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Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
МІКРОКОНТРОЛЕРА ДЛЯ БЕЗПРОВОДОВИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Анотація. У статті висвітлено результати магістерської
роботи
з
дослідження
функціонування
спеціалізованого
мікроконтролера для безпроводових телекомунікаційних мереж.
Така телекомунікаційна мережа призначена для забезпечення
функціонування систем передачі даних технологічних об’єктів
малої та середньої складності. Продемонстровано той факт, що
сучасна елементна база та спеціалізовані мікроконтролери на її
основі забезпечують створення дешевих систем збору технологічної
інформації на основі безпроводової передачі даних.
Ключові слова: система передачі даних, безпроводова
передача інформації, мікроконтролер, Wi-Fi, система збору
технологічної інформації.
В епоху інформатизації усіх напрямків діяльності суспільства
необхідне створення різноманітних засобів передачі даних. В даний
час дані можна передавати по провідних і бездротових лініях
телекомунікацій. Кожен з даних способів має свої плюси і мінуси. Але
все частіше зустрічаються повідомлення про використання технології
Wi-Fi в повсякденній роботі, наданні послуг клієнтам, анонси різних
пристроїв з вбудованою підтримкою Wi-Fi, чи то мобільні телефони,
КПК чи ноутбуки. Очевидно, що освоєння цієї технології здійснюється
гігантськими темпами, і багато аналітиків давно пророкують їй успіх,
який може кардинально змінити сьогоднішній підхід до використання
комп'ютерів і мобільних пристроїв в різних галузях суспільства.
У
роботі
досліджено
функціонування
спеціалізованого
мікроконтролера для безпроводових телекомунікаційних мереж. Усі
ми чимраз більше переконуємося у необхідності безпровідних
з'єднань, особливо у сфері бізнесу і інформаційних технологій.
Користувачі з безпровідним доступом до інформації можуть
працювати більш продуктивно і ефективно. Технологія безпровідних
мереж Wi-Fi є найбільш зручною в умовах, які вимагають мобільності,
простоти установки і використання. Її переваги, це:
 гнучкість архітектури мережі з можливістю динамічної зміни
топології мережі при підключенні, пересуванні і відключенні
мобільних користувачів без значних втрат часу;
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 швидкість проектування і реалізації, що критично при
жорстких вимогах до тривалості побудови мережі;
 відсутність потреби у розводці та прокладанні кабелів.
Усі ці переваги проявляються у випадку необхідності
розгортання систем збору та передачі технологічних даних в умовах
вже діючого виробництва. У діяльності промислового підприємства
необхідний збір та передача різноманітної інформації про стан
технологічних процесів. Необхідно оперативно вимірювати параметри
та передавати їх у диспетчерську для своєчасного реагування
персоналу та керування технологічним процесом.
І хоча, важко уявити побудову сучасного підприємства без
інтеграції телекомунікаційних засобів вже на етапі його розробки,
однак, складніша ситуація виникає на підприємствах які вже діють
певний час і проектування яких відбувалося у минулому. На таких
підприємствах важко розгорнути класичну систему збору і передачі
даних на основі проводових мереж , що обумовлене їх прокладання в
умовах діючого виробництва.
Проведений аналіз показав, що в останні роки розроблено ряд
спеціалізованих мікроконтролерів, які забезпечують альтернативний
метод підключення різноманітних датчиків до існуючих безпровідних
мереж на основі технології Wi-Fi. при цьому, їх можна легко
переналаштовувати на виконання потрібних розробнику і споживачу
функцій.
Серед них слід вказати спеціалізований мікроконтролер ESP8266
фірми Espressif, який дозволяє виконувати і підтримувати функції
стандарту Wi-Fi та відповідних рівнів протокольної моделі OSI. Крім
того він має 32-бітний процесор та пам’ять для обробки і зберігання
даних. Наявність вбудованого аналого-цифрового перетворювача,
цифрових інтерфейсів передачі даних – RS-232 і SPI дає можливість
створювати закінчені безпроводові системи передачі даних.
У рамках магістерської роботи проведено аналіз вказаного
мікроконтролера. Його можна використовувати у двох основних
режимах:
•
У першому режимі, від працює по принципу безпровідного
моста і забезпечує прийом-передачу у мережу Wi-Fi даних з
послідовного інтерфейсу RS-232. На віддаленій системі ці дані можна
приймати-передавати у визначений порт за протоколами UDP або TCP
або використовуючи аналогічний міст. При цьому, керування
режимами роботи мікро контролера здійснюється за допомогою АТкоманд, подібно як у звичайного модема.
•
Оскільки у мікроконтролері міститься окремий процесор,
оперативна пам’ять і пам’ять для зберігання програм то існує
можливість використовувати його у другому режимі. При цьому, по
мірі необхідності можна створювати власні програми та
5
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перепрограмовувати мікроконтролер на їх виконання через
послідовний інтерфейс.
Для спрощення розробки власних програм кінцевим споживачем
у мікроконтролер можна завантажити спеціальну прошивку
(мікропрограму) з реалізацією спеціалізованої мови високого рівня
LUA. Ця мова для вбудованих систем не вимагає для роботи багато
ресурсів процесора і пам’яті та відповідно дозволяє створювати
програми, орієнтовані на взаємодію з мережевими ресурсами.
Здійснено
аналіз
функціонування
спеціалізованого
мікроконтролера для безпроводових систем передачі даних. Для
реалізації системи передачі даних використано готовий промисловий
модуль.
Основним показником будь-якої системи передачі інформації є
швидкість передачі даних. Для її аналізу у випадку використання
вказаного мікроконтролера було створено відповідну програму. На
початку програми відбувається ініціалізація і переключення
мікроконтролера у режим роботи хоста безпровідної мережі і
під’єднання до вказаної точки доступу з паролем. Далі відбувається
визначення адреси у локальній мережі і розпочинається виконання
основного циклу програми.
Для аналізу швидкості передачі з певною періодичність
здійснювалося надсилання пакетів UDP різної довжини на
визначений комп’ютер-хост у мережі. На приймальній стороні
використовувалася програма, написана у середовищі Processing, яка
аналізувала реальну швидкість прийому пакетів і кількість втрачених
пакетів. За допомогою команди таймера відбувається визначення
періодичності передачі надсилання пакетів UDP.
На рис.1 показано результати тестування роботи системи і
отриманої швидкості передачі даних для різних значень розмірів
пакетів та періодичності їх надходження. На рис.2 показано
залежність кількості втрачених пакетів від їх розміру та періодичності
надсилання.
Як показує аналіз, реальна отримана швидкість передачі даних
прямопропорційно залежить від розміру пакету та періодичності його
надсилання, що і слід було очікувати. Проте, як показав проведений
аналіз отриманих даних, виявилося ряд обмежень, притаманних
вказаному мікроконтролеру:
По-перше, розмір окремого пакета UDP можна збільшувати до
1460 байт. Більший розмір задати на вдалося, що обумовлене
особливостями програмної реалізації інтерпретатора мови LUA.
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Рис.1 – Швидкість передачі даних для різних значень розмірів
пакетів
По-друге, як видно з діаграм, при великій швидкості передачі
(тобто, високій періодичності надсилання окремих пакетів)
збільшується відносна кількість втрачених пакетів.
По-третє, максимальна отримана швидкість передачі даних за
результатами тестування на перевищує 75-90 кБайт/с.
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Рис.2 – Кількість похибок для різних значень розмірів пакетів
Вказані обмеження обумовлені, скоріш за все, особливостями
апаратно-програмної реалізації вказаного мікро контролера та
недостатньою швидкодією вбудованого процесора.
Споживаний струм при цьому складав - у режимі очікування
(відсутність обміну даними 42 – мА, при передачі даних – 105 мА).
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Отже, як показує проведений аналіз, використання вказаного
мікроконтролера для створення дешевих мікропроцесорних систем
безпровідної мережі передачі технологічних даних є цілком
виправданим і доцільним. Незважаючи на вказані обмеження у
швидкості передачі даних вони не є суттєвими у випадку застосування,
яке ми розглядаємо. Потік даних з декількох технологічних датчиків у
реальних умовах експлуатації для більшості технологічних процесів
навряд чи буде перевищувати вказані обмеження.
Висновки:
•
досліджено та проаналізовано роботу спеціалізованих
мікроконтролерів призначених для побудови безпроводових систем
передачі даних для контролю технологічних процесів на промислових
підприємствах;
•
проаналізовано
засоби
розробки
програмного
забезпечення для спеціалізованого мікро контролера ESP8266,
дозволяє використовувати відкриті програмні платформи та бібліотек
і створювати програми, орієнтовані на взаємодію з мережевими
ресурсами;
•
проведено аналіз швидкості передачі даних і їх залежності
діж розміру та періодичності надходження пакетів, виявлено
обмеження реальної швидкості передачі даних, яке, однак, не є
суттєвим у випадку застосування у системах передачі даних
технологічної інформації;
•
продемонстровано, що використання промислових модулів
на спеціалізованому мікроконтролері дозволяє вдосконалити існуючу
мікропроцесорну
систему
шляхом
забезпечення
можливості
безпроводової передачі даних.

УДК 159.9.072
Челомбитько В.В.
ст. викл. каф. М та М ОНАЗ ім.О.С.Попова
ЩОДО ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Анотація. У статті розглянуто питання удосконалення
бюджетного процесу підприємств.
Ключові слова: управління, бюджетний процес, фінансовоекономічний облік.
Будь-яка автоматизована система може з високим рівнем
ефективності опрацювати великий масив інформації, якою володіє
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господарюючий суб’єкт та на основі отриманих даних в стані
«запропонувати» оптимальне, з точки зору алгоритму, що закладений
в неї, рішення. Але при цьому відбувається на превеликий жаль
нівелювання значення людського фактору.
Хоча прийняття обґрунтованого рішення в умовах жорсткої
конкуренції має відбуватися у повній гармонії між людиною і
автоматизованим засобом підготовки та попереднього опрацювання
великої кількості можливих варіантів розвитку ситуації. І при цьому
абсолютно не важливо у якій сфері діяльності приймається рішення:
економіка, фінанси соціальні відносини, наука, освіта, охорона
здоров’я.
Водночас слід звернути увагу на те, що приватна форма власності
підприємства, установи, організації внаслідок суто об’єктивних
причин і обставин надає певні переваги у порівнянні з державними
суб’єктами господарювання.
Адже приватне підприємство має можливість здійснити
маневрування власними «силами і засобами» в тому числі і
фінансовими ресурсами у разі різкої зміни ситуації на ринку в цілому,
або на окремих його складових.
Перед державним підприємством у жорстких ринкових умовах
постає, у разі різкої зміни ринкової ситуації, низка надзвичайно
складних завдань/проблем. Адже чітко розписаний і затверджений
бюджет виключає можливість оперативного реагування державного
підприємства на зміни, які відбуваються на ринках. І не обов’язково
зміни мають бути катастрофічними, такими що мали місце у 1991,
1998, 2004, 2008, … роках.
Тому завдання вдосконалення системи бухгалтерського обліку
повинно мати на меті не стільки вдосконалення системи проведення
обрахунків «доходів і витрат». А в першу чергу сприяти переходу на
новий, принципово якісний рівень, коли планування витрат, що
мають виділяться з державного бюджету тому чи іншому
«бюджетному суб’єкту господарювання» повинно чітко визначати
економічний ефект від запланованих витрат.
Прикладом недосконалості системи бухгалтерського обліку,
аналізу може слугувати велика кількість кримінальних справ за
результатами проведення державних закупівель. Причому левова
частка правопорушень пов’язаних із закупівлями товарів, робіт і
послуг припадає на підприємства і установи, які фінансуються з
державного бюджету. Навіть Міністерство оборони України у 2014
році «спромоглося» на нецільове використання бюджетних коштів
при закупівлі товарів та послуг нібито на проведення
антитерористичної
операції.
Саме
недосконалість
системи
бухгалтерського обліку, яка існує у державі і вимагає лише «зведення
лише в нуль балансу підприємства організації установи, фактично
створює можливість використання бюджетних коштів не за
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призначенням. Внаслідок чого виникла додаткова державна
структура, яка мала б створити умови для кардинального покращення
ситуації з використання бюджетних коштів.
Проте навіть наявність цілого спеціалізованого контролюючого
органу – Тендерний комітет, який функціонує протягом тривалого
часу, так і не дозволило жодним чином поліпшити ситуації у
питаннях з витрачанням бюджетними організаціями бюджетних
коштів. На будь-які заборони і обмежувальні приписи, які
продукуються центральним апаратом, в першу чергу міністерства
економіки та тендерним комітетом, які мають в першу чергу впливати
на рівень ефективності витрачання державних коштів у рамках
ведення економічної діяльності, ситуація продовжує лише
погіршуватися. На думку деяких експертів за рівнем корупції Україна
посідає одне з перших місць серед держав світу. І велика, чи не
головна роль у цьому належить нездатності держави контролювати та
забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів.
Адже приватний підприємець, власник великого чи малого
бізнесу позбавлений «необхідності» влазити у власну кишеню аби
отримати економічний ефект у власних інтересах. Він більше
зацікавлений у ефективному задіянні власних можливостей:
економічного потенціалу, фінансових ресурсів, людського капіталу. І
не потребує додаткових вказівок щодо проведення прискіпливого
аналізу власної господарської діяльності, використання потенційних
можливостей свого підприємства, покращення власного контролю,
аудиту, аналізу.
На відміну від приватного підприємства, державна організація,
установа, підприємство, поряд з постійним зростанням податкового
тиску, обмежень з надходжень коштів, змушене безумовно і
прискіпливо виконувати існуючі нормативи бухгалтерського обліку,
аудиту. Адже неможливість вести нормально господарську
(економічну) діяльність у переважній більшості випадків формує лише
споживацький підхід до діяльності державного підприємства,
установи, організації.
Аби ефективно уникнути виникнення будь-яких проблем краще
не ініціювати інноваційні підходи навіть до такого б здавалося б
«чітко регламентованого процесу» як бух/облік, а безумовно
виконувати вказівки і сподіватися на те, що наступного року
«фінансування» покращиться.
Класичне ставлення до бюджетних установ – вони не мають
права займатися комерційною діяльністю. Тому мають знаходитися
лише на державному утриманні. Ця тези «випливає» із небажання
та/або невміння державних органів влади як законодавчої, так і
виконавчої бути лише «споживачами коштів», які надходять до
державного бюджету, а потім – вже після їх надходження – успішно їх
розподіляти.
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Поняття державна власність чомусь (з незрозумілих причин) не
використовується для «отримання прибутку». Завдання держави,
судячи з «успішності побудови» економічної моделі протягом останніх
двадцяти п’яти років на думку політиків, полягає лише у тому аби
«вдало провести приватизацію, і потім аплодувати самим собі – ми
вдало «позбулися прибуткових підприємств, або навіть галузей, і
тепер будемо жити (і утримувати соціальну сферу, науку, культуру,
пенсіонерів, …) на податки які надходитимуть від успішного
вкладення бізнесу на бувших державних прибуткових підприємствах.
І чомусь ні один із очільників ані міністерств економіки, чи
фінансів, фонду державного майна не спромігся поставити питання –
прибуткове підприємство повинно знаходитися у державній власності
і окрім податків до держбюджету має ще й приносити прибуток.
Але судячи з усього достатньо лише «вдало приватизувати» а
потім розводити руками – у держави немає коштів на соціальну
сферу, оборону, науку, пенсіонерів, … . Саме тому і виникає у
дослідженнях науковців, які займаються питаннями/проблемами
бюджетного фінансування, лише констатація переліку проблем:
– незадовільний стан фінансування;
– брак грошових коштів для оновлення матеріально-технічної
бази бюджетних закладів;
– обмеженість джерел формування фінансових ресурсів та чітка
регламентація напрямків їх діяльності.
Переважна частина робіт вітчизняних науковців, які працюють у
напрямку «бюджетні кошти, ефективність їх використання» змушені
констатувати – фактично єдиним засобом покращення фінансового
стану державних установ органі зайці і підприємств залишається
подальше вдосконалення існуючої системи бух/обліку. При цьому
наголошується, що має відбуватися поступовий перехід до оцінки не
лише за принципом «дебіт/кредит», а більш ретельне вивчення
доцільності використання тих чи інших фінансових ресурсів та
власних економічних можливостей на успішне виконання завдань, які
стоять перед організацією.
Необхідно здійснити перехід від простого бух обліку до
фінансово-економічного обрахунку витрат коштів і ресурсів
підприємства, що фінансується з державного бюджету.
Переломити ситуацію у галузі бюджетного фінансування і
забезпечення можливо також шляхом включення державних органів в
ефективне економічне життя. Оскільки зменшення доходів
державного бюджету через зменшення кількості державних
прибуткових підприємств значно скорочує розміри надходжень до
державного бюджету і відповідно до зменшення державного
фінансування на всі сфери діяльності, і за які держава несе
відповідальність перед суспільством: охорона здоров’я і медицина,
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наука і освіта, соціальне забезпечення непрацездатних і пенсійне
забезпечення, обороноздатність та безпека.
Ми перерахували чи не найважливіші, і які держава просто не
має права віддавати на «відкуп» у приватний сектор. Приватні
пенсійні фонди при такому рівні інфляції і девальвації валюти, яка
відбулася з національною валютою за двадцять років з моменту її
введення в обіг, просто не в стані впоратися з основним завданням,
яке стоїть перед пенсійної системою.
Прибутковість економічних проектів національної економіки як
державних, так і приватних секторів (а зрештою і світовий досвід на це
вказує) не в стані забезпечити «збереження» (вже не кажучи про
«примноження») відрахувань, які надходять до пенсійного фонду як
від громадян, так і від підприємств.
І включення в цей процес приватних пенсійних фондів не зможе
покращити ситуацію з пенсійним забезпеченням. Це лише ще більше
ускладнить ситуацію у фінансовій сфері держави. Адже при
постійному падінні промислового виробництва, яке повинно складати
основу економіки, а не фінансовий сектор, перехід до приватного
пенсійного забезпечення викличе необхідність страхування пенсійних
вкладень у приватні пенсійні фонди.
Банківська системи України при сучасному стані фінансовоекономічного розвитку народногосподарського комплексу не в стані
буде забезпечити збереження фінансових ресурсів пенсійних внесків, а
рентабельність реального сектору економіки не дозволяє реально
зберігати кошти від знецінення, адже на сьогодні просто немає куди
вкласти таку кількість коштів. Розвал державного сектору економіки,
приватизація найбільш прибуткових секторів і підприємств не дають
змоги вирішити питання пенсійного забезпечення нарівні тих підходів
які декларує держава.
Питання обороноздатності та безпеки держави – як внутрішньої
так і зовнішньої, освіта і наука – мають залишатися прерогативою
держави через природну «монопольність» ідеології держави, яка не в
останню чергу підкріплюється і залежить від державної політики. І
відповідно від державного фінансування.
Віддавати питання науки і освіти на «відкуп» державним
підприємствам у розрахунку на те що вони окрім державних коштів
при постійному їх зменшенні (із загального і спеціального фондів
бюджету) зможуть залучити «додаткове фінансування» через гранти і
спонсорську допомогу можна розцінювати як недалекоглядність і
непрофесійність управлінців вищої ланки держуправління.
Вихід із ситуації, за якої відбувається постійне скорочення витрат
державного бюджету може бути лише через задіяння ефективних
економічних важелів і створення ефективної системи управління
підприємствами державної власності. Особливо тих, що функціонують
в експортно-орієнтованих галузях.
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Припинення приватизації прибуткових підприємств провідних
галузей народногосподарського комплексу зможе змінити ситуацію з
фінансуванням державних неприбуткових підприємств організацій
установ на краще. Адже в такій ситуації державний бюджет буде
отримувати не лише кошти від сплати податків, але й значні фінансові
ресурси у якості прибутку від функціонування підприємства
державного сектору.
Припинити «розподіляти» на конкурах з приватизації ефективні
частки державної власності, а спільними зусиллями – спеціалістів
фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Національного
банку створити ефективно діючу економічну модель держави і
спрямувати зусилля на підвищення рівня фінансово-економічної
ефективності державного сектору економіки має стати генеральним
напрямом роботи держави по відновленню фінансової стабільності та
економічного зростання.
Одним з найбільш дієвих способів підняття рівня ефективності
витрачання бюджетних коштів має стати відпрацьована система
«визначення найбільш вдалих часових проміжків» для укладання
договорів на отримання товарів, робіт і послуг. Адже існуюча система
визначення офіційного курсу національної валюти (кількість коштів в
обігу не має перевищувати розмір золотовалютних резервів) повинна
давати «підказку» – який момент є максимально «прийнятним» для
виконання умов договору (і в першу чергу проведення оплати за
отримані послуги).
Адже оперуючи даними щодо середньозваженого курсу
національної валюти на поточний (бюджетний) рік і маючи
статистику коливань (змін) обмінного курсу за попередні роки існує
можливість, звісно із застосуванням більш-менш складного
математичного апарату «спрогнозувати поведінку» національної
валюти протягом поточного року.
А оскільки постійно існуючі проблеми на валютному ринку
України досить складно і вкрай малоефективно вирішуються навіть
силами Національного банку України, виникає об’єктивна
необхідність більш чіткого і детального планування витрат коштів, які
надходять на підприємство з державного бюджету.
Так, вочевидь, ані Міністерство фінансів, ані Міністерство
економіки, ані Фонд державного майна не в стані охопити весь шар
проблем, який існує на підприємствах, установах і організаціях, які
фінансуються з державного бюджету. Але завдання синтезу
запропонованих державними підприємства багатофакторних моделей
планування
витрат
бюджетних
коштів
має
виконуватися
центральними органами виконавчої влади.
Саме з метою опрацювання найбільш вдалих і ефективних
моделей використання бюджетних коштів мають бути покладені на
автоматизовані інформаційні системи, без використання яких не
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можливо уявити собі на сьогодні функціонування будь-якого
державного підприємства, установи організації.
Не просто ведення бухгалтерського обліку, (нажаль у переважній
більшості державних установ і організацій використовується як
правило у вигляді «потужного калькулятора»), а перехід до
ефективних прогнозно-орієнтованих економічно-фінансових моделей,
у яких слід враховувати велику кількість факторів як внутрішнього,
так і зовнішнього впливу на діяльність господарчого комплексу. Саме
таким має бути ставлення до інформаційних систем – засіб
ефективного планування витрачання бюджетних коштів, і не лише
фінансових можливостей, а всього потенціалу підприємства, установи,
організації.
Ще один дієвий, на мою думку, спосіб підняття рівня
ефективності витрачання бюджетних коштів полягає у тому, аби
поєднати бухгалтерський облік з фінансово-економічним обліком.
Фінансовий план підприємства повинен являти собою
багатофакторну (бажано не одна а хоча б три-чотири) модель
функціонування підприємства у разі реалізації того чи іншого
фінансового рішення. Необхідність саме такого підходу у плануванні
витрачання бюджетних коштів обумовлюється тим, що на сьогодні, в
умовах глобальної світової фінансової кризи, практично не можливо
«віднайти» державу у якій відсутній дефіцит державного бюджету, і в
якій державні підприємства і установи самостійно, без підтримки
держави в стані впоратися з фінансовими проблемами.
Черговий, але за своїм значенням чи не найважливіший,
напрямок, який має бути взятий на озброєння керівниками, особливо,
державних підприємств, для вдосконалення бухгалтерського обліку на
підприємствах – кадрова робота. Пошук, підготовка, перепідготовка,
стимулювання та заохочення працівників, які мають забезпечувати
функціонування системи бухгалтерського обліку на підприємстві.
Просто бухгалтер – працівник який досконало знає лише
систему бухгалтерського обліку вже не задовольняє сучасну систему
управління підприємством через складність і багатоваріантність
планування економічних процесів на підприємстві.
Просте зведення балансу – «дебет відповідає кредиту», навіть
для державного підприємства – це завдання, яке можна було вважати
актуальним десять-п’ятнадцять років тому.
На сьогодні до ведення бухгалтерської роботи, і особливо на
підприємствах, які фінансуються з державного бюджету, мають
залучатися спеціалісти, які з своїми особистісними характеристиками
(психофізичними даними) мають бути успішними якісними аналітика
і прогнозистами, генераторами ідей.
Оскільки
будь-яка
автоматизована
система
завжди
залишатиметься лише досконалим інструментом на озброєнні
висококласного спеціаліста. Саме в цьому напрямку керівництвом
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ЛРЦГМ проводиться цілеспрямована робота на покращення
кадрового підбору, вишукуються можливості (навіть в умовах жорсткої
економії фінансових ресурсів) з підбору, кадрів, налагодження
навчання та підвищення кваліфікації діючих працівників.
Зважаючи
на
обмеженість
фінансового
потенціалу,
систематичне скорочення фінансування вишукуються можливості
отримання
працівниками
напрямку
бухгалтерського
обліку
додаткових знань у напрямках сучасних стандартів бухгалтерського
обліку, зв’язок бухгалтерського обліку з економічно-плановою
роботою та вивчення основ маркетингу послуг, яків надаються
центром.
Література.
1.
Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як
ефек¬тивно управляти фінансами. / С.Ковтун. – X.: Фактор, 2005. –
340 с.
2.
Миколайчук Я. Оперативно-виробниче планування в
системі управління підприємством / Я. Миколайчук // Економічний
аналіз, 2011. – Вип. 9. Ч.2. – С.319-322.
3.
Чумаченко Н.Т. Планирование деятельности
промышленных предприятии / Н.Т. Чумаченко // Вісник
Хмельницького національного університету, Економічні науки, 2008.
– № 5, частина 2, том 1. – С. 11-15.

УДК 159.9.072
Брах О.І.
начальник ВЗ с. Замужжя, ПАТ "Укрпошта", ЦПЗ №5
УДОСКОНАЛЕННЯ
КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

УПАКУВАННЯ

ПИСЬМОВОЇ

Анотація. У статті проведено аналіз використовуваних
технологій сортування та упакування письмової кореспонденції,
аналізі
сучасних
світових
тенденцій
та
вдосконаленні
технологічного процесу оброблення письмової кореспонденції у
Львівській дирекції УДППЗ "Укрпошта", на прикладі Львівського
ЦОП для підвищення ефективності роботи даного підприємства
поштового зв’язку. Отримані результати призначені для
забезпечення вдосконалення технологій сортування та упакування
письмової кореспонденції для задоволення вимог споживачів
поштових послуг..
Ключові слова: технології сортування та упакування,
оптимізація технологій
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Головним пріоритетом діяльності Укрпошти
є
надання
різноманітних послуг з доставки кореспонденції, виконання
державних завдань за рахунок збереження позитивних тенденцій у
нарощуванні обсягів надання послуг, поліпшення їх якості та
впровадження
нових послуг, технологій, розбудови
мережі
поштового зв'язку.
Як відомо, процеси сортування та упакування є одними з
найважливіших етапів роботи з письмовою кореспонденцією. Вони
забезпечують успішне виконання усього процесу обробки поштових
відправлень. Швидке
і безпомилкове сортування забезпечує
ефективність обробки всієї поштової кореспонденції. Якісне
упакування гарантує схоронність і цілісність доставки кореспонденції
клієнтам, дозволяє зберегти привабливий товарний вигляд друкованої
продукції, запобігти її пошкодженню, забрудненню і, навіть, втраті чи
викраденню.
Центр поштового зв’язку №7 Львівської дирекції Українського
державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" знаходиться
у м. Червонограді на вул. Шептицького, 1а та обслуговує міста:
Червоноград, Сокаль, Радехів. При цьому у м.Червонограді обслуговує
і надає послуги населенню загалом 12 ВПЗ, у Сокальському районі
функціонує 39 ВПЗ, а у Радехівському районі забезпечує поштові
послуги 27 ВПЗ. Поштовий індекс: 80100.
На сьогоднішній день у ЦПЗ №7 Львівської дирекції УДППЗ
“Укрпошта”, працює загалом 78 відділень зв’язку, дільниця по
доставці пошти, дільниця по обробці страхової пошти, група по
передплаті. Середньоспискова
чисельність персоналу штатних
працівників складає близько 550 одиниць.
Центр поштового зв’язку не є юридичною особою і здійснює
свою діяльність від імені підприємства в межах його повноважень,
наданих йому Львівською дирекцією УДППЗ “Укрпошта“. Основні
завдання ЦПЗ № 7 наступні:
•
забезпечення якісного та повного задоволення потреб
споживачів у послугах поштового зв’язку на території діяльності ЦПЗ
№ 7 Львівської дирекції УДППЗ "Укрпошта";
•
забезпечення вимог щодо ефективної роботи мережі
поштового зв’язку України на території діяльності ЦПЗ № 7
Львівської дирекції УДППЗ "Укрпошта";
•
виконання
планів
з
надання
послуг,
доставки
кореспонденції, доходів та дотримання кошторису витрат.
Як показав проведений аналіз процесів сортування та
упакування письмової кореспонденції у ЦПЗ №7 Львівської дирекції
УДППЗ “Укрпошта” до останнього часу, а саме до 2014 року,
здійснювалося сортування всієї місцевої кореспонденції та попереднє
сортування вхідної ПК, яка потім доставлялася у Львівський ЦОП для
подальшої обробки.
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Наявні обсяги кореспонденції для сортування за всіма видами
ПК були незначними. Тому здійснювалося ручне сортування ПК
внаслідок незначних обсягів ПК.
Як видно, недоліками ручного сортування є:
•
ручний прийом i вивантаження поштових відправлень;
•
ручне транспортування i розподіл поштових відправлень;
•
ручний процес обробки адресної i технологічної
інформації.
Як показав проведений аналіз для підвищення швидкості
сортування письмової кореспонденції та значного скорочення ручної
праці застосовують автоматичні листосортувальні машини (АЛСМ).
Автоматизація сортування листів застосовувалася ще в СРСР у 60-х
роках. Близько 20 автоматичних листосортувальних машин
радянського виробництва використовувались в Україні. Однак,
падіння обсягів письмової кореспонденції у порівнянні з 1991 роком
більше ніж у 10 разів призвело до неможливості їх ефективного
застосування і демонтажу.
Отже, як показує аналіз світового досвіду, основною тенденцією
удосконалення послуг поштового зв’язку є повсюдне впровадження
засобів автоматизації, особливо, для процесів сортування та
упакування ПК. Тільки автоматизоване сортування у стані
забезпечити дотримання контрольних термінів доставки ПК та
подальше зростання якості послуг поштового зв’язку.
Основною проблемою, що стримує впровадження таких засобів
автоматизації в Україні є низькі обсяги ПК, які не сприяють
економічній доцільності такої автоматизації.
Що стосується розробки засобів автоматизованого упакування
кореспонденції, то вони відсутні навіть у розвинених країнах.
Низькі обсяги поштової кореспонденції в Україні зумовлюють
виключно ручний спосіб сортування. З метою підвищення його
ефективності було прийнято Наказ №956 від 09.12.2009 року «Про
зміну порядку сортування». Наказ визначає, що сортування ПК по
окремій області має здійснюватися у відповідному обласному центрі.
Відповідно до цього наказу, на сьогодні, у ЦПЗ №7 Львівської
дирекції УДППЗ “Укрпошта” ПК не сортується в м.Червонограді, а вся
несортована пошта пакується у мішки та централізовано перевозиться
автотранспортом у Львівський ЦОП для проведення сортування.
Відповідно, ПК із Львівського ЦОП у м.Червоноград у ЦПЗ №7
Львівської дирекції надходить вже у відсортованому та упакованому
вигляді і готова для доставки споживачам поштових послуг.
Аналіз показує, що такий підхід дозволяє з одного боку значно
спростити діяльність окремих ЦПЗ і зосередитися тільки на питаннях
прийому та доставки ПК. З іншої сторони, об’єднання усієї обласної
кореспонденції у обласному ЦОП дає змогу накопичити достатні
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обсяги ПК для забезпечення її автоматизованої обробки та
ефективного завантаження роботи АЛСМ.
З метою вдосконалення технологічних процесів та враховуючи
пропозиції дирекцій УДППЗ «Укрпошта» 29.01.2015 року прийнято
наказ №54, затверджений в.о. директора УДППЗ «Укрпошта»,
відповідно до якого затверджено ряд технологічних карт, відповідно
до яких проводиться робота по наданню поштових послуг. Кожна
технологічна карта містить детальний перелік виробничих операцій,
описує елементи виробничих операцій, виконавця та посаду та
важливі дії. Так, для прикладу, у Технологічній карті послуги
«Пересилання внутрішніх простих поштових карток, листів,
бандеролей (для індивідуальних відправлень)» виробнича операція
«Оброблення» містить загалом 30 елементів у Етапі оброблення І та 7
елементів у Етапі оброблення ІІ. На сьогоднішній день діє
Розпорядження №94 від 3.07.2012 року по Львівській дирекції УДППЗ
“Укрпошта” Щодо впровадження дворівневого сортування поштових
відправлень до сільських відділень зв’язку Львівської обл. Відповідно
до нього починаючи з 3 липня 2012 року вводиться дворівневе
сортування страхових поштових відправлень (внутрішніх та
міжнародних) до сільських відділень зв’язку ЦПЗ № 9 Жовква
(К.Бузька) і далі по черговості наступні ЦПЗ Львівської обл.
Приклад оброблення письмової кореспонденції по Дільниці,
відбувається відповідно до Розпорядження №94 від 3.07.2012 року по
Львівській дирекції УДППЗ “Укрпошта”.
Проведений аналіз щодо упакування поштової кореспонденції
показує, що на сьогодні діє Наказ УДППЗ «Укрпошта» від 12.12.2014
за №912 у редакції Наказу УДППЗ «Укрпошта» від 26.02.2014 за
№119. Він встановлює порядок упакування поштових відправлень.
У ньому наголошується, що упаковка повинна забезпечувати
схоронність поштових вкладень та дозволяти нанесення поштової
адреси у разі необхідності та відповідних відміток. Пакувальна тара –
поштові конверти, спеціальні конверти з полімерних матеріалів,
ящик, коробка, мішок, цупкий папір, поліетиленова плівка, пакети з
поліетиленової плівки, гофрокартонні, дерев’яні, дихтові ящики.
У положенні вказується особливості пакування тих чи інших
предметів. Загальні вимоги – міцність упаковки, стійкість для
забезпечення схоронності предметів, що пересилаються.
Як показав проведений аналіз, кожен з матеріалів пакування має
свої переваги та недоліки. Мішки, ящики та контейнери для
пересилання внутрішніх поштових відправлень досить надійні і мають
достатній термін служби. Це стосується і пластикових контейнерів, які
зараз застосовуються. Однак, недоліком є певна незручність
упакування у них поштових конвертів чи бандеролей, які мають
різний розмір. До останнього часу використовувались гофрокартонні
ящики, які відправник міг придбати у поштовому відділенні, хоча
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вони були трохи дорогими. Вони були досить надійними і
забезпечували схоронність.
Однак, зараз дозволили відправникам використовувати наявні у
них пакувальні матеріали – коробки з під взуття, техніки. Надійність
цих пакувальних матеріалів гірша, але здешевлює для відправника
користування послугами зв’язку.
Також, аналіз та опитування працівників показало, що останнім
часом погіршилася якість цупкого паперу, який використовувався для
пакування бандеролей тощо. Проблема полягає у тому, що приймання
поштового відправлення, запакованого у такий папір проходить без
зауважень, але після транспортування у зональні вузли така упаковка
зазнає значного пошкодження, і досить часто персоналу необхідно там
додатково укріплювати цю розрушену упаковку на що затрачається
додатковий час.
Опитування показало, що останнім часом, у зв’язку з певним
відходом від вказаних вимог Положення погіршилася якість
упакування поштових відправлень, що стосується відправлення
предметів – скляної тари, рідких речовин тощо. Внаслідок
розрушення упакування при транспортуванні між об’єктами
поштового зв’язку пошкоджуються сусідні відправлення, замокають,
розсипаються, що призводить у кінці-кінців до втрати схоронності
поштових відправлень та до погіршення іміджу «Укрпошти».
Висновки:
•
Проведено аналіз засобів сортування та упакування
письмової кореспонденції у Львівській дирекції УДППЗ "Укрпошта",
на прикладі Львівського ЦОП.
•
Як показує аналіз, для удосконалення процесів сортування
письмової кореспонденції та забезпечення ефективності доцільно її
проводити автоматизованими системами. Але такі системи ефективні
при великому завантаженні. З іншої сторони, потік кореспонденції у
межах окремих ВПЗ у Львівському ЦОП є недостатній.
•
Проведений аналіз показує, що сьогодні у Львівському
ЦОП вся письмова кореспонденція всіх ВПЗ області надходить у
несортованому вигляді, потім сортується у Львівському ЦОП і далі
розвозиться вже у відсортованому вигляді на окремі ВПЗ. Така
технологія оброблення пошти здійснюється на виконання наказу
№956 від 09.12.2009 р. «Про зміну порядку сортування», відповідно
до якого передбачається сортування письмової кореспонденції з
області в її обласному центрі.
•
У сучасних умовах достатньо низьких об’ємів письмової
кореспонденції, як показує аналіз, така технологія є найбільш
ефективною і доцільною. Однак, з ростом обсягів кореспонденції її
можна буде переглянути з метою широкого впровадження засобів
автоматизації.
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•
Головним призначенням упакування є забезпечення
легкості транспортування та схоронності поштових відправлень.
Загалом, упакування, яке сьогодні використовується виконує ці
вимоги. Це стосується мішків, пластикової тари для транспортування
між вузлами поштового зв’язку. Однак, існують певні негативні
тенденції, пов’язані з погіршенням якості матеріалів, які
використовуються
для
пакування
бандеролей
та
певною
лібералізацією для відправників щодо надійності упакування.
•
Пропонується підвищити відповідальність щодо виконання
вимог Порядку упакування поштових відправлень та якості
використовуваних матеріалів. Недотримання їх призводить до втрати
схоронності поштових відправлень та до погіршення іміджу
«Укрпошти».
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РОЗРОБКА МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА
Анотація. У статті описано розробку цифрової мережі
передачі даних на основі спеціалізованого мікроконтролера
діапазону 2,4 ГГц та шлюзу доступу до мережі Інтернет на основі
безпровідного мікроконтролера. Виконано аналіз параметрів
технологічного процесу, об’єму даних та необхідної кількості
безпроводових датчиків. Розроблено схему організації зв’язку,
розраховано радіус поширення сигналу окремого безпроводового
датчика та склад мережних вузлів спроектованої мережі.
Особливістю дипломного проекту є застосування безпроводової
технології передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц та спеціалізованого
мікроконтролера з метою створення недорогого засобу для
моніторингу параметрів технологічного процесу в он–лайн режимі.
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Ключові слова: мережа передачі даних, архітектура мережі,
діапазон 2,4ГГц, спеціалізований мікроконтролер
Сучасне
виробництво
характеризується
необхідністю
вимірювання
параметрів
технологічних
процесів,
які
використовуються для створення продукції, чи надання послуг. Таких
точок вимірювання параметрів можуть бути десятки і сотні. З іншої
сторони, сам виробничий процес, наприклад, певна технологічна лінія
може мати велику протяжність, або бути розосереджена
територіально.
Систему контролю технологічних параметрів можна представити
як класичну систему передачі даних де є джерело інформації з
передатчиком сигналу, є канал зв’язку, яким передається сигнал і є
приймач сигналу для декодування сигналу і відображення
користувачу прийнятих даних.
Параметри технологічного процесу вимірюються за допомогою
датчиків, які розміщуються у визначених точках технологічної лінії, а
керування
здійснюється
з
використанням
обладнання
у
диспетчерських приміщеннях. Тому виникає необхідність передачі
даних від розосереджених датчиків у точку контролю і керування. Це
вимагає використання каналів передачі даних, які можуть бути
проводовими, бехпроводовими або оптоволоконними.
Звичайно, сьогодні всі підприємства вже оснащуються
необхідними системами збору інформації. Але, ситуація значно
складніша на підприємствах, які вже діють не один рік. Тому
залишається актуальною тематика дипломного проекту, що
обумовлена необхідністю розробки засобів та мережі на їх основі для
створення системи контролю технологічних параметрів на
виробництвах, де такі системи відсутні.
Проведений аналіз існуючих виробництв вказує на основну
особливість, якою є неможливість прокладення кабелів в умовах
діючого виробництва та неможливістю навіть нетривалих зупинок у їх
функціонуванні.
Тому слід виключити в такому випадку можливість
використання проводових на основі мідних кабелів та оптоволоконних
ліній зв’язку, так як це вимагає значної реконструкції.
Крім того, інформацію з датчика слід знати, обробити на
перетворити, щоб надіслати у мережу, а для цього необхідно
використовувати засоби обробки даних на основі процесорів.
Усе це дозволяє визначити вимоги до створення окремого
безпроводового датчика та складу спроектованої мережі:
– для забезпечення визначення параметрів технологічного
процесу необхідно застосовувати безпровідні технології;
– у окремій точці виміру здійснюється моніторинг не більше
одного-двох параметрів;
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– кількість точок може змінюватися, необхідна масштабованість
системи;
– апаратна частина безпроводового датчика повинна базуватися
на використанні мікроконтролерів для забезпечення простоти та
низької вартості.
Проведено огляд апаратних засобів для створення систем
передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц. Зараз випускається ряд систем.
Серед них пристрій wRemote 2,4GHz Wireless Data Acquistion System.
WRemote створює Mesh-мережу для бездротової промислової
телеметрії, OMEGA Wireless data acquisition system – UWTC-REC1 та
UWTC-REC2-D та ряд інших. Однак, поряд з перевагами, такі системи
мають достатньо велику вартість. Вартість окремої системи
коливається від 100 до кількох тисяч доларів. Це робить такі системи
практично недосяжними для їх впровадження у нас.
Так як у нас у системі має бути достатньо багато датчиків,
розкинутих по території то у цьому випадку доцільно було б, щоб
кожний безпроводовий засіб контролю не тільки оцифровував сигнал
з датчика, але і забезпечував його передачу по радіоканалу.
У рамках дипломного проекту було проведено пошук апаратних
засобів для створення безпроводового датчика для забезпечення
максимальної простоти та низької вартості. Аналіз показав, що фірма
Nordic Semiconductor випускає мікросхему NRF24L01. NRF24L01
включає повний ВЧ прийомо-передавач на 2.4ГГц на 128 визначених
каналах, високочастотний синтезатор, і логіку підтримки протоколу,
що підтримує високу швидкість, послідовний SPI інтерфейс для
керування і програмування контролера. Для побудови працюючого
пристрою не потрібні зовнішні фільтри, та додаткові схеми, необхідно
тільки зовнішній резонатор і антену.
Для керування модулем по інтерфейсу SPI необхідний
додатковий мікроконтролер. Було вибрано модуль на мікросхемі
ATmega фірми Atmel. Цей восьмибітний процесор має вбудовану
оперативну пам’ять 2 кБ та пам’ять програм 32кБ, 6 канальний
аналого-цифровий перетворювач, послідовні інтерфейси SPI, RS-232.
Тобто, можливостей цього процесора цілком достатньо не тільки для
керування мікросхемою NRF24L01, а і для забезпечення зчитування
інформації з аналогових датчиків за допомогою АЦП або з цифрових
по інтерфейсу RS-232.
Недавно
фірмою фірми Espressif
розроблені дешеві
спеціалізовані мікрокотролери ESP8266 для роботи у мережах
стандарту IEEE802.11 або Wi-Fi. Це повноцінний 32 бітовий
мікроконтроллер зі своїм набором портів вводу-виводу GPIO, та
інтерфейсів SPI, UART, I2C. При цьому схема модуля складається з
мінімальної кількості деталей: самого чіпа ESP8266, flash пам'яті
програм, кварцевого резонатора.
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Позитивним є те, що на основі даних мікросхем виготовляються
промислові модулі для створення інформаційних систем, що значно
спрощує розробку та відлагодження необхідних систем збору та
передачі інформації.
Для створення безпроводового засобу технологічного контролю
(БЗТК) використано промисловий модуль на базі мікроконтролера
ATMega-328, який встановлюється на спеціалізовану плату
розширення. На неї встановлюється і безпроводовий радіомодуль
мережі. на процесорі NRF24L01, модуль для забезпечення живлення
3.3 В та кола для підключення датчиків, у даному випадку цифрового
датчика DHT-11 для вимірювання температури та вологості.
Плата має ряд виводів, на які можливе підключення
різноманітних датчиків. Допускається підключення до 3 датчиків з
аналоговим виходом у діапазоні 0-1В, 0-3.3В та 2-3 датчиків з
цифровим виходом, які можуть працювати по інтерфейсу OneWire,
I2C, RS-232 або датчиків типу «сухий контакт». Споживаний струм не
перевищує 100 мА.
Для розробки програмного забезпечення для мікро контролера
ATmega328 було застосовано відкрите програмне середовища Arduino,
яке дає можливість створювати програми на мові високого рівня Сі,
містить велику кількість бібліотек для різноманітних датчиків та
дозволяє програмувати цей процесор. Для створення нашої мережі
застосовано бібліотеку RF24Network, яка забезпечує функціонування
мережі на основі мікросхеми NRF24L01.
Для адаптації програми до наших потреб було внесено
модифікації. Модулі у мережі взаємодіють за допомогою коротких
повідомлень, довжиною 30 байт. Для реалізації завдань роботи нашої
телекомунікаційної мережі було розроблено дві, специфічні для
роботи нашої системи у цілому, процедури обробки повідомлень. Одне
з нововведених повідомлень на стороні ноди забезпечує надсилання
даних у комунікаційну мережу.
Інша процедура здійснює обробку повідомлення на стороні
моста. При її надходженні відбувається зчитування отриманих від
віддаленої ноди повідомлення з даними вимірювання та формування
стрічки даних для надсилання на сервер у мережі Інтернет.
Однак, хоча використаний мікрокнотролер працює у діапазоні
2,4ГГц, яких перекривається з діапазоном частот роботи Wi-Fi, він не
може безпосередньо взаємодіяти з мережею Wi-Fi. А практично вся
безпроводова телекомунікаційна інфраструктура побудована на
стандарті Wi-Fi. Тому з метою забезпечення доступу до неї нашої
розробленої технологічної мережі було розроблено безпроводовий
міст для забезпечення взаємодії цих мереж.
Для розробки моста використано промисловий модуль на базі
мікроконтролера
ATMega328
типу
Arduino
Micro,
який
встановлюється на плату на яку встановлюється безпроводовий
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радіомодуль розробленої мережі на контролерах NRF24L01. Він
працює по інтерфейсу SPI.
Для зв’язку з локальною Wi-Fi мережею підприємства
використано спеціалізований модуль на основі мікроконтролера
ESP8266 фірми Espressif. Модуль взаємодіє з мікро контролером
ATmega328 за допомогою інтерфейсу RS-232.
Міст забезпечує прийом інформаційних повідомлень з даними
вимірів датчиків технологічного процесу та ретранслює їх за
допомогою протоколу UDP у локальну мережу підприємства та за
допомогою протоколу TCP надсилає дані на сервер у мережі Інтернет.
Архітектура мережі передачі даних на основі безпроводових
мікроконтролерів має так звану «деревоподібну» топологію. Кожний
безпровідний датчик передає інформацію найближчому сусіду, що
визначається відповідним розподілом адрес, і далі на контролер-міст,
що ретранслює інформацію. У такій мережі кожний безпроводовий
датчик може не тільки передавати дані, а і приймати сигнал від
іншого безпроводового датчика і його ретранслювати. Таким чином
можна значно розширити дальність передачі даних.
Всі безпровідні датчики працюють на спільній фіксованій частоті
каналу. Кожен безпровідний датчик перед передачею прослуховує
канал і у випадку його доступності передає короткий пакет даних.
Було протестовано візуалізацію параметрів технологічного
контролю, які через розроблену мережу безпроводових засобів
контролю технологічних параметрів записуються мостом на вебсервер dweet.io. Для цього на сайті було згенеровано за допомогою
спеціального сервісу на основі накопичених даних інтерфейс
візуалізації.
Отже, переваги розробленої системи проявляються у випадку
необхідності розгортання систем збору та передачі технологічних
даних в умовах діючого виробництва, можливості її швидкого
переналагодження і масштабування.
Висновки:
– виконано розробку цифрової мережі передачі даних на основі
спеціалізованого мікроконтролера діапазону 2,4 ГГц та шлюзу доступу
до мережі Інтернет на основі безпровідного мікроконтролера;
– виконано аналіз параметрів технологічного процесу, об’єму
даних та необхідної кількості безпроводових датчиків. Розроблено
схему організації зв’язку;
– особливістю є застосування безпроводової технології передачі
даних у діапазоні 2,4 ГГц та спеціалізованого мікроконтролера з
метою створення недорогого засобу для моніторингу параметрів
технологічного процесу в он–лайн режимі;
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– розроблений міст на основі двох спеціалізованих
мікроконтролерів забезпечує ретрансляцію даних у локальну мережу
підприємства та мережу інтернет;
– перевагою розробленої мережі передачі даних на основі
безпроводового засобу є швидке розгортання системи, оперативне
отримання даних для підприємств малого та середнього бізнесу.
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опер. пошт. зв'язку, Тернопільська дирекція ПАТ "Укрпошта", ВПЗ№1
ОПТИМІЗАЦІЯ
КІЛЬКОСТІ
ТА
РОЗМІЩЕННЯ
РОБОЧИХ
МІСЦЬ
З
СОРТУВАННЯ
ПОШТОВИХ
ВІДПРАВЛЕНЬ В ОБ’ЄКТАХ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Анотація. У статті проведено аналіз кількості та
розміщення робочих місць сортування поштових відправлень з
метою підвищення якості надання послуг споживачам. Проведено
аналіз процесів сортування поштових відправлень в об’єктах
поштового зв'язку Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта» на прикладі ДОПП м. Тернополя, на
основі якого було запропоновано рекомендації щодо оптимізації
кількості та розміщення робочих місць на підприємстві зв’язку.
Результати
дослідження
сприяють
скороченню
термінів
оброблення поштової кореспонденції у відділеннях поштового
зв’язку та, у результаті, загальному підвищенню результатів
господарської діяльності УДППЗ «Укрпошта»..
Ключові слова: технології сортування ПК, скорочення
термінів оброблення поштової кореспонденції
Мережі поштового зв’язку будуються за двома принципами:
•
функціонально-територіальним (МПЗ ФТ);
•
адміністративно-територіальним (МПЗ АТ).
Мережа поштового зв’язку УДППЗ „Укрпошта” на даний час
містить тисячі відділень поштового зв’язку, сотні вузлів районного і
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міського рівня, десятки вузлів обласного рівня, декілька вузлів
зонального рівня, тисячі магістральних, зональних, обласних,
районних, міських, під’їзних, доставних поштових маршрутів.
Послуги пoштoвoгo зв’язку визначаються послідовними етaпaми
вирoбничих прoцесів oбрoблення різних видів пoштoвих відпрaвлень.
Вирoбничим прoцесoм поштoвoгo зв’язку нaзивaють кoмплекс
взaємoпoв’язaних вирoбничих oперaцій, які викoнуються, незaлежнo
від виду і кaтегoрій пoштoвих відпрaвлень. При цьому, мета
виробничого процесу поштового зв’язку полягає у забезпеченні
приймання, оброблення та доставки ПВ у задані строки з
мінімальними витратами.
Як показує аналіз, серед всіх операцій, що застосовуються у
технологічних процесах роботи з поштовими відправленнями одними
з найбільш складних є операції сортування. Оснoвнa прoблемa
сoртувaння oбумoвленa тим, щo зaгaльнa кількість нaпрямів
сoртувaння суттєвo перевищує кількість сoртувaльних шaф ручнoгo
сoртувaння або нaкoпичувaчів aвтoмaтичних сoртувaльних машин.
Тому, пoштoві відправлення мoжуть прoхoдити декількa етaпів
сoртувaння.
При цьому існує знaчнa кількість видів сортування: вихідне,
вхідне, транзитне, зaгaльне, детальне, маршрутне, бaгaтoетaпне,
бaгaтoпрoграмне тощо. Як правило, у цих прoцесaх задіяно багато
oб’єктів пoштoвoгo зв’язку і пoштoвих маршрутів.
Порядок сортування та направлення письмової кореспонденції
на всіх етапах її оброблення визначає відповідна Інструкція.
Інструкція вимагає, щоб організація сортування та направлення
письмової кореспонденції забезпечувала якнайшвидше її пересилання
при раціональному використанні транспортних засобів.
Сортування письмової кореспонденції здійснюється згідно з
планом направлення письмової кореспонденції із пунктів обміну
пошти. Конкретні напрямки загального та детального сортування
письмової кореспонденції із зазначенням найменувань об’єктів
поштового зв’язку, надаються кожною дирекцією в УДППЗ
«Укрпошта» в десятиденний термін після внесення змін до планів
направлення письмової кореспонденції.
Як показує аналіз, операції сортування поштових відправлень
потребують значної кількості ручної праці. Її автоматизація - це
найбільш ефективний спосіб підвищення ефективності, сталості та
ритмічності
технологічних
процесів
оброблення
поштових
відправлень.
Аналіз наукових публікацій показує, що сучасна листосортувальна машина (ЛСМ) має продуктивністю сортування поштової
кореспонденції 36000 листів на годину і може замінити понад 22
сортувальники, що мають продуктивність 1600 листів на годину при
40-годинному робочому тижні. Але внаслідок надзвичайно високої
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вартості такої ЛСМ і високих експлуатаційних витрат її використання
для забезпечення автоматизованого сортування є недоцільним. Крім
того, вона має бути постійно завантажена сортуванням листів. З іншої
сторони, як відомо, обсяг письмової кореспонденції у країні є
недостатнім для повного завантаження такої машини.
Тому, на основі сказаного можна зробити однозначний висновок,
що на сьогодні в Україні відсутня економічна доцільність переходу від
ручного до автоматизованого сортування поштових відправлень.
Тернопільська дирекція УДППЗ “Укрпошта” – філія Українського
державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, створена у
листопаді 1994 року. Поштова мережа Тернопільської дирекції УДППЗ
“Укрпошта” складається з Головної структурної одиниці, 5 центрів
поштового зв’язку, Цеху оброблення пошти, Цеху перевезення пошти,
11 центральних відділень поштового зв’язку, 55 – міських відділень
поштового зв’язку, 297 – сільських відділень поштового зв’язку, 33 –
пересувних відділень поштового зв’язку.
ЦОП – окремий виробничий підрозділ Тернопільської дирекції
УДППЗ «Укрпошта», який проводить обмін з магістральними,
регіональними та міськими автомобільними маршрутами, а також
проводить сортування всіх видів поштових відправлень та
періодичних видань.
До складу ЦОП належить:
•
дільниця оброблення страхової посилочної та міжнародної
пошти;
•
дільниця оброблення письмової кореспонденції;
•
дільниця експедирування періодичних видань;
•
дільниця обміну пошти;
•
контрольно-довідкова служба.
Обробка письмової кореспонденції в ДОПП м. Тернополя
виконується у сортувальному вузлі. Сортувальний вузол – виділений
виробничий підрозділ філіалу підприємства поштового зв’язку, який
має функції оброблення, сортування та обміну пошти. Весь процес
сортування поштових відправлень здійснюється згідно технологічних
карт. Наприклад, технологічна карта послуги "Пересилання
внутрішніх простих поштових карток, листів, бандеролей" має 5
виробничих операцій і складається з понад 120 окремих елементів.
Серед них безпосередньо операція «Оброблення», яка стосується
роботи в сортувальних вузлах ЦОПП, ЦОП, ЗВ, ДОПП містить загалом
29 елементів виробничих операцій.
Сортувальники ДОПП м. Тернополя у своїй роботі керуються
затвердженою начальником Тернопільського ЦОПП Тернопільської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку
“Укрпошта” Посадовою інструкцією сортувальника письмової
кореспонденції дільниці оброблення письмової кореспонденції ЦОПП.
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Проведений аналіз потоків поштових відправлень показує, що у
середньому за місяць на Тернопільській ДОПП сортується близько
289000 одиниць простої письмової кореспонденції з сортуванням
вручну, 4700 одиниць рекомендованої кореспонденції, 27000
постпакетів з рекомендованими поштовими відправленнями.
Обробка письмової кореспонденції відбувається в дві зміни. На
сортувальній дільниці знаходиться 7 автоматизованих робочих місць з
АСРК за якими працівники заробляють кореспонденцію у постпакети, потім у мішки.
У сортувальному залі розташовано 16
сортувальних шаф для простої кореспонденції, а також 16 для
рекомендованої. На дільниці проводиться сортування вхідної, вихідної
та транзитної, простої та рекомендованої кореспонденції, внутрішньої
та міжнародної. Для сортування рекомендованої кореспонденції
виділено окреме приміщення, оснащене АРМ АСРК РП, адже вся
кореспонденція, прийнята на ВПЗ, неоснащених АРМ ВЗ, повинна
пройти реєстрацію в АСРК РП, тому є оператори, які вводять
інформацію з прийнятих рекомендованих листів, в подальшому
система АСРК РП проводить сортування всієї кореспонденції та
транзитних постпакетів, формує постпакети в автоматичному режимі
по планах направлень.
Площа приміщення має 122 кв.м. На дільниці встановлені:
•
стіл для розпакування та мішків та ящиків з
кореспонденцією,
для
проведення
лицювання,
розбирання
кореспонденції по габаритах;
•
9 сортувальних столів, обладнаних клітками для ручного
сортування – для сортування кореспонденції в межах області;
•
11 сортувальних столів, обладнаних клітками для ручного
сортування для сортування кореспонденції за межі області на
магістральні маршрути.
Сортування проводиться позмінно – кількість працівників - 25
осіб, з них:
•
1 особа – начальник дільниці;
•
16 осіб – сортують просту кореспонденцію та працюють
позмінно,
•
2 осіб – працюють щоденно;
•
5 осіб – сортують рекомендовану кореспонденцію;
•
2 осіб – сортують міжнародну просту письмову
кореспонденцію.
Було проаналізовано річне навантаження та виконано
розрахунки необхідної кількості працівників для проведення
сортування. На основі цих даних виконано розрахунок чисельності
штату. Керуючись вимогами та нормативами Наказу УДППЗ
«Укрпошта» «Про затвердження та введення в дію Норм часу для
визначення чисельності штату» на від 23.03.2013р. за № 243 УДППЗ
«Укрпошта», з розрахунку у середньому 154 робочі дні на місяць
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отримуємо: 26,61 (осіб). Проведений аналіз показав, що для
оптимізації кількості робочих місць, як показує практика, деякі
виробничі операції можна поєднати і застосувати менший норматив.
Було запропоновано об’єднати попереднє оброблення та сортування
кореспонденції. При цьому відповідно зменшуються трудовитрати а
розрахунок показав, що необхідно 24,6 осіб. Для цього необхідно
виготовити технологічні карти та внести зміни в посадові інструкції
працівників. Таким чином, можна забезпечити оптимізацію до 2 осіб.
Також, аналіз показав, що на базі Тернопільського ЦОП
створений регіональний вузол, тобто вся кореспонденція сортується
безпосередньо на всі ВПЗ області, а їх нараховується 399 об’єктів. При
цьому, перевагою створення регіональних вузлів є концентрація
поштових потоків у цих вузлах, що у майбутньому буде сприяти
впровадженню автоматизованих систем сортування поштових
відправлень. Крім того, відбувається скорочення операцій
багаторазового сортування поштових відправлень.
Тому, з метою оптимізації розміщення робочих місць у
регіональному вузлі (Тернопільський ЦОП) запропоновано замінити
локальні робочі місця і проводити оброблення укрупнених поштових
одиниць розподіленими зонами обслуговування. Завдяки цьому є
можливим ряд операцій, а саме, сортування укрупнених поштових
одиниць та їхнє завантаження у технологічний транспорт на робочих
місцях попереднього ступеня оброблення пошти; перевезення
укрупнених поштових одиниць технологічним транспортом між
робочими місцями попереднього та наступного ступеня оброблення
пошти; розвантаження укрупнених поштових одиниць та їхнє
сортування на робочих місцях наступного ступеня оброблення пошти
– замінити безпосереднім переміщенням укрупнених поштових
одиниць між відповідними накопичувачами зони обслуговування.
При цьому не потрібно відокремлювати роботу працівників по
локальних робочих місцях, а при зменшенні навантаження на одній
ділянці працівникам переходити до виконання інших. Вказаний підхід
забезпечить підвищення ефективності використання наявного
персоналу, економію відповідних коштів на виплату заробітної плати,
що у річному вимірі для ДОПП м. Тернополя може становити до 180
тис.грн., та сприятиме зростанню ефективності діяльності у цілому.
Висновки:
•
Проведено
аналіз
потоків
сортування
письмової
кореспонденції, що відбувається на дільниці оброблення письмової
кореспонденції. У середньому за місяць на Тернопільській ДОПП
сортується близько 289000 одиниць простої письмової кореспонденції
з сортуванням вручну, 4700 одиниць рекомендованої кореспонденції,
27000 постпакетів з рекомендованими поштовими відправленнями.
•
Проаналізовано кількість працівників та виконано
розрахунки відносно річного навантаження. Розраховано чисельність
29

____________________________ Економіка, менеджмент, технології інфокомунікацій ______________________

штату відповідно до Наказу УДППЗ «Укрпошта» «Про затвердження
та введення в дію Норм часу для визначення чисельності штату» на
від 23.03.2013р. за №243. Розрахована кількість працівників складає
26,61 осіб.
•
Проведений аналіз загальних потоків та оброблення пошти
показує доцільність об’єднання всіх дільниць в одну. У зв’язку з цим
пропонується замінити локальні робочі місця на оброблення
укрупнених
поштових
одиниць
розподіленими
зонами
обслуговування.
•
З метою оптимізації пропонується об’єднати попереднє
оброблення та сортування кореспонденції по відділеннях зв’язку. При
цьому необхідно вдосконалити роботу працівників так, щоб при
зменшенні навантаження на одній ділянці вони переходили до
виконання інших. Для цього необхідно вдосконалити технологічні
карти та внести зміни в посадові інструкції працівників.
•
Вказаний підхід забезпечить підвищення ефективності
використання наявного персоналу, економію відповідних коштів на
виплату заробітної плати, що у річному вимірі для ДОПП м.
Тернополя може становити до 180 тис.грн., та сприятиме зростанню
ефективності діяльності у цілому.
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Анотація.
У
статті
розглянуто,
визначено
та
обґрунтовано вплив інформаційної комунікації, яка суттєво
залежить від індивідуального сприйняття та передавання
інформації персоналом. Виконано аналіз шляхів врахування
інформаційної
комунікації
для
підвищення
ефективності
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прийняття та контролю управлінських рішень. Виконано аналіз
системи управління діяльністю підприємства зв’язку та видів і
особливостей систем управління. Розглянуто забезпечення
ефективності
системи
прийняття
управлінських
рішень
інформаційною комунікацією. Проведено аналіз ефективності
управлінських рішень через врахування і покращення комунікації
персоналу.
Ключові слова: управління підприємством, використання
персоналу, бізнес-процес, діяльність кадрової служби, процес
управління, підвищення ефективності діяльності
В умовах входження вітчизняних підприємств у світовий ринок
зростає потреба у вивченні та вдосконаленні системи управління
підприємством
для
покращення
ефективності
прийняття
управлінських рішень та діяльності підприємства в цілому. При цьому
слід спиратися та враховувати світовий досвід у цьому питанні.
Участь національних підприємств з надання послуг у
господарчій діяльності глобалізованих ринків послуг зумовлює
необхідність
аналізу
застосування
виробничого,
кадрового,
фінансового та управлінського потенціалу підприємства в умовах
єдиного світового господарського комплексу. Підприємства зв’язку –
це специфічні підприємства, що забезпечують суспільні, виробничі та
особисті потреби в передаванні і поширенні інформації
різноманітними засобами, що змушує підприємства зв’язку виходити
за рамки внутрішнього ринку окремої країни і займатися
зовнішньоекономічною діяльністю.
Загалом можна вказати загальні вимоги до розроблення
управлінських рішень, серед яких всебічна обгрунтованість,
несуперечливість, своєчасність, якість та лаконічність. Як видно, для
забезпечення вказаних вимог необхідна наявність відповідної
інформації про стан підприємства.
Як показує аналіз управлінський процес [1] можна розглядати як
процес отримання, перетворення і передачі різноманітної інформації.
Процес управління включає етапи:
– отримання менеджментом підприємства інформації;
–
систематизація,
аналіз,
узагальнення
інформації
менеджментом підприємства;
– формування управлінських рішень, які спрямовують і
корегують функціонування підприємства;
– передача інформації керованій системі каналами прямого
зв'язку;
– передача каналами зворотного зв'язку інформації про кінцеві
результати;
– порівняння отриманої інформації з керуючими та
нормативними даними.
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Причому, розробка управлінського рішення обов’язково
передбачає необхідне врахування інформаційної комунікації для
отримання і використання певного обсягу інформації про стан
підприємства, персоналу, його можливостей.
Причому, розробка управлінського рішення обов’язково
передбачає необхідне врахування інформаційної комунікації для
отримання і використання певного обсягу інформації про стан
підприємства, персоналу, його можливостей. Повнота вихідної
інформації, в свою чергу, обумовлює поділ управлінських рішень на
рішення, що приймаються в умовах визначеності, ризику і
невизначеності.
Приймаючи рішення слід враховувати аспекти інформаційної
комунікації, оскільки рішення, що розробляється на основі аналізу
вже наявної інформації та стосунку до неї працівників краще рішення,
прийнятого спонтанно, навмання.
Як показує світовий досвід, одним з найбільш ефективних
засобів розвитку і розширення діяльності підприємств, особливо на
зовнішніх ринках, є залучення інвестицій. Однак на вітчизняному
ринку немає достатніх інвестиційних резервів. З іншої сторони,
іноземні інвестори у сьогоднішніх складних умовах не включаються у
розвиток інвестування, особливо у сфері телекомунікацій чи
поштового зв’язку [2].
Отже, вітчизняним підприємствам слід звертати увагу на інші
фактори удосконалення ефективності виробничої діяльності.
Проведений аналіз світового досвіду показує, що з метою
підвищення ефективності діяльності підприємства у цілому,
менеджменту необхідно враховувати в управлінській діяльності
інформаційну комунікацію.
Інформаційну комунікацію у розумінні цього дослідження
можна поділити за наступними напрямками:
– менеджменту необхідно враховувати в управлінській
діяльності своєчасно надану об’єктивну і неупереджену інформацію
про стан внутрішнього і зовнішнього середовищ;
– менеджмент має враховувати інформаційну комунікацію
персоналу підприємства, що
визначається притаманними
персональними особливостями передачі і прийому різноманітної
інформації;
– менеджмент повинен проводити формування ефективної
кадрової політики на підприємстві з урахуванням особливостей
інформаційної комунікації.
Для реалізації завдань першого напрямку необхідне постійно
зростаюче використання різноманітних інформаційних ресурсів.
Використання інформаційних ресурсів є невід'ємною частиною
виробничої діяльності. Розвиток телекомунікаційних засобів,
можливості збору та аналізу інформації істотно збільшує можливості
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менеджменту, досліджень ринків послуг чи товарів. Як показує аналіз,
внаслідок широкого впровадження інформаційних технологій
управлінський процес відбувається за рахунок використання
інформаційних ресурсів та обміну інформацією [3].
Однак, при цьому необхідне не просто отримання інформації.
Для
успішного
функціонування
підприємства
необхідно
використовувати тільки чітку, своєчасну та об’єктивну інформацію.
Проведений аналіз показує, що інформаційна комунікація є важливою
підсистемою забезпечення розробки і прийняття ефективних
управлінських рішень. Наприклад, при аналізі проблеми недостатнє
інформаційне наповнення завадить керівникові об’єктивно вивчити
проблему, що призведе до ускладнення процесу вибору
альтернативного рішення, або і взагалі до неправильної альтернативи.
Надзвичайно важливим є забезпечення інформаційної комунікації,
щоб можна було отримати об’єктивну інформацію як про усі можливі
рішення, так і про наслідки, до яких вони призведуть.
Аналіз показує, що менеджменту підприємств зв’язку необхідно
додатково володіти інформацією щодо потреб своїх клієнтів, оскільки
підприємства зв’язку надають нематеріальні послуги.
При будь-якій взаємодії організації з зовнішніми, або з
внутрішніми факторами, менеджменту слід мати повну та чітку
інформацію про них чи їх зміну, оскільки тоді виникає потреба у
прийнятті нового управлінського рішення [4]. При цьому такими
факторами є:
– стан зовнішнього середовища організації та внутрішнього
середовища;
– стан підприємства на ринку;
– зміна кола споживачів товарів чи послуг;
– несвоєчасне отримання керівником інформації, яка його
цікавить і яка може бути недостовірною;
– застарілі технології для передачі інформації, або відсутність
спеціалістів по їх використанню;
– постійне накопичування вхідної та вихідної документації;
– забезпечення зберігання усієї інформації про функціонування
організації для подальшого аналізу ефективності функціонування;
– нечіткий виклад інформації для наповнення управлінського
рішення внаслідок порушення інформаційної комунікації.
Отже, інформація наповнює виробництво конкретної організації,
а від якості її наповнення залежить якість прийняття управлінських
рішень, а отже і успіх підприємства в цілому. Забезпечення реалізації
процесу отримання інформації неможливе без відповідної
інформаційної підтримки, створення ефективних інформаційноаналітичних систем для своєчасного забезпечення менеджменту
актуальними, достовірними даними [5].
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Отже, для забезпечення управлінського рішення необхідна
інформація, яка не може існувати самостійно. З нею працюють
інформаційні технології – сукупність методів, виробничих і
програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок,
що забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації
для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних
ресурсів, підвищення надійності та оперативності.
Застосування інформаційних технологій дозволяє значно
підвищувати ефективність та доступність інформації при прийнятті
управлінських рішень.
Отже, можна сказати, що інформаційна комунікація, що полягає
у безперервній та безперешкодній циркуляції інформації є важливим
фактором існування підприємства, який допомагає ефективно йому
функціонувати і забезпечує прийняття ефективних управлінських
рішень, що базуються на правдивій, лаконічній, актуальній, а отже,
об’єктивній інформації.
При реалізації завдань другого напрямку необхідно у процесі
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
враховувати
інформаційну комунікацію персоналу підприємства.
Така інформаційна комунікація визначається притаманними
особливостями персоналу підприємства, а саме способами передачі і
прийому інформації. Як показує аналіз, необхідним для практичного
виконання виробленого управлінського рішення є його усвідомлення
персоналом і відповідна його адекватна реакція.
Інформаційна комунікація у прийнятті, а особливо, у реалізації
управлінських рішень передбачає ряд чинників: здійснення
комунікації та наявність зворотного зв'язку з персоналом; поведінкові
особливості керівників, організаційна культура; стиль керівництва,
ставлення до найнятого персоналу і організація спільної роботи з
метою впровадження управлінських рішень [6].
Головним елементом системи підприємства є кожен окремий
працівник – суб'єкт, об'єкт і споживач управлінського рішення. Кожен
працівник має особистісні характеристики і якості, які визначають
притаманні особливості сприйняття та поширення інформації.
Наприклад, певні працівники краще сприймають візуальну
інформацію, інші – у вигляді голосових повідомлень. Причому, один і
той же працівник в різних організаціях може по-різному проявляти
свої особистісні якості.
Роль інформаційної комунікації проявляється у впливі на процес
підготовки управлінських рішень, оцінки існуючого управлінського
рішення і оцінки результатів його виконання.
Постійний аналіз та неухильне врахування особливостей
інформаційної комунікації кожного окремого працівника дозволяє
готувати більш адекватні управлінські рішення та очікувати
адекватної реакції на його впровадження. Впевненість керівника у
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правильному
неперекрученому
сприйнятті
розробленого
управлінського рішення збільшує керованість колективу з метою
досягнення тактичних і стратегічних цілей у діяльності підприємства.
Слід отримувати інформацію фахівців відповідного профілю, що
володіють необхідними знаннями та досвідом в сфері прийнятого
рішення. Причому слід аналізувати інформацію не лише фахівців
ззовні підприємства,
але
обов’язково
довіряти
інформації
співробітники самої організації.
При правильному
обміні інформацією відповідно до
індивідуальних особливостей персоналу управлінські рішення будуть
сприяти ефективному і повноцінному досягненню цілей підприємства.
Щодо третього напрямку у інформаційній комунікації на
підприємстві, то для реагування на тенденції світових ринків та
прийняття і реалізації оптимальних управлінських рішень, слід
приділяти увагу до формування ефективної виробничої команди
підприємства. Вирішення цих завдань неможливе без формування
ефективної кадрової політики на підприємстві. Добре організована
кадрова політика забезпечує своєчасне комплектування кадрами
робочих місць, формування необхідного рівня трудового потенціалу
колективу даного підприємства.
Аналіз показує, що менеджменту підприємств зв’язку необхідно
враховувати особливості інформаційної комунікації не тільки
всередині підприємства а і при взаємодії персоналу із безпосередніми
споживачами послуг, своїми клієнтами. Необхідно залучати
працівників, які мають відповідні для спілкування здібності та
притаманні особистісні навики [7].
Кадровий менеджмент повинен реалізовувати механізм
залучення нових і ефективного використання існуючих працівників.
При цьому, з точки зору інформаційної комунікації слід виділити
наступні завдання:
–
об'єктивна
оцінка
притаманних
умінь,
здібностей
співробітників не тільки шляхом оцінки трудового потенціалу, але і
елементів комунікації;
– пошук та підбір працівників, що відповідають вимогам
підприємства, шляхом виявлення кандидатів на підприємстві та на
зовнішньому ринку праці;
– адаптація прийнятих фахівців до роботи у трудовому
колективі, через створення сприятливих умов та інформаційної
комунікації для виходу на необхідний рівень робочих показників, які
безпосередньо впливають на результати роботи підприємств,
отримати задоволення від її виконання і здатність знаходити спільну
мову з оточуючими;
– пошук працівників, які здатні постійно вчитися і осягати
новітні технології, розробка методики навчання і перепідготовки
кадрів.
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Отже, вітчизняним підприємствам зв’язку слід звертати увагу на
такий фактор удосконалення ефективності як врахування в
управлінській діяльності різних проявів інформаційної комунікації.
Висновки:
– вітчизняним підприємствам слід звертати увагу на додаткові
фактори удосконалення ефективності виробничої діяльності,
зважаючи на утрудненість отримання прямих фінансових інвестицій;
– проведений аналіз світового досвіду показує, що з метою
підвищення ефективності діяльності підприємства у цілому,
менеджменту необхідно враховувати в управлінській діяльності
фактори інформаційної комунікації;
– надзвичайно важливим є забезпечення інформаційної
комунікації для отримання об’єктивної інформації при розробці
управлінських рішень, сприяння безперервній та безперешкодній
циркуляції інформації про стан внутрішнього та зовнішнього
середовищ організації;
– постійний аналіз та неухильне врахування особливостей
інформаційної комунікації кожного окремого працівника дозволяє
готувати більш адекватні управлінські рішення та очікувати
адекватної реакції на його впровадження. Впевненість менеджменту у
правильному неперекрученому сприйнятті управлінського рішення
збільшує керованість колективу;
– для своєчасного реагування на тенденції світових ринків та
прийняття і реалізації оптимальних управлінських рішень, слід
приділяти увагу формуванню ефективної виробничої команди
підприємства з урахуванням притаманної працівникам інформаційної
комунікації.
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УДК 681.2
Майкович А.В.
інж. з ПЗ ІІ категорії, Львівська філія Концерну РРТ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ
ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КРРТ
Анотація. У статті проведено аналіз стану мережі
Львівської філії КРРТ, існуючого обладнання. Проаналізовано сучасні
технології, розроблено засоби аналізу стану мережі передачі даних і
забезпечення абонентського доступу до інформації. На основі
аналізу стану мережі Львівської філії КРРТ виявлено проблемні
ланки мережі та запропоновано шляхи та перелік обладнання для
удосконалення її функціонування. Проведено відповідні розрахунки
та аналіз трафіку.
Ключові слова: мережа передачі даних, протокол TCP/IP,
телекомутаційне обладнання
Надійна мережева інфраструктура є фундаментом для успішного
розвитку бізнесу сучасного підприємства, незалежно від масштабу і
роду
діяльності.
Основною
тенденцією
розвитку
сучасних
корпоративних
інформаційних
систем
є
централізація
обчислювальних ресурсів з можливістю доступу до них з будь-якої
територіально-віддаленої точки. Для реалізації даної архітектури,
необхідно побудувати надійну, безпечну та продуктивну мережу, що
охоплює всі віддалені підрозділи. Саме таку структуру має Львівська
філія Концерну РРТ.
Проведений аналіз технологій абонентського доступу (табл.1) до
мереж передачі даних показує, що сьогодні існують три основні
технології які можуть знайти застосування у мережі Львівської філії
КРРТ. Однак, кожна технологія, з точки зору практичного
застосування у філії має певні переваги і властиві їй недоліки.
Систематизація їх наведена у таблиці.
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Аналіз виробничих процесів Львівської філії КРРТ дозволяє
сформулювати ряд особливостей, які необхідно враховувати при
створенні систем передачі даних абонентського доступу, а саме:
•
бажано застосовувати технології, що забезпечують
оперативність та простоту розгортання;
•
апаратні засоби системи при цьому, повинні бути
максимально простими для забезпечення низької вартості;
•
виробничі підрозділи мають значну територіальну
розосередженість.
Таблиця 1 – Аналіз технологій систем передачі даних для
забезпечення абонентського доступу до мережі
Критерій
Технологія передачі даних
вибору
Проводова
Оптоволоконна
Безпроводова
технології
Специфікація
10Base-T
10Base-F
ІЕЕЕ 802.11а
100Base-TX
100Base-FX
ІЕЕЕ 802.11b
1000Base-T
1000Base-X
ІЕЕЕ802.11g
1000Base-CX
1000Base-LX
IEEE 802.11n
Підтримка стеку
так
так
так
протоколів
TCP/IP
Складність
низька
висока
висока
реалізації
Складність
висока
висока
низька
розгортання
Вартість
низька
висока
середня
комутаційного
обладнання
Вартість мереж
висока
висока
низька
доступу
Відстань
середня
висока
низька
передачі даних
Усім цим вимогам з точки зору створення каналу абонентського
доступу не відповідає якась одна технологія. Суттєвою перевагою
сьогодні у використанні будь-якої є доступність відповідного
обладнання для побудови мереж.
Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що створення
засобів абонентського доступу до мережі передачі даних необхідно
розглядати у кожному конкретному випадку окремо. Крім того, у
багатьох випадках застосування певної технології неможливе у зв’язку
з фізичними обмеженнями та територіальним розташуванням.
Як показав аналіз, сьогодні у Концерні РРТ діє внутрішня
мережа передачі даних, яка дозволяє вирішувати питання
забезпечення роботи та розвитку Системи комплексної автоматизації
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господарської діяльності з консолідованим обліком та звітністю,
забезпечує поступове впровадження системи диспетчеризації та
моніторингу об'єктів Концерну РРТ і перехід на додаткові
телекомунікаційні сервіси.
Львівська філія Концерну РРТ є структурним підрозділом
Концерну РРТ, а її мережа (рис.1) є цілісною системою радіорелейних
мереж, супутникових станцій, передавальних засобів для контролю
розповсюдження телепрограм і радіопрограм у м.Львові і Львівській
області.
Вказана мережа побудована за топологію типу зірка, у центрі
якої знаходиться комутаційне обладнання дирекції Львівської філії
Концерну РРТ. На його серверах зосереджено усі інформаційні та
мережеві ресурси. До обладнання дирекції Концерну РРТ за
допомогою каналів доступу під’єднано підрозділи ЛФ Концерну РРТ.
У табл.2 наведено результати аналізу типів каналів передачі
даних мережі Львівської філії Концерну РРТ. Видно, що основну
частину складають ВОЛЗ та РРЛ.
Створення та розвиток мережі передачі даних Львівської філії
Концерну РРТ почався із появою на ринку персональних комп’ютерів
ІВМ РС, які були об’єднані в дирекції філії у першу локальну
комп’ютерну мережу за допомогою комутатора за топологією «зірка».

Рисунок 1 – Аналіз сучасного стану мереж Львівської філії
Концерну РРТ
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У зв’язку із необхідністю підключення та об’єднання
комп’ютерних мереж з віддаленими об'єктами Львівської філії КРРТ
для обміну службовими даними виникла проблема удосконалення.
Згодом було створену нову мережу обміну даними із центром обміну
даними, Інтернет-шлюзом та поштовим сервером у дирекції філії та
зв’язками за допомогою VPN-тунелів із віддаленими об’єктами
підприємства.
Однак, у зв’язку з впровадженням цифрового
телебачення стандарту DVB-T2 у існуючу мережу потрібно було
інтегрувати нову техніку та створювати засоби візуального контролю
за обладнанням, до чого дана комп’ютерна система була не готова.
Таблиця 2 – Аналіз типів каналів передачі даних мереж
Львівської філії Концерну РРТ
Тип каналу зв'язку
Протяжність, км
Процентне
співвідношення, %
Вита пара
8
1,29
ВОЛЗ (власна)
20,5
3,30
ВОЛЗ (оренда)
326
52,45
РРЛ
195
31,38
Wi-Fi
72
11,58
Загалом:
621,5
100
В мережі налічується близько 10 серверів, конфігурація яких
напряму залежить від поставленої задачі – поштовий сервер, Logсервер, сервери мультикастних та юнікастних потоків передачі даних
та інші. Мережа передачі даних та засоби абонентського доступу
Львівської філії КРРТ побудовані переважно на мережевому
обладнанні таких компаній виробників мережевого обладнання як
Cisco та Mikrotik.
Cisco Systems — світовий лідер у галузі мережевих технологій.
Головні причини використання даного обладнання є:
а) висока продуктивність (яка досягається за допомогою
внутрішніх технологій та протоколів маршрутизації OSPF, IGRP, IGMP
snooping, …);
б) модульна архітектура (яка легко та швидко дозволяє
розширювати мережу передачі даних);
в) апаратна підтримка засобів забезпечення захисту (за
допомогою резервування мережі, контролю доступу в мережу (NAC),
забезпечення реєстрації подій та застосуванню внутрішніх
криптографічних стандартів VPN-IPSec);
г) можливість використання технології передачі електроенергії
по мережах Ethernet (PoE використовується для впровадження IPтелефонії).
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Фірма Mikrotīkls Ltd відомий у всьому світі латвійський виробник
обладнання для комп'ютерних мереж. Компанія розробляє і продає
проводове та безпроводове мережеве обладнання, зокрема
маршрутизатори, мережеві комутатори (свічі), точки доступу, а також
програмне забезпечення – операційні системи та допоміжне ПЗ.
Головні причини використання даного обладнання є:
а) різноманітні функціональні можливості;
б) стабільність та надійність роботи обладнання;
в) можливість масштабування обладнання;
г) ціна.
Обладнання забезпечує передачу потоків даних з швидкістю до 2
Гбіт/с у центрі і до, як мінімум, 512 кбіт/с на рівні доступу абонентів.
Аналіз дозволяє зробити висновок, що мережа передачі даних
Львівської філії КРРТ і відповідні засоби доступу побудована на
комутаційному
обладнанні
компаній-виробників
мережевого
обладнання – Cisco та Mikrotik, які при правильних внутрішніх
налаштуваннях створюють високонадійну, захищену, відмовостійку
мережу побудовану із застосуванням VLAN, що при необхідності
дозволяє перебудувати мережу передачі даних з необхідними
параметрами без фізичного переміщення пристроїв.
У зв’язку зі значною розрізненістю технологій, що
використовуються сучасна мережа є розгалуженою і різноманітною,
що вимагає постійного моніторингу її стану і стану засобів
абонентського доступу кожного окремого виробничого підрозділу
Львівської філії КРРТ.
З метою адміністрування та візуального контролю обладнання, у
процесі експлуатації мережі підприємства нами запропоновано
використання системи моніторингу в режимі реального часу мережі
передачі даних Львівської філії КРРТ, для чого проведено пошук та
аналіз необхідних засобів.
Виходячи
з
аналізу
мережевого
обладнання,
яке
використовується на Львівській філії КРРТ запропоновано
використовувати наступні програмні засоби моніторингу та аналізу:
Cisco Network Assistant (CNA) та Algorius Net Viewer.
Основними чинниками вибору Системи мережевого керування
Cisco Network Assistant (CNA) для аналізу мережі Львівської філії
Концерну РРТ є повна сумісність із обладнанням компанії Cisco, що
використовується
на підприємстві, забезпечення
детального
виявлення і вирішення проблем у функціонуванні мережі, отримання
звітів по обладнанню, можливість оновлення ПЗ, а також можливість
безкоштовного використання цього мережевого аналізатора.
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Рисунок 2 – Створена мережева карта обладнання Львівської філії
Концерну РРТ у Cisco Network Assistant (CNA)
Для забезпечення ефективного пошуку збоїв в роботі та аналізу
роботи в програмному засобі CNA нами було створено мережеву карту
обладнання Cisco на Львівській філії КРРТ (рис.2). Її створено за
допомогою детального сканування пристроїв з операційною системою
Cisco IOS в заданому діапазоні IP-адрес. При цьому, забезпечується
можливість спрощеного конфігурування обладнання на базі ОС Cisco
IOS за допомогою графічного інтерфейсу програми CNA, можливість
отримання повідомлень про події що відбуваються, а також,
забезпечення оновлення ПЗ мережевого обладнання на базі OC Cisco
IOS - це і комутатори від 2 рівня і маршрутизатори.
Дана система управління мережею дає можливість аналізувати
комп’ютерну мережу за допомогою різноманітних діагностичних
тестів та звітів в режимі реального часу для інвентаризації, аналізу
стану обладнання і статистики списку управління доступом ACL
(рис.3). Засоби моніторингу забезпечують аналіз (рис.4) використання
смуги пропускання та QoS графік вхідних-вихідних юнікастних та
мультикастних пакетів за пріоритетами CoS.

Рисунок 3 – Дані моніторингу обладнання Львівської філії КРРТ
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Забезпечення такого моніторингу у реальному часі дозволяє
оперативно виявляти проблемні ділянки мережі, аналізувати «слабкі»
місця і надавати практичні та обґрунтовані рекомендації щодо
вдосконалення окремих визначених фрагментів мережі.

Рисунок 4 – Дані моніторингу смуги пропускання мережі
Повна топологія мережі передачі даних Львівської філії КРРТ
(рис.5) була нами створена у дизайнері карт телекомунікаційної
мережі Algorius Net Viewer шляхом повної інвентаризації мережевого
обладнання, каналів зв’язку та їх різновидів для забезпечення
належного контролю за усією мережею передачі даних ЛФ КРРТ.

Рисунок 5 – Карта телекомунікаційної мережі Львівської філії
КРРТ у Algorius Net Viewer
Algorius Net Viewer – ефективний і зручний інструмент для
візуалізації,
адміністрування,
моніторингу
та
інвентаризації
комп’ютерної мережі довільного рівня. Використання створеної
інтерактивної карти дає можливість оперативно визначати по
Львівській філії активність обладнання, визначати стан каналу зв’язку
його стабільність та навантаження, а також показувати інформацію та
43

____________________________ Економіка, менеджмент, технології інфокомунікацій ______________________

повний звіт про використання конкретного обладнання чи групи
обладнання і заносити її на Log-сервер підприємства.
Такий підхід дозволяє оперативно аналізувати нашу мережу
передачі даних і надавати рекомендації щодо усунення збоїв, аварій,
впливу погодних факторів.
Аналіз мережі абонентського доступу ЛФ КРРТ у CNA та ANV,
показує, що у певні моменти часу зростає навантаження на пропускну
здатність каналу зв’язку на певних фрагментах і, в результаті, не
забезпечується стабільність передачі потоків трансляції радіопрограм,
мультикастних телевізійних програм IPTV та внутрішньомережевого
контенту.
Для забезпечення зменшення впливу цих факторів сьогодні
необхідне
ввелення адміністратором відповідної політики, яка
описується правилами QoS (англ. Quality of service, укр. Якість
обслуговування), у широкому значенні — якість послуг, які надає
комунікаційна мережа. QoS є необхідним для пакетних мереж, які
використовуються для сервісів працюючих у режимі реального часу,
насамперед VoIP. Мережеві протоколи, які обслуговують сервіси
реального часу є чутливими до якості обслуговування, а саме до втрати
пакетів даних, затримок у передачі пакетів та нерівномірності цих
затримок). Однак, необхідність у застосуванні цих правил, вказує на
існування проблем із шириною каналу на окремих фрагментах
мережі.
З метою вдосконалення доступу до мережі і усунення вказаних
обмежень на основі проведеного аналізу доступних технологій
модернізації абонентського доступу, територіального розміщення
об’єктів РРС-3 смт. Підбуж і РРС-4 м. Турка та їх особливостей, нами
запропоновано рішення для удосконалення абонентського доступу
виробничого підрозділу РРС-4 в м.Турка до мережі передачі даних
Львівської філії КРРТ.
Пропонується застосування дальнобійних мостових систем для
передачі даних, що працюють на частоті 5 ГГц на базі обладнання
фірми Ubiquiti, а саме: промислових точок доступу Ubiquiti Rocket M5
та направлених антен Ubiquiti RocketDish 5G-30.
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Рисунок 6 – Рівень сигналу по трасі
Професійний діапазон 5 ГГц, абсолютно вільний від перешкод,
створюваних аматорським Wi-Fi обладнанням, адже практично всі
звичайні безпровідні модеми, роутери та інші пристрої працюють у
діапазоні 2,4 ГГц.
Пряма відстань між даними об’єктами – 29 км. Враховуючи
специфіку рельєфу даного регіону (об’єкти РРС3 (смт.Підбуж), РРС4
(м.Турка) – вважаються гірськими об’єктами) – будівництво ВОЛЗ – є
не раціональним та дорогим.
Два комплекти Ubiquiti RocketDish 5G і Rocket M5 здатні
підтримувати безпроводовий канал зв’язку на відстані до 50 км, з
пропускною здатністю каналу близько 150 Мбіт/с.
Проведено
необхідний
розрахунок
якісних
показників
проектованої цифрової лінії зв’язку, а саме, профіль прольоту ЦЛЗ та
радіус мінімальної зони Френеля, мінімально допустимий множник
послаблення ЦЛЗ, стійкість роботи лінії та норми на показники
помилок у цифровому тракті, які виконано згідно вимог КНД 45-07497 «Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного
цифрового каналу і цифрових трактів первинної мережі зв'язку
України».
Візуалізацію результатів розрахунків показано на рис.6-8. Їх
виконано на базі проведених розрахунків з використанням
програмного комплексу RadioMobile з додатковим модулем карт RMPass, що дозволяє візуалізувати результати на рельєфі розрахованої
ділянки.
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Рисунок 7 – Переріз траси
Отже, проведені розрахунки доводять працездатність мережі та
створеного цифрового каналу зв’язку. а побудова вказаної цифрової
лінії зв’язку вирішить завдання абонентського доступу підрозділу
Львівської філії КРРТ та дозволить зекономити витрати на отримання
ліцензії за користування радіочастотним ресурсом України, що станом
на сьогодні є не дешевим та забезпечує економічну доцільність
проекту.

Рисунок 8 – Розподіл інтенсивності сигналу
Висновки
•
проведено аналіз та систематизацію сучасних технологій та
відповідних засобів передачі даних; показано, що кожна технологія, з
точки зору її практичного застосування у мережі Львівської філії
КРРТ, має певні переваги і властиві їй недоліки;
•
проведено
аналіз
каналів
передачі
даних
та
телекомунікаційного обладнання мережі Львівської філії КРРТ;
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•
виконано аналіз засобів моніторингу та аналізу параметрів
функціонування мережі передачі даних та засобів абонентського
доступу філії;
•
розроблено програмні компоненти для онлайн моніторингу
існуючої мережі передачі даних та телекомунікаційного обладнання
Львівської філії Концерну РРТ;
•
проведений аналіз результатів онлайн моніторингу
дозволив виявити фрагменти мережі, що потребують удосконалення з
метою підвищення пропускної спроможності та надійності
функціонування;
•
на основі проведеного аналізу запропоновано шляхи
модернізації фрагменту мережі передачі даних для удосконалення
абонентського доступу, вибрано обладнання і виконано необхідні
розрахунки.
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