маячків 
специфікації Eddystone-TLM і протестувати його функціонування у реальних 
умовах за технологією Bluetooth.    

У роботі описано процес створення пристрою оперативного 
інформування на основі технології Bluetooth LE. З цією метою виконано 
аналіз технології Physical Web, принципів створення мереж Bluetooth та 
досліджено застосування технології Bluetooth-маячків. Описано 
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особливості технології Bluetooth low energy та застосування технології 
Bluetooth та Bluetooth LE. Виконано аналіз створення пристрою на основі 
специфікації Eddystone-TLM. Описано принципи створення Bluetooth 
пристрою інформування, розробку пристрою інформування на базі 
Bluetooth LE та тестування пристрою оперативного інформування. 

Bluetooth-маячки використовують протокол передачі Eddystone-TLM, 
що дозволяє оперативно отримувати телеметричну інформацію поряд 
розміщеними пристроями у радіусі десятків метрів.  

При цьому, будь-які пристрої – смартфон, планшет, ноутбук,  які 
містять сумісний Bluetooth Low Energy адаптер можуть отримувати таку 
інформацію через рівні проміжки часу. Маячки періодично відправляють 
Bluetooth-сигнал на пристрої, що знаходяться в радіусі їх дії. Якщо сумісний 
пристрій отримує сигнал, відповідний додаток дозволяє оперативно 
проглянути вказану телеметричну інформацію.  

Отже, Bluetooth маячки з форматом повідомлення Eddystone-TLM          
періодично відправляють радіосигнали, які приймаються смартфонами, що 
дозволяє оперативно відображати інформацію у відповідному мобільному 
додатку. 

У роботі практично продемонстровано, що використання технології 
безпроводових мереж стандарту Bluetooth, а особливо удосконаленого 
стандарту  Bluetooth LE, використаної специфікації Eddystone-TLM на основі 
використання промислового пристрою M5StickC на базі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP32 забезпечує можливість створення пристрою 
оперативного інформування.  

Розроблений пристрій працює на основі технології так званих 
Bluetooth-маячків, що забезпечують передачу телеметричної інформації на 
близько розташовані пристрої.  

Практично показано, що застосування вільних для використання 
засобів розробки мікропрограм, додаткових бібліотек підтримки 
обладнання дозволяє розробку пристрою оперативного інформування у 
специфікації Eddystone-TLM. 
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Рештей І.С. 
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В. 

Розробка мережі ІР-телефонії для підприємства HelpService 
 
Технологія IP-телефонії (VoIP) стала глобальною, і починає реально 

конкурувати з технологіями традиційної телефонії. З її допомогою зараз 
передаються близько 15% голосового трафіку міжнародного зв'язку. VoIP, 
на відміну від VoFR і VoATM, застосовується не тільки в ядрі мережі, але й 
на всіх її рівнях , аж до кінцевих користувачів, що можуть працювати з VoIP 
через IP-телефон, або комп'ютерне застосування. Тому активно 
впроваджувана офісна IP-телефонія дозволяє заощаджувати кошти не 
тільки на послугах міжнародного та міжміського зв'язку, але і за рахунок 
зниження сукупної вартості телекомунікаційних систем.  

У реальних проектах VoIP забезпечує з'єднання з віддаленими 
філіями, послуги міжміського і міжнародного голосового зв'язку і побудова 
внутрішніх офісних телефонних мереж. Популярність даної технології 
пояснюється наступними позитивними сторонами технології доступність на 
користувальницькому рівні, поширеність мереж IP, відносна простота 
стикування мереж різних операторів, прекрасна сумісність устаткування 
різних виробників, відносна простота і популярність технології, можливість 
інкапсуляції даного сервісу практично в будь-яку транспортну мережу, 
включаючи SDH, ATM і Frame Relay, сумісність з новими технологіями 
побудови опорних мереж на базі протоколу IP (наприклад, 10 Gigabit 
Ethernet, DPT). 

Однак VoIP не позбавлена і певних мінусів: 
– необхідність впровадження механізмів приорітизації трафіку; 
– відносно високий відсоток службового трафіку. 
Незважаючи на всі переваги й вдавану простоту пакетної телефонії, її 

впровадження є досить складною задачею. Для нього потрібно комплексне 
пророблення рішення як з технічної, так і економічної точки зору. 
Перелічимо основні технічні вимоги до передачі голосу по мережах даних: 

– кількість загублених пакетів – менше 1%; 
– затримка – менше 200 мс; 
– джиттер (варіація затримки) – менше 30 мс; 
– гарантована смуга пропускання для одного з'єднання – від 10 до        

126 кбіт/с (у залежності від протоколу передавання канального рівня і 
методу кодування).  

Ріст популярності Інтернет-послуг та IP-телефонії, як одного з 
різновидів послуг є дуже динамічним. З розробкою та стандартизації 
протоколів передавання даних реального часу все більший інтерес 
викликає IP-телефонія.  
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Це пояснюється тим, що ІР-телефонія дозволяє суттєво економити 
смугу пропускання в каналах зв'язку, що в свою чергу веде до зниження 
тарифів на міжміські та особливо міжнародні розмови. 

За останній час все популярнішими стають корпоративні мережі VoIP 
на основі протоколу SIP. Це пояснюється тим, що даний протокол досить 
легко інтегрується в структуру протокольного стеку TCP/IP і є порівняно 
простішим у порівнянні з протоколом Н.323. 

В роботі розроблена мережа ІР-телефонії для фірми HelpService. Таке 
рішення суттєво спрощує передачу голосу поверх мережі IP. Оскільки 
суттєво спрощує алгоритм роботи протоколу SIP.  

Зокрема не вимагає реєстрації абонентів на сервері переадресації. Всі 
суттєві вирішення відбуваються у вузлі інтернет-провайдера 
(перекодування SIP/H.323, вихід на телефонну мережу загального 
користування). 

Перевага інтеграції передачі даних та голосового трафіку це 
залучення нових клієнтів. Провайдеру IP-телефонії легше організувати 
доступ користувачів ІР-телефонії до виділених ресурсів IP.  

Це виключає на шляху з'єднати ділянки з поганими характеристиками 
по затримці та джитеру. Провайдер може забезпечити необхідну якість 
обслуговування (QoS), що дозволить контролювати якість зв'язку.   
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Солтис Н.В. 
к.т.н., доц. Опотяк Ю.В. 

Створення температурного датчика для застосування у мережі 
розумного дому 

 
Аналіз показує, що сьогодні технології розумного дому все частіше 

застосовуються у побуті.  
Розумний дім – це комплекс рішень для автоматизації щоденної 

діяльності користувача з застосуванням інформаційних інтелектуальних 
технологій і зв’язку, що контролюють усе, що відбувається в квартирі чи 
будинку. 

Центр управління забезпечує взаємодію з усіма «розумними» 
пристроями у домі. А за його допомогою можна створювати для цих 
пристроїв сценарії роботи. Розумна розетка керує відповідним пристроєм, 
дозволяє регулювати яскравість люстри, вимірює енергоспоживання. 
Особливе і надзвичайно важливе місце у системі розумного дому займають 
різноманітні датчики, серед яких і датчики для вимірювання температури 
оточуючого середовища. Наприклад, датчики розумного дому захищають 
від проникнення сторонніх, пожежі і витоку газу чи води. Датчики 
температури і вологості стежать за кліматом в квартирі. Датчик відкриття 
слідкує за дверима і доступом в приміщення.  

Отже питання створення температурного датчика для застосування у 
мережі розумного дому є надзвичайно актуальним. Для практичного 
створення температурного датчика для застосування у мережі розумного 
дому необхідно провести аналіз питань побудови розумного дому, 
відповідних мереж та протоколів обміну даними.  

При цьому слід провести аналіз технології розумного дому, аналіз 
систем і протоколи та розглянуто основні протоколи передачі.  Необхідно 
дослідити основні технології для розумного дому, протоколи передачі 
даних для розумного дому та застосування протоколу Wi-Fi у мережі 
розумного дому, відповідні засоби для створення температурного датчика, 
розробити апаратні та програмні засоби температурного датчика для 
застосування у мережі розумного дому та виконати тестування роботи 
розробленого датчика у складі розумного дому. 

Як показує аналіз, найбільш перспективним слід вважати 
використання технології безпроводових мереж стандарту Wi-Fi, 
застосування промислового модуля на базі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP8266 та відповідного датчика температури/вологості 
DHT11, що забезпечить можливість створення температурного датчика для 
застосування у мережі розумного дому мінімальними затратами часу та 
коштів.  



Напрямки застосування сучасних інтелектуальних технологій 

24 

У роботі проаналізовано питання побудови розумного дому та 
створення температурного датчика для застосування у мережі розумного 
дому для застосування у мережах розумного дому.  

Розглянуто створення температурного датчика для застосування у 
мережі розумного дому. Проведено аналіз технології розумного дому, 
систем і протоколів та розглянуто основні протоколи передачі.  

Досліджено основні технології для розумного дому, протоколи 
передачі даних для розумного дому та застосування протоколу Wi-Fi у 
мережі розумного дому. Досліджено засоби для створення 
температурного датчика, описано розробку температурного датчика для 
застосування у мережі розумного дому та виконано тестування роботи 
розробленого датчика у складі розумного дому. 

Отже як практично продемонстровано, використання технології 
безпроводових мереж стандарту Wi-Fi, використання промислового 
модуля на базі спеціалізованого мікроконтролера ESP8266 та відповідного 
датчика температури/вологості DHT11 забезпечує можливість створення 
температурного датчика для застосування у мережі розумного дому.  

При цьому, застосування готових промислових модулів дозволяє 
легко створити дешеві датчики, у тому числі і температури.  

Дешеві спеціалізовані мікроконтролери мають вбудований стек 
TCP/IP та радіочастотне обладнання для реалізації канального та фізичного 
рівнів моделі OSI та забезпечують роботу у мережах Wi-Fi.  

Використання для створення контролера ESP8266 виробництва 
Espressif є цілком виправданим і доцільним з точки зору достатніх для 
створення датчика експлуатаційних параметрів та низької вартості 
створення датчика.  

Практично показано, що застосування для розробки мікропрограми 
середовища Genuino/Arduino суттєво спрощує і пришвидшує розробку 
мікрокоду внаслідок наявності бібліотек для роботи як з апаратними 
засобами контролера у безпроводовій мережі розумного дому, так і 
датчика температури та відповідного хмарного сервера для реалізації 
інтерфейсу розумного дому. 
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Стефанів О.І. 
к.е.н., ст. викл. Николишин Ю.І. 

Побудова системи моніторингу з використанням мережевих 
технологій 

 
На сьогодні потреби людей все збільшуються і збільшуються, що 

приводить до нарощення темпів виробництва. Це досягається шляхом 
введення в дію нових або вдосконалених засобів виробництва, збільшення 
кількості виробничих підприємств, а також автоматизацією самого 
виробництва. Але із збільшенням обсягів виробництва і постає проблема у 
вигляді великої кількості пожеж на виробництвах, які тягнуть за собою 
великі матеріальні збитки, а також травмування і загибель людей. 

Однією із необхідних умов зниження кількості жертв та збитків від 
пожеж на об’єктах виробництва є застосування сучасної протипожежної 
сигналізації. 

Але для того щоб протипожежна сигналізація своєчасно спрацювала і 
попередила  (захистила) об'єкт від пожежі її потрібно правильно 
спроектувати і змонтувати. 

Застосування протипожежної сигналізації для захисту об'єкта 
регламентується ”Переліком однотипних за призначенням об'єктів, які 
підлягають  обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та 
пожежної сигналізації “, відповідними розділами і додатками ДБН, СНиП, 
СН, ВБН, “Переліками” міністерств, відомств, правил, стандартів та іншими 
нормативними документами, які в установленому порядку узгоджені  з 
органами МНС, Державним комітетом України у справах містобудування та 
архітектури. 

Якщо норми не вказують на необхідність об’єкта в пожежній 
сигналізації, впровадження базується при виникненні будь-якої із наступних 
ситуацій: 

– розвиток пожежі може призвести до вибуху, руйнування 
технологічного обладнання; 

– пожежна може викликати зміну нормального режиму експлуатації 
відповідальних технічних вузлів  і систем об’єкта; 

– технологічний процес повістю автоматизований, без присутності в 
приміщенні обслуговуючого персоналу; 

– пожежа може призвести до великих економічних втрат. 
В ході виконання бакалаврської роботи була поставлена задача 

спроектувати для комп’ютерної лабораторії та прилеглих їй приміщень 
пожежну сигналізацію на базі «ТІРАС-16П». 

Даний ППК надає змогу розширювати безпосередньо саму пожежну 
сигналізацію та змінювати кількість датчиків та додаткових модулів, які 
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підключені до неї. Завдяки таким можливостям кошторис її встановлення є 
менший ніж у подібних систем сигналізації, а також надійність. 

Виходячи з усього можна сказати що ППК «ТІРАС-16П» завдяки своїй 
універсальності, надає можливість у подальшому експлуатувати надійну та 
високоефективну пожежну сигналізацію. 

В результаті проведеної роботи спроектовано систему пожежної 
сигналізації, яка дозволяє: 

– контролювати стан приміщень на випадок пожежі або виникнення 
такої ситуації. 

– зберегти життя людей, їх здоров’я, майна. 
– забезпечення безпечних умов праці. 
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 0,69 року з 

нормативним 5,6 року і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 1,43 
з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект системи 
охоронної та протипожежної безпеки у навчальній аудиторії є економічно 
доцільним. 
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Федишин С.В. 
ст. викл. Челомбитько В.В. 

Побудова мережі абонентського доступу сільського району за 
технологією FTTH 

 
Сьогодні зв'язок відіграє важливу роль в нашому світі. Якщо раніше 

для передачі інформації використовувалися мідні кабелі, то тепер настав 
час оптичних телекомунікаційних технологій. 

Оптичне волокно в даний час вважається найдосконалішим фізичним 
середовищем для передачі інформації, а також самим перспективним 
середовищем для передачі великих потоків інформації на значні відстані. 
Підстави так вважати випливають з ряду особливостей, властивих оптичних 
хвилеводів, таких як: широка смуга пропускання, мале загасання світлового 
сигналу у волокні, низький рівень шумів, висока перешкодозахищеність, 
мала вага і об'єм кабелю. 

Незважаючи на численні переваги перед іншими способами передачі 
інформації, волоконно-оптичні системи мають також і недоліки, головним 
чином через відносно високу вартість інтерфейсного обладнання, а також 
складності монтажу і обслуговування оптичних ліній. 

В останні 10 років швидко розвиваються і отримують все більш 
широке поширення нові послуги зв'язку, а також поліпшується якість 
традиційних послуг.  

При цьому різні види послуг надаються різними мережами зв'язку, 
наприклад, телефонні послуги – телефонна мережа, телевізійні – мережа 
кабельного телебачення, широкосмуговий доступ в інтернет також за 
спеціальною, часто волоконно-оптичної мережі.  

Відповідно, користувач отримує ці послуги за допомогою окремих 
терміналів: телефонного апарату, телевізора, персонального комп'ютера.  

Така ситуація створює ряд незручностей і проблем управління 
мережами доступу при оптимізації надання послуг з високою якістю і в 
зручний для споживача час. 

Інтегральне надання вище зазначених мультимедійних послуг можна 
здійснити тільки за допомогою широкого впровадження волоконно-
оптичних технологій, тобто створення ОМД (оптичних мереж доступу). 
Поки що повільний їх розвиток зумовлений чисто економічними 
причинами, головна з яких висока вартість послуг зв'язку, що надаються 
при відносно низькій платоспроможності користувачів.  

Висока вартість послуг обумовлена, перш за все, дорожнечею 
елементної бази (оптичний кабель, оптичні елементи), а також прокладки 
оптичного кабелю (особливо в міських умовах). 

Узагальнюючим поняттям технологій оптичного доступу виступає 
термін FTTx – доведення оптичного волокна до об'єкта. Технологія FTTx 
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включає в себе безліч концепцій розгортання мереж доступу, в тому числі 
технологію FTTH, яка має очевидні переваги для користувачів, як сьогодні, 
так і в доступному для огляду майбутньому. 

У бакалаврській роботі було спроектовано мережу абонентського 
доступу сільського району за технологією FTTH. 

В останні 10 років швидко розвиваються і отримують все більш 
широке поширення нові послуги зв'язку, а також поліпшується якість 
традиційних послуг. При цьому різні види послуг надаються різними 
мережами зв'язку, наприклад, телефонні послуги – телефонна мережа, 
телевізійні – мережа кабельного телебачення, широкосмуговий доступ в 
інтернет також за спеціальною, часто волоконно-оптичної мережі. Така 
ситуація створює ряд незручностей і проблем управління мережами 
доступу при оптимізації надання послуг з високою якістю і в зручний для 
споживача час. 

Інтегральне надання вище зазначених мультимедійних послуг можна 
здійснити тільки за допомогою широкого впровадження волоконно-
оптичних технологій, тобто створення ОМД (оптичних мереж доступу).  

Технологія FTTx включає в себе безліч концепцій розгортання мереж 
доступу, в тому числі технологію FTTH, яка має очевидні переваги для 
користувачів, як сьогодні, так і в доступному для огляду майбутньому. 

Узагальнюючим поняттям технологій оптичного доступу виступає 
термін FTTx – доведення оптичного волокна до об'єкта.  

У першому розділі було розглянуто архітектури та переваги оптичних 
мереж абонентського доступу, описано особливості архітектури мережі 
FTTH. Наведені можливі рішення побудови мережі абонентського доступу 
на базі технології FTTH. 

Наведені особливості активної мережі FTTH та пасивної, перераховані 
їх переваги та недоліки і сформульовані задачі кваліфікаційної роботи. 

У другому розділі проекту було обрано населений пункт с. Оброшино 
Пустомитівського району Львівської області, у якості проектованої мережі 
абонентського доступу, та обрана технологія побудови мережі GEPON.  

Розроблена схема мережі FTTH за технологією PON, обрано 
необхідне обладнання мережі та наведені його характеристики, 
розраховано оптичний бюджет та трафік проектованої мережі. 
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Феник В.М. 
к.т.н., ст. викл. Андрухів Т.В. 

Організація та впровадження системи моніторингу для 
високопродуктивного кластеру мережі доступу до Інтернет 

 
В умовах зростання обчислювальних центрів і економії на персоналі 

потреба в ефективних інструментах моніторингу обчислювальних ресурсів 
стає важливою як ніколи. Стосовно до обчислювальних центрів під 
терміном моніторинг можуть розумітися різні завдання в залежності від 
того, хто і кому про нього говорить. Наприклад: 

– людині, запускаючій на кластері додатки цікаві відповіді на такі 
питання: «Коли моє завдання буде запущено? Коли завершиться його 
виконання? Як воно виконується в порівнянні з попереднім разом ? 

– мережевий інженер хотів би знати: "Коли ми побачимо червоний 
сигнал, що означає, що потрібно щось виправити або зробити сервісний 
дзвінок? " 

– системному інженеру цікаво:"Яка продуктивність наших машин? Чи 
всі сервіси функціонують правильно? Які тенденції спостерігаються і як ми 
можемо краще використовувати наші обчислювальні ресурси?" 

Для всього цього різноманіття вимог вам необхідно виділити серед 
терабайтів виконуваного коду саме те, що ви хочете відстежувати. Однак, 
на щастя, існує багато засобів моніторингу з відкритим вихідним кодом, і 
при цьому багато хто з них роблять свою роботу краще, ніж деякі 
комерційні додатки, створені для тих же цілей. 

Найскладніше у використанні інструментів моніторингу з відкритим 
вихідним кодом – виробити такий вид установки і конфігурації, який 
підходить для вашої мережевої середовища. Є дві серйозні проблеми, 
пов'язані з використанням інструментів моніторингу з відкритим вихідним 
кодом: 

– немає такого інструменту, який би відстежував всі параметри, які ви 
хочете і саме так, як ви хочете. Чому ? Тому що різні користувачі по-різному 
бачать для себе моніторинг. 

– зважаючи на першу проблему вам, можливо, доведеться серйозно 
адаптувати інструмент, щоб змусити його працювати у вашому 
обчислювальному центрі саме так, як ви хочете.  

В цій роботі розглядається практичний підхід до моніторингу 
обчислювальних центрів за допомогою інструментів з відкритими 
вихідними кодами Ganglia і Nagios.  

У даній роботі була розроблена ефективна системи моніторингу 
високопродуктивних мережевих кластерів на базі Ganglia та Nagios.  

Було проведено огляд кластерних систем та систем моніторингу їх 
призначення і обґрунтуємо вибір Ganglia та Nagios з декількох видів систем 



Напрямки застосування сучасних інтелектуальних технологій 

30 

моніторингу найбільш поширених в комерційних обчислювальних центрах, 
наведено їх характеристики; дано пояснення їх організації, встановлення 
конфігурації та спільної інтеграції, наведено вміст конфігураційних файлів та 
вихідного коду скриптів. 

В роботі дається великий огляд того, що можна зробити, 
використовуючи системи моніторингу з відкритим вихідним кодом Ganglia і 
Nagios як окремо, так і в тандемі. Така система моніторингу дозволяє 
відслідковувати продуктивність всієї системи і бачити, наскільки 
використовуються машини, сказати чи вони простоюють або постійно 
використовують 60 відсотків своїх можливостей, які машини нагріваються 
більше або менше за інших, відслідковувати комутатори та інше 
обладнання з підтримкою SNMP, відстежувати як виконуються завдання, 
служби та інші програми.  

У результаті ми зможемо вирішувати завдання моніторингу, що 
потрибують широкі цільові групи діяльність яких пов'язана з моніторингом 
кластерів, а також  grid – і cloud – середовищ. 

Багато існуючих альтернативних рішеннь схожі (хоч і базові їх 
конфігурації мінімальні та досить вузько спрямовані) й надають можливість 
для написання модулів розширення, але рідко поставляються з якими-
небудь вже готовими модулями. Велика частина роботи з написання 
модулів розширення перекладається на адміністратора або користувачів 
мережі. Часто ця робота недооцінюється, хоча фактично вона становить 
значну частину ефективного вирішення моніторингу обчислювального 
центру, тоді як використання спроектованої системи моніторингу вирішує 
ці проблеми. 

Показано, що використовуючи спільно Ganglia і Nagios, можна 
налаштувати моніторинг усіх мережевих пристроїв.    
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Фітьо Р.Ю. 
ст. викл. Челомбитько В.В. 

Реконструкція телефонної мережі міста Червоноград на базі 
обладнання ЦСК 5ESS 

 
В умовах різноманітності телекомунікаційних технологій, їх швидкого 

прогресу, зростаючого попиту користувачів на нові послуги виникають нові 
задачі, пов’язані з забезпеченням якості роботи телекомунікаційних мереж. 
Сучасний стан розвитку телекомунікацій характеризується процесами 
взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних 
мереж, на шляху побудови універсальної мультисервісної, мультимедійної 
телекомунікаційної мережі. Одне з основних завдань операторів 
телекомунікацій – забезпечення як традиційних, так і нових послуг 
користувачам на сучасному якісному рівні. 

Підвищення надійності та достовірності передачі інформації на 
мережі з одночасним зниженням експлуатаційних витрат вимагає 
автоматизації функцій контролю, управління і обслуговування мережі, що 
можна досягти лише при впровадженні засобів обчислювальної техніки в 
апаратуру зв'язку. 

Підвищення якості телефонного зв'язку та надання абонентам 
додаткових послуг, включаючи доступ до всесвітньої мережі Internet та IP 
телефонію, введення нових виробничих потужностей, можливо здійснити 
тільки за рахунок впровадження сучасних цифрових електронних станцій і 
світових досягнень в області мереж абонентського доступу, на основі 
технологій xDSL та SDH. 

Станції 5ESS використовують сучасні цифрові методи комутації та 
передавання інформації, що забезпечує високу якість надавання послуг. 
Станції побудовані за модульним принципом та розподіленим програмним 
керуванням. 

Метою бакалаврської роботи є розробка проекту впровадження 
міської станції у м. Червоноград з виносами у м. Соснівка та СМТ Гірник на 
обладнанні цифрової системи комутації (ЦСК) 5ESS.  

У випускній роботі бакалавра описано розробку варіанту 
реконструкції телефонної мережі міста Червоноград на базі обладнання 
ЦСК 5ESS. Проаналізовано мережу і описано організацію зв'язку, нумерацію 
абонентів. Виконано аналіз схеми ЦСК 5ESS, архітектури та модулів. 
Здійснено визначення вихідних параметрів, навантаження до спецслужб. 
Здійснено розрахунок кількості блоків DLTU, блоків АЛ, комутаційних 
модулів SM та визначено комплектацію сервісного пристрою 

Як показує аналіз 5ESS є єдиною на сьогоднішній день станцією, що 
дозволяє використовувати будь-який фізичний носій. На одній платформі 
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може бути розгорнута будь-яка комбінація служб, включаючи провідну та 
бездротовий зв'язок, передачу голосу і даних.  

На одній платформі реалізуються послуги міжнародного, міжміського 
і платній зв'язку, операторські служби, транзитна передача, комплексні 
послуги передачі даних і відео. 

Одна з унікальних характеристик 5ESS полягає в застосуванні 
розподіленої архітектури, що дозволяє нарощувати ємність простим 
додаванням модулів, які можуть бути виділені для окремих послуг 
(наприклад, міжміський зв'язок або передача даних).  

Модулі віддаленої комутації можуть розташовуватися на відстані до 
1000 км. i головного комутатора, що полегшує телефонізацію нових 
регіонів. Станція підтримує будь-яку стратегію розширення, не обмежуючи 
оператора у виборі нових послуг. 

У даній бакалаврській роботі спроектовано впровадження міської 
мережі м.Червоноград на обладнанні цифрової системи комутації (ЦСК) 
5ESS. В ході виконання роботи був проведений огляд існуючих методів і 
рішень, спроектована мережа зв'язку Червоноградського району, 
зроблений вибір необхідного обладнання, а також розраховані 
математичні показники основних видів навантаження.   
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Юца Б.І. 
к.т.н., ст. викл. Романюк А.В. 

Розрахунок передавального пристрою для оптоволоконної лінії 
 
Проектування ВОСП являється актуальним, адже формування 

глобального інформаційного суспільства, підвищення вимог щодо якості 
зв'язку вимагають удосконалення існуючих телекомунікаційних систем. 
Стрімкий розвиток технологій зв'язку призвели до появи систем з майже 
необмеженою пропускною здатністю і дальністю передачі.  

При побудові сучасних інформаційних мереж все частіше 
використовуються волоконно-оптичні лінії зв'язку, так як передача по ВОЛЗ 
має багато переваг у порівнянні з передачею по мідному кабелю. 

Основними з них є:  
– широка смуга провідності, яка зумовлюється надзвичайно високою 

частотою несучого сигналу. Це дає змогу збільшити потік інформації 
переданий по одному оптичному волокну; 

– мале затухання сигналу в волокні. Воно складає 0,2 – 0,3 дБ на 1 км 
на довжині хвилі 1,55 мкм, це дозволяє будувати лінії протяжністю до 100 
км; 

– висока захищеність від завад. Діелектричний матеріал із якого 
виготовляється оптичне волокно, робіть його несприйнятливим до 
електромагнітних завад; 

– висока захищеність від несанкціонованого доступу. Інформацію, яка 
передається по ВОЛЗ неможливо прослухати, без пошкодження кабелю; 

– економічність; 
– довгий час експлуатації, до 25 років. 
Звісно, ВОЛЗ має свої недоліки – це достатньо висока ціна на 

впровадження даної технології. 
На даний час оптичні системи вже давно вийшли зі стадії 

лабораторних дослідів та вступили у стадію практичного застосування. Це 
обумовлено підвищенням потреб суспільства щодо більшого спектру 
послуг, швидкості передачі та захисту інформації. Тому незважаючи на 
високу вартість ВОЛЗ, вони є найбільш перспективними лініями зв'язку. 

Врахування усіх вимог потребує комплексного підходу до проблеми 
проектування ВОСП, цей процес є досить складним. При проектуванні 
можлива поява неоднозначного рішення, тоді вибір того чи іншого варіанта 
визначається конкретними вимогами застосування системи. 

Нові технології формування та передачі сигналів істотно вплинули на 
побудову мереж зв'язку. Перспективна мережа зв'язку ґрунтується на 
дворівневій ієрархії та складається із транспортної мережі та абонентської 
мережі. Транспортна мережа містить у собі потужні інформаційні 
магістралі, побудовані на основі синхронної цифрової ієрархії SDH. 
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Широкосмугова мережа абонентського доступу, реалізована на базі 
волоконо-оптичного кабелю, разом із транспортною мережею утворює 
єдиний інформаційний простір і гнучке середовище для створення та 
реалізації нових видів інформаційного сервісу. 

SDH являє собою універсальну цифрову ієрархію застосовувану 
операторами зв'язку в усьому світі. Крім всебічної стандартизації та 
уніфікації, системи SDH надають більші можливості по конфігуруванню, 
моніторингу і якісної експлуатації сучасних мереж.  

При синхронній передачі блок елементів інформація передається 
безперервно у вимушеному темпі, а синхронізація передавального та 
приймального пристроїв досягається за допомогою додаткового 
синхросигналу, посиланням спеціальних кодових комбінацій, або ж 
введенням спеціальних обмежень у кодову послідовність. 

Мережеві технології SDH не тільки відчиняють нові можливості в 
побудові сучасних цифрових мереж зв’язку, але та вимагають спеціального 
вивчення і застосування її на якісно новому рівні. Планування мережі являє 
собою визначену послідовність прийняття організаційно-технічних рішень 
по вибору архітектури, топології, структури, базових технологій і апаратури 
на основі деяких принципів і технічних вимог до цифрової мережі. 

Для розрахунку передавального пристрою визначається 
спроможність смуги пропускання ОК у сумісності з джерелом 
випромінювання та фотодетектором забезпечити потрібну 
широкосмуговість для заданої відстані між прикінцевими пристроями та 
відомій чутливості фотодетектора для забезпечення потрібної ймовірності 
помилки.  

Визначається довжина регенераційної дільниці, кількість 
регенераторів, можливість просторового розділення сигналів (шляхом 
передачі різних сигналів по окремих оптичних волокнах). Визначається 
метод ущільнення – часовий або спектральний, вид модуляції. 
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Орлов Ю.В. 
к.т.н., доц., Опотяк Ю.В. 

Створення пристрою мережі LoRa з використанням PlatformIO 
 
Концепція Інтернету речей завойовує все більше прихильників, що 

пошуку нових стандартів передачі даних для відповідних мереж. Крім того, 
поява нових  спеціалізованих мікроконтролерів, які містять необхідні 
радіочастотні інтерфейси передачі та підтримують загальнопоширений стер 
протоколів TCP/IP відкриває нові горизонти у побудові мереж передачі 
даних. Такі технології мереж передачі даних все частіше знаходять 
застосування у промисловості, комунальному господарстві, транспорті і 
навіть побуті і дозволяють передавати інформацію з різноманітних 
сенсорів.  

Вони застосовуються для побудови різноманітних спеціалізованих 
систем збору та обробки технологічної інформації, що плавно перерослі у 
концепцію Інтернету речей. У комунальному господарстві технології 
Інтернету речей також широко застосовуються для збору інформації з 
датчиків та керування об’єктами.  

Однак, слід враховувати, що мережі передачі маютьб певні 
обмеження, що стосуються дальності передачі, наприклад Wi-Fi і можуть 
модернізуватись та розширюватись. Це пояснюється необхідністю передачі 
і використання інформації, що міститься на територіально розподілених 
пристроях, на виробничих об’єктах для розробки і прийняття коректних і 
обґрунтованих управлінських рішень. 

Сьогодні найчастіше для передачі даних на підприємствах 
застосовують поширений стандарт Wi-Fi – IEEE 802.11, а обладнання для 
роботи таких мереж відносно доступне і доволі дешеве.  

Однак, такі мережі мають суттєвий недолік, що пов’язаний з 
незначною дальністю передачі даних і великим енергоспоживанням.  

Для усунення таких недоліків та проблем запропоновано і 
розроблено стандарт і технології передачі даних LoRa. Для реалізації їх 
необхідне розроблення відповідних пристроїв. Для створення ПЗ пристроїв 
доцільно застосовувати для розробки платформу PlatformIO. Вона має ряд 
переваг –  підтримка різноманітних пристроїв (boards) і наявність бібліотек 
підтримки обладнання, у тому числі і  LoRa. У роботі розглянуто 
використання для створення ПЗ середовища розробки PlatformIO.  

В бакалаврській роботі описано процес створення програмного 
забезпечення для пристрою мережі LoRa з використанням платформи 
PlatformIO. Описано основи побудови систем збору інформації, 
призначення пристроїв Інтернету речей та здійснено аналіз побудови 
мереж для Інтернету речей.  Проаналізовано мережі для передачі даних на 
велику відстань, практичні питання побудови мереж і протоколів LoRa та 
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протоколи керування. Описано створення пристрою для мережі LoRa, 
створення програмного забезпечення пристрою з використанням 
PlatformIO та процес тестування програмного забезпечення у складі 
пристрою.  

Для зниження вартості та прискорення розробки використано 
готовий промисловий модуль фірми Xinyuan-LilyGO типу TTGO T-Beam.  

Проаналізовано переваги пристроїв стандарту LoRa, що є зручним і 
готовим рішенням для низькошвидкісної передачі малих обсягів даних на 
відносно великі відстані – сотні метрів і навіть кілометри.   

Для створення пристроїв LoRa доцільно застосовувати для розробки 
відповідного програмного забезпечення платформу PlatformIO. Вона має 
ряд переваг, серед яких підтримка широко набору різноманітних пристроїв 
(boards) і наявність відповідних бібліотек для створення ПЗ. 

Крім того, пристрої оптимізовано під низьке енергоспоживання, що 
дозволяє їх використовувати з живленням від батарей або акумуляторів.  

Отже, як показує аналіз, використання мереж передачі даних 
технології LoRa і відповідних пристроїв є доволі ефективним як з точки зору 
створення відповідного ПЗ внаслідок підтримки широкого класу 
обладнання LoRa, так і з точки зору використання для розробки програмної 
платформи середовища розробки PlatformIO.  

При цьому, використання доступних промислових модулів і 
відкритого програмного забезпечення PlatformIO, яке має у складі 
бібліотеки підтримки обладнання стандарту LoRa дозволяє оперативно 
створювати необхідні пристрої для мереж LoRa. 
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Полянський Ю.С. 
к.т.н., ст. викл. Буката Л.М. 

Створення камери на основі процесора ESP32 
 
Аналіз показує, що сьогодні саме Wi-Fi IP-камери використовуються 

все частіше, оскільки їх можна швидко встановлювати і швидко змінювати 
конфігурацію. Наприклад, на складах транспортної компанії можна 
встановити сотні IP-камер для контролю периметру і території. При цьому 
цифрові системи спостереження на основі IP-камер використовують 
передачу стисненого відео через мережі, в тому числі Інтернет.  

При цьому ІР-камери легко масштабуються, мають безліч параметрів, 
що настроюються і більш широкий функціонал, наприклад можливість 
передачі відео високої роздільної здатності з високою частотою кадрів в 
секунду для чіткої фіксації об'єктів, що швидко транспорту.  

Вони застосовуються в різних системах спостереження: від домашніх 
систем з віддаленим доступом до великомасштабних мереж для 
моніторингу заповідників і міських кварталів. 

З іншої сторони цифрові IP-камери є мережевими пристроями, тому 
їх просто налаштовувати та об'єднувати в масиви за допомогою роутерів. 
Крім того, у таку мережу легко інтегрувати інші мережеві пристрої типу 
датчиків диму, полум’я, витоку газу та води, тепловізорів тощо, що 
дозволяє створити інтегровану систему захисту. 

Отже такий напрямок визначає актуальність тематики розробки 
дешевих камер для застосування у безпроводовій мережі. Створення таких 
камер можливе внаслідок розробки сучасної елементної бази, 
мікроконтролерів з підтримкою безпроводових мереж та сенсорів.  

Вітчизняні споживачі достатньо активно встановлюють системи IP-
камер для реалізації відеоспостереження. Розробка нових дешевих камер і 
відповідного програмного забезпечення на основі використання сучасного 
мікропроцесора ESP32 дозволить такі системи впроваджувати вже ширше. 

У роботі власне і розглянуто процес розробки програмного 
забезпечення для камери на основі сучасного мережевого мікропроцесора 
ESP32 фірми Espressif. 

В бакалаврській роботі проаналізовано базові принципи створення 
камер, що можуть знайти застосування у локальній безпроводовій мережі 
Wi-Fi. Вони використовуються для аналізу роботи на великих за територією 
підприємствах. Виконано аналіз основних технології мереж на основі 
протоколу Wi-Fi, здійснено аналіз існуючих стандартів і показано, що на 
основі протоколу Wi-Fi з використанням доступної елементної бази на 
основі сучасного мікроконтролера ESP32 і камер на основі OV2640 можлива 
оперативна розробка відповідного програмного забезпечення і відповідне 
створення простих IP-камер. 
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У роботі здійснено аналіз побудови систем відео моніторингу, 
технологій для безпроводової передачі даних та постановку задачі. 
Виконано аналіз побудови IP-камер, протоколів безпровідних мереж 
передачі та розглянуто основні питання розробки IP-камер для 
безпроводових мереж. Проаналізовано застосування безпроводових ІР-
камер. Детально описано процес створення програмного забезпечення 
камери на основі процесора ESP32. Виконано тестування програмного 
забезпечення для ІР-камери.   

У роботі описано створення камери, а особливо, програмного 
забезпечення,  на базі оптичного датчика типу OV2640 з використанням 
мікроконтролера типу ESP32 який призначено для функціонування у 
мережах стандарту Wi-Fi, що забезпечує  вбудований радіомодем. 
Продуктивність мікроконтролера забезпечує можливість реалізації 
розробки і функціонування камери у мережі.  

Практично продемонстровано можливість створення камери на базі  
доступних промислових модулів, а застосування для створення її 
програмного забезпечення платформи Arduino та відповідної бібліотеки 
для роботи з мікроконтролером ESP32 та модулем сенсора OV2640 
дозволяє оперативно адаптовувати його відповідно вимог користувача.  

Розроблене програмне забезпечення підтримує функціонування 
створеної камери на основі процесора ESP32 у безпроводовій мережі та 
керування нею за допомогою популярних застосунків для платформи 
Android або через веб-інтерфейс.   
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Пацула С. І. 
к.т.н., ст. викл. Буката Л.М. 

Проектування датчика для моніторингової безпроводової мережі 
 
Як показує аналіз сьогодні саме Wi-Fi мережі найчастіше 

використовуються для створення систем моніторингу, оскільки 
забезпечують не тільки швидке розгортання, встановлення і налагодження, 
але і оперативне підлаштовування параметрів конфігурації під конкретне 
застосування. Дуже часто на підприємстві слід встановити сотні 
різноманітних датчиків моніторингу певного технологічного процесу для 
контролю параметрів, охорони території, екологічного моніторингу.  

При цьому таке розгортання систем моніторингу параметрів на основі 
IP-мереж необхідне для передачі інформації на сервери у Інтернет.  

Оскільки такі пристрої моніторингу є мережевими – їх легко 
налаштовувати та об'єднувати за допомогою роутерів при зміні 
конфігурації мережі або її розширенні. У таку ІР-мережу легко інтегрувати 
різноманітні мережеві пристрої моніторингу, наприклад, охоронні датчики, 
навіть ІР-камери, оскільки вони працюють на основі єдиного стеку 
протоколів ТСР/ІР і відповідно просто налаштовуються у інтегровану 
систему. 

Крім того, в останні роки прогрес у розробці мікроелектронних 
пристроїв і компонентів дозволив розробити сучасні універсальні, а часто, і 
спеціалізовану мікроконтролери, які можуть стати основою при створенні 
та проектуванні різноманітних датчиків для розвитку моніторингової 
безпроводової мережі.  

Отже такий напрямок застосування сучасних мікроконтролерів 
визначає актуальність тематики розробки дешевих мережевих датчиків для 
застосування їх для роботи у безпроводовій мережі.  

Практичне створення таких пристроїв можливе шляхом застосування 
сучасної елементної бази, готових апаратних рішень на основі 
мікроконтролерів для безпроводових мереж.  

У бакалаврській роботі проаналізовано шляхи побудови та практично 
розглянуто розробку програмного забезпечення датчика для 
моніторингової безпроводової мережі з використанням новітнього 
мікроконтролера типу ESP8266 від Espressif. 

В бакалаврській роботі досліджено та проаналізовано базові 
технології та підходи до створення датчика для моніторингової 
безпроводової мережі. При цьому проаналізовано застосування систем 
моніторингу, web-технологій для моніторингу та розглянуто технології для 
побудови моніторингової мережі.  Досліджено підходи до побудови мереж 
стандарту ІЕЕЕ 802.11, протоколи керування передачею даних для мереж. 
Проаналізовано питання створення датчика для безпроводової мережі, 
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детально описано процес розробки програмного забезпечення та аналіз 
функціонування датчика для моніторингової безпроводової мережі.  

Аналіз показав, що вказані задачі можуть вирішуватися шляхом 
використання промислових пристроїв на основі сучасних спеціалізованих 
мікроконтролерів з підтримкою функціонування безпроводових мереж 
стандарту ІЕЕЕ802.11. При цьому, сучасні спеціалізовані мікроконтролери 
типу ESP8266 мають достатні обчислювальні ресурси для реалізації як 
завдань збору інформації з технологічних датчиків різного типу, так і 
містять необхідні вузли для роботи у безпроводових мережах.   

На основі аналізу доступних засобів реалізовано макет датчика для 
моніторингової безпроводової мережі. Для створення програмного 
забезпечення для спеціалізованого мікроконтролера ESP8266 застосовано 
на основі проведеного аналізу інтегроване середовище розробки 
Mongoose OS. За допомогою цього відкритого програмного забезпечення 
можлива швидка розробка ПЗ та керування створеними пристроями через 
веб-інтерфейс, включаючи і завантаження оновленої мікропрограми.  

Застосоване середовище забезпечує підтримку функціонування 
пристроїв на основі телекомунікаційних протоколів стеку TCP/IP у 
безпроводових мережах моніторингу на основі стандарту Wi-Fi. За його 
допомогою програмне забезпечення можна легко адаптувати до 
виконання необхідних задач, які постійно змінюються.   
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Стрипко О.А. 
к.т.н., ст. викл. Буката Л.М. 

Створення пристрою Інтернету речей з використанням специфікації 
96Boards 

 
Протягом декількох останніх десятиліть спостерігається стрімкий 

розвиток мереж передачі даних, розробка новітніх дешевих, і водночас, 
продуктивних мікроконтролерів і мікрокомп’ютерів, що призвело у 
результаті до створення і потім практичної реалізації концепції Інтернету 
речей і відповідних систем. 

Якщо на початках розвитку мережі Інтернет базовим було лише 
забезпечення користувачеві доступу до передачі даних, то сьогодні вимоги 
зростають, і необхідна реалізація можливості застосування цих мереж для 
забезпечення доступу до даних про різноманітні технологічні процеси на 
виробництві, оскільки, функціонування промислового підприємства 
неможливе без оперативного вимірювання та візуалізації показників 
технологічного процесу. Воно потрібне і в екології і у низці інших сфер 
людської діяльності.  

На підприємствах все частіше застосовують поширений стандарт IEEE 
802.11. Обладнання для роботи відносно доступне і доволі дешеве. Як 
правило, створення системи на підприємстві аналогічне до розгортання 
комп’ютерної мережі.  

Інтегровані бази даних про стан промислових об’єктів повинні 
включати дані спостережень у реальному часі. Існує нагальна необхідність 
використовувати ці дані для оперативного і продуманого прийняття 
управлінських рішень.  

Вимоги до технологічної інформації безперервно ростуть, 
підвищуються вимоги до її оперативності та точності. Виникає потреба в 
збільшені кількості мереж таких засобів, при одночасному зменшенні їх 
вартості. Цього можна досягти використовуючи новітню доступну 
елементну базу та сучасні технології побудови мереж з урахуванням 
концепції Інтернету речей. 

Для зниження вартості розроблюваних пристроїв доцільно 
застосовувати готові промислові модулі на основі SoC, що випускаються 
згідно специфікації 96Boards.  

При цьому необхідне створення відповідного програмного 
забезпечення, яке реалізує функціональність пристрою Інтернету речей. 
Власне цьому і присвячено роботу шляхом застосування відкритих 
програмних засобів розробки на основі мови Python, що має спростити 
процес розробки та удосконалення програмного забезпечення. 

В бакалаврській роботі досліджено та проаналізовано процес 
створення пристрою Інтернету речей з використанням специфікації 
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96Boards та відповідного програмного забезпечення для його 
функціонування.  Проведено аналіз варіантів реалізації для побудови 
пристрою на основі сучасних систем SoC (система-на-кристалі). 
Проаналізовано  мікрокомп’ютери, що містять сьогодні на одній платі 
практично всі компоненти, необхідні для практичного створення пристроїв 
Інтернету речей.  

З метою швидкої розробки, зниження вартості розроблюваних 
пристроїв доцільно застосовувати готові промислові модулі на основі SoC, 
що випускаються згідно  специфікації 96Boards. Виконано аналіз доступних 
на вітчизняному ринку промислових модулів на основі та обрано 
мікрокомп’ютер типу Orange Pi 2G-IoT з SoC RDA8810PL фірми RDA 
Microelectronics. 

Розроблений пристрій призначений для застосування у системах 
Інтернету речей  з метою отримання інформації про стан технологічних, 
екологічних та подібних процесів. Для створення пристрою розроблено 
програмне забезпечення, яке реалізує функціональність пристрою 
Інтернету речей у мережах Wi-Fi стандарту IEEE 802.11.   

Використання запропонованих апаратних засобів забезпечило 
створення відносно дешевого пристрою. Застосування відкритих 
програмних засобів розробки на основі мови Python дозволяє на основні 
незмінної конфігурації апаратних засобів легко створювати системи 
Інтернету речей для вимірювання різноманітних параметрів за допомогою 
широкого класу датчиків. Виконано моделювання передачі інформації з 
датчиків на сервіси Інтернету речей у мережі Інтернет.  

Практично показано, що створення на основі мікрокомп’ютера за 
специфікацією 96Boards пристрою Інтернету речей є доволі простим, не 
вимагає спеціальних знань щодо внутрішньої побудови використовуваного 
для мікрокомп’ютера SoC.  

Використання базових команд операційної системи Linux та 
спеціалізованих бібліотек компонентів дає можливість оперативно 
програмувати пристрій за допомогою мови високого рівня Python. 
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Михайловська У.В. 
к.т.н., доц., Опотяк Ю.В. 

Створення маячка Bluetooth на основі мікроконтролера 
 
Технологія Bluetooth з самого початку була призначена для 

створення безпроводових персональних мереж передачі інформації, і вже 
сьогодні пристрої Bluetooth вбудовуються в стільникові телефони, 
телефонні гарнітури, клавіатури, миші, принтери тощо.  

Але з часом було розширено застосування цієї технології коли 
компанія Apple продемонструвала так званий iBeacon – маячок по 
технології передачі Bluetooth-сигналу між компактними пристроями навіть 
на батарейному живленні і сумісними пристроями типу смартфону, або 
ноутбуку. Трохи  згодом компанія Google запропоновувала альтернативну 
технологію – Eddystone.  

Протокол Beacon – призначено для  передачі Bluetooth-сигналу між 
маячком і будь-яким пристроєм, які є сумісними з технологією Bluetooth 
Low Energy. Принцип роботи Beacon дуже простий, тобто маячки 
відправляють Bluetooth-сигнал через рівні проміжки часу на пристрої, що 
знаходяться в радіусі їх дії.  

Коли пристрій отримує сигнал – встановлений на ньому додаток 
виконує попередньо встановлену дію, наприклад, вітає відвідувача 
магазину, надає додаткову інформацію про товар або послугу, інформує 
про подію, товар, акцію.  

Сьогодні технологія Beacon дуже поширена і популярна при наданні 
послуг на основі визначення місця розташування клієнта. Оскільки 
Bluetooth маячки відправляють радіосигнали, які приймаються 
смартфонами – це дозволяє в режимі реального часу відображати 
актуальну інформацію в мобільному додатку відповідно до переміщення 
споживача. 

Тобто це спроба побудувати сьогодні місток між цифровим і фізичним 
світом, наприклад, Beacon передає відповідну URL-адресу, яку можуть 
приймати будь-які пристрої поблизу – смартфон або планшет. Це дозволяє 
отримувати додаткову інформацію про об’єкт, оснащений Beacon.  

Отже, слід проаналізувати технології мереж Bluetooth та створення 
відповідних безпроводових пристроїв Bluetooth та Bluetooth LE, 
проаналізувати  доступні пристрої технології Bluetooth та реалізувати 
пристрій типу Bluetooth-маячок. 

В бакалаврській роботі досліджено та проаналізовано технологію 
побудови мереж Bluetooth. Проаналізовано особливості створення 
Bluetooth-маячків та їх розробки та застосування.  
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Описано загальні принципи використання профілів Bluetooth, 
здійснено дослідження застосування Bluetooth-маячків. Проведено аналіз 
основ побудови пристроїв Bluetooth.  

Показано, що Bluetooth-маячки використовують спеціальний 
протокол передачі Bluetooth повідомлення на будь-які пристрої типу 
смартфона чи  планшет, які мають відповідні кола Bluetooth Low Energy. 
При цьому через певні часові інтервали маячки відправляють Bluetooth 
повідомлення, що надходять на  сумісний пристрій. Після цього 
встановлений додаток активує наперед задану дію: надсилає користувачу 
ознайомчу інформацію, надає інформацію про товар або послуги, передає 
URL посилання на ресурс у мережі, видає телеметричну інформацію.  

Сьогодні Bluetooth-маячки використовують торгових центрах, в 
музеях, виставкових центрах і магазинах, що дозволяє в режимі реального 
часу відображати актуальну інформацію в мобільному додатку 
користувача. 

 Крім того, маячок передає відповідну URL-адресу певного ресурсу у 
мережі Інтернет, яку можуть приймати будь-які пристрої поблизу, 
наприклад смартфон або планшет, і відповідно, надавати інформацію про 
певний об’єкт, який використовує Bluetooth-маячок.  

Використання технології безпроводових мереж стандарту Bluetooth, 
застосованої специфікацій формату повідомлення Eddystone-URL та 
сучасного спеціалізованого мікроконтролера типу ESP32 дозволило 
створити Bluetooth-маячок, який працює відповідно до вказаного 
стандарту.  

Розроблене у роботі програмне забезпечення Bluetooth-маячка 
забезпечує відображення адреси сайту університету і може відображатися 
на смартфонах, які є поблизу та  дозволяє оперативно ознайомитися з цим 
ресурсом. Такий підхід є перспективним і дозволяє легку інтеграцію 
різноманітних об’єктів у сучасну інфраструктуру Інтернет. 
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Ковальчук Б.Б. 
к.е.н., ст.викл. каф. М та М Озарко К.С. 

Аналіз впровадження інновацій у діяльність підприємств у сучасних 
умовах 

 
Сьогодні функціонування підприємства внаслідок формування 

глобального ринку висуває зростаючі вимоги до його господарської 
діяльності.  

Аналіз показує, що сьогодні підприємство вимушене діяти під 
впливом швидкозмінного світового ринку. Напрямом розвитку сучасних 
підприємств є використання інновацій, як сукупності науково-технологічних 
і організаційних змін.  

В ситуації невизначеності сучасної економіки, ефективна та 
прибуткова діяльність підприємств можлива тільки за умови інноваційного 
розвитку. Оскільки мета розвитку підприємств сфери послуг – надання 
конкурентних якісних послуг, саме інноваційний розвиток дозволяє 
підприємству зміцнити свої позиції на конкурентному ринку і задовольнити 
запити споживачів вдосконалюючи наявні та впроваджуючи на ринок 
новітні послуги. 

При цьому, пошук напрямків інноваційного розвитку у сфері 
підприємств зв’язку має здійснюватися з урахуванням змін світового ринку. 
Напрямки інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств 
обумовлюється найперш історичними передумовами їх розвитку та 
перспективними напрямками надання послуг та визначають актуальність 
тематики дослідження. 

Як результат інновації в сфері послуг можна розглядати сервісний 
продукт, технологію або нову організацію управління, що здатна ефективно 
задовольняти потреби споживачів. Важливість використання інновацій 
також обумовлюється мінливими споживчими запитами і вимогами.  

Можна сказати, що Інновація – результат процесу впровадження 
нового продукту (послуг чи товару) з якісно новими споживчими 
властивостями, введення нової техніки і технології, форм і методів 
організації процесу управління, праці, виробництва і сфери послуг. Такий 
процес сприяє росту економічної ефективності діяльності підприємства.  

Інноваційна діяльність охоплює наукові дослідження, створення 
нових видів продукції, вдосконалення обладнання і предметів праці, 
технологічних процесів і форм організації виробництва на основі новітніх 
досягнень науки, техніки і передового досвіду; планування і фінансування 
інноваційних проектів. 

Від рівня інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств, 
якості впроваджених управлінський рішень, націлених на забезпечення 
вимог споживачів і отримання гарантованих доходів, сильно залежить 
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ефективність діяльності підприємств зв'язку ринку телекомунікаційних 
послуг.  

Аналіз напрямків інновацій та їх впливу на підприємстві показує, що як 
напрямок інновацій, так і отриманий ефект може бути різним, однак, всі 
вони спрямовані на підвищення активності та ефективності діяльності у 
цілому.   

Як показує аналіз, сьогодні на сучасному ринку боротьба йде не за 
володіння ресурсами, матеріальними цінностями, а за здатність до 
ефективної інноваційної діяльності на підприємстві, а саме: 

– здібності до комплексних взаємопов’язаних інноваційних рішень в 
технологічній сфері,  управлінні на всіх рівнях підприємства і у відносинах з 
клієнтом; 

– визнання центральної ролі творчих людських ресурсів. Якщо 
раніше, при системі масового виробництва і масового споживання людські 
ресурси враховувалися тільки з позицій їх чисельності, здатності адаптації 
до умов масового виробництва. У сьогоднішній системі виробництва з 
наукомісткою технологією людські ресурси не можна розглядати як 
невичерпні, оскільки вимагаються творчі здібності. При цьому, не кожна 
людина може продуктивно брати участь в такому процесі надання послуг, 
управлінні і організації відносин з клієнтом. Йдеться не просто про 
індивідуальні, а про творчі ресурси людини, які слід вміти ефективно 
використати;  

– забезпечення розвитку високотехнологічних, наукомістких служб, 
що залежать не від матеріальних інвестицій, а від інвестицій в 
нематеріальну сферу, тобто в розвиток особистості, в систему відносин, в 
збереження прав інтелектуальної власності, в інтелектуальний і іміджний 
капітал підприємства. Ці нематеріальні інвестиції – інвестиції в навчання і 
творче зростання персоналу та керівництва; 

– необхідність впровадження інноваційного управлінського 
менеджменту, заснованого на знаннях, на управлінні знаннями, створення 
корпоративної культури мислення на основі моральних принципів, 
вироблених цивілізацією. Тобто, техніка і технологія управління є 
вторинним продуктом колективного мислення керівника і колективу, 
ефективної їх взаємодії.  

– принцип забезпечення якості послуг при збереженні або зниженні їх 
собівартості, оскільки сьогодні конкурентної переваги виробники можуть 
досягти на насиченому ринку тільки при збереженні або навіть зниженні 
собівартості – тобто підвищення продуктивності при одночасному 
підвищенні і збереженні якості своїх послуг.  

Нова інноваційна управлінська культура грунтується на пріоритеті 
якості, а мета інноваційної діяльності полягає в створенні нової якості 
послуг та  організації відносин з клієнтом. Щоб вижити в сучасній 
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конкурентній боротьбі в умовах все наростаючих темпів глобалізації 
економіки, всі виробники, що  виходять на світовий ринок зобов'язані 
підтримувати найвищу якість послуг і технологій, управління та організації 
відносин відповідно до світових стандартів і забезпечення споживчих 
властивостей, вимог екології, охорони здоров'я, унікальності тощо.  

До тенденцій розвитку сфери послуг, що обумовлюють необхідність 
інновацій, відносяться зростання попиту на нові послуги зв'язку, 
інформаційно-телекомунікаційні тощо, підвищення рівня вимог до якості 
надання традиційних побутовий та сервісних послуг.  

Особливістю інновацій для підприємств сфери послуг стає не стільки 
безпосередньо склад послуги, а саме спосіб її надання та просування, 
інновації в процесах, а не в об'єктах. Необхідність впровадження інновацій 
для галузей сфери послуг визначається технологічним рівнем підприємств – 
чим вище рівень, тим більш необхідними стають інновації.  

Оскільки інфокомунікації відносяться до високотехнологічної галузі 
пропоновані на ринку інноваційні послуги, обумовлені науково-технічним 
прогресом і еволюцією мереж, тобто відносяться до викликаних 
інноваціями технологічного характеру.  

Крім того, науковці вказують, що «цінність зміщується від продуктів 
до сервісних рішень і взаємодії», тобто «продукти треба перетворити в 
послуги». Вітчизняні підприємства сфери послуг можуть розвивати успішну 
співпрацю з виробниками продукції, які не володіють знаннями саме у 
інфокомунікаційній сфері, а співпраця була б взаємовигідною.      

Також сьогодні змінюється роль споживача, який зараз, по суті, 
завдяки соціальним медіа, контролює і багато в чому коригує діяльність 
підприємств. Вміння персоналізувати послугу і, по-суті залучати споживача 
до її створення, вимагає тісної з ним взаємодії.  

Як показав аналіз носіями інтелектуального капіталу на підприємстві є 
професіонали та перспективні творчі кадри з нестандартним інноваційним 
мисленням. Унікальні здібності талановитих співробітників є головним 
фактором інноваційності розвитку підприємств. Конкурентоспроможним 
може вважатися сьогодні підприємство, яке використовує знання, уміння і 
творчий потенціал персоналу для забезпечення зростання і розвитку.  

Персонал підприємства, його людський капітал – це продуктивна сила 
генерації і втілення в життя нових інновацій, що сприяє і економічній 
безпеці підприємства. Він є об'єктом пильної уваги стосовно розвитку, 
роботи з ним, заходів стимулювання. 

Аналіз показує, що до структури людського капіталу прийнято 
включати безліч компонентів: інтелектуальні та підприємницькі здібності, 
рівень підготовки на виробництві, здоров'я, мобільність (міграція).  

Заходи по всебічному розвитку людського капіталу включають 
підготовку кадрів для науково-інноваційної сфери та забезпечення умов для 
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реалізації отриманих знань і умінь, що забезпечує належний рівень 
накопичення людського капіталу для реалізації інноваційної активності. 

Більш освічена та кваліфікована робоча сила може не тільки вдало 
впроваджувати нові технології, але і бути джерелом інновацій, оскільки 
освіта або попереднє навчання істотно підвищує здатність працівника до 
створення інновацій на підприємстві. 

Розвиток персоналу можна реалізувати шляхом: 
– спільних нарад керівників та рядових працівників для «мозкового 

штурму» при вирішенні проблем; 
– системи «наставництва» та «опіки» з метою професійного 

персонального навчання; 
– призначення досвідченого співробітника керівником групи, яка 

реалізує певний проект; 
– використання принципу внутрішнього маркетингу, який розглядає 

співробітників як внутрішніх клієнтів підприємства. 
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Джиговський С.А. 
к.е.н., доц. каф. ЕП та КУ Грицуленко С.І. 

Аналіз зростання ролі послуг в умовах глобальної економіки 
 
Світовий ринок зазнає стрибкоподібного розвитку, що пов’язано як з 

перетоком капіталів, робочої сили, товарів та послуг, так і зі змінними 
вимогами і викликами, що постають у зв’язку з пандеміями, природними 
катастрофами, зміною клімату тощо. Усі ці фактори позначаються і на 
діяльності вітчизняних підприємств. Завдяки формуванню по суті 
глобальної економіки сьогодні і підприємства України стають її частиною не 
тільки у сфері виробництва товарів, але і послуг. Сьогодні національне 
підприємство вимушене діяти у рамках світового ринку, що потребує 
розгляду нових напрямків комерційної діяльності, пошуку стратегій 
розвитку, вдосконалення надання послуг тощо.   

У більшості зарубіжних джерел при описі цифрової економіки акцент 
робиться на технологіях і пов'язаних з їх використанням зміни в способах 
взаємодії економічних агентів. При цьому можуть згадуватися конкретні 
види технологій, або ті чи інші форми змін економічних процесів. Часто 
визначення цифрової економіки підміняють перерахуванням напрямків її 
впливу на економіку і соціальну сферу. 

За різними оцінками, цифрова економіка вносить величезні зміни для 
більш ніж 50% різних галузей. Це викликано тим, що інформаційні технології 
і платформи кардинально змінюють бізнес-моделі, підвищуючи їх 
ефективність за рахунок усунення посередників і оптимізації. Як з'ясували 
фахівці Світового банку, збільшення числа користувачів високошвидкісного 
Інтернету на 10% може підвищити щорічний приріст ВВП від 0,4 до 1,4%. 

Усе це вимагає зростання ролі послуг, пошуку і удосконалення 
процесів їх надання, швидкої реакції на потреби користувача, формування, 
задоволення його потреб. Аналіз показує, що напрямки удосконалення 
діяльності підприємства зв’язку у якості частини світового ринку 
обумовлюється історичними передумовами, перспективними напрямками 
майбутньої діяльності, що, загалом,  визначає актуальність тематики 
дослідження.  

Під світовим ринком послуг зв'язку розуміється сукупність 
економічних відносин, що погоджує між собою пропозицію послуг зв'язку 
та попит на них. Пропозиція послуг зв'язку формується можливостями 
надання споживачам необхідної номенклатури послуг в потрібних обсягах з 
необхідною якістю, а попит формується здатністю споживати традиційні 
послуги зв'язку і певною мірою генерувати потребу в нових послугах.  

Попит і пропозиція формуються під впливом багатьох факторів, 
основними з яких є відкритість світового і національного ринків, 
неперервне впровадження результатів науково-технічного прогресу, що 
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визначає  закономірності розвитку ринку послуг зв'язку та його 
кон'юнктуру. 

Визначальним фактором сьогодні є попит на послуги зв'язку, що  
залежить від зростаючого обсягу інформації, яким споживачі обмінюються 
за допомогою засобів зв'язку.  

Аналіз показує що ринок послуг зв'язку характеризується наступними 
факторами: 

– високим попитом на наймасовіший вид послуг – телефонія, в останні 
роки – мобільна, і зростаючим попитом на нові види послуг – передача 
потокового відео, гіпертексту, великих обсягів даних тощо; 

– монопольним становищем виробника послуг зв'язку та 
незахищеністю споживача, що виявляється в погіршенні якості традиційних 
послуг зв'язку та відсутності вибору необхідних послуг по їх терміновості, 
тарифу, наявності зворотного зв'язку; 

– змінами у споживанні телекомунікаційних послуг та їх 
перерозподілом у  діловому секторі і населенні. 

Найважливішу роль в розвитку світового ринку послуг, його структури 
відіграє науково-технічний прогрес. Він, зокрема, привів до того, що: 

а) революційні технологічні зміни в засобах зв'язку і на транспорті,  
зниження транспортних витрат збільшило ступінь мобільності виробників і 
споживачів послуг, а застосування нових засобів супутникового зв'язку і 
відеотехніки, мережі Інтернет дало можливість в деяких випадках взагалі 
відмовитися від особистого контакту продавця і покупця послуги чи товару; 

б) прискорення темпів науково-технічного прогресу в галузі 
телекомунікацій та інформатики спричинило за собою появу нових форм 
торгівлі послугами – комерційний обмін інформацією, бази даних стають 
об'єктом зовнішньої торгівлі; фірми підтримують контакт зі своїми філіями 
та організують дистанційну виробничу діяльність співробітників; 

в) технологічний прогрес дозволив збільшити попит на ті види послуг, 
які і раніше мали товарну форму (фінансові, банківські, страхові послуги). 

Отже, для вирішення завдань підприємства повинні мобілізовувати 
весь свій потенціал у напрямку вдосконалення діяльності, аналізуючи 
світові тенденції розвитку цифрової економіки та зростання ролі сфери 
послуг. Основні завдання діяльності підприємств сьогодні: удосконалення 
діяльності шляхом упорядкування і оптимізації виробничих процесів; 
забезпечення споживача стабільно надаваними послугами високого рівня 
якості та доступності, швидке реагування на змінні вимоги ринку та стану 
суспільства, як у випадку з пандемією корона вірусу COVID-19.  

З метою удосконалення діяльності в умовах жорсткої конкуренції з 
урахуванням впливу глобальної економіки і неочікуваних викликів варто 
запропонувати такі напрямки: 

– розробляти та впроваджувати нові види телекомунікаційних послуг; 
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– пропонувати диференційовані тарифи на послуги зв’язку, як реакцію 
на вимоги споживачів; 

– розвивати найрентабельніші види послуг типу швидкісного доступу 
до мережі Інтернет на основі оптоволокна, додаткових послуг на їх основі; 

– розширювати мережу послуг з передачі даних та збільшення 
покриття мережі на основі оптоволоконних технологій; 

– спростити механізми підключення абонентів, процес підключення та 
призупинення надання послуг; 

– вдосконалити механізм продажу послуг; 
– вдосконалювати та розширювати канали комунікації з клієнтами, 

включаючи і соціальні мережі;  
– розробити програми підтримки лояльних споживачів; 
– розробити гнучкі тарифи та нові послуги з огляду на нокдаун та 

карантинні обмеження. 
Проведений аналіз показує, що розвиток вільної торгівлі товарами і 

послугами сприяє формуванню глобальної економіки, яка включає і 
глобальні ринки послуг. Такий ринок чинить вплив на всіх його учасників, 
включаючи і вітчизняних.   

З іншої сторони, розвиток науково-технічного прогресу сприяє 
вдосконаленню усіх сфер інфокомунікаційних технологій, систем та засобів 
зв’язку та передачі даних. Розвиток інформаційних технологій призводить 
до все більшого охоплення та зростання чисельності споживачів послуг 
зв’язку з одночасним зростання обсягів передачі різноманітної інформації.  

Проведений аналіз стану, перспективних напрямків надання послуг, 
обумовлених впливом глобального ринку показує, що він з однієї сторони 
чинить значний вплив на діяльність вітчизняних підприємств сфери послуг, 
однак з іншої – забезпечує потенційні можливості до розширення і 
вдосконалення напрямків формування і  надання послуг, удосконалення 
бізнес-процесів, забезпечення персональної взаємодії та підтримки 
споживачів через соціальні мережі, удосконалення діяльності підприємств 
загалом. 
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