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МЕРЕЖ ЗБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Анотація. У статті висвітлено дослідження технологій та
аналіз засобів побудови мереж збору технологічної інформації,
що можуть знайти застосування при удосконаленні мереж
збору даних промислових підприємств. Проаналізовано сучасні
одонокристальні мікроконтролери для побудови систем для
роботи у безпроводових мережах. Для створення системи
розроблено: схему організації зв’язку, склад апаратних засобів
та макет безпровідного вимірювального засобу на базі SoC
мікроконтролера. Проведено відповідні розрахунки та аналіз
трафіку.
Ключові слова: архітектура мережі, засоби передачі
даних,
обладнання
безпроводових
мереж
передачі
технологічної інформації
Невід’ємною
частиною
інфраструктури
будь-якого
сучасного підприємства є мережа передачі даних. В залежності
від масштабів компанії або сфери її роботи комп’ютерні мережі
можуть
відрізнятись
одна
від
одної,
наприклад,
за
архітектурою чи масштабом, за рівнем керованості та
надійності, за кількістю вбудованих функцій. Для створення
системи передачі даних, наприклад системи моніторингу
технологічних процесів на виробництві, у загальному необхідні
три основні елементи – джерело інформації, тобто, засоби
вводу інформації з різноманітних датчиків, канал передачі,
тобто, мережі передачі даних та приймач повідомлення, тобто,
засоби обробки і відображення інформації.
Як показує проведений аналіз сьогодні мережі передачі
даних та засоби обробки і відображення інформації
надзвичайно розвинуті і поширені – це наявні комп’ютерні
мережі передачі інформації та
комп’ютерне обладнання –
починаючи
від
великих
промислових
і
закінчуючи
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персональними комп’ютерами, ноутбуками і планшетними
комп’ютерами.
Щодо мереж передачі інформації то аналіз розглянутих
технологій, зважаючи на їх реалізовуваність та доступність
засобів для розробки наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Аналіз технологій систем передачі даних для
застосування на виробництві
Технологія передачі даних
Критерій оцінки
Складність

Проводова

Оптоволоконна

Безпроводова

висока

висока

низька

низька

висока

висока

доступні

н/д

доступні

низька

висока

низька

доступні

н/д

доступні

розгортання на
діючому виробництві
Складність реалізації
Доступність
обладнання та засобів
для розробки
Вартість обладнання
Доступність
промислових модулів

Проведений аналіз показує, що найбільш перспективною
з точки зору застосування на виробництві для розгортання
новостворюваних систем передачі технологічної інформації на
нашу думку слід вважати безпроводові технології, зокрема
стандарту IEEE802.11 (Wi-Fi) зважаючи на доступність засобів
для розробки, доступність промислових модулів та низьку
вартість обладнання. Крім того, важливу роль відіграє мала
складність розгортання таких мереж передачі технологічних
даних, що зводиться до встановлення одної або декількох
точок доступу.
Щодо третього компонента системи передачі даних, а
саме, засобів вводу інформації з різноманітних датчиків, то тут
ситуація значно складніша. З одної сторони – такі системи
достатньо поширені за кордоном під назвою Wireless Data
Acquisition Systems – безпровідні системи збору даних. Однак,
значний недолік з точки зору вітчизняного споживача полягає
у їх великій вартості – від сотень до тисяч доларів. Тому
виникає необхідність у розробці аналогів, головними
перевагами яких мають стати ціна та простота розробки.
Проаналізуємо наявні засоби для створення таких систем.
5
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Найпростішим
варіантом
може
бути
застосування
спеціалізованих модулів, що отримали назву RS232-WiFi
конвертори. Однак, для використання цих модулів необхідний
додатковий контролер, що повинен здійснювати, по-перше,
оцифровування сигналу з датчика, а, по-друге, керувати
процесом передачі по мережі Wi-Fi та допомогою АТ-команд.
Ще
одним
варіантом
може
бути
застосування
спеціалізованих безпроводових мікроконтролерів типу ESP8266, NL6621, RTL8710. однак вони, хоча і дозволяють
створити
безпровідні
датчики,
але
їх
обчислювальні
можливості є низькими, що не дозволяє вести обробку даних
вимірювання.
Тому розглянуто альтернативний метод створення
безпроводових засобів вводу інформації з різноманітних
датчиків.
Він
полягає
у
використанні
для
цього
мікрокомп’ютерів, які можна легко переналаштовувати на
виконання потрібних функцій. Досягнення мікроелектроніки
призвели до створення спеціалізованих мікросхем, які
називаються система-на-кристалі (SоC), які містять практично
всі елементи для побудови мікропроцесорної системи обробки
інформації. Можна сказати, що система-на-кристалі –
універсальний стандартизований мікропроцесорний засіб для
легкої адаптації та вирішення конкретного завдання. При
цьому, сьогодні розробнику немає необхідності мати власне
виробництво,
а
можливо
скористатися
стандартними
промисловими модулями, а також великою номенклатурою
периферійних пристроїв. Такий підхід забезпечує можливість
використати
апаратні
засоби
і
здійснювати
перепрограмовування їх на виконання потрібних користувачу
функцій вводу/виводу, обробки та прийому/передавання
даних. Розробникам досить написати спеціальне програмне
забезпечення і при необхідності доповнити SоC необхідними
інтерфейсами.
Проведений аналіз показав, що з метою уніфікації
розробки
таких
пристроїв
запропоновано
узагальнену
специфікацію
96Boards
IoT
Edition
[1].
Специфікація
розроблена Linaro 96Boards Group, а її призначення –
відкритий галузевий стандарт, який підтримує широкий
асортимент продуктів різноманітних продавців.
Однією з основних цілей розробки є зниження вартості та
розмірів до мінімуму, використовуючи невеликий набір
бортових
компонентів.
Специфікацією
96Boards
IE
6
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запропоновано два профілі залежно від ARM ядра SoC, що
використовується:
– Cortex-A Profile;
– Cortex-R / M Profile.
Визначено два форм-фактори:
– IE Standard – 60 х 30 х 9 мм;
– IE Extended – 85 x 54 x 12 мм.
Специфікація 96Boards IE детально описує вимоги та
склад апаратних засобів:
– стандартні інтерфейси UART та USB,
– щонайменше один інтерфейс безпроводової передачі
даних та доступу до мереж передачі даних;
–вимоги до механічних характеристик та розмірів плат,
монтажу, розміщення та специфікації роз’ємів.
Плата Orange Pi 2G-IoT розроблена фірмою Shenzhen
Xunlong Software CO., Limited була вперше представлена на
виставці Linaro Connect US у вересні 2016 року, в якості однієї
з перших плат, сумісних з специфікацією 96Boards IoT Edition,
і продається за 8,80 доларів.
Orange Pi 2G-IoT – побудована на SoC RDA8810PL фірми
RDA Microelectronics на базі ядра ARM Cortex-A5, з WiFi і
Bluetooth, USB і мікро-USB і 40-контактним роз'ємом GPIO.
Orange Pi 2G-IoT має підтримку 2G/GSM. Має вбудований
модуль RDA5991 WiFi/Bluetooth із зовнішньою антеною, а
також 256MB LPDDR2 RAM, 500MB NAND flash і слот microSD.
Дотримуючись специфікації IE (IoT Edition) оснащена портами
USB 2.0 HOST і порт OTG з мікро-USB. Інтерфейс CSI
підтримує 5-мегапіксельну камеру.
На основі промислового мікрокомп’ютера OrangePI 2G-IoT
було створено макет безпроводового засобу для побудови
мереж збору технологічної інформації. Структурна схема та
загальний вигляд макету показана на рис.1.
Розроблений засіб включає власне мікрокомп’ютер,
датчик тиску і температури типу BMP280 фірми Bosch
Sensortec. Датчик поставляється на друкованій платі з
регулятором
3.3В,
Інтерфейс
–
I2C,
SPI.
Технічні
характеристики: діапазон вимірювання тиску: 300-1100 гПа
(9000m до -500m над рівнем моря); відносна точність +–
0.12hPa / 1 м, абсолютна точність +–1 гПа; робочий діапазон 40°C – +85°C, точність +–2 ° С. Передача даних датчика
відбувається по інтерфейсу I2C. Для живлення усіх елементів
використовується вбудований модуль живлення 3.3В.
7
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Рисунок 1 – Загальний вигляд макету засобу побудови
мереж збору технологічної інформації
Отже, у такій найпростішій конфігурації створено макет
засобу для технологічних мереж передачі даних, який може
оцифровувати і передавати інформацію за допомогою
вбудованого безпроводового модуля Wi-Fi.
На основі декількох таких безпроводових засобів можна
створити мережу передачі даних технологічного процесу і
забезпечити охоплення всіх точок, у яких необхідно
здійснювати
вимірювання
параметрів
виробничого
технологічного процесу.
Для
створення
програмного
забезпечення
макету
використано операційну систему Ubuntu, а для доступу до
даних
датчика
бібліотеку
python-periphery
[2].
Для
моделювання
інтерфейсу
взаємодії
з
користувачем
і
відображення даних вимірювання, які збирає макет засобу
побудови мереж збору технологічної інформації, за допомогою
мережі передачі даних на основі проведеного аналізу
доступних сервісів мережі Інтернет було прийнято рішення
використовувати
сервіси
безкоштовного
сайту
www.thingspeak.com. Вказаний сайт забезпечує можливість
опису окремих датчиків мережевого пристрою, їх параметрів.
Сервіс дозволяє зберігати накопичені дані та відображати їх у
вигляді графіків та діаграм. Запис даних з датчика відбувався
з використанням програмного інтерфейсу додатків (АРІ) цього
сайту [3].
Виконано
моделювання
інтерфейсу
інтерактивної
взаємодії користувача з даними, що формує розроблений
макет засобу побудови мереж збору технологічної інформації
за допомогою вільнодоступних ресурсів хмарного сервісу
Google Cloud (рис.2).
8
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Рисунок 2 – Інтерфейс взаємодії користувача з даними
хмарних сервісів
На основі хмарного сервісу документів Google Maps та
Google Sites без використання додаткових засобів розробки
сторонніх фірм забезпечено створення карти розміщення
датчиків і компонентів системи нижнього рівня. Інтерфейс
забезпечує інформацію про окремий датчик, доступ до засобів
відображення біжучих даних та до хмарного сервісу їх
збереження і візуалізації накопичених історичних значень [4].
Було виконано аналіз параметрів розробленої мережі
збору технологічної інформації. Одним із основних параметрів
мереж передачі даних є швидкість (максимальна швидкість) з
якою дані можуть у ній передаватися та прийматися.
Теоретичні значення показників, які властиві кожній технології
передачі даних, як правило, ніколи не досягаються, а
обмежуються використовуваними апаратними та програмними
засобами. Було проведено аналіз максимальної швидкості
передачі даних, яку може забезпечити макет у порівнянні з
іншими телекомунікаційними системами, що взаємодіють у тій
самій мережі.
Для вимірювання швидкості передачі даних у мережі було
застосовано програму iperf. Це кросплатформна консольна
клієнт-серверна програма – генератор TCP і UDP трафіку для
тестування пропускної здатності мережі. Для проведення
аналізу
швидкостей
передачі
було
промодельовано
функціонування безпроводової мережі передачі даних, яка
містила
точку
доступу,
комп’ютер-сервер
на
основі
стаціонарного ПК під керуванням операційної системи Windows
XP, який було під’єднано проводовим адаптером Ethernet до
вказаної точки доступу та декількох мікрокомп’ютерів на
9
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основі мікроконтролерів SoC AllWinner H3, AllWinner H2+ та
розробленого
макету на
основі
мікроконтролера
SoC
RDA8810PL під керуванням операційної системи Linux (версії
Ubuntu).
У нашому випадку, для порівнюваності результатів було
вирішено запускати серверну частину на кожному окремому
мікрокомп’ютері, а клієнтську – на комп’ютер-сервері на основі
стаціонарного ПК. Це дало можливість одразу контролювати
параметри тестування і результати вимірювання, незалежно
від системи. Для керування віддаленими мікрокомп’ютерами
було використано програмний додаток PuTTY. З консолі PuTTY
за допомогою мережевого протоколу віддаленого керування
SSH
забезпечувався
доступ
до
консолі
керування
мікрокомп’ютера.
Спочатку було протестовано швидкість почергового
прийому та передачі даних з різних пристроїв по протоколу
TCP за допомогою програми iperf3 версії 3. Для цього на
віддалених системах було запущено через консоль програму
командою iperf3 –s. На тестованому комп’ютері виконувалася
команда iperf3 -c 192.168.0.NNN –t 60, де NNN – адреса
тестованого віддаленого мікрокомп’ютера.
Результати вимірювання параметрів швидкості почергової
передачі та прийому даних по всіх системах зведено у таблиці
2. Для тестування було використано мікрокомп’ютери на базі
SoC, перелік яких і відповідні результати вказано у цій таблиці
На рисунках показано вікно програми з результатами вимірів,
та вікно програми iTrafficMonitor, яка дозволяє наочно
представити графік прийому/передачі даних мережі передачі у
реальному часі.
Таблиця

2

–

Результати

вимірювання

параметрів

швидкості передачі по протоколу TCP
Система, характеристики
OrangePi (SoC AllWinner H3,
USB адаптер Wi-Fi
RTL8188EU)
OrangePi Lite (SoC AllWinner
H3, чіп Wi-Fi XR819)
№1 OrangePi Zero (SoC
AllWinner H2+, чіп Wi-Fi
XR819)
№2 OrangePi Zero (SoC

Швидкість передачі,
Мбіт/с
15,7

Швидкість прийому,
Мбіт/с
14,1

4,9

0,826

0,906

1,05

0,973

0,551
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AllWinner H2+, чіп Wi-Fi
XR819)
NanoPi Duo (SoC AllWinner
H2+, Wi-Fi XR819)
ASUS K53TA (адаптер
Atheros AR9002WB-1NG)
OrangePi 2G-IoT (SoC
RDA8810PL, чіп WiFi/Bluetooth RDA5991)

7,7

5,51

16,5

4,09

8,79

9,96
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На основі даних таблиці побудовано діаграму розподілу
для порівняння отриманих швидкостей, представлену на
рис.3.

Рисунок 3 – Діаграма розподілу отриманих швидкостей
почергового прийому та передачі даних по протоколу TCP
Далі було протестовано швидкість одночасного прийому і
передачі даних по протоколу TCP для того самого переліку
пристроїв за допомогою програми iperf версії 1, оскільки у
новішій версії така опція відсутня. Для цього на віддалених
системах було запущено через консоль програму командою
iperf –s. На тестованому комп’ютері виконувалася команда
iperf -c 192.168.0.NNN –t 60 -d, де NNN – адреса тестованого
віддаленого
мікрокомп’ютера
у
режимі
одночасного
прийому/передачі даних протягом 60 секунд Результати
показано на рис.4.
Як показує проведений аналіз макет засобу для мереж
передачі технологічної інформації на базі OrangePi 2g-IoT на
основі SoC RDA8810PL з вбудованим чіпом Wi-Fi/Bluetooth
RDA5991 фірми RDA Microelectronics забезпечує у порівнянні з
іншими достатню швидкість почергової передачі та прийому
11
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Мбіт/с

даних на рівні 8 – 9 Мбіт/с і 1.5 – 4.5 Мбіт/с для одночасного
прийому/передачі даних. Однак, у порівнянні з максимальною
теоретичною швидкістю 150 Мбіт/с такі показники майже у 10
раз гірші.
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Рисунок 4 – Діаграма розподілу отриманих швидкостей
одночасного прийому та передачі даних по протоколу TCP
Після цього було виконано аналіз надійності передачі
даних за протоколом UDP для трьох значень заданої швидкості
передачі даних для того самого переліку пристроїв за
допомогою програми iperf3 версії 3. Для цього на віддалених
системах було запущено через консоль програму командою
iperf3 –s. На тестованому комп’ютері виконувалася команда
iperf -c 192.168.0.NNN –t 15 -u, де NNN – адреса тестованого
віддаленого
мікрокомп’ютера
у
режимі
одночасного
прийому/передачі даних протягом 15 секунд. У цьому випадку
програма намагається передати наперед заданий потік даних і
на приймальному кінці аналізує кількість втрачених пакетів
даних і їх процентне співвідношення, яке відображено на
діаграмі (рис.5).
Як показує аналіз даних для цього випадку макет засобу
для мереж передачі технологічної інформації генерує
у
порівнянні з іншими при передачі заданого потоку даних
достатньо велику кількість помилкових пакетів, що є
максимальною для швидкості 10 Мбіт/с. Однак, у порівнянні з
іншими, мікрокомп’ютер знаходиться за вказаним параметром
у «середині» списку. Таку кількістю помилок можна пояснити
недосконалістю системних програмних засобів, оскільки сама
розробка достатньо нова і потрібен час для її вдосконалення.
12
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Рисунок 5 – Діаграма розподілу процентного співвідношення
втрати пакетів при передачі даних по протоколу UDP
Проведений аналіз отриманих даних показує, що
протокол TCP оптимізований для швидкісної масової передачі
даних, тоді як протокол UDP оптимізовано для забезпечення
низької затримки. Отже, при цьому протокол TCP має набагато
кращу продуктивність порівняно з UDP. Можна зробити
висновок, що надсилання високошвидкісних даних через UDP
зазвичай є некоректним, якщо користувач не реалізує свій
власний контроль над перенавантаженнями мережі. Протокол
TCP «захищає» мережу передачі даних від перенавантаження,
а використовувати UDP слід, якщо є невеликі обсяги даних або
існують високі вимоги щодо їх актуальності.
Отже, у результаті виконання роботи показано, що з
метою
пришвидшення
розробки,
зниження
вартості
розроблюваних мереж передачі технологічних даних доцільно
застосовувати готові промислові модулі на основі SoC.
Виконано
аналіз
доступних
на
вітчизняному
ринку
промислових модулів на основі SoC фірм AllWinner та RDA
Microelectronics і реалізовано макет засобу для побудови
мереж
збору
технологічної
інформації
на
основі
спеціалізованого мікрокомп’ютера Orange Pi 2G-IoT з SoC
RDA8810PL фірми RDA Microelectronics.
Висновки:
•
для побудови мереж збору технологічної інформації
доцільно застосовувати без проводові технології стандарту
IEEE 802.11;
13
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•
при
створенні
апаратних
засобів
доцільно
використовувати мікрокомп’ютери на базі SoC і готові модулі
промислового виробництва, що забезпечує швидку адаптацію,
скорочення термінів розробки системи та забезпечення
належної якості реалізації апаратних засобів.
•
використані апаратні засоби забезпечують створення
і оперативне розгортання мережі передачі даних технологічної
інформації;
•
застосування
вільнодоступного
програмного
забезпечення та засобів програмування дозволяє не змінюючи
основної конфігурації апаратних засобів легко адаптувати
розробку до потреб конкретного виробництва
•
проведений аналіз розробленого макету показує, що
протокол TCP оптимізований для швидкісної масової передачі
даних, тоді як протокол UDP оптимізовано для низької
затримки;
•
виконано аналіз доступних на вітчизняному ринку
промислових модулів на основі SoC і реалізовано макет засобу
для побудови мереж збору технологічної інформації на основі
спеціалізованого мікрокомп’ютера Orange Pi 2G-IoT з SoC
RDA8810PL фірми RDA Microelectronics
Перелік посилань:
1. Опис специфікації 96Boards IoT Edition. Електронний
ресурс. – Режим доступу: https://linaro.co/ie-specification
2. Бібліотека для роботи з датчиком BMP280. Електронний
ресурс. – Режим доступу:
https://github.com/ControlEverythingCommunity/BMP280/blob/m
aster/Python/BMP280.py
3. Сторінка відображення даних розробленого макету.
Електронний ресурс. – Режим доступу:
https://thingspeak.com/channels/376283
4. Інтерфейс користувача мережі передачі технологічної
інформації. Електронний ресурс. – Режим доступу:
https://sites.google.com/view/lvonat-maket-merezhi
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УДК 331.108
Озарко Катерина Сергіївна
к.е.н., доц.каф. М та М ОНАЗ ім. О.С. Попова
Палій Ярослав Зіновійович
студ. групи ММЗЕДЛв -71 кц,
Львівський ННВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова
ВРАХУВАННЯ НАПРЯМКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
Анотація.
У
статті
Розглянуто
функціонування
підприємства зв’язку в умовах світового економічного процесу.
Проведено аналіз світового господарства та особливостей
міжнародного поділу праці. Вказано роль міжнародних
фінансово-економічних відносин на світовому господарському
ринку. Проаналізована сучасна ринкова інфраструктура та
інформаційно-комунікаційні системи та її вплив на особливості
функціонування підприємств зв’язку. Запропоновано шляхи
удосконалення діяльності з надання телекомунікаційних
послуг з огляду на глобалізаційні процеси світового ринку.
Проаналізовано напрямки врахування особливості сучасного
глобалізованого ринку та визначено підходи до удосконалення
маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
зв'язку.
Ключові слова: управління підприємством, процес
глобалізації, удосконалення надання послуг, маркетинг,
інформаційні послуги, підвищення ефективності діяльності
Як відомо, економічні умови визначають стратегію
менеджменту
підприємства,
можливі
шляхи
його
вдосконалення та напрямки прийняття необхідних для
адаптації до змінних умов ринку управлінських рішень. Але
вихід на міжнародний ринок і, відповідно, зовнішньоекономічні
чинники вимагають ще більшого вдосконалення менеджменту,
детального урахування особливостей ринків, стану фінансів,
кризових явищ.
Особливо це стосується підприємств, які надають сьогодні
послуги зв’язку.
Функціонування
єдиного
світового
господарського
комплексу та світової фінансової системи пов’язане з
процесами, які обумовлюють світовий поділ праці внаслідок
поглиблення
спеціалізації
та
кооперації.
Ці
процеси
15
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забезпечують досягнення максимального рівня ефективності
виробничого процесу, підвищення продуктивності праці.
Діяльність
підприємства
зв’язку,
як
суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку
світового господарчого комплексу, основними рисами якого є
спеціалізація
та
міжнародна
кооперація,
обумовлена
відкритістю національних економік і ринків [1].
Сьогоднішній стан розвитку вітчизняної економки значно
обмежує можливості постачальників послуг в отриманні
зовнішнього фінансування для модернізації, розвитку та
вдосконалення
діяльності
підприємств.
Неможливість
розробляти та реалізовувати стратегічні плани розвитку через
обмеженість ринку запозичень змушує підприємства фактично
пристосовуватись до реалізації планів інших учасників
світового
економічного
процесу
–
дієвих
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
Ефективність
зовнішньоекономічної
діяльності
підвищується
при
збільшенні
обсягу
і
прибутковості
експортних поставок і зниженні витрат на їх організацію. Як
показує аналіз, для сприятливого розвитку поставок і
підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
підприємства необхідна добре підготовлена база і, в першу
чергу затребуваний продукт і правильно обраний закордонний
партнер, продумана стратегія розвитку відносин з цим
партнером, оптимальна схема поширення послуг.
Здійснення
експорту
внаслідок
досягнення
конкурентоспроможності товару на зовнішньому ринку,
свідчить одночасно про ефективну роботу підприємства.
Експорт послуг одночасно виступає і як фактор, і як результат
ефективної роботи підприємства.
При цьому постійно слід мати на увазі той факт, що
виробництво
товарів
(надання
послуг)
національного
товаровиробника в умовах глобалізації має відповідати
вимогам світових стандартів. У протилежному випадку
національний товаровиробник або перетвориться на об’єкт
міжнародних економічних відносин (адже самостійно прийняті
рішення без врахування потреб світового ринку можуть його
автоматично виключити з кола суб’єктів, або внаслідок
низького рівня конкурентоспроможності просто припинить
свою фінансово-економічну діяльність). Адже відсутність
можливості отримати прибуток (що з рештою становить
основну мету функціонування будь-якого виробника товарів
16
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(послуг) позбавляє його основи економічного функціонування
– фінансових ресурсів.
Розглядаючи можливі напрямки зовнішньоекономічної
діяльності менеджмент цих господарюючих суб’єктів має чітко
визначити за рахунок чого підприємство має можливість
зберігати
власну
фінансово-економічну
стабільність,
конкурентоспроможність на із врахуванням впливу світової
фінансової системи [2].
Для забезпечення цих показників менеджмент має чітко
відслідковувати основні тенденції на ринках фінансових послуг
та
страхування,
інноваційних
технологій,
ідей
та
інтелектуальної власності, та особливо, інфокомунікаційних
технологій.
Діяльність НБУ, який функціонує у рамках світової
фінансової системи як головний фінансовий регулятор країни
призводить до того, що національний регулятор проводить
неефективну кредитно-фінансову політику. Облікова ставка на
рівні
або
вище
рівня
рентабельності
промислового
виробництва при непомірно дорогій національній валюті
(вартість національної валюти – облікова ставка НБУ) не дають
змоги проектувати будь-які зміни у технологічному оснащенні
підприємств – виробників товарів, робіт та послуг. Загальний
борг юридичних та фізичних осіб призводить до неможливості
отримання фінансових ресурсів на зовнішніх ринках, і падінню
«платоспроможності
держави».
Відсутність
можливості
зовнішніх запозичень і падіння виробництва на підприємствах
орієнтованих на експорт не найкращі умови для забезпечення
стабільності економіки конкурентоспроможності національної
економіки у рамках світових глобалізацій них процесів.
Також, складно переоцінити роль держави у забезпеченні
прийнятних
умов
проведення
ефективної
зовнішньоекономічної діяльності підприємствами зв’язку, коли
законодавчий і виконавчий орган влади повинні спільними
зусиллями оптимізувати функціонування грошово-кредитної та
фінансово-фіскальної систем, що діє в умовах світової
фінансової системи. Наприклад: бюджет 2017 року був
складений у рамках 27 гривень за долар США, а бюджетом на
2018 рік передбачено, що курс становитиме 30 гривень за
долар. Складання фінансового плану підприємства з такими
змінами рівні національної валюти є надзвичайно складним.
На основі аналізу всіх вказаних факторів впливу світової
фінансової системи має відбуватися визначення стратегії
розвитку та функціонування підприємства зв’язку у рамках
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світового поділу праці. Підприємства зв’язку в силу
об’єктивних обставин не можуть достатньо залучати додаткові
фінансові ресурси у фінансово-економічну діяльність, а тому
вони повинні максимально використати потенціал власних
фінансових та маркетингових служб для розробки нових
послуг,
що
мають
забезпечити
перетворення
власне
«інформації» в основну і визначальну складову будь-якого
виробничого процесу.
Розбудова телекомунікаційних мереж відбувається у
напрямку вдосконалення тільки транспортної складової
інформаційно-телекомунікаційних
технологій
та
телекомунікаційних мереж. Вкладання коштів у розбудову
виключно транспортної складової поступово починає втрачати
економічний сенс та майбутню фінансову привабливість
реалізації таких проектів.
Операторам телекомунікаційних послуг слід спрямувати
діяльність, особливо менеджерам найвищої ланки, саме у
напрямках які становлять пріоритет сучасного етапу розвитку
Європейської спільноти. Європарламент прийняв план дій по
переходу Європи до інформаційного суспільства на основі
координації
національних
підходів
до
цих
питань
і
прискореного впровадження новітніх досягнень в області
інформаційних технологій.
План дій передбачає прискорення входу в інформаційний
освітній простір шкіл і університетів, широке поширення
мультимедіа в педагогічній практиці, а також формування
більш широкої мережі користувачів мультимедійних продуктів.
Прийнято Програму e-Europe (електронна Європа), що
охоплює 11 напрямків діяльності, об'єднаних навколо трьох
пріоритетів - створення дешевих, швидких і безпечних
інтернет-мереж, вкладення великих інвестицій в розвиток
практичних навичок, людей як користувачів мультимедіа, а
також стимулювання використання людьми інтернет-мереж з
усіх найважливіших напрямів (освіта, медицина, економіка
тощо).
Причому, сьогодні Єврокомісія ставить мету не стільки
прискореного розвитку мереж, скільки розробки засобів з
розвитку інформаційних технологій в сфері праці, державного
інформування, медицини і освіти. Вони спрямовані на
розширення сфери використання інформаційних технологій,
створення мережі основних трансєвропейських інформаційнокомунікаційних послуг, впровадження єдиного регламентного
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кодексу (що сприяє сумісності мереж), а також на розширення
застосування інформаційних технологій в промисловості.
Найбільш пріоритетні проекти вже розроблені і до них
відносяться: підготовка глобального переліку досліджень щодо
інформації; розвиток широкосмугових мереж; міжкультурне
навчання та освіту (перш за все навчання іноземним мовам
студентів і бізнесменів); розвиток мережі електронних
бібліотек; розвиток мережі електронних музеїв і галерей;
програма
по
інформаційному
забезпеченню
захисту
навколишнього середовища і природних ресурсів; формування
інформаційної
системи
з
глобального
управління
надзвичайними ситуаціями; розвиток телематичних технологій
в охороні здоров’я; здійснення програм «електронного уряду
прямого доступу» для постійного інформування владою
громадян про свою діяльність; організація глобального ринку
інформаційних послуг для малого та середнього бізнесу;
створення морських інформаційних систем.
Згідно з визначенням комісії ЄС електронна комерція
передбачає електронне ведення бізнесу і включає багато
різноманітних видів діяльності.
Отже, менеджменту необхідно розробляти заходи з
переходу на новий якісний рівень існування інформаційнотелекомунікаційних компаній. Необхідно принципово змінити
підхід до ведення бізнесу комунікаційними операторами та
провайдерами. Сьогодні настав час надавати споживачам
телекомунікаційних послуг не просто «засоби транспортування
інформації», а саме безпосередньо конкретну інформацію
необхідну кожному споживачів комунікаційних послуг у його
діяльності.
Менеджмент
телекомунікаційних
операторів
та
провайдерів має запропонувати на європейський ринок
телекомунікаційних послуг власні пропозиції з розширення
можливостей для споживачів в отриманні повного переліку
(він
має
бути
розроблений
спільними
зусиллями
маркетингових служб операторів телекомунікацій) сучасних
інформаційно-телекомунікаційних послуг, і в першу чергу
таких напрямках як медицина, освіта, економіка, отримання
нових навичок та досвіду тощо [3].
Така ініціатива допоможе національним операторам
досить впевнено увійти у світовий ринок телекомунікаційних
послуг, виступити організатором реалізації одного-двох
проектів у використанні інтернет-технологій, наприклад, для
системи освіти і головне – виступити у якості активного
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суб’єкта
міжнародних
економічних взаємовідносин
для
отримання зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації цих
проектів. А ці кошти можуть бути отримані не у якості кредиту,
а фінансового гранту на техніко-технологічну реалізацію
змістовної частини проектів.
Сьогодні слід враховувати наступну особливість сучасного
глобалізованого ринку. Успішна діяльність у тій чи іншій сфері
досягається лише поглибенням спеціалізації, а максимальний
дохід можливий лише у випадку мінімізації кількості і
складності «технологічних операцій» при виготовленні
кінцевої
продукції.
Модернізація
процесу
надання
телекомунікаційних послуг, коли оператор переходить на
надання не просто телекомунікаційних, а інформаційно–
телекомунікаційних послуг ставить вищому менеджменту
завдання розробки програм кооперації з іншими операторами
(і в першу чергу закордонними – для початку європейськими)
з побудови інформаційних мереж в інтересах кожного
окремого
споживача
–
фізичної
особи,
комерційного
підприємства або державної установи.
При цьому дуже важливим є точне визначення який
напрямок
спеціалізації
слід
обрати,
щоб
не
втрати
самостійність і можливість відновлення повноцінної роботи
оператора у разі зміни світових тенденцій у розвитку
інформаційно-телекомунікаційних
та
інформаційнокомунікаційних складових суспільства шостого технологічного
укладу.
Висновки:
1)
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що
розвиток єдиного світового господарського комплексу та
фінансової системи шляхом поглиблення спеціалізації та
міжнародної кооперації створюють умови за яких національний
товаровиробник стає учасником міжнародних економічних
відносин.
2)
ЗЕД з урахуванням впливу світової фінансової
системи вимагає від менеджменту відслідковування основних
тенденцій на ринках фінансових послуг, інноваційних
технологій, ідей та інтелектуальної власності, а особливо,
інфокомунікаційних технологій.
3)
Завдання менеджменту підприємства має полягати у
визначенні напрямків та обсягів роботи з інформацію. На їх
основі має відбуватися визначення стратегії розвитку та
функціонування підприємства зв’язку як в рамках світового
поділу праці.
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4)
Запропоновано використати
потенціал власних
фінансових та маркетингових служб для розробки нових
послуг,
що
мають
забезпечити
перетворення
власне
«інформації» в основну і визначальну складову будь-якого
виробничого процесу.
5)
На основі розроблених пропозицій має відбуватися
перехід оператора від надання не просто телекомунікаційних
до інформаційно–телекомунікаційних послуг шляхом розробки
програм кооперації з іншими операторами (і в першу чергу
закордонними) з побудови засобів надання необхідної
інформації в інтересах кожного окремого споживача – фізичної
особи, комерційного підприємства або державної установи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
Анотація. У статті виконано аналіз побудови засобів
Інтернету речей, що можуть знайти застосування при
створенні мереж збору інформацій. Проаналізовано сучасні
спеціалізовані мікроконтролери для побудови систем для
роботи у безпроводових мережах. Для аналізу системи
розроблено: макет засобу і схему організації зв’язку,
проаналізовано
склад
апаратних
засобів
на
основі
спеціалізованого
мікроконтролера.
Проведено
відповідні
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розрахунки та аналіз трафіку.
Ключові слова: інтернет речей, протоколи передачі
даних, обладнання безпроводових мереж, спеціалізований
мікроконтролер
Як показує проведений аналіз, перша «інтернет-річ»
з'явилася в 1990 році і це був тостер американця Джона Ромкі,
одного з розробників протоколу TCP/IP. Приєднавши його до
Всесвітньої павутини, інженер зумів ввімкнути і вимкнути його
віддалено, а його експеримент викликав «ефект лавини» і
почав формувати нову реальність.
Концепція Інтернету речей була передбачена ще на
початку XX століття Ніколою Тесла – фізик передбачав, що
радіохвилі будуть нейроімпульсами «великого мозку», який
керуватиме всіма предметами, а засоби такого керування
повинні бути надзвичайно компактними. Згодом, термін
«Інтернет речей» запропонував співробітник Массачусетського
технологічного інституту Кевін Ештон. Його роботи збільшили
ефективність логістичних процесів без втручання людини за
допомогою радіоміток, що збирали інформацію про наявність
товарів на складах підприємства і відстежувати їх рух до
торгових точок. Кожна мітка надсилала у мережу інформацію
про своє поточне розташування, а використання додаткової
інформації від RFID-міток суттєво прискорило роботу
постачальників.
Технологія інтернету речей базується на принципі
міжмашинного спілкування – без втручання людини електронні
пристрої «спілкуються» між собою. Інтернет речей – це
автоматизація, але більш високого рівня. На відміну від
«розумних» будинків, вузли системи використовують TCP/IPпротоколи для обміну даними через канали глобальної мережі
Інтернет. При цьому, такий метод комунікації дає серйозну
перевагу – можливість об'єднувати системи між собою,
будувати «мережу мереж», що дозволяє змінити бізнес-моделі
галузей і навіть економіки цілих країн.
Сьогодні немає визначеного формулювання терміну
Інтернету речей. Ось декілька з них:
– Інтернет речей – єдина мережа фізичних об'єктів,
здатних змінювати параметри зовнішнього середовища або
свої, збирати інформацію і передавати її на інші пристрої.
– Інтернет речей – проводова або безпроводова мережа,
що з'єднує пристрої, які мають автономне забезпечення,
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управляються інтелектуальними системами, забезпеченими
високорівневою операційною системою, автономно підключені
до Інтернету, можуть виконувати власні або хмарні додатки і
аналізувати зібрані дані. Крім того, вони мають здатність
захоплювати, аналізувати і передавати (приймати дані) від
інших систем.
– Інтернет речей – система об'єднаних комп'ютерних
мереж і підключених фізичних об'єктів (речей) з вбудованими
датчиками і ПО для збору та обміну даними, з можливістю
віддаленого контролю і управління в автоматизованому
режимі, без участі людини.
Напевно найбільш коротке наступне – «Інтернет речей –
мережа фізичних об'єктів, оснащених технологіями для
взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем». Проведений
аналіз показує, що деякі автори звертають увагу на подібність
цієї концепції до поняття АСУ – автоматизована система
управління, але на більш високому технологічному рівні.
Сьогодні поширюється концепція промислового Інтернету
речей (Industrial IoT), що забезпечує прозорість отримання
інформації і зростання ефективності в сфері промислового
виробництва. Міжмашинна взаємодія, збір даних з датчиків і
технології автоматизації використовуються для створення
автономного «розумного» виробництва. У 2009 році відбувся
перехід від «Інтернету людей» до «Інтернету речей», коли
кількість підключених до мережі пристроїв перевищила
кількість користувачів.
Промисловий IoT (Industrial IoT, IIoT) об'єднує концепцію
міжмашинного спілкування, використання BigData і перевірені
технології автоматизації виробництва. Ключова ідея IIoT в
перевазі «розумної» машини над людиною у процесі точного,
постійного і безпомилкового збору інформації. Інтернет речей
підвищує рівень контролю якості продукції, забезпечує процес
економного і екологічного виробництва, сприяє надійному
постачанню сировини і оптимізує роботу заводського
конвеєра.
Принцип роботи технології полягає в наступному:
спочатку встановлюються датчики, виконавчі механізми,
контролери та людино-машинні інтерфейси на ключові
частини обладнання, після чого здійснюється збір інформації,
яка згодом дозволяє керівництву отримати об'єктивні і точні
дані про стан підприємства. Оброблені дані надходять в усі
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підрозділи підприємства, що допомагає налагодити взаємодію
підрозділів і приймати обґрунтовані рішення.
Отримана інформація може бути використана для
запобігання позапланових простоїв, поломок устаткування,
скорочення позапланового техобслуговування і збоїв в
управлінні ланцюгами поставок, дозволяючи підприємству
функціонувати більш ефективно та підвищити ефективність
використання виробничих активів; знизити витрати на
технічне обслуговування; запобігати відмовам обладнання;
збільшити
енергоефективність
внаслідок
ефективного
використання ресурсів.
Сьогодні все більш актуальною, з огляду на більш
детальне розуміння процесів функціонування Інтернету речей,
стає новітня концепція «Інтернету всього» (Internet of
Everything, IoE), що забезпечує інтелектуальну взаємодію
речей і пристроїв, людей, процесів і даних. Системи IoE
підвищують цінність даних з датчиків і створюють надійну і
зручну інфраструктуру, що дозволяє обмінюватися корисною
інформацією і застосовувати її для подальшого вдосконалення
виробничої та невиробничої діяльності.
Проведений аналіз вказує на подібність концепції
Інтернету речей до поняття класичної системи передачі даних.
Цифрова мережа передачі даних – це сукупність технічних
засобів, призначених для передачі повідомлень на відстань за
допомогою електричних сигналів. Як видно, концепція
Інтернету речей повність перекликається з поняттям класичної
системи передачі даних.
Однак, розвиток технології привів до можливості
створення Інтернет речі, які містить у своєму складі,
здебільшого навіть на одному кристалі мікросхеми, не тільки
датчика, як джерела повідомлення, а й усіх необхідних
компонентів для кодування, модуляції сигналу і підготовки до
надсилання по мережі передачі даних, тобто апаратних та
апаратно-програмних засобів, що реалізують необхідні рівні
протоколу TCP/IP.
У якості користувача повідомлень сьогодні виступають
різноманітні сервери хмарних сервісів, які забезпечують
накопичення та обробку інформації від засобів Інтернету
речей і подальше її розсилання споживачам. Також, роль
користувача повідомлень сьогодні відіграють термінали –
персональні комп’ютери, планшети мобільні телефони, а
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також, останнім часом і інша Інтернет речі, що здатні
відображати інформацію, наприклад на мікродисплеї.
Проаналізувавши наявні технології можна описати
структуру системи інтернету речей (рис.1).
Аналіз показує, що Інтернет речей – не одна, а ціла група
технологій. Це і функціонування датчиків, їх протоколів та
інтерфейсів на рівні окремої інтернет речі. Далі, інтернет речі
можуть передавати та приймати дані за допомогою ряду
технологій передачі: Wi-Fi, Bluetooth, LPWAN, BLE, Ethernet,
RFID, ZigBee і інших видів проводового чи безпроводового
зв'язку, що мають свої переваги і недоліки, і забезпечують
передачу інформації на рівні окремих локальних мереж. Далі,
локальні мережі об’єднуються у глобальну мережу Інтернет, за
допомогою якої інформація надходить на сервери хмарних
сервісів чи термінали споживачів.

Джерело повідомлень
Інтернет річ

TCP/IP
(TCP, UDP)
HTTP,
MQTT,
CoAP

Локальні мережі передачі даних

Глобальна мережа передачі даних

Wi-Fi, LoRaWan,
EC-GSM, LTE-М,
NB-IoT,
6LoWPAN,
Z-Wave, ZigBee, BLE 4.2

Інтернет

Користувач повідомлень
Хмарні сервіси, Інтернет річ, Термінал користувача

Рисунок 1 – Структура системи інтернету речей
Уся взаємодія Інтернету речей забезпечується, майже
виключно, використанням стеку протоколів TCP/IP, і конкретно
TCP та UDP для керування передачею даних мережами та
прикладних протоколів HTTP, MQTT та CoAP для взаємодії на
рівні додатків користувача.
Проведений аналіз дозволив сформулювати вимоги до
побудови засобів інтернету речей:
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– невеликий обсяг даних: як правило, датчикам потрібно
передавати не більше десятків байт даних за сеанс обміну
інформацією;
– енергоефективність: переважна частина датчиків
автономні і повинні працювати роками;
– масштабованість: в мережі повинні функціонувати
тисячі різних пристроїв, і додавання додаткових не повинно
викликати труднощів;
–
охоплення
території:
необхідне
територіальне
охоплення і передача інформації на достатньо великі відстані;
– функціональна простота: застосування функціональних
і
простих
пристроїв,
які
не
потребують
тривалого
налагодження для під’єднання і роботи у мережі передачі
даних;
– вартість: пристрої повинні бути дешеві і доступні для
користувача, а готові рішення – рентабельні для бізнесу.
Аналіз цих вимог показує, що вони стосуються і способів
побудови мереж передачі даних, і власне окремих засобів
Інтернет речі.
Як показує аналіз сьогодні інтенсивно ведеться розробка
нових
технології
передачі
даних,
майже
виключно
безпроводових, а саме – LoRaWAN, LTE-М, NB-IoT, Z-Wave,
BLE 4.2 та інших. Однак, реально сьогодні практично
застосовується стандарт безпроводової передачі IEEE 802.11
(Wi-Fi).
Обладнання для роботи відносно доступне і доволі
дешеве. Як правило, на підприємствах і в установах вже
наявне відповідне телекомунікаційне обладнання стандарту
Wi-Fi та за його допомогою здійснюється доступ в мережу
Інтернет. Технологія безпроводових мереж Wi-Fi є найбільш
зручною в умовах, які вимагають мобільності, простоти
установки і використання. Її переваги:
– гнучкість і можливість динамічної зміни при підключенні
окремих засобів Інтернету речей без значних втрат часу;
– швидкість проектування і побудови мережі;
– достатньо велика дальність поширення сигналу.
Отже, у подальшому аналіз засобів побудови Інтернету
речей проводився з врахуванням використання цієї технології
побудови мереж.
Проведено аналіз засобів для побудови Інтернету речей.
Їх можна умовно поділити на групи: а) мікроконтролери малої
продуктивності і вартості, розрядністю 8, 16 біт; б)
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мікроконтролери високої продуктивності, розрядністю 32 біт;
в) спеціалізовані мікроконтролери малої продуктивності,
розрядністю 16, 32 біт з вбудованими засобами для
функціонування у мережах Wi-Fi; г) системи-на- кристалі
(SoC) на основі мікроконтролерів високої продуктивності з
розрядністю (32, 64 біт).
Проведений аналіз показав, що в останні роки
розроблено ряд спеціалізованих мікроконтролерів малої
продуктивності з вбудованими засобами для функціонування у
мережах Wi-Fi, які забезпечують практичну можливість
побудови засобів Інтернету речей, що відповідають вказаним
нами раніше вимогам і особливостям щодо передачі достатньо
великих
обсягів,
забезпечення
енергоефективності,
та
простоти, низької вартості та легкої масштабованості.
Серед вказаних мікроконтролерів сьогодні найбільш
популярним є
ESP8266 фірми Espressif, який дозволяє
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 різноманітні засоби Інтернету речей. На його
основі у рамках магістерської роботи створено макет засобу
Інтернету
речей,
що
призначений
для
фіксування
переміщення осіб.
Використано промисловий модуль Wemos D1 mini на
спеціалізованому мікроконтролері ESP-8266EX фірми Espressif.
У якості датчика використано модуль датчика руху RCWL0516.
Для спрощення розробки власних програм кінцевим
споживачем без необхідності залучення кваліфікованих
програмістів для вказаного мікроконтролера використано
середовище Genuino/Arduino та програмну бібліотеку до
середовища розробки ESP8266 core for Arduino, що забезпечує
можливість створення мікропрограм для мікроконтролера
ESP8266.
При виявленні руху датчиком формується сигнал, який
аналізується мікроконтролером. Дані про подію кодуються і
відбувається під’єднання мікроконтролера макету до вказаної
попередньо точки доступу локальної мережі Wi-Fi. Далі
контролер за допомогою стеку протоколів TCP/IP та з
використанням ресурсів мережі Інтернет формує відповідний
27

________________________Напрямки розвитку інфокомунікацій________________

запит
за
допомогою
API
(прикладного
програмного
інтерфейсу) сайту www.thingspeak.com, хмарний сервіс якого
використано для моделювання. Сайт призначений для
забезпечення
взаємодії
і
формування
інтерфейсу
з
мікроконтролерними
пристроями,
що
взаємодіють
з
мережевими ресурсами Інтернет.
Макетований пристрій був зареєстрований на сайті, де
були описані типи інформаційних параметрів, що він надає. З
використанням
наданих
сайтом
ключів
доступу
до
інформаційних ресурсів (API key) було запрограмовано макет
засобу Інтернету речей для запису даних на сайт.
При
появі
рухомого
об’єкту
перед
датчиком
спроектованим нами макетом засобу Інтернету речей
відбувається фіксація цієї події та тривалості знаходження
рухомого об’єкту перед датчиком, що фіксується у «висоті»
(тривалості часу) вертикальної лінії на графіку спрацювання.
Фіксується різний час руху об’єкту перед датчиком, що
відображається різною «висотою» стовпчика на діаграмі.
Далі було здійснено аналіз функціонування розробленого
макету на базі спеціалізованого мікроконтролера для мереж
передачі даних Інтернету речей. Було змодельовано систему
передачі даних. Для створення системи передачі даних
використано:
1. Wi-Fi Роутер з ADSL-модемом Huawei HG532e;
2. Ноутбук ASUS K53TA, обладнаний Wi-Fi-модулем, у
якості засобу відображення та моніторингу даних;
3. Розроблений нами макет засобу Інтернету речей на
спеціалізованому мікроконтролері ESP8266.
Було проаналізовано основний показник будь-якої
системи передачі інформації, включаючи і концепцію
Інтернету речей, – швидкість передачі даних. Для її аналізу
для використання вказаного мікроконтролера було створено
відповідну програму. Для аналізу швидкості передачі програма
з певною періодичністю здійснює надсилання пакетів UDP
різної довжини на комп’ютер моніторингу у мережі. Кожен
пакет нумерувався зростаючим числом. На приймальній
стороні використовувалася програма, написана у середовищі
Processing, яка аналізувала реальну швидкість прийому
пакетів і кількість втрачених пакетів, порівнюючи реальний
отриманий номер пакету з відомим прогнозованим зростаючим
числом.
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На прийомній стороні проводився розрахунок реальної
отриманої швидкості передачі пакетів UDP та контроль
правильності отриманих пакетів. При передачі кожен пакет
маркується індивідуальним, зростаючим на одиницю, індексом.
При прийому здійснювався контроль отриманих індексів
пакетів і робився висновок про втрату пакету. На рисунку 2
показано результати тестування і отриманої швидкості
передачі даних для різних значень розмірів пакетів та
періодичності їх надходження.
Як показує аналіз, реальна отримана швидкість передачі
даних прямопропорційно залежить від розміру пакету UDP та
періодичності його надсилання, що і слід було очікувати.
Проте, як показав проведений аналіз отриманих даних,
виявлено
ряд
обмежень, притаманних вказаному
мікроконтролеру.
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Рисунок 2 – Графік залежності швидкості передачі даних
для різних значень розмірів пакетів та періодичності їх
надходження
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Рисунок 3 – Графік залежності процентної кількості
втрачених пакетів
Проведено аналіз втрат пакетів при передачі по мережі,
шляхом обчислення коефіцієнта, який описує процентне
відношення кількості втрачених пакетів UDP до загальної
кількості прийнятих. Чим менший цей показник – тим вища
якість передачі.
Однак, як видно з графіку на рис.3, при великій
швидкості
передачі,
що
забезпечувалося
високою
періодичністю надсилання пакетів (малою затримкою delay)
збільшується процент втрачених UDP пакетів і при певному
значенні їх кількості втрачається практично кожен другий
пакет, що приводить до значення проценту втрат 100%. Це
вимагає обмеження періодичності передавання пакетів на рівні
200-300 за секунду, при їх максимально допустимому розмірі.
Максимальна
отримана
швидкість
передачі
даних
за
результатами тестування не перевищує 100-150 кБайт/с.
Вказані обмеження обумовлені особливостями апаратнопрограмної
реалізації
вказаного
мікроконтролера
та
недостатньою швидкодією вбудованого процесора.
Отже, як показує проведений аналіз, використання
вибраного мікроконтролера типу ESP8266 фірми Espressif для
створення засобів Інтернету речей для застосування у
безпроводових мережах передачі даних є цілком виправданим
і доцільним. Отримане значення практичної швидкості
передачі даних для засобу Інтернету речей, як показує аналіз,
не є суттєвим обмежуючим фактором, оскільки необхідність
забезпечення передачі такого потоку з датчика первинної
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інформації не є необхідною, а потік даних навіть з декількох
первинних датчиків у реальних умовах експлуатації навряд чи
буде перевищувати вказане обмеження.
Застосування
спеціалізованих
мікроконтролерів
з
вбудованими засобами підтримки стандарту IEEE 802.11 разом
з використанням сучасних засобів розробки мікрокоду таких
пристроїв забезпечує можливість простого і оперативного
створення
пристроїв
Інтернету
речей
з
високими
характеристиками для різноманітних практичних застосувань.
Висновки:
•
досліджено загальні підходи до створення і
функціонування мереж засобів Інтернету речей;
•
проаналізовано
функціонування
мереж
для
Інтернету речей, використовуваних технологій для побудови
мереж передачі інформації Інтернету речей, застосовуваних
протоколів передачі даних та програмних протоколів для
забезпечення клієнт-серверної взаємодії;
•
виконано аналіз спеціалізованих мікроконтролерів
для побудови засобів Інтернету речей. Проаналізовано
складові для створення макету засобу для Інтернету речей на
основі спеціалізованого мікроконтролера фірми Espressif, що
дозволяє використовувати відкриті програмні платформи та
бібліотеки і створювати програми, орієнтовані на взаємодію з
мережевими ресурсами;
•
продемонстровано, що застосування промислових
модулів з використанням спеціалізованих мікроконтролерів з
підтримкою мереж стандарту IEEE 802.11 забезпечує
створення простих засобів Інтернету речей.
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АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Анотація.
У
статті
висвітлено
окремі
аспекти
удосконалення діяльності персоналу у сучасних умовах.
Ключові слова: діяльність персоналу, удосконалення
функціонування підприємств
Вивчення умов на ринку, зовнішні чинники що впливають
на рівень конкурентної боротьби та конкурентоспроможність
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підприємства, прийняття стратегічних рішень як у плані
розвитку підприємства, охоплення ринку, так і виходу на нові
товарні сектори, задачі аналіз та відслідковування тенденцій
ринку товарів та/або послуг є ваголими факторами
вдосконалення фінансово-економічної діяльності підприємства.
При цьому, складові ефективності діяльності підприємств
включають як основні елементи склад та якість персоналу,
управлінських кадрів середньої ланки управління, особливості
роботи
кадрових
підрозділів
щодо
вдосконалення
менеджменту персоналу, кадрової політики, задач відбору,
підготовки, перепідготовки персоналу.
Так, яскравим прикладом «досягнення негативних
результатів»
у
функціонуванні
одного
з
провідних
телекомунікаційних операторів України через нехтування цим
актуальним положенням щодо вдосконалення організаційної
роботи може слугувати наступне. Після приходу на
підприємство чергової управлінської команди, яке сталося
після його приватизації, в структурі підприємства відбулося
впровадження фактично дублюючої структури, і в першу чергу
в управлінських ланках компанії, а також в на окремих
ділянках
експлуатаційних підрозділів. Були створені дві
аналогічні за штатною структурою, організаційно-методичними
та управлнськимии елементами. При цьому, відбулося
«розділення» підприємства на дві частини, як то було
урочисто проголошено: створили два напрямки – «B2B» та
«B2C» [1].
Фактично цим рішенням єдина організаційно-технікотехнологічно структура підприємства була розділена навпіл. С
точки зору функціонування аналогових мереж зв’язку (кінець
ХХ сторіччя) це мало якийсь сенс. Адже в аналогових системах
передачі, як відомо експлуатаційникам, у багатоканальних
системах, найбільш якісними каналами
тональної частоти
були
саме
ті,
які
знаходились
«всередині»
дванадцятиканальних груп, і у свою чергу максимально якісні
характеристики мали 12-ти канальні групи, які були
розташовані «всередині» 60-ти канальних груп.
Надання якісного зв’язку в межах аналогових систем
передачі
вимагало
від
інженерно-технічного
складу
експлуатаційних підрозділів високого рівня майстерності аби
задовольнити «вимоги пріоритетних абонентів-споживачів».
Звісно тоді в СРСР не було представників «В» – бізнесу, але
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вимоги представників керівних органів тієї держави були
набагато жорсткішими, аніж сучасних бізнесменів.
Водночас функціонування цифрових систем передачі де
всі «канали тональної частоти» (точніше їхні аналоги у вигляді
первинного цифрового потоку) мають абсолютно однакові
якісні та кількісні характеристики, і вибір каналів які можуть
бути надані у першу чергу пріоритетним абонентам,
бізнесменам, пересічним користувачам втрачає будь-який
техніко-технологічний сенс і призводить лише до значних
фінансових втрат підприємства.
Адже на утримання управлінської структури, яка або
дублює функції іншої (це в кращому випадку) або у гіршому
починає
«створювати
конкуренцію
всередині
компанії
доводячи свою нібито необхідність, підприємство змушене
виділяти чималі фінансові ресурси. Вже не кажучи про те, що
«існування конкурентної боротьби між персоналом двох
дирекцій всередині компанії» призводить лише до негативних
наслідків.
З іншого боку у наш прагматичний час, який вимагає
постійного напруження інтелектуальних, моральних, етичних,
розумово-аналітичних здібностей для прийняття щоденно як
особистих так і виробничо-ділових рішень високий рівень
романтизму може
свідчити
або про
низький
рівень
управлінської культури через слабке знання предмету,
відносно якого необхідно прийняти рішення.
Або невпевненість у власних силах і можливостях, аби
нести повну відповідальність за прийняті рішення, які можуть
бути як ідеальні з точки зору подальшої успішності, або
негативно-провальні як для власного особистого життя, так і
для існування компанії (колективу, підрозділу).
І тут виникає необхідність у «незалежній оцінці»
стороннього спостерігача. Адже власний колектив та/або
родина, пам’ятуючи про те, що наша особистість дуже
«романтична», можуть попросту «прогавити момент» втрати
людиною управлінських здібностей.
Тому, слід зробити висновок, що більш-менш поважаючий
себе і власний колектив менеджер повинен на добровільних
засадах періодично влаштовувати собі «контрольні роботи,
комплексні завдання, курсові проекти, заліки і екзамени». При
чому бажано такі контрольні заходи проводити або за
допомогою викладачів провідних вищих навчальних закладів,
34

________________________Напрямки розвитку інфокомунікацій________________

або кадрових агенцій, які здійснюють підбір персоналу для
конкурентів.
Такі періодичні контрольні заходи доцільно проводити за
окремими напрямками діяльності власної компанії (і в першу
чергу ті, у яких «відчувається» недостатній рівень «успішності
та ефективності» – фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік і
аудит, персонал).
Обов’язкова умова – повна анонімність при проведені
таких контрольних заходів, при цьому кадрова агенція має
бути лише в курсі того, що «людина просто шукає собі
роботу». Доцільно вважати, що такий спосіб «лікування
романтизму» зможе допомогти з однієї сторони максимально
позбавитися «зайвого романтизму», а з іншого – підняти свій
особистісний та професійний статус як серед близьких так і
всередині компанії.
Відносно «оптимізму» і «песимізму», і не тільки
менеджерів вищої ланки, існує багато визначень. Найбільш
придатним для характеристики менеджера вищої ланки
управління компанії (підприємства, установи, організації) з
точки зору рівня оптимізму чи песимізму найбільш вдалим є
таке: оптиміст – це погано проінформований песиміст.
З таким начебто гумористичним визначенням криється
глибокий управлінський зміст, максимально вивірена оцінка
якості управлінської роботи, ефективності управлінських
рішень, які приймаються.
Ефективне управлінське рішення має прийматися на
основі всебічного глибокого аналізу бо у кінцевому рахунку,
впливає на всі аспекти діяльності підприємства та його
персоналу.
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ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ
СПРИЙНЯТТЯ
Анотація. Висвітлено значення процесу управління
персоналом для забезпечення підвищення ефективності
діяльності підприємств, вказано на важливість формування
кадрової політики та окреслено шляхи удосконалення
діяльності персоналу на основі урахуванням особистісного
інформаційного сприйняття.
Ключові слова: кадрова політика, оцінка персоналу,
шляхи удосконалення діяльності персоналу, особливості
інформаційного сприйняття.
Ринок праці вимагає зростання ролі кваліфікованого
персоналу у забезпеченні ефективної діяльності підприємства,
що спонукає у роботі кадрових служб враховувати та шукати
нові шляхи кадрової політики. Не зважаючи на висвітлення
цих питань у науковій літературі існує потреба у проведенні
подальших досліджень та пошуку нових шляхів вдосконалення
діяльності персоналу [1].
Однак, як показує аналіз, ефективне вирішення цього
завдання
неможливе
без
урахування
особистісних
характеристик
окремого
працівника
та
особливостей
сприйняття інформації. Служба управління персоналом
покликана
забезпечити
підприємство
професійними
працівниками, а метою її є формування оптимального
трудового колективу.
У публікаціях останніх років досліджується специфіка
використання інформаційного сприйняття у виховному та
навчальному процесах. Автори наголошують на необхідності
врахування
типів
сприйняття
інформації
(візуальний,
аудіальний, кінестетичний та дискретний) у навчальному
процесі [2].
Наприклад, персонал окремих структурних підрозділів
може мати різні типи інформаційного сприйняття, а для
ефективної подачі та сприйняття інформації слід враховувати
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форми і засоби її представлення. Так, наприклад, візуал
сприймає інформацію за допомогою зорових образів, тобто
"бачить картинками", його увага спрямована на візуальне
сприймання інформації. Подача її у вигляді зображень, схем,
таблиць призводить до кращого запам’ятовування та
відтворення, що необхідно враховувати при комунікації.
Отже, не менш важливим є врахування такого факту в
діяльності кадрових служб на підприємствах. Це один із
важливих факторів у діяльності персоналу в сучасних умовах
обмеження та недостатнього обсягу претендентів на займані
посади і загалом обмеженості трудового потенціалу. З вказаної
точки зору постає питання його якнайбільш ефективного
використання на наявних на визначеному підприємстві
посадах. Вважається доцільним у діяльності кадрової служби
використання даних щодо інформаційного сприйняття, як
одного факторів підвищення ефективності використання
наявного на підприємстві трудового потенціалу [3].
При цьому, поряд з професійними якостями, знаннями та
уміннями на які у повсякденній діяльності в першу чергу
звертають увагу працівники кадрової служби, вважається за
доцільне звертати увагу і на індивідуальні особливості
інформаційного сприйняття.
Особистісні
характеристики,
особливо
щодо
інформаційного сприйняття, отримані при анкетуванні,
дозволяють створити ефективну систему призначення на
посади, удосконалення персоналу та формування кадрового
резерву на основі здібностей та умінь кожного працівника і є
одним із дієвих шляхів підвищення ефективності підприємства
зв’язку в цілому.
Оскільки сукупність працівників підприємства є певним
ресурсом, який використовується у господарській роботі
підприємства то Їхня ефективна діяльність є вирішальним
фактором, завдяки якому підприємство отримує шанс для
розвитку.
При цьому фактор самопочуття персоналу – задоволення
від діяльності на посаді, гармонійні відносини у колективі, є
сьогодні значимим чинником, що визначає ефективність
діяльності підприємства в цілому.
Отже, слід окреслити наступні висновки, що система
управління персоналом повинна врахлвувати притаманне
особистісне сприйняття інформації кожним працівником, а
формування оптимального трудового колективу неможливе
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без оцінки потенційних можливостей та обмежень окремого
працівника.
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Підприємство можна представити як об’єднання елементів
для досягнення спільної мети та діюча в ньому система
управління,
яка
характеризується
прямопропорційністю,
зв’язком та послідовністю дій, що використовуються у процесі
прийняття управлінських рішень. Для досягнення ефективності
процес вимагає виконання етапів у такій послідовності:
1.Отримання інформації про проблему; 2.Опрацювання
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інформації; 3.Аналіз отриманих даних; 4-им етапом є
формулювання проблеми, яка постала перед керівником. Для
того, щоб керівник зміг чітко сформулювати кінцеву мету
рішення, йому необхідно проаналізувати внутрішню і зовнішню
інформацію підприємства.
Тоді розпочинається процес розробки рішення, який
включає в себе розробку варіантів вирішення проблеми.
Важливим етапом є аналіз ефективності розроблених рішень,
який допомагає підібрати найбільш ефективне рішення. Також
керівник може розробити алгоритми управлінських рішень,
щоб побачити ефективність кожного з можливих варіантів.
Після аналізу та розробки алгоритмів керівник вибирає
кінцевий варіант, який і являється управлінським рішенням.
Далі задіюється функція контролю, коли управлінець
визначається з системою контролю даного рішення. І останнім
етапом є доведення прийнятого рішення до підлеглих, тобто
виконавців або одного виконавця (в залежності від рішення)
[1].
Процес контролю присутній у всьому ланцюжку прийняття
управлінського рішення. Контроль – це сукупність дій, які
використовує керівник для перевірки правильності виконання
свого розпорядження. Важливим є контроль за об’єктивністю
отриманої інформації, оскільки від правильності отриманих
даних
залежить
коректність
управлінського
рішення.
Перехресний контроль виконаних дій має місце при рішенні,
яке виконується не однією особою, а декількома. Тоді
необхідно, щоб дії по виконанню рішення відбувались
перехресно, тобто у співвідношенні у часі та засобах
виконання.
Забезпечення
інформаційно-комунікаційної
безпеки системи прийняття управлінських рішень, полягає у
забезпеченні конфіденційності внутрішньої інформації. Цей вид
контролю є однією з складових ефективності підприємства.
При виконанні управлінського рішення слід і керівнику
приймати участь в цьому процесі, проявляючи її у функції
контролю. Завершальним етапом в будь-якому процесі
являється досягнення кінцевої мети. Отже, необхідно
здійснювати контроль за дотриманням усіх кроків для
досягнення цілі.
Важливим є контроль за дотриманням об’єктивності
інформації, яка слугує гарантом в ефективності рішення.
Попри об’єктивність є ще декілька чинників, які є складовими
ефективної інформації. Це: достовірність, чіткість, відношення
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тільки
до
даного
рішення
(проблеми),
наповненість,
оперативність (своєчасність), ступінь (рівень) впливу на
діяльність підприємства, захищеність від зовнішнього впливу,
рівень впливу зовнішніх факторів на «зміст» інформації. При
наявності цих складових інформація буде мати високу
ефективність у процесі прийняття управлінських рішень.
Інформація плюс комунікації - дорівнює інформаційнокомунікаційні аспекти підприємства, які поділяються на
зовнішні, що зображені фіолетовим кольором та внутрішні –
червоним. Інформаційно-комунікаційні аспекти зовнішнього
середовища включають в себе: імовірний вплив на зовнішнє
середовище; «вплив» інформації на зовнішнє середовище:
інформаційно-комунікаційне
середовище;
фінансово
економічне середовище; - ринок робочої сили; - ринок
інтелектуальної
власності;
інноваційно-інформаційної
діяльності; захищеність рішення від зовнішнього впливу.
Інформаційно-комунікаційні аспекти внутрішнього середовища
стосуються: підлеглого, тобто виконавця; керівника та інших
підлеглих (виконавців).
Вплив
інформаційно-комунікаційних
аспектів
здійснюється на всі ланки підприємства. Слід зазначити, що ці
аспекти мають вплив на всі напрями діяльності підприємства.
Окрім
цього,
ефективність
інформаційно-комунікаційних
аспектів визначається інформацією, яка приймається чи
передається працівниками в залежності від їх особистих
характеристик,
а
саме:
візуального,
аудіального,
кінестетичного чи дискретного сприйняття інформації. За
допомогою цих особливостей передавання та приймання
інформації вона у формі інформаційно-комунікаційних аспектів
поступає до керівника.
Незважаючи на те, як ефективно функціонують усі
складові діяльності підприємства, його діяльність не буде
ефективною при неправильно побудованій системі управління.
Схема ефективної системи управління, така, в якій чітко
передаються сигнали управління до підлеглих та навпаки. Так,
керівник передає підлеглому сигнали у вигляді наказів,
рішень, впливовості рішення, забезпечення 100 %-сті
прийнятого рішення, організовує контроль за його виконанням
та організовує та забезпечує взаємодію усіх підрозділів, де
підлеглий в свою чергу миттєво передає сигнали у вигляді
розуміння отриманих рішень та результатів або ходу
виконання рішення. При функціонуванні такої системи
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спотворення інформації зменшується, що призводить до
ефективного управлінського рішення.
Також, у процесі розробки рішення слід враховувати
інформаційно-комунікаційні аспекти, які мають вагомий вплив
на процес його виконання.
Отже, при розробці рішення слід враховувати особисті
характеристики виконавця, його відповідальність перед
керівництвом та поставленою задачею. А при доведенні
рішення до виконавця, необхідно врахувати особисті методи
сприйняття та передачі інформації підлеглим. При правильно
підібраному методі сприйняття інформації (способі її подачі),
керівник максимально ефективно доведе рішення до
виконавця, що призведе до досягнення кінцевої мети рішення.
Тому, необхідно чітко визначити, які інформаційнокомунікаційні аспекти необхідні і як вони проявляються у
процесі
прийняття
управлінських
рішень
[2].
Такі
інформаційно-комунікаційні аспекти, як врахування типів
індивідуального
сприйняття,
сприяють
ефективному
сприйняттю інформації керівником та підлеглим. Також слід
врахувати індивідуально-групові способи прийому/передачі
інформації, що дозволить отримати ефективну передачу даних
про проблему та сприйняття інформації про управлінське
рішення. Також важливими є інформаційно-комунікаційні
аспекти у момент підбору та призначення виконавця рішення з
врахуванням його інформаційно-комунікаційних особливостей,
що безумовно проявиться у ефективному виконанні рішення.
Використання вище перерахованих аспектів спонукатиме до
функціонування ефективної системи прийняття управлінських
рішень, яка є передумовою до ефективної діяльності
підприємства в цілому.
Отже, для ефективної діяльності системи прийняття
управлінських рішень та підприємства в цілому необхідно
враховувати
інформаційно-комунікаційні
аспекти,
які
проявляються у особистих характеристиках керівника та
підлеглих.
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