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Аналіз процесу створення носимого пристрою для 
мережі Wi-Fi 

Як показує аналіз, одним із ключових напрямків впровадження 
нових радіоелектронних і телекомунікаційних засобів є забезпечення 
тривалого часу функціонування різноманітних пристроїв. Мінімізація 
енергоспоживання, тривалості часу отримання інформації у польових 
умовах, широке застосування мережевого обладнання дозволяють 
досягати достатнього рівня оцінки обстановки і керування 
критичними процесами.  

Тому у роботі проведено аналіз процесів створення 
безпроводових носимих пристроїв. Такий засіб повинен, по-перше, 
отримати сигнал з датчика, обробити  і підготувати дані та, по-друге, 
забезпечити їх передачу по безпровідній мережі у відповідності до 
вимог відповідного протоколу. Крім того, оскільки мова йде про 
носимий пристрій то додаткові вимоги ставляться до споживаної 
потужності. 

Сьогодні існує велика кількість різноманітних безпроводових 
технологій. Один із способів класифікації безпроводових мереж 
заснований на радіусі дії мережі. При цьому виділяють чотири 
основних типи у класифікації безпроводових (Wireless) мереж: 

– WWAN (безпроводова глобальна мережа) – використовуються 
в стільниковому зв'язку (GSM, CDMA, TDMA, IDEN, PDC тощо) та 
характеризуються великим радіусом дії (до 40 км); 

– WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – в основному 
застосовується операторами послуг зв'язку для створення 
інфраструктури доступу кінцевих користувачів, так звана «остання 
миля», середній радіус дії (кілька кілометрів); 

– WLAN (Wireless Local Area Network) – використовується для 
обслуговування невеликих територій, має середній радіус охоплення 
(близько 100 м); 

– WPAN (безпроводова персональна мережа) – використовується 
для передачі інформації від стільникових телефонів, переносних 
комп'ютерів тощо, побутових приладів, має маленький радіус дії 
(близько 10 м), наприклад, технологія Bluetooth. 

Говорячи про зону покриття безпроводової мережі, слід 
враховувати кілька обставин. Максимальна відстань між двома 
безпроводовими адаптерами в значній мірі залежить від того, чи є між 
ними перешкоди або ці адаптери знаходяться в зоні прямої видимості. 
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Радіус дії безпроводової мережі залежить також від використаної 
потужності та технології модуляції і смуги сигналу.  

Однак, поняття радіусу дії безпроводової мережі досить умовно, 
оскільки, використовуючи кілька точок доступу, зону покриття можна 
відповідно збільшувати. 

Якщо говорити про зону покриття з однією точкою доступу в 
ідеальних умовах (відсутність перешкод  і радіочастотних завад), то 
при порівнянні можливості різних безпроводових стандартів мережа 
стандарту IEEE 802.11g виявляється і більш швидкісною, і більш 
«далекобійною», ніж мережі стандарту IEEE 802.11a і 802.11b. Якщо 
середній радіус мережі стандарту IEEE 802.11a складає 50 м, то радіус 
дії мереж стандарту 802.11b і 802.11g – близько 100 м. 

Однак, зі збільшенням відстані падає і швидкість передачі даних, 
як показано на рисунку. 

Як показує аналіз, сьогодні все частіше у діяльності людини 
застосовуються носимі пристрої, які однак забезпечують можливість 
взаємодії з мережею передачі даних, а далі – і з Інтернет. Це знайомі 
нам смартфони, планшети, ноутбуки. Однак, як правило, такі пристрої 
просто споживачами інформації і нечасто обладнані сенсорами для 
передачі інформації. Крім того, хоча вони і відносяться до класу 
носимих, однак мають велике енергоспоживання 

Отже, виникає потреба в розробці інших носимих пристроїв, але 
в той же час зменшенні їх вартості. Цього можна досягти 
використовуючи новітню елементну базу на основі мікроконтролерів 
та сучасні технології побудови мереж. 

Важливим є здатність функціонування у межах безпроводової 
мережі автономно, з можливістю надання оперативної інформації і її 
доступу до локальних та глобальних інформаційних ресурсів. 

Проблемою є те, що сучасна елементна база, хоча і забезпечує 
роботу безпроводових мереж, однак, споживана потужність при цьому 
є достатньо великою. Усунути цей недолік можливо шляхом 
забезпечення спеціальних режимів роботи – на вимогу з тривалими 
періодами очікування у режимі низького споживання для економії 
заряду джерел живлення, тобто старт-стопного режиму.  

Отже, можна зробити висновок щодо параметрів, які важливі 
для носимого пристрою для мережі Wi-Fi, а саме: 

– дальність дії та поширення сигналу; 
– швидкість реакції, тобто час від спрацювання датчика до 

моменту внесення інформації у телекомунікаційну інформаційну 
систему; 

– споживана потужність та час функціонування в автономному 
режимі у носимому варіанті виконання.  

Як показав аналіз для реалізації та використання у носимому 
режимі роботи, необхідна особлива функціональність, яку може 
забезпечити не кожен спеціалізований мікроконтролер. Необхідною 
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вимогою є забезпечення низького споживання пристрою. Одним із 
методів забезпечення цього є переведення його у «сплячий» режим, 
коли немає необхідності передавати дані та обслуговувати датчики. 
Проведений аналіз демонструє можливість реалізації «сплячого» 
режиму у спеціалізованому мікроконтролері ESP32 кількома 
способами: 

– програмним шляхом, з використанням спеціалізованої 
команди у режим «засинання», на визначений нетривалий час; 

– програмним шляхом, з використанням спеціалізованої 
команди у режим «вимкнення», на визначений тривалий час; 

– апаратним, з використанням переведення мікроконтролера у 
неактивний режим, за допомогою окремого сигнального виводу 
мікросхеми; 

Перші два способи призначені для нетривалого відключення 
основних складових мікроконтролера на час до декількох хвилин. 

Третій спосіб є найбільш придатним у варіанті створення 
носимого пристрою, однак вимагає застосування додаткових 
апаратних засобів, що не завжди виправдано. Для реалізації третього 
способу у мікроконтролера ESP32 є вхід CHIP_EN для переведення у 
активний режим. 

Пристрій створено на основі модуля TTGO ESP32 OLED 
промислового виробництва на процесорі ESP32. Він містить модуль 
стабілізатора і супервізора живлення 3.3В та акумуляторної батареї на 
основі акумулятора типорозміру 18650 напругою 4,1В для живлення 
мікроконтролера. Він містить кола для підключення зовнішніх 
датчиків до мікроконтролера.  

Що важливо, модуль має  мікродисплей на основі OLED з 
контролером SSD1306, що забезпечує оперативне відображення 
інформації на носимому пристрої.   

При необхідності розроблений носимий пристрій, може 
отримувати  інформацію з цифрового чи аналогового датчика, для 
чого має відповідні інтерфейси.  

Для реалізації використано модуль TTGO ESP32 OLED фірми 
LiLyGO. Для створення програмного забезпечення використано 
середовище розробки Arduino та відповідні бібліотеки. 

Для імітування роботи датчика вимірюваного параметру 
використано вбудований у мікроконтролер датчик Холла, який реагує 
на зміну і спрямованість магнітного поля поблизу корпусу 
мікроконтролера. 

Розроблений алгоритм роботи носимого пристрою забезпечує 
режим економії енергоспоживання.  

Отже, після старту програми пристрій ініціалізує мікродисплей і 
під’єднується до обраної точки доступу Wi-Fi відповідно до обраних її 
назви і паролю. 
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Далі він зчитує дані з датчика Холла за допомогою функції 
hallRead() та відраховує час від моменту ініціалізації з’єднання 
пристрою до моменту успішного під’єднання, який контролюється 
результатом перевірки функції WiFi.status() != WL_CONNECTED. 
Проміжний результат видається на мікродисплей. Наявність на 
пристрої мікродисплею на основі OLED з контролером SSD1306 
забезпечує оперативне відображення діагностичної та довідкової 
інформації. 

Далі, пристрій записує дані на віддалений хмарний сервер 
ThingSpeak для фіксації результату та подальшої обробки. Разом з тим 
обчислюється час на отримання відповіді з хмарного сервісу про 
успішний запис і відображається час на мікродисплеї.   

Додатково дані передаються по протоколу UDP у локальну 
мережу для контролю і аналізу.  

По закінченні вказаних процедур мікроконтролер переходить у 
режим сну відповідними командами. Час сну можна задати довільно, у 
нашому випадку він становить 60 секунд. 

У режимі сну зупиняється робота практично всіх вузлів 
мікроконтролера, чим суттєво зменшується енергоспоживання, що 
важливе для носимого пристрою. 

Внутрішній таймер мікроконтролера після закінчення часу сну 
посилає на мікроконтролер сигнал, після чого алгоритм роботи 
пристрою повторюється знову. 

Було перевірено швидкість реакції, тобто час від спрацювання 
датчика до моменту внесення інформації у телекомунікаційну 
інформаційну систему. Для запису даних та аналізу результатів було 
застосовано засоби сайту хмарного сервісу thingspeak.com.  Цей сервіс 
призначено для забезпечення взаємодії і формування інтерфейсу з 
мікроконтролерними пристроями, що взаємодіють з мережевими 
ресурсами Інтернет. Сайт забезпечує зберігання даних, отриманих з  
мікроконтролерних систем і їх відображення у вигляді графіків та 
спеціалізованого аналізу у середовищі MatLab.  

Пристрій був зареєстрований на сайті та були описані типи 
інформаційних параметрів, що він надає. З використанням наданих 
сайтом ключів доступу до інформаційних ресурсів (API key) було 
запрограмовано пристрій для запису даних на сайт. Для аналізу 
статистики програму було доповнено відповідним кодом, що 
аналізував наступні параметри: Connect_Time – час старту 
програмного коду з моменту початку роботи мікроконтролера та 
під’єднання до точки доступу як показано на графіку. 

Для вимірювання значень вказаних параметрів було 
використано покази вбудованого програмного годинника 
мікроконтролера, що відраховує час від моменту старту системи. 
Нижче показано відповідні графіки з сайту thingspeak.com. 
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Далі, за допомогою засобів MatLab сайту було побудовано 
гістограми вказаних параметрів.   

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що час старту 
програмного коду з моменту початку роботи мікроконтролера у 
середньому складає 900 мс. Гістограма розподілу часу з моменту 
початку роботи мікроконтролера та під’єднання до точки доступу 
наведена на рисунку. 

Час отримання підтвердження з сайту про записані дані у 
середньому складає 630 мс. 

Отже, результати проведеного аналізу свідчать, що час реакції 
складає біля 1,5 с, а найбільший час у роботі носимого пристрою 
займають процедури під’єднання до мережі.  

Однак, вказані показники слід вважати задовільними, оскільки 
забезпечується реєстрація події у хмарному сервісі на протязі 1,5–2 
сек. Очевидно, що вказаний час, а отже і загальний час реакції можна 
зменшити, і не переводити мікроконтролер у режим «засинання», 
однак, при цьому зросте споживана потужність, що є важливим 
параметром носимого пристрою. 

У режимі роботи з періодичністю спрацювання раз у хвилину час 
активної роботи від акумулятора значно зростає, і становить у 
середньому 30 разів, що є надзвичайно важливою перевагою для 
носимого пристрою.     

Спроектований носимий пристрій може знайти широке 
використання у засобах збору даних тощо особливими вимогами до 
яких є тривалий час автономної роботи. Отже, у найпростішій 
конфігурації створено прототип носимого пристрою для мережі Wi-Fi, 
для передачі даних з датчиків. На основі розроблених засобів можливе 
формування мережі передачі даних за стандартом IEEE 802.11g. 
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Дослідження функціонування IP-телефонії в умовах 
завантаженості локальних мереж 

Раніше для побудови корпоративної телефонії можливим був 
вибір з двох варіантів: прокладання ліній зв'язку і побудова відомчих 
АТС або оренда телефонних ліній і номерів у оператора телефонного 
зв'язку.  

Однак поширення локальних та корпоративних комп’ютерних 
мереж передачі даних забезпечило ще одну можливість – сервіс IP-
телефонії.  

Як показав проведений аналіз, основні складові її реалізації 
наступні: 

– перетворення аналогової голосової інформації у цифрові дані 
для забезпечення їх передачі комп’ютерними мережами; 

– використання для передачі пакетів голосової інформації 
існуючих локальних і глобальних мереж; 

– комп’ютерне керування з'єднаннями між абонентами шляхом 
інтелектуальної комутації та передачі пакетів голосової інформації; 

– інтеграція ІР-телефонії з діючими телефонними мережами 
загального користування ТМЗК.  

Перетворення аналогової голосової інформації у цифрові дані 
для забезпечення їх передачі комп’ютерними мережами відбувається з 
використанням аудіокодеків. Для перетворення голосової інформації у 
цифровий сигнал використовується аналогово-цифровий 
перетворювач (АЦП), що формує послідовний потік байтів, які за 
допомогою кодеків формують власне пакети даних, які передаються у 
мережу.  В IP-телефонії сьогодні найбільш поширене перетворення за 
допомогою кодеків G.729 та G.711 по А-закону (alaw) і μ-закону (ulaw). 

Передача отриманих пакетів голосової інформації по існуючих 
локальних і глобальних мережах, побудованих на основі проводових, 
безпроводових чи оптоволоконних технологій забезпечується з 
використанням стеку протоколів TCP/IP. Безпосередньо в IP-телефонії 
використовуються протоколи UDP і RTP, причому основна їх 
відмінність від TCP полягає в тому, що вони не забезпечують 
надійність доставки даних. Однак, це є більш прийнятним варіантом, 
ніж здійснення контролю за доставкою (TCP), оскільки телефонний 
зв'язок надзвичайно залежний від затримок передачі, але менш 
чутливий до втрат пакетів. 
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RTP прийнято вважати протоколом транспортного рівня, але, як 
правило, він функціонує поверх UDP. За допомогою RTP реалізується 
розпізнавання типу трафіку, робота з мітками часу, контроль передачі 
і нумерація послідовності пакетів.  

Інтеграція ІР-телефонії з телефонними мережами загального 
користування ТМЗК забезпечується шляхом використання 
спеціалізованих засобів – голосових шлюзів IP-ТМЗК, SIP-GSM, SIP-
PSTN тощо. 

Відповідно до розглянутих вище основних складових реалізації 
IP-телефонії проаналізовано напрямки практичного впровадження. 

Відмінності у вирішенні комунікаційних завдань при 
традиційному підході і на базі обладнання корпоративної IP-телефонії 
наступні. У організації  з традиційною телефонією необхідна наявність 
окремих пристроїв – телефонна станція, комутатор локальної мережі і 
маршрутизатор, два підключення до операторів зв'язку – телефонне 
та Інтернет, дві розетки на кожному робочому місці – комп'ютерну і 
телефонну.  

В організації IP-телефонії необхідно мати два окремі пристрої – 
комутатор локальної мережі і маршрутизатор.  Розміщення 
телефонної IP-станції т.зв. IP PBX можливе за декількома варіантами.  

Перший варіант – власна система, коли організація 
використовує власну IP PBX і самостійно нею керує. Цей варіант 
повністю контролює доступ до корпоративної IP-телефонії, однак 
вимагає наявності кваліфікованого персоналу. 

Другий варіант – власна система та аутсорсинг управління. У 
власній IP PBX управління передається зовнішній організації у 
форматі аутсорсингу, тому  немає необхідності кваліфікованого 
технічного співробітника. 

Третій варіант – оренда обладнання або лізинг системи 
корпоративної IP-телефонії у оператора зв'язку з подальшою 
технічною підтримкл. в форматі аутсорсингу. Фізично IP PBX або її 
елементи можуть перебувати на технологічному майданчику 
орендодавця. Вибір IP PBX ґрунтується на рекомендації підтримуючої 
організації.  

Четвертий варіант – IP Сentrex, коли система корпоративної IP-
телефонії отримується у вигляді комплексної послуги оператора 
зв'язку, який самостійно визначає обсяг і функціональність 
пропонованого рішення. 

Отже, проведений аналіз технічних та технологічних засобів та 
наявних технологій показує, що найбільш оптимальним для реалізації 
завдання побудови мережі передачі голосового телефонного зв’язку є 
застосування технології IP-телефонії. Перевагами такого підходу є: 

– застосування для передавання мовної інформації у мережі 
загальнопоширеного стеку протоколів TCP/IP; 
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– забезпечення апаратної та програмної незалежності для  
розвитку мережі з точки зору вдосконалення ефективності 
функціонування; 

– можливість поступового розширення пропускної спроможності 
мережі і її окремих фрагментів та забезпечення сумісності 
обладнання; 

– легка інтеграція та розширення у випадку необхідності сервісу 
передачі мовної інформації у існуючу інфраструктуру практично без 
будь-якої необхідності її модернізації. 

Для роботи мережі IP-телефонії необхідні дві основні складові, а 
саме, власне транспортна мережа для передачі голосового розмовного 
трафіку між абонентами з використанням IP-протоколу та засоби 
підтримки протоколу сигналізації SIP для організації, зміни і 
завершення сеансів зв'язку.  

Для реалізації першої складової для забезпечення передачі 
голосового трафіку між уявними абонентами мережі телефонії буде 
застосовано наявні ресурси локальної мережі.  

Для реалізації завдань другої складової у мережі необхідне 
функціонування спеціалізованого IP АТС сервера. З метою 
моделювання мережі було вирішено використати програмну 
реалізацію на базі Asterisk на основі комп’ютера під керуванням 
спеціалізованої версії операційної системи Linux.  

Було проведено оцінку необхідної пропускної спроможності 
мережі передачі даних для забезпечення послуг.  

Займана трафіком IP-телефонії смуга пропускання складається з 
корисного навантаження – голосових даних, стиснених аудіо кодеком і 
додаткових витрат даних, що визначаються стеком протоколів RTP, 
UDP, IP, канальним і фізичним рівнем мережі.  

Залежно від кодека, у IP пакет поміщається від 20 до 30 
мілісекунд аудіо даних (1-6) кадрів даних кодека. Кожен пакет містить 
накладні витрати відповідно до стеку протоколів. Таким чином, чим 
менша тривалість аудіо даних, тим більше пакетів буде відіслано за 1 
секунду і тим більше будуть накладні витрати стеку протоколів RTP, 
UDP, IP, канального і мережевого рівня мережі. 

Прийнявши загальну кількість абонентів мережі IP-телефонії N 
рівною 50 і за умови, що середня тривалість сесії t = 180 секунд, 
середня кількість викликів f = 5, а трафік, генерований у секунду 
абонентами одної сесії IP-телефонії L_сп = 20 кбайт/с (розмова 
двостороння), отримаємо відповідно до формул 125 кбайт/с та 12,5. 

Очевидно, що максимальне значення загального трафіку, 
генерованого усіма абонентами, якщо б вони говорили одночасно, 
складатиме: 500 кбайт/с. 

Проаналізувавши отримані дані розрахунків можна прийти до 
висновку, що загальний додатковий трафік від розгортання мережі IP-
телефонії не є значним. Прийнявши, що смуга пропускання 
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комутаційного обладнання та каналів передачі даних сьогодні для 
мереж L_вуз становить не менше 100 Мбіт/с, додаткове спричинене 
цим навантаження не перевищуватиме 0.01.  

Тобто, додаткове навантаження P_нав складатиме у середньому 
1% і у критичному випадку – не більше 4%.  

Однак, реальні значення навантаження можна оцінити тільки 
шляхом моделювання на реальній комп’ютерній мережі. 

Тестування роботи користувачів ІР-телефонії проводилося за 
допомогою спеціалізованого програмного засобу StarTrinity SIP Tester, 
це інструмент для тестування навантаження VoIP, що дозволяє 
тестувати і контролювати VoIP мережі, програмне забезпечення SIP 
або апаратне забезпечення.  

На початку, проводилося моделювання розмов абонентів, коли 
періоди їх розмови не перекривався. При цьому для передачі 
голосового трафіку використовувався кодек G.711a, а потік даних 
протягом сесії становив близько 12-15 кБайт/с (на прийом та на 
передачу), що практично відповідає проведеним розрахункам.  Далі 
було перевірено отримуваний потік даних при використанні 
послідовно кодеків G.711a і G.711u. Як свідчать отримані дані, різниця 
потоку при їх застосуванні практично відсутня.  

Далі було проведено моделювання для зростаючої кількості 
одночасних розмов між абонентами мережі. Аналіз отримуваного 
потоку даних при використанні кодеку G.711a у цьому випадку 
свідчить лінійне зростання загального потоку, який для розмови 
десяти абонентів становив біля 120-140 кБайт/с, що відповідає 
розрахункам.  

Далі було проведено декілька сесій моделювання для динамічної 
кількості розмов між абонентами за допомогою програми SIP тестер 
(рисунок внизу) для умови тривалості сесії 2 хв. та частоти дзвінків 2 
дзвінки на хвилину для 10 абонентів.  

Аналіз показує, що для динамічної кількості розмов між 
абонентами сумарний потік даних не перевищив 150 кбайт/с і складав 
у середньому 50 кбайт/с.  

Для кількісної оцінки якості VoIP-переговорів використовується 
шкала MOS – усереднена оцінка розбірливості мови (Mean Opinion 
Score). MOS описує показник сприйманої якості звуку за бальною 
шкалою від 1 до 5. В якості альтернативи MOS запропоновано менш 
суб'єктивний критерій – R-Factor, який є альтернативним способом 
оцінки якості звуку. Бальна шкала від 0 до 120 на відміну від 
скороченої шкали MOS (1-5) дозволяє робити більш точну оцінку 
показника якості. Було проведено моделювання та аналіз якості 
розмов у умовах низької завантаженості каналів передачі даних 
мережі та при зростанні загального рівня завантаженості.  

При цьому проводилася оцінка якості розмов за показниками 
MOS і R-Factor. При низькій завантаженості каналів передачі даних 
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(рисунок нижче) показник MOS становив 4,41 одиниці та R-Factor – 
93,2 одиниць. При зростанні рівня завантаженості мережі пакетами 
UDP, яке моделювалося спеціалізованою програмою StarTrinity 
NetworkTester на рівні 70% від максимальної пропускної спроможності 
мережі показник MOS становив 4,2 одиниці та R-Factor – 85,0-88,5 
одиниць, тобто якість звуку погіршувалася, але розмову можна було 
здійснювати і проводити. 

Отже, проведені розрахунки навантаження та практичні спроби 
використання засобів IP-телефонії, як програмних, так і апаратних 
засобів показали, що вказаний підхід дозволяє проводити розгортання 
системи оскільки основна складова – транспортна, уже успішно 
експлуатується та розширюється протягом декількох останніх років. 

При цьому додатковий трафік від ІР-телефонії за розрахунками 
не перевищує 5%, а його вплив на реальні показники завантаження 
можливо врахувати тільки шляхом натурного моделювання на 
існуючій мережі.  
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Аналіз побудови основних складових Інтернету речей 

Як показує аналіз, Інтернет речей – це безпроводова (рідше 
проводова) мережа, що з'єднує пристрої, які мають автономне 
функціонування підключені до Інтернету, управляються 
інтелектуальними системами, можуть виконувати власні або хмарні 
додатки і аналізувати зібрані дані, мають здатність оцифровувати, 
аналізувати і передавати (приймати дані).Технологія Інтернету речей 
базується на принципі міжмашинного спілкування без втручання 
людини електронні пристрої «спілкуються» між собою.  

Сьогодні немає визначеного формулювання терміну Інтернету 
речей. Однак, напевно найбільш коротке – наступне: «Інтернет речей 
– мережа фізичних об'єктів, оснащених технологіями для взаємодії 
один з одним і зовнішнім середовищем».  

Платформа IoT – це важливий компонент в екосистемі IoT. 
Платформа IoT надає кілька послуг і є сполучною ланкою між 
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пристроями і даними, що зберігаються в хмарі. Платформа IoT надає 
кілька послуг, таких як: 

– сховище даних. Інформація, що відправляється датчиками, 
зберігається в хмарі і використовується пізніше; 

– служби підключення: кілька пристроїв можуть бути підключені 
до платформи IoT з використанням декількох протоколів (MQTT, 
HTTP, CoAP тощо); 

– аналітика даних: це набір сервісів (використовує збережені 
дані), починаючи від простих сервісів і закінчуючи складними 
сервісами, такими як машинне навчання; 

– візуалізація даних: надає кілька способів подання даних за 
допомогою діаграм. 

Архітектура IoT розробляється сектором стандартизації 
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ-Т або ITU-T). Еталонна 
модель IoT від МСЕ-Т описана в Рекомендації Y.2060 

Еталонна модель IoT від МСЕ-Т враховує складності IoT і 
визначає архітектуру, що має специфіковані основні компоненти і їх 
взаємозв'язок. Архітектура IoT може надати такі переваги: 

– дати адміністратору мережі або IT-менеджеру корисний 
контрольний список для оцінки функціональності і повноти 
пропозицій від різних постачальників; 

– служити орієнтиром для розробників в плані того, які функції 
потрібні в IoT і як вони взаємодіють; 

– служити основою для стандартизації, стимулюючи сумісність і 
скорочення витрат. 

Модель розглядає IoT як мережу пристроїв, тісно пов'язаних з 
речами. Сенсорні і виконавчі пристрої взаємодіють з фізичними 
речами в навколишньому середовищі. Пристрої збору даних зчитують 
дані з фізичних речей або записують дані на фізичні речі шляхом 
взаємодії з пристроями перенесення даних або носіями даних, 
підключеними або пов'язаними з фізичним об'єктом тим чи іншим 
чином. 

Еталонна модель IoT від МСЕ-Т, що складається з чотирьох 
рівнів плюс можливості управління і безпеки, що діють між рівнями. 
Рівень пристрою включає фізичний і канальний рівні OSI. Рівень 
мережі виконує дві базові функції. Можливості мережі відносяться до 
взаємодії пристроїв і шлюзів. Транспортні можливості відносяться до 
транспорту інформації служб і додатків IoT, а також інформацією 
управління і контролю IoT. Грубо кажучи, ці можливості відповідають 
мережевого і транспортного рівнів OSI. 

Рівень підтримки послуг і підтримки додатків надає можливості, 
які використовуються додатками. Багато різноманітні додатки можуть 
використовувати загальні можливості підтримки. До прикладів 
належать спільне опрацювання даних і управління БД. Спеціалізовані 
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можливості підтримки – це конкретні можливості, які призначені для 
задоволення потреб конкретного підмножини додатків IoT. 

Рівень додатків складається з усіх додатків, взаємодіючих з IoT-
пристроями. 

Рівень можливостей управління охоплює традиційні функції 
управління мережею, тобто управління несправностями, управління 
конфігурацією, управління обліком, управління показниками роботи і 
управління безпекою. 

Всесвітній форум IoT (IoT World Forum, IWF), що об'єднує 
представників бізнесу, державних структур та вузівської науки з метою 
просування IoT на ринок та його Комітет з архітектури, з лідерів 
індустрії, включаючи IBM, Intel і Cisco, в жовтні 2014 опублікував 
еталонну модель IoT.  

Ця еталонна модель є корисним доповненням до моделі МСЕ-Т. 
Документи МСЕ-Т роблять наголос на рівнях пристроїв та шлюзу. В 
Рекомендації Y.2060 найбільше уваги приділяють визначенню 
концепції для підтримки розробки стандартів взаємодії з пристроями 
IoT.  

З іншої сторони, IWF стурбований більш масштабним питанням 
розробки додатків, проміжного програмного забезпечення і функцій 
підтримки для корпоративного Інтернету речей. Запропонована 
семирівнева модель зображена на рисунку. 

Документальний опис моделі IWF, опублікований Cisco, вказує, 
що розроблена модель відрізняється наступними характеристиками: 

– спрощує: допомагає розбити складні системи на частини так, 
щоб кожна з цих частин стала більш зрозумілою; 

– прояснює: надає додаткові відомості для точної ідентифікації 
рівнів IoT і вироблення загальної термінології; 

– ідентифікує: ідентифікує аспекти, в яких ті чи інші типи 
обробки оптимізовані в різних частинах системи; 

– стандартизує: є перший крок до того, щоб постачальники 
могли створювати продукти IoT, здатні взаємодіяти один з одним; 

– організовує: робить IoT реальним і доступним, а не просто 
абстрактною концепцією. 

IWF вважає еталонну модель IoT прийнятною в галузі базовою 
структурою, спрямованою на стандартизацію концепцій і термінології, 
пов'язаних з IoT. Модель IWF визначає необхідний функціонал і 
проблеми, які потрібно вирішити до того, як галузь зможе реалізувати 
цінність IoT.  

Ця модель корисна як для постачальників, що розробляють 
функціональні елементи всередині моделі, так і для замовників, 
допомагаючи їм виробити свої вимоги і оцінювати пропозиції 
постачальників. 

Отже, як показав проведений аналіз, IoT платформи 
допомагають спростити процеси розробки, підключення, управління, 
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що дозволяє поліпшити взаємодію з клієнтами, підвищити 
ефективність операцій і створювати нові бізнес-моделі.  

Метою IOT платформ Інтернету речей є спрощення розвитку 
IOT-додатків і служб і їх діяльності за допомогою надання 
визначеного функціоналу, який зазвичай потрібно для їх реалізації. 

Замість того, щоб розробляти необхідні компоненти системи з 
нуля, розробники і постачальники послуг мають можливість 
спиратися на ряд перевірених напрацювань, що істотно скорочує цикл 
розробки і час виходу на ринок. Так як ці будівельні блоки мають 
загальні і повторювані додатки і сервіси, це сприяє економії часу і 
грошей і скорочує загальні витрати на доставку і реалізацію IOT-
рішень. 

IоT-платформи можуть запропонувати набір функціональних 
компонентів. Платформи для пристроїв Інтернету речей можна 
охарактеризувати як прошарок, яка знаходиться між IоT-пристроями, 
розташованими на кордоні мережі і IоT-додатками і службами, які 
побудовані на ньому.  

IoT-платформа – це програмне забезпечення системи інтернету 
речей для підключення кінцевих пристроїв (датчиків, сенсорів, 
контролерів і т.д.) до хмари і віддаленого доступу до них. Метою IoT-
платформи є забезпечення безшовної інтеграції різних апаратних 
засобів за допомогою спеціальних інтерфейсів, протоколів зв'язку, 
мережевих топологій, а також засобів зберігання, обробки та 
інтелектуального аналізу даних. 

Виділяють наступні 8 обов'язкових компонентів повноцінної IoT-
платформи: 

– зв'язок і нормалізація (Connectivity & normalization) – зведення 
різних протоколів і форматів даних в один програмний інтерфейс, 
який гарантує точну передачу інформації і взаємодія з усіма 
кінцевими пристроями; 

– управління пристроями (Device management) – забезпечення 
коректної та безперебійної роботи кінцевих пристроїв, їх конфігурація 
і оновлення програмних додатків на них і прикордонних шлюзах; 

– база даних (Database) – забезпечення, що масштабується і 
надійного зберігання інформації; 

– обробка та управління діями (Processing & action management) 
– моніторинг поточного та прогнозування майбутнього стану 
технологічного обладнання на підставі даних з кінцевих пристроїв, які 
на ньому встановлені, а також вироблення команд для зміни станів 
обладнання і передача цих сигналів на виконавчий пристрій; 

– аналітика (Analytics) – інтеграція і кластеризація даних, а 
також прогнозування значень шуканих параметрів, в т.ч. з 
використанням методів машинного навчання (Machine Learning); 
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– візуалізація (Visualization) – наочне уявлення зібраної, 
обробленої та проаналізованої інформації у вигляді графіків, діаграм, 
таблиць і інших зрозумілих уявлень; 

– додаткові інструменти (Additional tools) – кошти, які 
дозволяють розробникам ПО і DevOps-інженерам розширити 
функціональні можливості платформи Internet of Things за допомогою 
графічного інтерфейсу і програмування; 

– зовнішні інтерфейси (External interfaces) – API, SDK і шлюзи 
для інтеграції з іншими сервісами, системами і платформами. 

Отже, з урахуванням проведеного аналізу побудови основних 
складових Інтернету речей було промодельовано процес створення 
відповідного пристрою з використанням хмарного сервісу ІоТ та 
відповідної платформи. 

Було обрано хмарний сервіс InitialState за адресою 
http://initialstate.com. Це платформа Інтернету речей для потокової 
передачі і візуалізації даних. Платформа надає функції дистанційного 
моніторингу, використання інтерактивних інформаційних панелей в 
режимі реального часу, спільного використання даних, і все це без 
необхідності використовувати ПК і зовнішнє програмне забезпечення.  

Дана платформа, призначена для моніторингу, тестування і 
потокової передачі даних, що конфігурується користувачем Інтернету 
речей в режимі реального часу.  

Інформаційна панель сумісна з багатьма апаратними 
платформами для побудови ІоТ, у тому числі і на базі 
мікроконтролерів фірми Espressif типу ESP8266 та ESP32, що 
забезпечує оцінку процесів, візуалізацію та аналіз даних. 

Основу платформи InitialState складають дашборди (Dash 
Boards), в які надсилаються дані для зберігання і візуалізації.  

Кожен дашборди включає 16 полів для будь-якого типу даних. Як 
тільки отримано дані з пристрою, відповідно до параметрів реєстрації 
в InitialState, вони відразу візуалізуються, їх можна обробляти і 
отримувати до них доступ. Канали підтримують JSON, XML і CSV 
формати даних. Дані відправляються в InitialState HTTP POST 
запитом. 

Для моделювання роботи пристрою Інтернету речей було 
застосовано готове рішення на основі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP8266, розрядністю 32 біт з вбудованими 
засобами для функціонування у мережах Wi-Fi.  

Використано промисловий модуль Witty Cloud на чипі ESP-12F. 
Плата Witty Cloud має зменшені розміри і використовує модуль ESP-
12F замість ESP-12E. Модуль Witty Cloud – відмінне рішення для 
використання в Інтернеті речей, системах віддаленого контролю або 
керування і т.д. Плата пропонує кілька варіантів роботи з Wi-Fi 
мережами, в тому числі може виступати і як клієнт Wi-Fi мережі, і 
створювати точку доступу. 
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Даний пристрій виконує наступні функції:  
– зчитування інформації з датчика освітлення;  
– здійснює попередню обробку і підготовку даних;  
– підєднується до хмарного серверу InitialState, використовуючи 

надані токени для доступу і забезпечення конфіденційності і безпеки 
з’єднання;  

– надсилає дані у відповідності до протоколу безпроводової 
мережі.  

Для спрощення розробки коду програми використано 
середовище Genuino/Arduino.  

Для швидкого початку роботи з InitialState необхідно виконати 
наступні кроки: 

– зареєструвати новий InitialState аккаунт на сторінці 
https://app.initialstate.com/; 

– перейти на сторінку керування і створити новий потік (Stream 
Bucket), натиснувши Create Stream Bucket. 

– у параметрах Settings, отримати значення параметрів Name, 
Bucket Key, Access Key, API Endpoint. 

Потім можна вибрати відповідний приклад, яких на сайті досить 
багато і вибрати пристрій Інтернету речей. 

Слід встановити бібліотеку підтримки InitialState для Arduino 
[22]. А потім, можна вибрати приклад відповідно до застосованого 
апаратного забезпечення обраного пристрою Інтернету речей. 

У тексті програми вибраного прикладу слід вказати всі 
попередньо обрані параметри (Name, Bucket Key, Access Key, API 
Endpoint) та параметри локальної точки доступу до мережі Інтернет. 

Після цього слід скомпілювати код і завантажити його у пристрій 
за допомогою середовища Arduino. 

Після програмування пристрій починає надсилати дані у 
хмарний сервіс InitialState, яких зразу їх візуалізує. InitialState 
пропонує різноманітні форми і вікна для налаштування візуалізації. 
При цьому не потрібно інсталювати будь-які компоненти на власному 
комп'ютері, оскільки всі обчислення робляться в хмарі. Інтерфейс 
забезпечується за допомогою звичайного браузера. 

Отже, проведений аналіз підходів до побудови основних 
складових Інтернету речей дозволив систематизувати вимоги та 
шляхи до практичної побудови систем. На основі виконаного аналізу 
обрано платформу Інтернету речей InitialState і практично реалізовано 
пристрій Інтернету речей, який взаємодіє з обраною платформою і 
забезпечую повну функціональність та використання надаваних 
сервісів.  

Як практично продемонстровано для побудови пристрою 
Інтернету речей достатньо мікроконтролера з підтримкою стандарту 
IEEE 802.11 (Wi-Fi).  
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Аналіз показує, що всі платформи Інтернету речей сьогодні 
надають програмні засоби у вигляді бібліотек або прикладних 
інтерфейсів програмування (АРІ), що забезпечує можливість 
оперативного створення пристроїв Інтернету речей, передачу 
параметрів у хмарні сервіси для обробки, зберігання та аналізу.  
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Дослідження побудови безпроводових пристроїв оцінки 
якості повітря у робочих приміщеннях 

 
Як показує аналіз, комфортний мікроклімат в приміщенні 

важливий і в домашній обстановці, і в місцях великого скупчення 
людей (офіс, школа, дитячий садок).  

Коли говорять про мікроклімат в приміщенні, в першу чергу 
мають на увазі температуру і вологість повітря. Однак для оцінки 
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комфортності перебування цього недостатньо. Потрібно ще мати 
уявлення про якість цього повітря. 

Фізичний стан і настрій безпосередньо визначає концентрація 
CO2 в повітрі. При нормальному рівні вуглекислого газу люди 
відчувають себе бадьоро і комфортно. Надлишок вуглекислого газу в 
повітрі призводить до погіршення самопочуття і синдрому хронічної 
втоми. Найчастіше перераховані симптоми викликані поганим 
кліматом в приміщенні – підвищенням рівня вуглекислого газу в 
повітрі. І саме датчик якості повітря підкаже, коли пора провітрити 
приміщення. Близько 30% будівель можуть бути причиною 
нездужання у людей, які в них проживають, йдеться в результатах 
досліджень медиків. Разом з тим, одним з найбільш поширених 
хімічних сполук, негативно впливають на екологію приміщень, є 
формальдегід.  

З іншої сторони, фрмальдегід сьогодні виконує дуже важливу 
роль в промисловості. Будматеріали, тканини, медикаменти, побутова 
хімія, навіть харчова промисловість сьогодні не можуть обійтися без 
формальдегіду. Однак, всі ці продукти і предмети ми приносимо 
додому, де в результаті випаровування з них формальдегіду, в будинку 
з'являються проблеми з екологією приміщень. Незважаючи на те, що 
в процентному співвідношенні кількості домішок мала, зміна їх 
концентрації може виявитися дуже неприємним і навіть небезпечним 
для людини. Якість повітря в офісних та побутових приміщеннях 
найчастіше пов'язують з вмістом CO2 і VOC. 

До органічних летючих речовин відносяться більше 5000 сполук. 
Значна частина здебільшого з них так чи інакше пов'язана з 
процесами життєдіяльності людини. Наприклад, при диханні людина 
виділяє етанол, ацетон, ізопрен тощо, а при потінні деканаль, 
нонаналь. Таким чином, навіть присутність людини в замкнутому 
приміщенні призводить до «забруднення» повітря і необхідності 
провітрювання. Якщо цього не робити, то можна зіткнутися з такими 
неприємними наслідками як запаморочення, головний біль, 
сльозливість тощо. На жаль, оцінка концентрації VOC в повітрі 
утруднена. 

Отже, важливість дослідження побудови безпроводових 
пристроїв оцінки якості повітря у робочих приміщеннях слід вважати 
надзвичайно актуальним. З іншої сторони, розвиток сучасної 
елементної бази, розвиток MEMC датчиків дозволяє створити 
відповідний пристрій з мінімальними затратами. МЕМС-датчики 
здатні розпізнавати і оцінювати зміст в повітрі не тільки CO2, але і 
VOC. 

МЕМС-датчики здатні розпізнавати і оцінювати зміст в повітрі 
не тільки CO2, але і VOC. Діапазон вимірювання CO2 становить 450 – 
2000 ppm (мільйонні частки), для VOC 125 – 600 ppb (мільярдні 
частки). Такої чутливості буде досить для автоматизації системи 
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вентиляції, яка буде реагувати навіть на невеликі зміни в складі 
повітря і автоматично оновлювати «атмосферу» в приміщенні. 

Вбудований сенсор SGP30 підтримує кілька режимів 
вимірювання, які були оптимізовані для споживання малої потужності 
під час активного вимірювання датчика і режиму очікування, 
продовжуючи термін служби батареї в портативних пристроях, і його 
використано у розробці. 

Проведений аналіз показав, що найбільш прийнятною за 
ціновими характеристиками сьогодні для побудови різноманітних 
датчиків є використання платформи Arduino у поєднанні з модулем 
ESP8266. Для створення пристрою застосовано модулі промислового 
виробництва, а саме:  

– модуль на процесорі ESP8266 з вбудованим модулем живлення 
3.3 В та керуванням зарядом акумулятора; 

– кола для підключення цифрового датчика оцінки якості 
повітря SGP30.    

Макет датчика було реалізовано шляхом використання готових 
промислових модулів, а саме WeMos D1 mini на чипе ESP-12F 
ESP8266. Перевагою вказаного модуля є наявність спеціалізованої 
мікросхеми, що забезпечує функціонування інтерфейсу USB-RS-232. 
Це спрощує розробку. Далі використано контролер заряду 
акумулятора Wemos® Battery Shield V1.2.0 For Wemos D1 Mini Single 
Lithium Battery Charging & Boost Module 

Датчик якості повітря в приміщеннях на SGP30 типу CJMCU-
30V1 Multi-pixel GAS Sensor Indoor Air Measurement TVOC / CO2 SGP30 
Air Tester Module  представляє модуль цифрового газового датчика, 
який визначає широкий діапазон загальних летючих органічних 
сполук (TVOC), включаючи еквівалентні рівні діоксиду вуглецю (CO2). 
Цей датчик призначений для контролю якості повітря всередині 
приміщень. Модуль з датчиком виготовлений таким чином, щоб 
можна використовувати його як звичайний пристрій I2C. 

Вбудований сенсор SGP30 підтримує кілька режимів 
вимірювання, які були оптимізовані для споживання малої потужності 
під час активного вимірювання датчика і режиму очікування, 
продовжуючи термін служби батареї в портативних пристроях. Для 
зручності роботи на платі виведені всі необхідні для роботи датчика 
SGP30 виводи, а також додаткові контакти. 

Для мікроконтролера була розроблена мікропрограма мовою 
С++, яка забезпечує  кілька режимів роботи датчика у мережі з 
підтримкою протоколів TCP та UDP та з різними періодами передачі 
даних на сервер. Використано ряд бібліотек з відкритим вихідним 
кодом для програмування. При написанні програми 
використовувалися бібліотеки Arduino: 
SparkFun_SGP30_Arduino_Library.h – взаємодія з SGP30 (протокол 
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I2C) від SparkFun, ESP8266WiFi.h – підтримки процесора ESP8266 для 
середовища Arduino, WiFiUdp.h – для роботи з протоколом UDP. 

Алгоритм функціонування наступний.  
На початку відбувається переключення мікроконтролера у 

режим роботи з точкою доступу безпроводової мережі. Далі 
відбувається визначення назви та паролю. Потім відбувається 
ініціалізація зв’язку за протоколом UDP або TCP, відповідно до вимог, 
вказується кількість байт для пересилання, далі виконується власне 
передача даних і у кінці, після отримання сигналу готовності, 
закривається з’єднання. 

Платформа ThingSpeak дозволяє збирати і зберігати інформацію 
в хмарі. Вона забезпечує інтерфейс, що дає можливість аналізувати і 
візуалізувати інформацію в MATLAB. Основа платформи ThingSpeak – 
канали, в які користувачі надсилають інформацію для зберігання і 
візуалізації. Кожен канал містить, крім імені та опису, вісім полів для 
інформації будь-якого типу, три поля для географічних координат 
(широта, довгота, висота), поле для посилання на сайт, де 
використовується зберігається інформація, посилання на канал в 
YouTube. Зареєструвавши канал в ThingSpeak, туди відразу ж можна 
відправляти інформацію, обробляти її і отримувати до неї доступ. 
Канали можуть працювати з інформацією в форматах JSON, XMLі 
CSV. 

Для проведення тестування було проведено моделювання 
процесів вимірювання та надсилання даних вимірювання, які збирає 
система на сайт www.thingspeak.com. Застосування сайту забезпечує 
можливість аналізувати процес роботи мережі збору технологічних 
даних у реальних умовах.  

Сервіс сайту дозволяє зберігати накопичені дані та відображати 
їх у вигляді графіків та діаграм. Вікно сайту з графіком даних по 
вимірюваних параметрах забруднення показано на рисунку.  

Для передачі даних у мережі було застосовано протокол 
нижнього рівня TCP за допомогою якого здійснюється встановлення 
сесії передачі даних з макету засобу та веб-сайт, керування передачею 
даних і завершення сесії, а для взаємодії  з сайтом – протокол вищого 
рівня HTTP, який використовується для формування API запитів. 

Також, було проведено тестування роботи пристрою оцінки 
якості повітря у робочих приміщеннях. Результати  його наведено на 
рисунках. 

На рисунках вгорі показано стан якості повітря на протязі 
робочого дня у приміщенні. Видно поступове зростання забруднення 
повітря і його зменшення після провітрювання приміщення. При 
цьому значення знаходяться у допустимих межах 500 – 800 одиниць. 

Проведено експеримент з оцінки якості повітря при застосуванні 
контейнера для речей з неякісного матеріалу з високим вмістом 
забруднюючих речовин. Датчик поміщався у цей контейнер і відразу 
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детектував наявність шкідливих речовин. Видно різке зростання 
забруднення повітря до критичних значень і його зменшення після 
переміщення датчика з контейнера. При цьому значення знаходяться 
у 6000 – 12 000 одиниць, що є надзвичайно шкідливим показником. 

Отже, практично продемонстровано можливість використання 
мікроконтролера ESP8266 фірми Espressif та промислового модуля 
SGP30 фірми Sensirion для створення безпроводових пристроїв оцінки 
якості повітря у робочих приміщеннях. Такий підбір складових 
побудови пристрою є цілком виправданим, що підтвердило практичне 
дослідження експлуатаційних параметрів. Забезпечується низька 
вартість розробки, а застосування для роботи у безпроводовій мережі 
вказаного мікроконтролера є виправданим і доцільним. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
1. Рошан П., Лиэри Дж. Основы построения беспроводных 

локальных сетей стандарта 802.11 – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2004. — 304 с. 

2. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. 
Телекомунікаційні та  інформаційні мережі: навчальний посібник – 
Київ: Самміт-Книга, 2010.– 708с. 

3. Гостєв В.І., Ткаленко О.М. Мережні технології. – Київ, 2009 
– 83с.  

4. Никитюк Л.А., Шерепа И.В. Телекоммуникационные 
иинформационные сети: Навч. Посібник/за редакцією 
М.В.Захарченка. – Одеса: УДАЗ ім. О.С. Попова, 2000.– 112с. 

5. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. 
Пасічник. «Комп'ютерні мережі: [навчальний посібник]» — Львів: 
Магнолія-2006, 2013. – 120с. 

6. Cкляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и 
практическое применение. 2-е издание.: Пер с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс». 2003, 1104 с. 

7. Навчальний курс «Вдихніть різницю», категорії «Догляд за 
повітрям».  [електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://www.slideshare.net/ Philipsacademy/ss-81800921 

8. Семь основных признаков, указывающих на необходимость 
провести химический анализ воздуха в квартире на определение 
формальдегида. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://labprice.ua/ru/stati/stati-o-tovarah-i-uslugah/7-osnovnyih-
priznakov-ukazyivayushhih-na-neobhodimost-provesti-himicheskiy-analiz-
vozduha-v-kvartire-na-opredelenie-formaldegida/ 

9. Чистый воздух в квартире. [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://iceoom.com.ua/blog/chustuy-vozduh/  

10. Датчик качества воздуха в помещениях на SGP30 от 
SparkFun. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

28 

https://arduino.ua/prod2885-datchik-kachestva-vozdyha-v-
pomeshheniyah-na-SGP30-ot-sparkfun 

11. Wi-Fi модули ESP8266. [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=55
26:wi-fi--esp8266--avr-&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=64 

12. Overview of TVOC and Indoor Air Quality. [електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.renesas.com/us/en/document/whp/overview-tvoc-and-
indoor-air-quality 

13. SGP30 Gas Sensor Solution. [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://ams.com/SGP30 

14. Arduino library for the SGP30 gas sensor for monitoring indoor 
air quality. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://github.com/maarten-pennings/SGP30  

15. Lviv SGP30. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://thingspeak.com/channels/915358 

16. WeMos D1 mini на чипе ESP-12F ESP8266. [електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://artificer.com.ua/product/wemos-d1-
mini-na-chipe-esp-12f-esp8266 

17. Wemos® Battery Shield V1.2.0 For Wemos D1 Mini Single 
Lithium Battery Charging & Boost Module. [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.banggood.com/3pcs-Wemos-Battery-Shield-
V1_2_0-For-Wemos-D1-Mini-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-
Module-p-1293010.html 

18. CJMCU-30V1 Multi-pixel GAS Sensor Indoor Air Measurement 
TVOC/eCO2 SGP30 Air Tester Module. [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.banggood.com/CJMCU-30V1-Multi-pixel-GAS-
Sensor-Indoor-Air-Measurement-TVOC-or-eCO2-SGP30-Air-Tester-
Module-p-1681034.html 

 
 

 
УДК 681.5 

Хомко Тетяна Ігорівна  
студ. Львівський ННЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова 

Романюк Анатолій Володимирович 
к.т.н., ст.викл. каф. ТКС ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 
Дослідження процесу побудови мережевого пристрою 

візуалізації на основі електронних чорнил 
 
Як відомо, технологічний процес характеризується необхідністю 

вимірювання різноманітних технологічних показників. Аналіз змін 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

29 

дистанційно виміряних параметрів цього процесу дозволяє персоналу 
приймати обгрунтовані рішення з керування вказаним процесом.  

Технологічні процеси пов’язані з необхідністю оперативного 
вимірювання різноманітних технологічних параметрів з 
використанням спеціальних систем вводу інформації з датчиків.  Для 
отримання інформації сьогодні практично всі підприємства чи 
виробничі структури оснащуються спеціалізованими системами збору 
та обробки технологічної інформації, які отримують дані з датчиків, 
розташованих у відповідальних точках технологічного виробничого 
процесу.  

Інформація з датчиків через канали передачі інформації, які, в 
основному, побудовані з використанням безпроводових технологій 
типу Wi-Fi надходить на системи обробки інформації, у хмарні сервіси 
та безпосередньо на пристрої відображення. 

Проведений аналіз показує, що безумовною перевагою таких 
безпроводових мереж на виробництві є оперативність розгортання і 
нереналаштування при необхідності; достатня дальність зв’язку; 
доступність та поширеність обладнання і його сумісність; невисока 
вартість. 

Однак, як показує проведений аналіз, сьогодні на ринку 
практично відсутні малогабаритні засоби для оперативного 
відображення технологічних параметрів, які часто необхідно 
розміщувати поблизу робочого місця і переносити з місця на місце у 
межах робочої зони.  

З одної сторони сьогодні у наявності є різноманітні комп’ютери, 
планшети і навіть мобільні телефони, оснащені високоякісними 
дисплеями. Однак їх основним недоліком є прив’язка до джерел 
живлення, а мобільний телефон сьогодні не зможе повноцінно 
відображати інформацію навіть на протязі повного дня.  

Отже слід шукати шляхи до побудови та розробки інших 
пристроїв для оперативного відображення та моніторингу 
технологічних процесів наприклад, на виробництві, при цьому 
забезпечивши достатній функціоналу та низьку вартість створюваного 
пристрою.   

Важливим елементом для відтворення інформації є дисплей, що 
забезпечує інтерфейс зв’язку для споживача інформації – людини. Як 
показує аналіз, дисплей  відноситься до основних пристроїв 
візуалізації, без якого неможлива ефективна робота.  

Причому, історія комп'ютерів нерозривно пов'язана з 
удосконаленням дисплеїв. А якщо говорити про низку широко 
поширених сьогодні портативних електронних пристроїв, таких як 
мобільні телефони, КПК, цифрові фотокамери і портативні 
медіаплеєри, то їх поява і розвиток взагалі неможливо собі уявити без 
компактних, легких і економічних дисплеїв. 
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Проведений аналіз переваг і недоліків сучасних технологій 
побудови дисплеїв показано у таблиці. 

Серед вказаних технологій доволі перспективною є побудова 
дисплеїв на основі «електронних чорнил». 

Електролюмінесцентні індикатори використовують світіння 
деяких речовин під впливом електричного поля. Аноди виконуються у 
вигляді знакосинтезуючих сегментів, покритих люмінофором. При 
зіткненні з поверхнею анодів електрони викликають світіння 
люмінофора необхідного кольору. На кожен анод окремо подається 
напруга живлення. Дозволяють отримати велику кількість елементів і 
знаків різних кольорів і високої яскравості. 

Електронно-променеві дисплеї засновані на світінні люмінофора 
при бомбардуванні його електронами. Найпоширенішими 
представниками електронно-променевих приладів є 
електроннопроменеві трубки (ЕПТ). Газорозрядні прилади – 
використовується світіння газу при електричному розряді. Сьогодні 
газорозрядні прилади застосовуються для виготовлення плазмових 
панелей. Плазмова панель – це матриця комірок, укладена між двома 
стеклами.  

Напівпровідникові індикатори – принцип дії заснований на 
випромінюванні квантів світла в області p-n-переходу, до якого 
прикладено напругу. Розрізняють: 

– дискретні (точкові) напівпровідникові індикатори – 
світлодіоди; 

– знакові індикатори – для відображення цифр і букв; 
– світлодіодні матриці. 
Світлодіодні матриці (модулі) – певна кількість світлодіодів, 

виконаних у вигляді закінченого блоку і мають схему управління. 
Матриці використовуються для виготовлення світлодіодних екранів 
(LED дисплеї).  

Рідкокристалічні індикатори (РКІ) – засновані на зміні оптичних 
властивостей рідких кристалів під впливом електричного поля.  
OLED-дисплей складається з декількох дуже тонких органічних плівок 
між двома провідниками. Подача невеликої напруги на ці провідники 
2-8 В змушує дисплей випромінювати світло і, як наслідок, показувати 
зображення.  

Електронні чорнила, або електронний папір – уе технологія 
відображення інформації, розроблена для імітації звичайної друку на 
папері і заснована на явищі електрофорезу. На відміну від 
традиційних плоских рідкокристалічних дисплеїв, в яких 
використовується просвіт матриці для формування зображення, 
електронний папір формує зображення у відбитому світлі як 
звичайний папір і може зберігати зображення тексту і графіки 
протягом досить тривалого часу, не споживаючи при цьому 
електричної енергії і витрачаючи її тільки на зміну зображення.  
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Шар мікрокапсул розташований між двома рядами взаємно 
перпендикулярних гнучких електродів (зверху – прозорих, знизу – 
непрозорих), що утворюють адресну сітку. При подачі напруги на два 
взаємно перпендикулярних електрода в точці їх перетину виникає 
електричне поле, під дією якого в розташованій між ними 
мікрокапсули групуються пігментні частинки.  

Частинки з одним зарядом збираються в верхній частині 
мікрокапсули, а з протилежним – в нижній. Для того щоб поміняти 
колір точки екрана з білого на чорний або навпаки, досить змінити 
полярність напруги, поданого на відповідну пару електродів.  

Таким чином, піксель екрану, що відповідає даній мікрокапсули, 
забарвиться в чорний або в білий колір; при цьому пігментні 
частинки, що згрупувалися у верхній частині мікрокапсули, 
приховають від спостерігача всі частинки, зосереджені в її нижній 
частині. Основними недоліками дисплеїв на базі електронного 
чорнила є великий час перемикання пікселів (0,5-1 с) і обмежена 
кількість відтворюваних відтінків (серійно випускаються модулі 
дозволяють відображати 4 або 16 відтінків сірого). 

Однак, для створення пристрою необхідна його основа – 
мікроконтролер. 

Такий пристрій повинен отримувати інформацію, наприклад, з 
датчиків або з серверів в Інтернет, відображати її у місцях 
диспетчерського персоналу для візуалізації даних. При цьому, усі 
пристрої побудовані з використанням спеціалізованого 
мікроконтролера ESP32 і ідентичні за складом апаратних засобів і 
використаного екрану на основі електронних чорнил. Змінним буде 
тільки програмне забезпечення, яке визначає функціональність 
пристрою.  

При цьому, спеціалізований хмарний сервер з даними для 
відображення може бути під’єднаний до локальної мережі 
підприємства, або знаходитися у мережі Інтернет.  

Проведений аналіз ринку наявних спеціалізованих 
мікроконтролерів показав, що придатним для цього є спеціалізований 
мікроконтролер ESP32, що випускається фірмою Espressif. При цьому, 
його перевагою є забезпечення повної підтримки всіх функцій Wi-Fi і 
відповідних рівнів моделі OSI. Мікроконтролер має вбудований 32 
бітний процесор та пам’ять для обробки та зберігання даних. Суттєвою 
перевагою є те, що на його основі випускаються промислові модулі.   

Серед переліку є модуль LILYGO® TTGO T5 V2.0 WiFi Wireless 
Module bluetooth Base ESP-32 ESP32 2.13 e-Paper Display Development 
Board. Його головною па перевагою поряд з наявністю 
мікроконтролера ESP32 є вбудований мікродисплей електронних 
чорнил та контролер живлення від акумулятора. 

Тобто, аналіз показує, що виробником пропонується практично 
готове рішення, а його функціональність забезпечується споживачем, 
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який створює необхідне програмне забезпечення, яке реалізує 
заданий алгоритм роботи пристрою.   

Для розробки було мікропрограми було застосовано середовище 
розробки Arduino. Оскільки обрано для створення пристрою 
мікроконтролер ESP32 слід встановити відповідні бібліотеки з 
підтримкою обладнання і ресурсів цього мікроконтролера. Для роботи 
та створення програм для дисплея на основі електронних чорнил 
використовується відповідна бібліотека GxEPD. За її допомогою 
здійснюється ініціалізація мікросхеми, підготовка та передачі і 
прийняття даних. За допомогою цієї бібліотеки забезпечується 
функціонування мікродисплея.  

Алгоритм роботи пристрою наступний. 
На початку роботи мережевого пристрою візуалізації на основі 

електронних чорнил відбувається ініціалізація мікродисплею та 
відбувається переключення мікроконтролера ESP32 у режим роботи з 
точкою доступу безпровідної мережі Wi-Fi.  

Кількість точок дисплею на основі електронних чорнил складає 
250 на 128 точок. Для відображення можна задати місце розміщення 
даних на дисплеї та кількість одночасно висвітлюваних даних, як це 
показано на рисунку.  

Далі по алгоритму відбувається процедура зчитування біжучого 
часу і дати з NTP сервера у мережі і Інтернет індикації часу на екрані. 

Далі по алгоритму відбувається ініціалізація зв’язку та 
отримання даних за протоколом TCP для відображення на дисплеї. 
Зчитування даних для відображення відбувається з мережевого 
серверу dweet.io.  

При цьому, навіть без подачі живлення і керуючих сигналів 
зображення на екрані дисплею на базі електронних чорнил 
зберігається до наступного сеансу активності пристрою.  

Після виконання всіх операцій відповідно до алгоритму 
відбувається переведення мікроконтролера ESP32 у сплячий режим 
для економії заряду акумулятора. Як показав подальший аналіз у 
режимі щогодинного оновлення інформації розроблений пристрій 
може функціонувати до тижня.  

На основі вказаного пристрою можливе створення цілої їх 
мережі. Їх функціональність буде визначати програмне забезпечення. 
Наявність автономного живлення і малих габаритів забезпечує їх 
встановлення у довільних місцях, зручних для диспетчера чи 
оператора і забезпечує постійне відображення необхідних параметрів. 
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Аналіз функціонування пристроїв у мережах 5G 
 
За останні кілька десятиліть наш світ став свідком еволюції 

мобільних даних, системи зв'язку від самого першого покоління 
мереж зв'язку до мережі другого, третього та четвертого поколінь. 

Введення в дію бездротової технології четвертого покоління (4G) 
забезпечило вкрай необхідну платформу для переходу до більш 
високих швидкостей передачі даних та надійних стандартів зв'язку. 

 Тому провівши прогноз зростання  мобільного трафіку за остані 
роки спостерігаємо прогноз глобального  зростання мобільного 
трафіку даних. Порівняно з 2015 роком, глобальний мобільний трафік 
даних зріс на 727%  більше вже на 2020 рік. 

Через цю безпрецедентну і невпинну  кількісті підключених 
користувачів і мережевих пристроїв, передбачається  необхідність 
створення стільникової мережі наступного покоління для підтримки 
величезної кількості одночасно підключених користувачів та 
пристроїв за допомогою доступу до численних служб та програм, 
забезпечивши якісну мережу, з покращеною швидкістю передачі 
даних, більшою ємністю, меншими наскрізними затримками, 
покращеною спектральною ефективністю та нижчою кількістю 
спожитої енергії. 

D2D – (Пристрій до Пристрою) відноситься до радіотехнології, 
яка дозволяє пристроям здійснювати прямий зв'язок між собою, тобто 
без маршрутизації шляхів передачі даних через мережеву 
інфраструктуру.  

За допомогою D2D кінцеві користувачі зможуть скористатися 
низкою послуг наприклад: соціальні програми, спричинені 
близькістю користувачів доприкладу: Заходите Ви в сепермаркет і Вам 
приходить на телефон сповіщення про знижки на ту чи іншу 
продукцію, локальний обмін інформацією, інтелектуальне 
спілкування між транспортними засобами, також  можуть бути 
доступні послуги  які в іншому випадку неможливі, наприклад,  
обізнаність про близькість, підтримка    громадської безпеки - це ще 
один сценарій, коли зв'язок D2D може бути застосований.  Це 
дозволить  органам надзвичайних ситуацій, таких як поліція, 
пожежники та надзвичайні служби, медичні послуги  забезпечити 
локальне підключення принаймні в випадки, коли 
радіоінфраструктура пошкоджена. D2D-зв'язок також може 
використовуватися в часи стихійного лиха, такого при землетрусах, 
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для створення аварійного зв'язку мережі, яка тимчасово замінює 
пошкоджену мережу зв'язку та Інтернет інфраструктуру для 
критичного спілкування  

Також D2D  дозволить користувачам відчути переваги з точки 
зору меншої затримки зв'язку, збільшення швидкості передачі даних 
та зменшення споживання енергії.  

Впровадження D2D технології у стандарт 5G забезпечить 
користувальницькому обладнанню (UE) в безпосередній близькості 
спілкуватися за допомогою прямої лінії зв'язку. Це є великим плюсом, 
тому що замість того, щоб  радіосигнал проходив весь шлях через 
базову станцію (BS) або основну мережу, він проходить напряму тим 
самим зробивши мережу більш гнучкою з точки зору вивантаження 
трафіку з базової мережі, збільшивши спектральну ефективність та 
значно зменшивши затримки та енергоспоживання. Крім того, 
оператори можуть скористатися перевагами D2D для мережевого 
трафіку,  розвантаживши мережу в перевантажених місцевих районах, 
таких як великий торговий центр, стадіон або кампус. 

Також зменшивши  енергію та вартість за біт тим самим 
збільшується швидкість передачі даних що дає багато можливостей: 

–  дозволить сайтам  завантажуватися швидше; 
– відео перестане гальмувати; 
–        розмови в Skype або FaceTime стануть більш комфортні;  
охоплення більшої кількості пристроїв  одночасно. 
Повторне використання стільникової частоти  за допомогою 

зв’язку D2D  показано управління перешкодами що є основною 
проблемою у зв'язку D2D. Пристроям, що працюють на рівні 
пристроїв, може бути дозволено повторно використовувати спектр 
рівня макроклітин для оптимізації використання ресурсів та 
поліпшення спектра ефективність.  

Коли користувачі D2D та користувачі стільникового зв'язку 
мають однакові частоти, виникають перешкоди  між з'єднаннями D2D 
та стільниковими з'єднаннями. Підключення D2D може повторно 
використовувати стільникові частоти у режимі вихідної або вхідної 
лінії зв'язку з парою D2D.  

Тому запропоновано використовувати зв'язок D2D за проектом 
METIS, він фокусується на прямому зв'язку D2D  як основи 
стільникової мережі, де UE може спілкуватися  безпосередньо один з 
одним в режимі D2D або через BS в стільниковому режимі.   

Проект METIS розглянув питання проектування D2D-зв'язку, яка 
використовує повторну стільникову часту як на етапі виявлення 
пристрою, так і на етапі зв'язку D2D.  

Однак потрібно відзначити, що частоти вихідної лінії зв'язку 
перевантажені порівняно з вхідною лінією зв'язку, особливо для 
високо швидкісних передач даних. Таким чином, зв'язк D2D у 
стільниковій мережі більше ймовірно, буде створено з повторним 
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використанням ресурсів вхідної лінії зв'язку, а не вихідної. Коли пара 
D2D (Tx UE - Rx UE) та мобільне користувацьке обладнання (CUE) 
(UE1) використовують той самий блок фізичних ресурсів вихідної лінії 
зв'язку (PRB), це співіснування викликає внутрішньоклітинні 
перешкоди а також міжклітинні перешкоди між D2D і стільниковими 
зв'язками. 

D2D-аспект проекту METIS, спрямований на створення 
автономних енергоефективних, та масштабованих механізмів 
виявлених пристроєм з ефективним використанням ресурсів. Щоб 
уможливити співіснування D2D та стільникового зв'язку, технологія 
METIS D2D компоненти, спрямовані на зменшення перешкод за 
допомогою вибору режиму, ресурсу розподілу, контролю потужності 
та встановлення цільового значення SINR.  

Сценарії спілкування 3GPP, випуск 12 (ProSe) дозволяють  
побачити що з’язок D2D є універсальним і він може працювати в трьох 
сценаріях, а саме:   

– Сценарій D2D, що охоплює: У цьому випадку 
користувацьке обладнання (UE) у питання знаходиться в межах зони 
покриття eNB (s). 

–  Сценарій D2D поза покриттям: Цей сценарій вказує на те, 
що UE є розглядається поза зоною покриття eNB. 

–  Сценарій D2D з частковим покриттям: Цей сценарій 
відображає подію, коли деякі UE знаходяться в зоні покриття eNB (ів), 
тоді як деякі UE знаходяться за межами зони покриття eNB. 
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Клієнтоорієнтованість підприємства та його персоналу 

як фактор успішної діяльності в умовах ринку 
 
Сучасна концепція маркетингу орієнтована на узгодження в 

довгостроковій перспективі інтересів пред'явника попиту і пропозиції, 
а також інших зацікавлених сторін (stakeholders), що передбачає 
одним з факторів особливе урахування клієнтоорієнтованості 
підприємства та його персоналу задля успішної діяльності в умовах 
ринку  

У структурі споживчого ринку роль «атома» належить 
споживачу, тому динаміці чисельності реальних і потенційних 
споживачів маркетологи приділяють особливу увагу.  

Збільшення заможності споживачів, розвиток інформаційних 
технологій, насиченість ринку товарами та послугами, зростання 
тривалості життя зумовило необхідність в осмисленні відмінностей в 
поведінці і в мотивуючих факторах споживачів різних вікових 
категорій.  

«Рушієм» нашого часу є «міленіали», що народилися в період з 
1983 по 2003 рік, які, в переважній більшості, вже досягли повноліття. 
Саме ці люди першими «занурилися» в інтернет-спілкування і 
віртуальну реальність, саме вони створюватимуть «інтернет речей», 
здійснюватимуит автоматизацію і роботизацію робочих місць, 
розвиватимуть біотехнології і штучний інтелект.  

При цьому результатами їх досягнень будуть користуватися всі 
інші покоління, але мотиви їхньої поведінки, швидкість сприйняття 
нововведень і матеріальні можливості будуть різними. 

Сучасне зовнішнє середовище формує нестабільні умови для 
довгострокової стійкості і розвитку бізнесу та характеризується такими 
особливостями, як безперервне посилення конкуренції, динамічне 
насичення товарної пропозиції, трансформація «ринку продавця» в 
«ринок покупця», зниження ефективності традиційних 
маркетингових інструментів, складність і багатоаспектність 
зовнішнього середовища.  

Це змушує вчених і представників бізнесу шукати  механізми і 
інструменти адаптації до викликів зовнішнього середовища, 
використання яких дозволить зберегти стійкість корпорації і 
примножити фінансові результати діяльності в довгостроковій 
перспективі. 

Однак на практиці через різноманітну поточну діяльність 
корпорації багато керівників підрозділів забувають, що саме клієнт є 
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центральною фігурою обміну і головним джерелом прибутку в 
організації, а результуюча мета роботи всіх функціональних 
підрозділів корпорації полягає в формуванні споживчої цінності.  

Недооцінка важливості клієнтоорієнтованого підходу на всіх 
рівнях менеджменту часто є однією з причин відносно низької 
ефективності бізнесу. Цей взаємозв'язок сприяє формуванню 
розуміння бізнесменів та експертів, що головною запорукою 
ефективного довгострокового розвитку фірми, корпорації є 
вибудовування довгострокових партнерських взаємовідносин з 
клієнтами.  

Про популярність проблеми клієнтоорієнтованості можна 
зробити висновок по тому, що зростає попит бізнесу на впровадження 
CRM-продуктів (Customer Relationship Management – управління 
взаємовідносинами з клієнтами). Багато компаній поділяють ідею 
клієнтоорієнтованості, однак доводиться спостерігати таку ситуацію: 
компанія, що декларує головною цінністю клієнта, показує низький 
рівень сервісу і не демонструє  показники клієнтської лояльності. 

Одночасно є трудність у визначенні терміну 
«клієнтоорієнтованості». Залежно від цілей компанії під цим 
терміном можна розуміти і стимулювання споживання, і інвестиційні 
проекти, що вимагають системного підходу, що приносять відстрочені 
результати, і просто гасла керівництва.  

В рамках клієнтоорієнтованого стратегічного управління 
доцільно термін «клієнт» сформулювати наступним чином. Під 
клієнтом розуміються юридичні та / або фізичні особи, які отримують 
товари (послуги) компанії на оплатній основі, а саме – існуючі та / або 
потенційні торговельні посередники і кінцеві споживачі. Тільки для 
ринку послуг категорія «клієнт» ідентична категорії «споживач», 
оскільки послуги характеризуються властивістю «невіддільності» від 
виробника, внаслідок чого на даному ринку відсутні торгові 
посередники. 

Таким чином, клієнтоорієнтованість – не тільки орієнтованість 
на споживача. Клієнтоорієнтованість описує відносини між компанією 
і її клієнтами, а не тільки між компанією та її споживачами. Також 
потрібно відзначити, що спроби сформулювати визначення 
клієнтоорієнтованості, свідчать про те, що формування сутності 
даного поняття в науковому менеджменті знаходиться в початковій 
стадії розвитку. 

Отже, можна зробити висновок, що клієнтоорієнтованість – це 
концепція бізнесу, що включає комплекс заходів, спрямованих на 
задоволення і формування потреб клієнтів (споживачів і торгових 
посередників), що реалізується на всіх рівнях менеджменту у всіх 
функціональних підрозділах, орієнтована на інноваційний 
(проактивний) розвиток з метою досягнення стійкої конкурентної 
переваги. 
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Поняття клієнтоорієнтованості за своєю значимістю можна 
порівняти з поняттям конкурентоспроможності, враховуючи, що 
конкурентоспроможність має на увазі відповідність організації 
кон'юнктурі ринку в цілому, а клієнтоорієнтованість відображає 
ступінь відповідності підприємства очікуванням клієнтів (реальним і 
потенційним кінцевим споживачам і торговельним посередникам).  У 
зв'язку з цим доречно говорити про стратегічне управління 
орієнтованістю на клієнта, оскільки підприємство, яке керується 
інтересами клієнта в своїй діяльності, робить вибір на користь 
довгострокових відносин з клієнтом, часто відмовляючись від 
швидких вигод [5]. 

Такий підхід до аналізу сутності клієнтоорієнтованості 
передбачає виявлення її відмінних рис від концепції класичного 
маркетингу. Сучасне зовнішнє середовище вимагає  розширення і 
трансформації стратегічного маркетингу в клієнтоорієнтований 
стратегічний менеджмент. Передумовами цього розвитку є наступні 
виклики зовнішнього середовища. 

Отже, по-перше, створювати конкурентну перевагу продукту 
одними маркетинговими інструментами стає все важче. Створена 
перевага повинна бути значною, щоб клієнт його помітив.  

Сьогодні стає недостатнім створення «сприйманої» споживачем 
якості товару (послуги) тільки внаслідок маркетингових інструментів, 
що впливають на підсвідомість,  емоції і якості як категорії, під якою 
традиційно розуміють відповідність товару (послуги) нормативним 
вимогам і характеристикам. Нагадаємо, що під «сприйнятною» якістю 
в маркетингу розуміють якість товару (послуги) в свідомості 
споживачів. Вона може бути краще або гірше реальної якості.   

Під «реальною» якістю розуміють якість, реально притаманну  
товару. Про це знають виробники та спеціалісти, знайомі з 
технологічними особливостями виробництва і використання товару 
[5].  

Доцільно створювати інновації, які мають на увазі поліпшення 
властивостей, характеристик товару, додають його споживчу цінність і 
створюють можливості ефективніше задовольняти потреби клієнтів. А 
це означає, що потрібно реалізовувати комплексний трудомісткий і 
багатоаспектний процес, який включає крім маркетингових заходів, 
заходи з зон компетенції інших підрозділів корпорації – управління 
персоналом, управління якістю, інженерно-конструкторську 
діяльність, управління продажами тощо. 

Сьогодні розвивається аутсорсинг, що виходить за межі 
маркетингової служби корпорації. Під аутсорсингом розуміють 
передачу виконання функцій маркетингу спеціалізованим компаніям. 
Значно більшу цінність представляє володіння маркою товару, а не 
заводом по його виготовленню. Головна проблема в такому випадку – 
проблема управління. Отже, зростає роль маркетингу взаємин, які не 
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можуть бути вирішені тільки на рівні маркетингового 
функціонального підрозділу. 

Крім того, посилюється вплив великих торгових посередників, 
мережевих торгових організацій, які вимагають від виробників 
продажу товарів за зниженими цінами і становлять загрозу для інших 
каналів розподілу і для маркетингової стратегії корпорації. Одночасно 
зростає залежність ефективності політики розподілу виробника від 
партнерських відносин з такою категорією торгових посередників. Без 
врахування їхніх потреб вибудовування потрібного рівня дистрибуції 
товарів стає неможливою і, як наслідок, багато потенційно 
затребуваних кінцевими споживачами товари стають недоступні, що є 
однією з причин неокупності  маркетингових проектів з випуску нових 
видів. 

Часто спостерігається тенденція зниження ефективності 
реклами. Одного комплексу просування все частіше стає недостатньо 
для досягнення довгострокової ефективності. Згідно глобального 
дослідження, виконаного фірмою Nielsen, «все менше людей 
довіряють рекламі від самих компаній. «Споживачі звертаються до 
народної думки як до нової формі реклами. Близько 90% опитаних 
прислухаються до рекомендацій своїх знайомих. Більш того, 70% 
громадян довіряють думкам інших споживачів, опублікованим в 
Інтернеті. Ці дані служать для корпорацій сигналом тривоги: 
споживачі в цілому втратили довіру до рекламних дій бізнесу» [7].  

Стратегія клієнтоорієнтованості повинна стати філософією, що 
охоплює всю діяльність корпорації, всі її підрозділи. Маркетингом 
повинна займатися вся компанія, включаючи спеціально створені 
групи, а не тільки один «профільний» підрозділ.  

У маркетингову діяльність повинен бути залучений весь 
людський  потенціал організації і відповідальність за результати 
маркетингової діяльності повинна бути перенесена на більш високий 
рівень корпоративного управління. 

При реалізації клієнтоорієнтованості вся організація 
орієнтується на клієнта і всі функціональні види діяльності 
аналізуються через призму «створення цінностей для клієнта». Таким 
чином, клієнтоорієнтованість стає засобом, що дозволяє 
використовувати додаткові «кумулятивні» ресурси організації для 
перемоги в гострій конкурентній боротьбі. 

З іншої сторони, умовою успішного розвитку бізнесу стає його 
підвищена увага до потреб клієнтів і розробка ряду технологій 
управління взаємовідносинами. Сьогодні організаціям недостатньо 
просто поставляти продукцію і послуги хорошої якості, важливо 
спрямовувати зусилля на встановлення і підтримання довгострокових 
відносин як із зовнішніми, так і з внутрішніми клієнтами, щоб вони 
були зацікавлені в поліпшенні результатів роботи. Зростання 
значущості питань формування та підтримки ефективних відносин з 
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клієнтами стало наслідком серії технологічних, економічних і 
методологічних змін у зовнішньому середовищі організацій. 

Технологічні передумови обумовлені двома процесами, що стали 
актуальними в кінці ХХ ст .: глобалізація ринків і інформаційна 
революція. Так, розвиток мобільних технологій та Інтернету 
забезпечили для компаній дешевші внаслідок доступності і більш 
ефективні внаслідок персоналізації канали комунікації з клієнтами. 
Разом з тим у самих клієнтів з'явилася можливість отримувати доступ 
практично до будь-якої інформації у зручний для них час. 

Можна простежити зміну орієнтації бізнесу з початку ХХ ст. з 
відповідною актуалізацією питань клієнтоорієнтованості. Склалося 
три еволюційних підходи, що відображають характер взаємозв'язку 
організації з клієнтами:  

– промислово-орієнтований,  
– маркетингово-орієнтований, 
– концепція вдосконалення виробництва, яка базується на 

твердженні, що споживачі будуть купувати широко поширені і 
доступні за ціною товари.  

Сьогодні ця концепція застосовується в двох ситуаціях: коли 
попит на товари перевищує пропозицію і коли собівартість товару 
досить висока і її зниження можливе тільки  внаслідок збільшення 
масштабів виробництва.  

Маркетингово-орієнтованому підходу відповідає концепція 
максимаркетингу, націлена на підвищення максимуму торгового 
обороту і прибутків шляхом селективного розподілу і залучення в 
процес чітко визначених потенційних споживачів. 
Клієнтоорієнтований підхід знаходить відображення в концепції 
маркетингу відносин, заснованої на тому, що управління маркетингу 
має бути націлене на створення і розширення міцних взаємовигідних 
відносин зі споживачами або іншими зацікавленими особами 
(постачальниками, контактними аудиторіями, посередниками). 

Очевидно, що у взаємодії з клієнтами особливу роль відіграє 
персонал компанії. Саме персонал створює і підтримує 
взаємовідносини з клієнтами. ряд авторів (Д. Мітчелл, Д.Н. 
Владіславлев, С. Шерман, Дж. Сперрі, Р.М. Семюель і ін.) Роботі з 
персоналом при побудові клієнтоорієнтованої організації приділяють 
велику увагу, відзначаючи, що співробітники грають ключову роль у 
взаєминах з клієнтами.  

Варто зазначити, що споживачі не завжди чітко усвідомлюють 
свої потреби, тому компаніям необхідно стратегічно орієнтуватися не 
тільки на виражені запити клієнтів, а й на приховані. При цьому 
основною метою має бути не задоволення потреб, а створення 
споживчої цінності. Останнє передбачає формування не просто 
середньоринкової (конкурентної) пропозиції, а ця дія спрямована на 
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створення пропозиції з ексклюзивними або унікальними 
характеристиками, орієнтованими на замовлення споживача.  

В цьому випадку до співвідношення «якість-ціна» починають 
додаватися нематеріальні переваги – відносини, культура 
обслуговування, імідж. 

Отже, клієнтоорієнтованою можна назвати таку організацію, яка 
реалізує в своїй діяльності клієнтоорієнтований підхід. Причому, щоб 
організацію можна було з упевненістю віднести до даного типу, 
клієнтоорієнтованість повинна виявлятися не тільки на окремих 
локальних рівнях (наприклад, на рівні служб маркетингу, продажів 
тощо), а пронизувати всю організаційну систему, стаючи базовим 
принципом її функціонування і розвитку, головною ціннісною 
домінантою корпоративної культури.  Говорячи про 
клієнтоорієнтовану організацію важливо розуміти, що при прийнятті 
рішень про орієнтацію на клієнта кожна компанія оцінює ті вигоди, 
які вона отримає в результаті.  

Вигоду від орієнтації на клієнта, компанія може отримати не 
тільки в короткостроковому, а й в довгостроковому періоді. Той, хто не 
є клієнтом зараз, може стати ним у майбутньому; а створення програм 
лояльності дозволить збільшити і зберегти клієнтську базу. 

Отже, клієнтоорієнтованість персоналу – це сукупність знань, 
умінь, навичок, які, завдяки відповідної мотивації, цінностей, 
установок і особистим якостям співробітників, сприяють певній 
поведінці і встановленню та підтриманню відносин з клієнтами для 
отримання необхідного результату. Наприклад, для персоналу, що 
займається продажами, в рамках клієнтоорієнтованості можна 
виділити п'ять основних умінь:  

– встановлення контакту,  
– з'ясування потреби,  
– презентація,  
– робота з запереченнями 
– завершення контакту. 
У встановленні і підтримці взаємовідносин з клієнтами 

важливим є навик активного слухання, приєднання до заперечення, 
використання техніки «малої розмови» та ін. Наприклад, для 
клієнтоорієнтованості персоналу важлива комунікабельність, 
стресостійкість, гнучкість, оперативність та ін.  

Клієнтоорієнтована поведінка – сукупність дій і вчинків 
персоналу, має певні риси, які спрямовані на встановлення і 
підтримання відносин з клієнтами для отримання необхідного 
результату як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. 

Отже, персонал може мати усі необхідні знання про продукт, 
володіти вміннями і навичками, але якщо він не застосовує для потреб 
конкретного клієнта, то ймовірність вибудувати необхідні з ним 
взаємини зменшується.  Таким чином, тільки в сукупності всі вказані 
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складові компоненти (від знань, навичок і до поведінки) утворюють 
повне поняття клієнтоорієнтованості персоналу.  

У клієнтоорієнтованій організації важливо враховувати як 
внутрішніх клієнтів, так і зовнішніх. Наприклад, щоб продати продукт 
або надати послугу з дотриманням узгоджених технічних умов в 
обумовлені терміни, може знадобитися участь цілого ланцюжка 
співробітників, кожен з яких буде задовольняти потреби своїх колег в 
ланцюжку. Їх внутрішні відносини за своєю природою є відносинами 
клієнт – постачальник. Прояв поваги, передача бездоганної роботи 
необхідні, щоб клієнт міг отримати бездоганне обслуговування з 
першого разу.  

Класифікація клієнтоорієнтованості персоналу в залежності від 
форми відповідальності необхідна для розуміння взаємозв'язку 
внутрішньої і зовнішньої клієнтоорієнтованості персоналу та облік її 
при оцінці рівня орієнтації співробітників на клієнта.  

При індивідуальній клієнтоорієнтованості якість обслуговування 
залежить тільки від одного співробітника,  зокрема, від того, як він 
взаємодіє з зовнішнім або внутрішнім клієнтами.  

При колективній клієнтоорієнтованості задоволеність клієнта 
залежить від того, як буде працювати ланцюжок співробітників, хоча 
безпосередній контакт здійснюється тільки з одним працівником. У 
цьому випадку якраз буде важлива якість взаємного обслуговування 
членів організації.  

Однак необхідно розуміти, що навіть в випадку колективної 
відповідальності, коли на поверхню спливають помилки в процесах, 
що протікають в відсутності зовнішнього клієнта, поведінка 
співробітників, які зустрічаються віч-на-віч зі споживачем, є 
вирішальним у тому сенсі, чи буде клієнт цим незадоволений або, 
навпаки, не дивлячись на помилки, залишиться задоволений 
компанією і обслуговуванням. 

З  розвитком ринку підприємствам стає все важче задовольняти 
стрімко зростаючі потреби суспільства в продуктах і послугах, які б 
відповідали підвищеним вимогам і мали достатню для споживачів 
корисність. Зросла кількість брендів і торгових марок, що при суттєвій 
конкуренції внаслідок зростання вхідних бар'єрів веде до скорочення 
числа реальних конкурентів.  

Товари тривалого застосування стають «одноразовими» в силу 
різкого скорочення терміну їх морального зносу, ремонт та догляд за 
ними зараз, як правило, дорожче простої заміни новим продуктом. 
Канали розподілу товарів і послуг, сконцентровані у обмеженої 
кількості дистриб'юторів, які здатні впливати як на виробників, так і 
на споживачів. 

Крім того, соціальні мережі стають в останні роки суттєвою 
складовою клієнтоорієнтованості. Вони об'єднують від двох і більше 
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взаємозалежних груп клієнтів, забезпечують учасникам ринку 
отримання ряду суттєвих вигод [8]: 

– збільшення продажів і прибутків для власників платформи і їх 
партнерів набагато в більшому обсязі, ніж до використання платформ; 

– скорочення витрат на дослідження ринку і на пошук на ринку 
один одного виробниками, продавцями і покупцями; 

– скорочення транзакційних витрат, які розподіляються серед 
численних сторін загальних угод з одними і тими ж продуктами. 

В основі їх функціонування лежать перехресні мережеві ефекти 
[8], які, наприклад, забезпечують тим більшу вигоду для однієї зі 
сторін, чим більше клієнтів на іншій стороні. Яскравим прикладом 
такого мережевого ефекту є можливість розміщення реклами в 
соціальних мережах, ефект якої для компанії зростає при зростанні 
аудиторії мережі. В кінцевому рахунку, завдяки включеності в 
соціальні мережі як багатосторонні платформи, і споживач, і компанія 
отримують велику цінність за меншу вартість. 

Соціальні мережі активно застосовуються в маркетингу у якості 
адресних каналів, що дозволяють маркетологам вести постійний 
двосторонній персоніфікований діалог з кожним споживачем для 
збільшення обізнаності, знання, прихильність, інтересу, наміри 
купити, здійснення пробних покупок, задоволення, крос-продажів, 
утримання і пропаганди своїх продуктів, послуг, ідей.  

Основними складовими маркетингових комунікацій в соціальних 
мережах є бренд-платформа, контент (інформація), залучення 
аудиторії та процес управління. Існує і специфічна проблематика при 
роботі з маркетинговими комунікаціями в соціальних мережах, 
пов'язана з некоректним вибором цільової аудиторії і майданчиків 
соціальних мереж, відсутністю кваліфікованих кадрів для управління 
процесом маркетингових комунікацій з боку компаній, дотриманням 
регулярності роботи в соціальних мережах, підготовкою 
збалансованого контенту, здатного зацікавити цільову аудиторію і 
зробити з неї послідовників бренду і в кінцевому підсумку покупців. 
маркетингові комунікації в соціальних мережах добре працюють в 
комплексі з іншими інструментами комплексу маркетингу, але можуть 
підходити не для всіх ринків і споживачів [8]. 

Отже, розвиток клієнтоорієнтованих моделей на основі 
цифрових технологій може справити позитивний вплив не тільки на 
діяльність компанії, але і на споживача. Для компанії це: 

– спрощення проникнення на нові ринки;  
– підвищення ефективності внутрішніх бізнес-процесів, 

підвищення операційної ефективності за рахунок роботизації, 
підвищення гнучкості, оптимізації запасів тощо; 

– можливість отримання кращої робочої сили, розвиток 
людського потенціалу з використанням цифрових каналів, наприклад 
на основі управління талантами або інтернет-рекрутингу; 
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– підвищення прозорості відносин з державними структурами, 
наприклад, електронні торгові майданчики тощо. 

Для споживача це: 
– можливість отримання кращих товарів і послуг за найкращими 

цінами; 
– можливість отримання раніше не доступних товарів або 

послуг; 
– спрощення отримання інформації про товари, послуги, роботи 

тощо; 
– спрощення доступу до державних послуг через цифрові 

портали; 
– участь у спільному процесі створення цінності. 
У цифрову економіку звична модель комунікації компанії зі 

споживачами радикально змінюється. Так, споживачі використовують 
безліч каналів комунікації з компаніями, мають онлайн-доступ до 
інформації та стають більш вимогливими, оскільки можуть практично 
миттєво отримати будь-яку інформацію. Обслуговування повинно 
бути індивідуальним і всі питання вирішені при першому контакті.  

При цьому більшість споживачів використовують і соціальні 
мережі, і сайти компаній, і мобільні додатки, і особистий контакт з 
співробітниками компанії, т. т. очевидна багатоканальність зв'язків 
між компанією і її клієнтами. Очікування клієнтів стають більш 
конкретними. 
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Аналіз безпроводового стандарту IEEE 802.11ах 

 
Шлях від IEEE 802.11n до IEEE 802.11ac містив великий 

технологічний прогрес у стандартах бездротової локальної мережі. 
Перехід до діапазону 5 ГГц в IEEE 802.11ac призвів до використання 
несуміжних каналів та збільшення доступної смуги пропускання, яку 
можна використовувати для передачі до 160 МГц. Використовувані 
методи форматування досягають швидкості передачі даних 6,9 Гбіт/с. 
У 2014 році робоча група IEEE 802.11aс  була створена для створення 
модифікації IEEE 802.11ac з основним використанням у дуже щільних 
бездротових локальних мережах.  

Новий стандарт буде використовувати багато функцій IEEE 
802.11ac, але також включатиме багато нових механізмів та функцій. 
Мета – досягти високої пропускної здатності при декількох передачах і 
зменшення перешкод у щільному середовищі. Робоча група вже 
запропонувала запровадити технологію МU MIMO, яка допоможе 
досягти цієї мети. [6] 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – популярна технологія бездротової 
локальної мережі. Вона забезпечує широкосмугове бездротове 
підключення до стаціонарних, портативних та мобільних користувачів 
у неліцензійні смуги частот 2,4/5 ГГц. Технологія Wi-Fi стрімко 
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завойовує прийняття як альтернатива дротовій локальній мережі, 
оскільки це набагато простіше та більш економічно ефективне для 
розгортання. Бездротовий доступ до даних став щоденна необхідність 
для підприємств споживачів. Лише за останні 30 років необмежений 
доступ до інформації перетворив цілі галузі, сприяючи зростанню, 
продуктивності праці та прибуток [3]. 

Технологія Wi-Fi, яка регулюється стандартом IEEE 802.11, 
відіграла свою роль ключову роль у цій трансформації, забезпечуючи 
користувачам повсюдний, недорогий доступ до висока швидкість 
передачі даних бездротового зв'язку [4]. 

 Ця технологія започаткована в 1997 році з IEEE 802.11 
протоколом. Перший стандарт Wi-Fi 802.11b (1999) мав максимальну 
швидкість зв'язку  11 Мбіт/с [7, 8]. 

Перший крок, хоч і значно повільніший, ніж дротове з'єднання. 
Через кілька років ревізія 802.11a/g (2003) збільшила швидкість до          
54 Мбіт/с із впровадженням революційної технології ортогонального 
частотного поділу (OFDM). Наступне покращення швидкості відбулося 
завдяки 802.11n (2009), який представив користувачам один потік 
посилання до 150 Мбіт/с. Перегляд стандарту 802.11ac (2013) приніс із 
собою можливість швидкості зв'язку близько 866 Мбіт/с на одному 
просторовому потоці з ширшим канали (160 МГц) і вищі рівні 
модуляції (256-QAM). Використовуючи вказане максимально кількість 
8 просторових потоків, це інженерне диво, теоретично, може досягти 
максимальної швидкості 6,97 Гбіт/с. Однак швидкість, що 
наближається до 7 Гбіт/с, може бути досяжною лише у 
контрольованому середовищі лабораторії. В реальності, користувачі 
зазвичай відчувають неприємно повільний трафік даних, 
намагаючись перевірити їх електронною поштою по 
загальнодоступному Wi-Fi на жвавому терміналі аеропорту [7-9]. 

Нова дослідницька група була сформована в 2014 році під 
назвою HEWG (High Efficiency Work Group), метою якої є розробка 
нового стандарту. Нова редакція стандарту бездротової локальної 
мережі IEEE 802.11 – 802.11ax намагається виправити саме це. 
802.11ax, також, має складну мету покращити середню пропускна 
здатність на одного користувача в чотири рази в щільному середовищі 
користувача. 

Виходячи за рамки швидкості вихідного каналу 802.11ac, цей 
новий стандарт реалізує декілька механізмів, що забезпечують більшу 
кількість користувачів послідовною та надійною пропускною 
здатністю даних переповнене бездротове середовище. Стандарт 
802.11ax має великі перспективи, особливо для щільного розгортання 
як у приміщенні, так і на відкритому повітрі та збільшити пропускну 
здатність, одночасно покращуючи енергоефективність для мобільних 
пристроїв. Щоб краще зрозуміти 802.11ax, перш за все важливо 
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зробити крок назад і подивитися на 802.11ac. Стандарт 802.11ac 
дозволяє використовувати до  4 просторових потоків даних. 

Проект специфікації 802.11ax, побудований на 802.11ac, 
подвоївши кількість просторових потоків і значно покращує 
ефективність цих потоків. 802.11ax, подібно до 802.11ac, він також 
працює в діапазоні 5 ГГц, де для нього є більше місця 80-МГц та 160-
МГц канали. 

Для порівняння вибрано стандарт попереднього покоління 
802.11 ас. Першою особливістю є OFDMA. OFDMA розділяє спектр в 
одиницях частотно-часового ресурсу (RU). Центральний  
координуючий об'єкт (Ретрансляційна точка доступу (Access Point, AP) 
в 802.11ax) призначає RU для прийому або передачі пов'язаним 
станціям. Завдяки централізованому плануванню RU можна уникнути 
конфліктів, що підвищує ефективність в сценаріях щільного 
розгортання.  

Інша особливість це багатокористувацький MIMO (MU-MIMO). В 
напрямку вниз З MIMO висхідній лінії зв'язку пристрій може 
передавати дані одночасно на кілька приймачів, а з MIMO низхідній 
лінії зв'язку пристрій може одночасно приймати від декількох 
передавачів. У той час як OFDMA розділяє приймачі на різні RU, з MU 
MIMO пристрою розділяються на різні просторові потоки. У стандарті 
802.11ax технології MU MIMO і OFDMA можуть використовуватися 
одночасно. 

Про повторне використання частот. Поріг адаптивної потужності 
і чутливості дозволяє динамічно регулювати потужність передачі і 
поріг виявлення сигналу для збільшення просторового повторного 
використання. Без можливостей просторового повторного 
використання пристрою відмовляються передавати одночасно з 
передачами, що відбуваються в інших сусідніх мережах. З 
забарвленням, бездротова передача відзначена на самому початку, 
допомагаючи оточуючим пристроїв вирішувати, чи припустимо 
одночасне використання бездротового середовища чи ні. Станції 
дозволяється розглядати бездротову середу як неактивну і починати 
нову передачу, навіть якщо виявлений рівень сигналу з сусідньої 
мережі перевищує поріг виявлення застарілого сигналу, за умови, що 
потужність передачі для нової передачі відповідним чином зменшена. 

Вектор розподілу мережі. У сценаріях щільного розгортання 
значення NAV, встановлене кадром, що виходить з однієї мережі, 
може бути легко скинуто кадром, створеним з іншої мережі, що 
призводить до неправильного поводження і конфліктів. Щоб 
уникнути цього, кожна станція 802.11ax буде підтримувати два 
окремих NAV - один NAV модифікується кадрами, що виходять із 
мережі, з якою пов'язана станція, інший NAV модифікується кадрами, 
що відбуваються з перекриваються мереж. 
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TWT - це концепція, розроблена в 802.11ah. Вона дає їм змогу 
прокидатися в інші періоди, крім періоду передачі маяка. Крім того, 
AP може групувати пристрій по різному періоду TWT, тим самим 
зменшуючи кількість пристроїв, одночасно конкурують за бездротове 
середовище. 

Для статичної фрагментації всі фрагменти пакета даних мають 
однаковий розмір, за винятком останнього. Для динамічної 
фрагментації пристрій може заповнювати доступні RU інших 
можливостей для передачі до доступної максимальної тривалості. 
Таким чином, динамічна фрагментація допомагає знизити накладні 
витрати. Збільшена тривалість символу дозволяє підвищити 
ефективність, та збільшити завадостійкість. 

Технологія МІМО, представляє собою  метод  просторового 
кодування сигналу, що дозволяє збільшити смугу пропускання  
каналу, де передача інформації здійснюється під проводом N антен і їх  
прийому М антенами. Передавальні і приймальні антени рознесені 
так, щоб  досягти слабкої кореляції між сусідніми антенами.   

Однак, незважаючи на досить короткий проміжок часу з моменту 
своєї  появи, напрямок MIMO-систем розвивається досить планово і 
включає різнорідне сімейство методів, які можна класифікувати за 
принципами  поділу сигналів в приймальному пристрої. При цьому в 
MIMO-системах  використовуються підходи до поділу сигналів як ті, 
які вже увійшли в  практику, так і нові. До них відносяться, наприклад, 
просторово-часове,  просторово-частотне, просторово-поляризаційне 
кодування, а також дозвіл у  напрямку приходу сигналу в приймач. За 
рахунок великої кількості підходів  до поділу сигналів вдалося 
забезпечити настільки довгу розробку стандартів  на використання 
систем MIMO в засобах зв'язку. Однак всі різновиди MIMO  
спрямовані на досягнення однієї мети – збільшення пікової швидкості 
передачі  даних в мережах зв'язку за рахунок поліпшення 
завадостійкості.  

Найпростіша антена MIMO - це система з пари несиметричних  
монополів (вібраторів), що зорієнтовані під кутом ±45 ° щодо 
вертикальної  осі.  

Такий кут поляризації дозволяє каналам перебувати в рівних 
умовах, так  як при горизонтально-вертикального положення 
випромінювачів де одна з  поляризаційних складових отримала б 
більше загасання при поширенні  вздовж земної поверхні. 

Технологія формування променю Beamforming слайд 6 
Формування променя збільшує продуктивність бездротових 

мереж на середньому рівні діапазону. На коротких діапазонах 
потужність сигналу досить висока, і SNR підтримує максимальну 
швидкість передачі даних. На великих відстанях формування променя 
не дає значного виграшу через всесторонньо направлену антену, і 
швидкість передачі даних буде ідентичною як і без цієї технології.  
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Beamforming використовує кілька антен, щоб динамічно 
змінювати форму переданого сигналу AP. Схему передачі можна 
змінювати на основі кожного кадру. Трансляція та багато-адресний 
трафік призначений для прийому на декілька станцій, тому AP для 
формування променя використовуватиме традиційні всесторонньо 
направлені методи передачі для широкосмугових пакетів, щоб 
підтримувати заданий рівень сигналу по всій запроектованій зоні 
покриття.  

 Щодо множинного доступу з ортогональним розподілом частот, 
за його основу взятий механізм технології, OFDM (ортогональне 
мультиплексування з розподілом частот). IEEE 802.11ax прогнозує 
більш конкретні набори несучих частот окремим користувачам. Він 
розділяє існуючі канали (ширина 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц) 
на менші допоміжні канали із заданою кількістю несучих частот. Ще 
однією технологією, яка надає характеристики OFDMA, є LTE (Long 
Term Еволюція). Новий протокол використовує найменший підканал з 
приблизною кількістю в 26 несучих частот, і називається Resource 
Unit-RU. 

На основі "потреб у трафіку" точка доступу вирішує, як 
аналізувати доступні канали завжди вказуючи всім RU, доступним для 
вихідної лінії зв'язку. Він може надати весь канал одночасно одному 
користувачеві (як IEEE 802.11ac) або його можна розділити для 
обслуговування багатьох користувачів одночасно (рис. 3.23). У 
щільному середовищі, де багато користувачів як правило, 
безрезультатно заявляють, що OFDMA одночасно обслуговує менше, 
але виключно необхідні підканали, тим самим покращуючи середню 
пропускну здатність на  користувача. 

Найактуальніша для користувачів частина це аналіз швидкості. 
Як видно з діаграми, Asus RT-AX88U був швидше на 71 відсоток при 
тестуванні з клієнтом Wi-Fi 6, а Netgear RAX120 - на 60 відсотків 
швидше. TP-Link Archer AX6000 показав колосальний приріст на 91 
відсоток. На відміну від цього, пропускна здатність маршрутизатора 
Asus RT-AC5300 була майже однаковою для обох клієнтів. 

Проведено аналіз стандарту бездротового зв’язку ІЕЕЕ 802.11ах, 
в ході якого вияснено: 

– стандарт ІЕЕЕ 802.11ах містить принципові відмінності від 
попереднього стандарту ІЕЕЕ 802.11ас. 

– стандарт ІЕЕЕ 802.11ах доцільно використовувати для 
розширення зон обслуговування.  

– технологія формування променю (Beamforming) покращує 
пропускну здатність стандарту, та збільшує швидкість передачі. 

– технологія  TWT, що містить заданий час пробудження 
дозволяє економити заряд портативних пристроїв без втрати 
ефективності. 
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– технологія MU-MIMO у стандарті ІЕЕЕ 802.11ах дозволяє 
збільшити кількість користувачів, що одночасно обслуговуються. 

– множинний доступ з ортогональним розподілом частот 
(OFDMA), котрий використовується у стандарті ІЕЕЕ 802.11ах 
дозволяє ефективніше використовувати смугу частот. 

– фактичні тести підтверджують покращення показників 
швидкості, завадостійкості та рівня сигналу. 

Виходячи з сукупності цих фактів, можна дійти висновку що 
даний стандарт ІЕЕЕ 802.11ах приніс значні зміни у розвиток 
безпровідних мереж. Ці інновації, що використовуються у 
розглянутому стандарті обов’язково будуть в майбутньому звичною 
справою.  

Якщо говорити про доцільність використання пристроїв з цим 
протоколом, потрібно добре зважити наступне. Цей стандарт ще є 
новим, а отже його використовують тільки найновіші моделі 
смартфонів, ноутбуків чи мережевих карт або маршрутизаторів. Також 
стандарт ще проходить стадію доопрацювання, тому в майбутньому 
він працюватиме значно стабільніше.  

При цьому, зміна маршрутизатора на інший з підтримкою цього 
стандарту тягне за собою значні матеріальні витрати, і крім цього, 
користувач не зможе з нього повністю використати зараз, бо попросту 
в користувача смартфон чи персональний комп’ютер не підтримують 
цього протоколу. Отже, користувачу слід вирішити чи варто зараз 
змінювати все обладнання тільки заради стандарту ІЕЕЕ 802.11ах, чи 
слід почекати кілька років, коли стандарт стане більш поширеним. 
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Дослідження процесу створення мережевого пристрою 
на базі UIFlow 

 
Як відомо, технологічний процес характеризується необхідністю 

вимірювання різноманітних технологічних показників. Аналіз змін 
дистанційно виміряних параметрів цього процесу дозволяє персоналу 
приймати обгрунтовані рішення з керування вказаним процесом. Для 
цього застосовуються спеціалізовані інформаційні системи, що 
складаються з основних компонентів, таких чк:  

– засоби збору даних для вводу з різноманітних датчиків 
технологічного процесу;  

– засоби передачі даних;  
– засоби зберігання та відображення технологічної інформації 

для персоналу. 
Аналіз показує, що перевагою безпроводових систем є те, що 

вони не прив'язані до певного місця та можуть оперативно бути 
переміщені та переналагоджені. Мережеві технології на основі 
стандарту Wi-Fi найбільш зручні в умовах виробництва, де слід 
забезпечити і швидке розгортання, і адміністрування, і простоту 
використання.  

Однак, як показав проведений аналіз, обмежуючим фактором 
широкого використання таких мереж для передачі технологічної 
інформації є висока вартість спеціальних пристроїв для передачі 
даних з датчиків різноманітних технологічних процесів. При цьому 
розробка системи збору даних є доволі складним завданням навіть для 
достатньо великих фірм.  

Отже, розробнику сьогодні доцільно при створенні пристроїв 
приділяти увагу використанню готових апаратних засобів та 
компонентів промислового виробництва, що забезпечує швидку 
адаптацію до різноманітних умов застосування, скорочення до 
мінімуму термінів розробки системи та забезпечення належної якості 
реалізації апаратних засобів.  

Однак, слід приймати до уваги і рівень фізичної доступності 
таких компонентів та модулів і наявності у межах вітчизняного ринку. 
Подальший аналіз здійснено з урахуванням цих умов. 

Наведено результати аналізу промислових компонентів на основі 
таких мікроконтролерів з точки зору їх використання для побудови 
мережевих пристроїв. Бралася до уваги їх наявність на ринку України, 
доступність програмних засобів розробки і документації та вартість 
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апаратних засобів для розробки. Можна зробити висновок, що 
спеціалізовані безпроводові мікроконтролери фірми Espressif Systems 
та системи розробки на їх основі є достатньо функціональними і, 
разом з тим, найдешевшими сьогодні на ринку України. Внаслідок 
дешевизни самої мікросхеми випускається ряд різноманітних 
промислових модулів, які вже можна використати для створення 
мережевих приистроїв, а саме мікроконтролера ESP32 з розрядністю 
32 біт з вбудованими засобами для функціонування у мережах Wi-Fi. 

Дослідження засобів, доступних на ринку показало можливість 
використання пристрою типу M5StickC на основі спеціалізованого 
мікроконтролера ESP32.  

M5StickC побудований на базі мікроконтролера ESP32, 
забезпечує повний функціонал підтримки мереж Wi-Fi і Bluetooth. 
Модуль має розміри 45,0×25,0×14,0 мм, включає флеш-пам'ять SPI 
обсягом 8 Мбайт, вбудовані датчики та кольоровий дисплей. Пристрій 
побудовано на базі високопродуктивного чіпа ESP32 з незалежним 
управлінням і живленням обох ядер, а також з можливістю 
регулювати частоту від 80МГц до 240МГц, чіп містить два 
малопотужних Xtensa® 32-розрядних мікропроцесори LX6. Його 
внутрішня пам'ять включає: 448 КБ ПЗП для завантаження і основних 
функцій, 520 КБ (8 КБ RTC FAST Memory в комплекті) вбудованої 
SRAM для даних і команд. RTC FAST Memory може використовуватися 
для зберігання даних. 

Завдяки об'єднанню в одному рішенні таких технологій як Wi-Fi, 
Bluetooth, M5StickC дає прямий доступ в Інтернет, в той же час 
Bluetooth дозволяє встановити з'єднання з мобільними пристроями 
або транслювати дані. У сплячому режимі ESP32 споживає менше 5 
мкА, що задовольняє вимогам пристроїв на батареях і переносної 
електроніки. 

Отже, M5StickC – одне з найкращих високотехнологічних 
апаратно-програмних рішень, що дозволяють використовувати 
радіочастину для взаємодії з мережею. Достатній функціонал і 
простота роботи з модулем дозволять прискорити проектування 
розроблювального пристрою. 

Однак не менш важливою є і оперативність та швидкість 
розробки програмного коду для використовуваних 
мікроконтролерних систем, забезпечення їх оперативної зміни для 
пристосування до змінних технічних вимог та умов експлуатації, що 
можна реалізувати за допомогою візуальних засобів розробки 
мікропрограм. 

Для спрощення розробки власних мікропрограм споживачем без 
необхідності досконального знання тонкощів програмування окремих 
мікроконтролерів для вказаного мікроконтролера розроблений 
варіант хмарного сервера (Cloud Server) і реалізації спеціалізованої 
мови високого рівня MicroPython, що не вимагає для виконання 
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програм значних ресурсів процесора і пам’яті. Ця мова дає змогу 
писати достатньо прості програми, які зручні для сприйняття 
людиною.   

Для вказаного мікроконтролера ESP32 і пристрою M5StickC 
створене хмарне середовище візуального програмування UIFlow. Його 
було завантажено з офіційного сайту https://flow.m5stack.com/.  

З використанням цього середовища розробки можна створювати 
мікропрограми на мові MicroPython. Однак, більш цікавим рішенням 
для швидкої розробки різноманітних пристроїв є застосування 
концепції візуального програмування. Проаналізуємо середовище 
розробки UIFlow. 

У середовищі розробки процедури і функції представляються у 
вигляді окремих графічних об’єктів, які можна поєднувати 
відповідним чином. Причому, таке поєднання можна виконувати 
тільки з дотриманням певних правил, які задаються графічно у 
вигляді спеціальних геометричних елементів цих об’єктів.    

У лівій частині інтерфейсу розміщено об’єкти, які представляють 
бібліотеку доступних функцій та додаткових датчиків для пристрою. У 
центральній частині здійснюється графічна розробка алгоритму 
роботи безпроводового датчика чи іншого пристрою.  

У правій верхній частині міститься діагностична інформація про 
систему та можливий аналіз відлагоджувальної інформації у процесі 
функціонування системи. Там же містяться кнопки вибору та 
збереження розробленого скріпта і кнопка завантаження скріпта у 
мікроконтролер для виконання. 

У випадку нашого пристрою він був доповнений інфрачервоним 
датчиком руху PIR HAT.  

По алгоритму роботи пристрій має видавати і записувати 
інформацію у хмарний сервіс при спрацюванні датчика руху. Датчик 
PIR виявляє зміну тепла від людини, яка переміщається у його полі 
зору і видає двійковий сигнал.  

На самому початку слід виконати під’єднання пристрою до 
мережі Wi-Fi. Воно здійснюється за допомогою графічних об’єктів на 
закладці Advanced->Network. У властивостях вказуємо точку доступу і 
її пароль. 

Ця процедура відбувається одноразово при старті пристрою і, 
відповідно, включається у об’єкт «Setup». Отже, у момент старту 
мережевого пристрою  відбувається під’єднання до вказаної 
попередньо точки доступу за допомогою графічного об’єкту процедури 
«start Wi-Fi».  

Далі розпочинається виконання основного циклу програми 
«Loop», візуалізація показана на рисунку справа. Ця процедура 
виконується неперервно після старту системи аж до виключення 
живлення чи примусового перезавантаження. 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

57 

У цій безперервній петлі роботи пристрою на початкі 
відбувається перевірка статусу спрацювання ІЧ датчика через «Get 
hat_pir0 status».  

У випадку його спрацювання відбувається індикація за 
допомогою світлодіодного індикатора, що керується за допомогою 
графічного об’єкту процедури «LED ON» та «LED OFF» і забезпечення 
затримки у циклі за допомогою графічного об’єкту процедури «wait» 
на 100мс.  

Після цього відбувається включення мікродисплею, на якому 
висвітлюється QR-код сторінки з даними у хмарному сервісі. Потім 
збільшується на одиницю лічильник спрацювання ІЧ датчика руху. 

Після цього за допомогою об’єкту «Http Request» відбувається 
процес формування стрічки даних для запису у хмарний сервіс. Ці дані 
включають: дані кількості спрацювань лічильника ІЧ датчика, дані з 
датчика напруги живлення пристрою та дані з датчика температури, 
що розміщений всередині пристрою. 

Вказані дані надсилаються на сайт хмарного сервісу за адресою 
https://dweet.io/dweet/for/m5stick. Результат запису у хмарний сервіс 
даних висвітлюється на екрані в залежності від стану «Success» або 
«Fail».  

Після цього на екран висвітлюється значення кількості 
спрацювань лічильника ІЧ датчика і після 3 секунд індикації екран 
гасне для економії живлення. Цикл завершується. Він розпочнеться 
знову при спрацюванні ІЧ датчика. 

Після публікації даних у хмарному сервісі цикл основної петлі 
програми повторюється знову.  

Після завершення розробки у пам’ять мікроконтролера ESP32 
слід завантажити інтерпретований код цієї програми, розробленої за 
допомогою графічного середовища UIFlow. Команда виконується за 
допомогою трикутної кнопки у верхній правій частині інтерфейсу і 
мікропрограма завантажується по безпроводовій мережі у пристрій. 

Для відображення накопичених даних у хмарному сервісі 
dweet.io автоматично формується інтерфейс, що забезпечує зберігання 
і відображення  даних по протоколу HTTP у режимі реального часу на 
комп’ютері, планшеті, смартфоні.   

Хмарний сервіс dweet.io призначений для забезпечення 
відображення даних з мікроконтролерних пристроїв, що взаємодіють 
з мережевими ресурсами Інтернет. Його можна проглянути за 
адресою, яка відображається на QR-коді пристрою, а саме 
https://dweet.io/follow/m5stick. 

Отже, як показує виконана розробка, використання вибраного  
мікроконтролера типу ESP32 фірми Espressif та середовища 
візуального програмування UIFlow для створення мікрокоду 
мережевого пристрою є доцільним з метою забезпечення швидкості та 
простоти розробки. Застосування спеціалізованих мікроконтролерів з 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

58 

вбудованими засобами підтримки стандарту IEEE 802.11 разом з 
використанням сучасних засобів розробки мікрокоду таких пристроїв 
забезпечує можливість створення мережевого пристрою для збору 
різноманітних параметрів навіть користувачем, що не знає усіх 
тонкощів у роботі зі спеціалізованим мікроконтролером. 
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Дослідження процесу створення пристрою вимірювання 
освітленості для роботи у мережі 

 
Як показали наукові дослідження надлишок світла нітрохи не 

менше, ніж його недостатність, впливає на роботу людського мозку, 
продуктивність праці людини і настрій. Найгірше впливає на 
продуктивність недостатність освітленості: працівник відчуває себе 
некомфортно, повільніше реагує на події, що відбуваються і відчуває 
постійну сонливість. З іншої сторони, в процесі експлуатації навіть у 
найбільш якісних і дорогих приладів намічається спад кривої 
освітленості. Важливо відзначити, що цей параметр актуальний не 
тільки для штучного, але і для природного освітлення. 

Аналіз показує, що освітленістю називається фізико-оптична 
величина, що характеризує відношення світлового потоку до площі 
поверхні, на яку він поширюється.  

На виробництві вимірювання освітленості найчастіше 
відбувається в комплексі заходів по вивченню рівня шуму, запиленості 
повітря, вібрації та інших умов, що ставлять під сумнів безпеку 
співробітників. Сьогодні вітчизняні нормативні документи проходять 
чергову ревізію, щоб наблизитися до показників країн Європейського 
союзу.  

Крім того, пульсація світлового потоку – ще одна з основних 
характеристик джерел штучного освітлення, що відображає частоту 
мерехтіння і якість світла в цілому. Зниження пульсацій джерела 
світла є важливою складовою в боротьбі за якість світла. Останнім 
часом одним з помітних трендів на ринку LED-освітлення стає гонка 
за нульовим значенням коефіцієнта пульсації.  

Однак, найбільш небезпечним наслідком пульсації світла можна 
назвати стробоскопічний ефект на промислових об'єктах, де присутні 
швидко рухомі відкриті механізми і деталі машин. Частота їх 
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обертання може збігтися з частотою освітлення та може здатися, що 
механізм нерухомий, що часто є причиною серйозних травм і 
пошкоджень.  

Загалом, пульсації освітленості, частотою до 300 Гц, на робочих 
місцях не повинні перевищувати 20%, в деяких випадках (при роботі з 
ПЕОМ) – 5%. У місцях тимчасового перебування (коридори, сходи, 
переходи і т.п.) рівень пульсації не нормується. Не нормуються 
пульсації освітленості, частота яких перевищує 300 Гц. 

Отже, як показує аналіз на виробництві складно обійтися без 
засобів вимірювання освітленості, зважаючи на те, що її потрібно 
постійно контролювати. Тобто, такі датчики мають бути 
портативними і забезпечувати можливість передачі інформації на 
сервери за подальшого аналізу і діагностики. Зважати слід і на те, що 
точок вимірювання освітленості на виробництві можуть бути десятки. 

Отже, логічним виглядає можливість використання для цього 
безпроводових мереж і розробка відповідного безпроводового 
пристрою для аналізу рівня освітленості, оскільки застосуванння 
безпроводових мереж дозволяє досягти наступних переваг: 

– істотно знизити вартість установки датчиків; 
– виключити необхідність профілактичного обслуговування 

кабелів; 
– виключити дорогі місця розгалужень кабелю, зменшити їх 

кількість; 
– зменшити трудовитрати і час на монтаж і обслуговування 

системи; 
– знизити вартість системи за рахунок виключення кабелів; 
– прискорити налагодження системи і пошук несправностей, 

забезпечити зручну модернізацію системи. 
При цьому, систему контролю освітленості у цілому можна 

представити як попередньо систему передачі інформації. У цій системі 
джерелом інформації буде створюваний пристрій вимірювання 
освітленості для роботи у мережі.  

Інформацію з датчика слід зняти, обробити на перетворити, щоб 
надіслати у мережу, а для цього необхідно використовувати засоби 
обробки даних на основі мікроконтролерів.  

Отже, як показав проведений раніше аналіз, вимірювання 
освітленості є важливим параметром і застосовується сьогодні при 
створенні пристроїв автоматики. Найпоширенішим датчиком 
вимірювання освітленості є фоторезистор – аналоговий датчик, який 
змінює свій опір залежно від інтенсивності світла. Однак, головним 
його недоліком є ненормовані параметри і точність.  

На відміну від нього, модуль GY302 на базі чіпа BH1750, являє 
собою високоточний цифровий датчик інтенсивності світла, що видає 
нормовані значення в люксах. Для розробки краще використовувати 
вже готовий модуль GY-302 зі стабілізатором напруги і зручними 
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виводами для підключення. Цифровий датчик освітленості має високу 
чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості 
збігається з кривою чутливості людського ока.  

Основна відмінність датчика BH1750FVI полягає в тому, що він 
не аналоговий, а цифровий і працює по шині I2C. Він адаптований під 
людський зір: "Spectral responsibility is approximately human eye 
response". Крім того, датчик відображає освітленість  відразу в люксах 
(lx). 

З метою мінімізації вартості обладнання у результаті 
проведеного аналізу прийнято рішення розробки пристрою 
вимірювання освітленості для роботи у мережі на основі 
промислового Wi-Fi модуля на базі популярного сьогодні у 
розробників спеціалізованого мікроконтролера ESP8266 виробництва 
фірми Espressif CO, Ltd.  

Отже, мікроконтролер містить практично всі необхідні вузли для 
функціонування локальної мережі стандарту IEE802.11 та має 
необхідну периферію для під’єднання датчиків.  

Для виконання потрібних нам функцій пристрою вимірювання 
освітленості для роботи у мережі цей контролер необхідно 
запрограмувати відповідно до логіки роботи системи. 

Розроблений алгоритм роботи пристрою вимірювання 
освітленості для роботи у мережі наступний. При старті пристрою 
проводиться налаштування мікроконтролера, та  ініціалізація 
безпроводового модуля, яка призводить до під’єднання 
розроблюваного пристрою до локальної мережі, далі ініціалізується 
датчик освітленості BH1750.   

Після ініціалізації, у циклі, мікроконтролер періодично опитує 
датчик освітленості, отримує і запам’ятовує результати вимірювання. 
Потім готує дані для надсилання у мережу. Після цього переходить в 
режим очікування, і цикл відбувається знову. 

У відповідності до логіки роботи розроблено структурну схему 
пристрою вимірювання освітленості для роботи у мережі на базі 
датчика BH1750. Для роботи з датчиком BH1750 було використано 
бібліотеку, що називається BH1750 digital light sensor library for 
Arduino. Бібліотека дозволяє налаштувати датчик при включенні 
системи та отримувати дані вимірів освітленості з застосуванням на 
відміну від інших доступних бібліотек додаткової функції готовності 
даних, що необхідно при подальшого вимірювання рівня показника 
пульсації.   

Для роботи з мережевими ресурсами Інтернет було застосовано 
сервер ThingSpeak, перевагою якого є орієнтованість на роботу з 
мікроконтролерними системами і надзвичайно простий прикладний 
інтерфейс програмування (API), який складається з єдиного запиту. 

Результати виконання вказаної програми і запису даних на сайт 
показано на рисунку внизу. 
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Для тестування пристрій було розміщено на підвіконнику і він 
передавав дані протягом світлового дня. Як видно, пристроєм було 
зафіксовано зміну освітленості, викликану як зміною хмарності, так 
рухом Сонця. На рисунках показано зафіксовану зміну освітленості 
протягом світлого періоду відповідно у сонячний безхмарний день та у 
хмарну погоду. Датчик пристрою вимірювання освітленості для 
роботи у мережі в обох випадках знаходився у тіні. 

Як зазначалося раніше пульсація світлового потоку є одною з 
основних характеристик джерел штучного освітлення, яка 
характеризується спеціальним параметром – коефіцієнтом пульсації. 
Зниження пульсацій джерела світла є важливою складовою в боротьбі 
за якість світла. 

З використанням розробленого пристрою вимірювання 
освітленості було виконано вимірювання рівня показника пульсації 
штучних джерел світла.  Для цього було модифіковано програму 
вимірювання з метою отримання максимально можливої частоти 
вимірів освітленості. Як показує документація, датчик BH1750 може 
працювати у режимі низької роздільної здатності з максимальним 
часом вимірювання 24 мс.  Для забезпечення функціонування у 
режимі максимальної частоти опитування використовується функція 
готовності датчика, тобто, зразу по готовності даних, вони зчитуються 
і надсилаються для відображення. 

Для тестування було вибрано LED лампу низької якості. 
Результати вимірювання рівня освітленості для розрахунку показника 
пульсації наведено на рисунку. Видно, що пульсації складають значну 
величину – 33%. Середнє значення освітленості при цьому складає   
270 лк. Тобто, аналіз говорить, що таку неякісну лампу можна 
використовувати тільки для освітлення сходів, для невідповідальних 
робіт на виробництві тощо. Для освітлення навчальних приміщень 
застосовувати не можна.  

Рівень показника пульсації для інших ламп складав біля 5%. 
Отже як продемонстровано, використання технології 

безпроводових мереж та відповідних спеціалізованих 
мікроконтролерів з підтримкою вказаних мереж і протоколів передачі 
даних, разом з застосуванням відкритих засобів розробки забезпечує 
створення пристрою вимірювання освітленості для роботи у мережі. 
Використання сучасного цифрового датчика освітленості та 
відповідних алгоритмів обробки дозволяє досягти відповідних для 
практичного застосування показників якості вимірювання.  

Розроблений пристрій забезпечує передачу даних у відповідності 
до сучасних протоколів на мережеві ресурси Інтернет для їх зберігання 
та візуалізації. 
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Напрямки удосконалення діяльності оператора зв’язку з 

урахуванням умінь та притаманних здібностей персоналу 
 
У сучасних умовах неможливо забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності окремого товару, навіть якщо для його 
виробництва використовуються в основному виробничому процесі 
найсучасніше обладнання. Для цього керівництво підприємства 
використовує передові науково-теоретичні та методичні підходи до 
створення та забезпечення функціонування системи управління 
виробничими процесами,  персоналом, фінансово-економічними та 
маркетинговими аспектами основної діяльності.  

Участь національного оператора зв’язку у господарчій діяльності 
глобалізованих ринків послуг зумовлює необхідність чіткого 
визначення пріоритетних напрямків діяльності з усього можливого 
переліку застосування промислового, кадрового, фінансового та 
управлінського потенціалу підприємства в умовах вже практично 
створеного єдиного світового господарського комплексу.  

Його головною особливістю є високий рівень спеціалізації та 
кооперації у рамках не лише окремої галузі чи навіть економічного 
напрямку (транспорт, зв’язок та інформатизація на основі сучасних 
інфокомунікаційних технологій тощо), але у межах цілих економіко-
фінансово-політичних об’єднань декількох країн.  

Такий рівень фінансово-економічного розвитку глобального 
світового господарського комплексу обумовив і, зрештою, спричинив 
необхідність підвищення рівня ефективності виробництва кожного 
окремого напрямку діяльності будь-якого національного 
товаровиробника. Однак, жоден з напрямків цієї діяльності не може 
вже розглядатися виключно як внутрішньоекономічна діяльність в 
межах національного ринку.  

При цьому, відкритість економік всіх країн залучених до 
світового господарчого комплексу перетворює будь який напрямок на 
зовнішньоекономічну діяльність. Адже будь-яка послуга, яку надає 
виробник на внутрішній ринок фактично стає послугою яка надається 
на світовому глобальному ринку послуг. 

Управлінський аспект в управлінні підприємств зв’язку 
пов'язаний з тим, що він покликаний проаналізувати особливості 
відносин купівлі-продажу та інвестиційні напрями діяльності у 
нетрадиційних для підприємства типах культур. З цього випливає 
специфіка управління підприємств зв’язку, що особливо стосується 
дослідження ринку і реклами.  
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В даному випадку можна було б вказати на такі аспекти, як 
упередженість і довіра. На ринках західних країн у покупця часто 
виникатиме питання, чому підприємство країни X пропонує свої 
товари нам, коли у нас є свої виробники. З такою упередженістю 
нерідко зустрічаються підприємства Східної Європи на ринках 
розвинених країн. З іншого боку, на ринках Східної Європи західні 
фірми мають справу із ситуацією, яку можна було б назвати гіпнозом, 
коли досить, щоб продукт мав західну марку для миттєвого 
завоювання довіри. 

Отже, можна виділити три аспекти в управлінні підприємств 
зв’язку, які слід враховувати: 

– велика, порівняно з внутрішнім ринком, потреба в інформації; 
– значна складність отримання інформації; 
– нетрадиційні та більш високі ризики. 
Отже, підприємство зв’язку, що працює на зовнішньому ринку, 

зустрічається з фактом різкого зростання потреби в інформації, яка 
виникає в результаті збільшення параметрів для прийняття рішення. 
Тому підприємство не може дозволити собі знехтувати якимось 
інформаційним напрямом або недостатньо глибоко аналізувати дані, 
оскільки це призводить до великих, іноді навіть згубних втрат. Для 
нього ризиковані ситуації виникатимуть несподівано і, якщо не 
вироблена система їх прогнозування, менеджери не зможуть вчасно 
вжити заходів для подолання труднощів. 

Розглядаючи підприємство зв’язку  як організацію, яка надає 
послуги для задоволення інформаційних потреб людства, можна 
сказати, що ці потреби людства змушують підприємства зв’язку 
виходити з внутрішнього ринку країни і ступати на новий щабель, 
який називається зовнішньоекономічною діяльністю. Ці зв’язки 
допомагають надавати інформаційні послуги не тільки в межах 
України, а й в інших країнах – партнерах. Слід врахувати, що 
підприємство зв’язку надає послуги двох видів: 

– поштовий зв'язок – послуги з приймання, оброблення та 
передача посилок, бандеролей, листів, дрібних пакетів, поштових 
листівок, грошові перекази, банківські операції тощо; 

– телекомунікаційні сервіси – передача інформації за допомогою 
аудіоповідомлень, конференцзв’язок, цифрове радіо та телебачення, 
доступ до інтернет. 

Метою підприємства зв’язку є досягнення прибутку через 
надання якісних послуг користувачам та задоволення їх потреб у 
потрібний для них час, у тому числі і зарубіжним абонентам. 
Організація зв’язку надає широкий спектр послуг, кількість її 
користувачів перевищує тисячі, об’єми підприємства є великими.  

Розвиток науково-технічного прогресу спонукає підприємство 
впроваджувати різноманітні інновації, що в перекладі означає 
запровадження  нововведень. Під нововведенням розуміють новий 
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порядок, новий метод, нову продукцію або технологію. Інноваційні 
процеси зароджуються в окремих галузях науки, а завершуються у 
сфері виробництва, викликаючи в ній прогресивні, якісно нові зміни.  

Індустрія інформаційних систем і мереж зв'язку, застосування 
інформаційної техніки має величезне значення для діяльності 
підприємств як сфери послуг, так і виробництва, дозволяючи 
ефективно вирішувати завдання менеджменту, оскільки забезпечує 
проведення аналізу величезної кількості даних пов'язаних з ринками, 
послугами, товарами і фірмами зарубіжних країн, у тому числі і за 
рахунок підключення до банків даних інших організацій і через 
об'єднання комунікаційних систем в локальному, національному, 
регіональному і міжнародному масштабах.  

Інновації, як показує проведений аналіз,  можуть відноситися як 
до техніки і технології, так і до форм організації виробництва і 
управління. Всі вони тісно взаємопов'язані і є якісними ступенями у 
розвитку продуктивних сил, підвищення ефективності виробництва. 
При цьому, виокремлюють наступні види: 

– техніко-технологічні інновації, що проявляються у формі нових 
продуктів, технологій їх виготовлення, засобів виробництва. Вони є 
основою технологічного прогресу і технічного переозброєння 
виробництва; 

– економічні інновації на підприємстві можна визначити як 
позитивні зміни в його фінансової, платіжної, бухгалтерської сферах 
діяльності, а також в галузі планування, ціноутворення, мотивації і 
оплати праці та оцінки результатів діяльності; 

– юридичні інновації - це нові і змінені закони та нормативно-
правові документи, що визначають і регулюють усі види діяльності 
підприємств; 

– екологічні нововведення - зміни у техніці, організаційній 
структурі та управлінні підприємством, які покращують або 
запобігають його негативний вплив на навколишнє середовище; 

– організаційні нововведення - це процеси освоєння нових форм 
і методів організації та регламентації виробництва і праці, а також 
інновації, які передбачають зміни співвідношення сфер впливу (як по 
вертикалі, так і по горизонталі) структурних підрозділів, соціальних 
груп або окремих осіб; 

– управлінські нововведення - цілеспрямована зміна складу 
функцій, організаційних структур, технології та організації процесу 
управління, методів роботи апарату управління, орієнтоване на заміну 
елементів системи управління (або всієї системи в цілому) з метою 
прискорення, полегшення або поліпшення вирішення поставлених 
перед підприємством завдань; 

– соціальні нововведення проявляються у формі активізації 
людського фактора шляхом розробки і впровадження системи 
удосконалення кадрової політики; системи професійної підготовки і 
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вдосконалення працівників; системи соціально-професійної адаптації 
новоприйнятих на роботу осіб; системи винагороди і оцінки 
результатів праці. Це також поліпшення соціально-побутових умов 
життя працівників, умов безпеки і гігієни праці, культурна діяльність, 
організація вільного часу. 

Як бачимо серед них важливе місце займають соціальні, 
управлінські та організаційні нововведення, що всі тісно пов’язані з 
діяльністю власне персоналу підприємства. 

Однак, людський фактор передбачає, що в складному процесі 
розробки управлінських рішень ключову роль грає людина. Це і 
керівник, і провідний спеціаліст, і рядовий виконавець. Від 
злагодженої роботи всіх працівників залежить якість рішень і 
ефективність спільної діяльності. 

Людський фактор треба розглядати як прояв всієї сукупності 
особистісних якостей людини, які впливають на його трудову 
активність, на вирішальну роль людини в процесі виробництва: 
політична чи соціальна доцільність, вимоги людської етики і моралі, 
професійне і наукове майстерність, кваліфікація.  

При цьому вітчизняним підприємствам зв’язку слід звертати 
увагу на такий фактор удосконалення ефективності як врахування в 
управлінській діяльності різних проявів інформаційної комунікації. 
Слід звертати увагу на додаткові фактори удосконалення ефективності 
виробничої діяльності, зважаючи на утрудненість отримання прямих 
фінансових інвестицій.  

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. 

Отже, напрямками удосконалення діяльності оператора зв’язку 
на сучасному етапі розвитку слід вважати обов’язкове урахування 
умінь та притаманних здібностей персоналу. При цьому, слід 
враховувати наступні фактори такого підходу: 

– всестороння оцінка притаманних умінь, здібностей персоналу; 
– аналіз та оцінка трудового потенціалу персоналу, враховуючи 

аспекти комунікації; 
– підбір персоналу, що відповідає не тільки вимогам 

підприємства, але й його меті та перспективам розвитку; 
– адаптація нових фахівців до роботи у конкретному трудовому 

колективі з обов’язковим урахуванням інформаційної комунікації; 
– аналіз показників діяльності, які безпосередньо впливають на 

результати роботи підприємства у цілому; 
– забезпечення можливості отримання морального задоволення 

від виконання виробничої діяльності; 
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– пошук працівників, які здатні порозумітися як з персоналом, 
так і з замовниками (клієнтами) 

– пошук працівників, що прагнуть удосконалюватися, вчитися з 
метою опанування новітніх технологій, що особливо важливе у сфері 
інфокомунікацій. 

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
1. Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку: 

навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.М. Орлов, І.В. Яцкевич, 
С.С. Новицька, Н.Ю. ПотаповаСінько]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 
2013. – 292 с. 

2. Управління потенціалом підприємства зв’язку: [навч. 
посіб.] / Князєва О.А., Галан Л.В., Дем’янчук М.А. – Одеса: ОНАЗ ім. 
О.С. Попова, 2012. – 180с. 

3. Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 26. 
А.В. Шегда, д-р екон. Наук, проф.. Прийняття управлінських рішень в 
умовах невизначеності та ризику. – 2011. с. 5-13 

4. Міжнародна інтернет-конференція. Формування та 
розвиток економіки в сучасних умовах господарювання / Іванущик 
Інна: Інформаційне забезпечення управління на підприємстві, 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.viem.edu.ua/konf4/art.php?id=0401 

5. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні 
системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с. 

6. Уманський І.І. Оцінка інформаційно-інтелектуальних 
ресурсів інноваційного потенціалу оператора зв’язку / Наукові праці 
ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010, № 1; с. 176-181 

7. Комунікабельність – основа успіху ділової людини 
[Електронний ресурс].–2011-2014 – Режим доступу: 
http://www.student-works.com.ua/referats/ZED/54.html 

8. Оптимізація управлінських рішень підприємства в умовах 
ризику та невизначеності / С.І. Віхляєва, В.І. Федяй // Вісник НТУ 
„ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: 
НТУ „ХПІ”. - 2013. - № 67 (1040) - С. 143-147. Бібліогр.: 83 назв. 

9. Лазебна Оксана. Специфіка прийняття управлінських 
рішень за умов невизначеності та ризику. Чернівецький торговельно-
економічний інститут КНТЕУ. – 2011, [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/53-474-1 

 
 
 
 
 
 
 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

69 

УДК 681.5 
Пазюк Юрій Юрійович  

студ. Львівський ННЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова 
Опотяк Юрій Володимирович  

к.т.н., доц. каф. ТКС ОНАЗ ім. О.С. Попова 
 

Дослідження технології Bluetooth-маячків та їх 
практичного застосування 

 
Як показує аналіз, технологія Bluetooth призначена для 

організації бездротових персональних мереж. Сьогодні Bluetooth 
вбудовується в стільникові телефони, кишенькові ПК, бездротові 
точки доступу, телефонні гарнітури, клавіатури, миші, принтери і 
навіть цифрові ручки (digital pens).  

Впровадження інтерфейсу Bluetooth в споживчих пристроях для 
масового ринку почалося в першій половині минулого десятиліття. 
Сьогодні вбудованими адаптерами Bluetooth оснащуються багато 
моделей портативних ПК і мобільних пристроїв. Крім того, у продажу 
представлений широкий асортимент периферійних пристроїв 
(бездротових гарнітур, маніпуляторів, клавіатур, акустичних систем і 
т.д.), обладнаних цим інтерфейсом. 

Основною функцією Bluetooth є створення так званих 
персональних мереж (Private Area Networks, PAN), які забезпечують 
можливість обміну даними між розташованими поблизу (всередині 
одного будинку, приміщення, транспортного засобу і т.д.) настільними 
і портативними ПК, периферійними і мобільними пристроями і пр. 

Головними перевагами Bluetooth в порівнянні з конкуруючими 
рішеннями є низький рівень енергоспоживання і невисока вартість 
приймачів, що дозволяє вбудовувати його навіть в малогабаритні 
пристрої з мініатюрними елементами живлення. Крім того, 
виробники обладнання звільнені від виплати ліцензійних відрахувань 
за установку в своїх виробах приймачів Bluetooth. 

За допомогою інтерфейсу Bluetooth можна об'єднати як два, так і 
відразу декілька пристроїв. У першому випадку підключення 
здійснюється за схемою «точка – точка», у другому – за схемою «точка 
– багатоточка». Незалежно від схеми з'єднання один з пристроїв є 
провідним (master), решта – веденими (slave). Провідний пристрій 
задає шаблон, який будуть використовувати всі ведені пристрої, а 
також синхронізує їх роботу. Сполучені таким чином пристрої 
утворюють пікомережа (piconet). 

Базова специфікація Bluetooth 4.0 була затверджена в червні 
2010 року. Ключова особливість цієї версії – застосування технології 
передачі даних з низьким енергоспоживанням (low energy technology). 
Зниження енергоспоживання досягається як за рахунок обмеження 
швидкості передачі даних (не більше 1 Мбіт/с), так і за рахунок того, 
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що приймач не працює постійно, а включається тільки на час обміну 
даними. 

У 2013 році компанія Apple представила iBeacon – технологію 
передачі Bluetooth-сигналу між компактними маячками і сумісними 
пристроями на зразок смартфонів, планшетів і ноутбуків. Ідею 
підхопили Google і анонсували технологію Eddystone.  

iBeacon – це протокол передачі Bluetooth-сигналу між маячком і 
будь-яким пристроєм (смартфоном, планшетом), які є сумісним з 
Bluetooth Low Energy.  

Принцип роботи iBeacon простий: через рівні проміжки часу 
маячки відправляють Bluetooth-сигнал на пристрої, що знаходяться в 
радіусі їх дії. Коли сумісний пристрій отримує сигнал, додаток активує 
заздалегідь певну дію: вітає відвідувачів, пропонує додаткову 
інформацію про товар або послуги, розповідає історію. Маячки 
використовують в музеях, на стадіонах, виставкових центрах і 
магазинах. 

Отже, Bluetooth-маячки допомагають перенести цифровий досвід 
непомітно для користувача. За допомогою маячків можна 
персоналізувати пропозицію, посилити роль цифрових каналів і 
сформувати базу споживачів. Технологія iBeacon – дуже поширений і 
популярний спосіб, що дозволяє надавати послуги на основі 
визначення місця геолокації клієнта. Bluetooth маячки відправляють 
радіосигнали, які приймаються смартфонами, що дозволяє в режимі 
реального часу відображати актуальну інформацію в мобільному 
додатку. 

Аналіз показує, що раніше мобільні додатки і фізичний світ ніяк 
не перетиналися. Але технологія Bluetooth Low Energy (BLE) маячків 
дозволила розробникам "спілкуватися" з об'єктами реального світу, а 
користувачам отримувати самі релевантні дані від їх поточної локації з 
точністю.  

Маячки це прості передавачі, які використовуються для 
маркування важливих місць і об'єктів. Зазвичай, додаток може 
визначити за допомогою маячка розташування користувача з 
похибкою до декількох десятків сантиметрів, що дозволяє 
використовувати його для найбільш точної геолокації, а завдяки 
стандарту Eddystone, маячки навчилися розсилати і URL. 

Для роботи з маячками компанія Google розробила окрему 
платформу, в яку входить стандарт Eddystone, система управління 
Beacon Dashboard, Google Proximity Beacon API і Nearby Messages API. 

Зараз в світі можна виділити три найбільш популярних 
стандарти маячків: 

– Eddystone; 
– iBeacon; 
– AltBeacon. 
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Розрізняються стандарти в основному форматами кадрів 
(advertisment packet) і їх кількістю. Більшість пристроїв зараз вміє 
транслювати повідомлення в будь-який з цих трьох специфікацій, а 
деякі навіть одночасно в декількох. 

Eddystone, також як і iBeacon від Apple або AltBeacon від Radius 
Network, дає розробникам можливість поставляти інформацію, 
пов'язану з місцем розташування, прямо на мобільні пристрої 
користувачів (також, як і інші пристрої, 

Назва Eddystone походить від відомого маяка Eddystone 
Lighthouse, який розташовується в Ла-Манші. 

Eddystone – відкритий (за ліцензією Apache 2.0) формат 
повідомлень для Bluetooth Low Energy (BLE) маячків від Google. На 
даний момент він підтримує 5 видів пакетів (advertisment packet): 

– Eddystone-UID – 16-байтовий ідентифікатор, який складається 
з 10-байт namespaceId і 6-байт instanceId; 

– Eddystone-URL – транслює URL. Будь довгий URL можна 
скоротити за допомогою Google URL Shortener або будь-якого іншого 
сервісу скорочення посилань, що б поміститься в обмежений 18 
байтами Advertisment packet. Після декодування, URL може бути 
використаний будь-яким клієнтом з доступом до інтернету. Eddystone-
URL є основою Physical Web і дозволяє легко виявляти і взаємодіяти з 
навколишнім нас розумними пристроями і сервісами; 

– Eddystone-TLM – телеметрія, доступні такі дані як напруга 
акумуляторної батареї, температура пристрою, кількість відправлених 
пакетів з моменту включення і час з моменту включення. 

Можливість Eddystone передавати URL-адреси безпосередньо, 
дає йому перевагу над iBeacon, тому що, коли мобільний пристрій 
наближається до Bluetooth-маяка з використанням URL-адрес 
Eddystone, він автоматично зможе зрозуміти, що сусідній об'єкт 
передає URL-адресу, і може повідомити користувачу, що можна 
відкрити URL в Google Chrome.  

З іншої сторони концепція Physical Web – це спроба побудувати 
міст між цифровим і фізичним світом, який дозволяє розширити силу 
Web – URL для повсякденного використання. У своїй основі, Physical 
Web є службою виявлення: розумний об'єкт передає відповідну URL-
адресу, яку можуть приймати будь-які пристрої поблизу, наприклад 
смартфон або планшет. 

Об'єкти навколо, є частиною Physical Web, можуть посилати 
сигнали через Bluetooth на ваш пристрій з адресами сторінок, 
пов'язаних з ними. За допомогою відповідної програми (за 
замовчуванням це браузер Google Chrome, а також з Physical Web на 
платформі працюють Opera, Firefox і ряд спеціалізованих додатків – 
той же Physical Web Browser) користувач може приймати сигнали і 
бачити рекомендовані маячками посилання, переходячи по ним 
такого повідомлення. 
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Проаналізуємо створення Bluetooth-маячків, що поширюють 
інформацію за допомогою оголошень (advertisement), тобто 
широкомовних розсилок по технології Bluetooth Low Energy, яка 
також відома під маркетинговим ім'ям Bluetooth Smart. 

Аналіз показує, що модуль Bluetooth Low Energy може працювати 
в чотирьох різних режимах, при яких пристрої поводяться по-різному. 
Перші два режими засновані на процедурі «з'єднання» (connection-
based), тобто на встановлення безпосереднього зв'язку з іншим 
конкретним пристроєм: 

– периферійний пристрій виконує функцію об'явника 
(advertiser), він може встановлювати з'єднання і працювати як 
ведений пристрій (slave) в разі з'єднання, наприклад, термометр або 
монітор серцевого ритму; 

– центральний пристрій сканує об'явників і може ініціювати 
з'єднання. Він працює як ведучий пристрій (master) при одному або 
більше з'єднаннях, наприклад, смартфони і комп'ютери. Це означає, 
що пристрої, які беруть участь у процедурі з'єднання, можуть 
працювати як периферійні або центральні. Два інших режими 
використовуються в пристроях з односпрямованою передачею або 
прийомом даних; 

– широкомовний передавач (Broadcaster) – об'явник без функції 
з'єднання, наприклад, температурний датчик, який передає поточну 
температуру, або електронна мітка для стеження за об'єктами; 

– спостерігач (Observer) сканує ефір в пошуках оголошень, але не 
може звернутися до з'єднання. Це може бути віддалений дисплей, 
який отримує температурні дані і видає їх на екран або стежить за 
електронними мітками. 

Очевидні режими для додатків маячка – це периферійний 
пристрій (Peripheral) і широкомовний передавач. У цих режимах 
надсилається один і той же тип оголошень за винятком одного 
певного прапора всередині пакету, який вказує, є пристрій з'єднуються 
або непоєднуване. 

Технологія Bluetooth Low Energy ідеальна для маячків, тому що 
має низьке енергоспоживання, присутня в більшості смартфонів або в 
інших доступних на ринку пристроях Bluetooth Smart Ready. Низький 
рівень споживання енергії досягнуто за рахунок максимального 
зменшення часу передачі і переходу в сплячий режим між відправкою 
пакетів. 

Аналіз показує, що важливе значення має інтервал оголошення. 
Маячок забезпечує низьке енергоспоживання, переважно 
перебуваючи в бездіяльності і прокидаючись тільки на короткі періоди 
для передачі даних. Час між цими подіями мовлення називається 
інтервалом оголошень. 

Маячок може отримувати енергію декількома шляхами. Є три 
різних основних способи: 
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– джерело живлення постійної доступності (USB, електромережу 
і так далі); 

– батарейки (CR2032, AAA, літієва і так далі); 
– збір енергії – сонячної, кінетичної тощо (energy harvesting). 
Як показує аналіз, при будь-розробці, тут також є параметри, які 

можуть бути оптимізовані з урахуванням різних плюсів і мінусів. Один 
із прикладів – інтервал оголошень. Вибір меншого інтервалу, тобто 
часта передача, збільшує ймовірність того, що інформація буде 
швидше доходити до пристрою спостерігача, хоча споживана 
потужність при цьому збільшується. 

Це дозволяє йому споживати дуже мало енергії. BLE споживає 
приблизно в 100 разів менше енергії, ніж Bluetooth (в залежності від 
варіанту використання). 

Крім того, BLE підтримує не тільки двоточковий зв'язок, але 
також широкомовний режим і mesh мережу. Завдяки своїм 
властивостям, BLE підходить для додатків, яким необхідно 
обмінюватися невеликими обсягами даних. Наприклад, BLE відмінно 
підходить для фітнесу, трекінгу, маячків і домашньої автоматизації. 

Як показав аналіз, популярний і відносно дешевий 
мікроконтролер типу ESP32 має вбудовані радіо кола не тільки Wi-Fi, 
але також і Bluetooth і Bluetooth Low Energy (BLE).  Перед початком 
створення пристрою було виконано аналіз наявної апаратної бази для 
створення Bluetooth-маячка. Проведений аналіз показав, що на ринку 
наявний модуль виробництва фірми Xinyuan-LilyGO типу LilyGO 
TTGO T-Energy ESP32-WROVER – with 18650 Battery Holder.  

Вказаний модуль вже містить всі необхідні вузли для створення 
пристрою. Його і було використано у розробці.  

Однак, модуль поставляється без необхідного нам програмного 
забезпечення. Його було реалізовано у роботі. У Bluetooth Low Energy, 
є два типи пристроїв: сервер і клієнт. ESP32 може діяти як клієнт або 
як сервер. Сервер оголошує про своє існування, щоб його могли 
знайти інші пристрої, і містить дані, які клієнт може прочитати. 
Клієнт сканує прилеглі пристрої і, коли знаходить сервер, який шукає, 
він встановлює з'єднання і прослуховує вхідні дані. Це називається 
двохточковий зв'язок. 

Аналіз показує, що ESP32 може виступати в якості сервера BLE 
або клієнта BLE. Є кілька прикладів BLE для ESP32 в бібліотеці BLE 
ESP32 для Arduino IDE. Призначенням розроблюваного Bluetooth-
маячка є надсилання URL адреси навчального серверу Львівського 
ННЦ, а саме: http://liblnnc.ddns.net/.  Тобто, при входженні студента у 
зону дії розроблюваного маячка на його смартфоні відкриватиметься 
адреса навчального сервера Центру. 

Для коректного функціонування Bluetooth-маячка він має 
надсилати дані у строго визначеному форматі. 
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Розроблюваний Bluetooth-маячок повинен надсилати дані у 
форматі Eddystone-URL – транслювати URL. 

Щоб поміститься в обмежений 18 байтами Advertisment packet 
нашого корисного навантаження будь який довгий URL можна 
скоротити за допомогою Google URL Shortener або будь-якого іншого 
сервісу скорочення посилань. Після декодування, URL може бути 
використаний будь-яким клієнтом з доступом до Інтернету.  

Відповідно до специфікації слід визначити beconUUID = 0xFEAA, 
тобто Eddystone-URL, як вказано у стандарті 16-bit UUID Numbers 
Document.   

Далі описуємо бітову змінну oAdvertisementData.setFlags(0x06) 
через встановлення бітів GENERAL_DISC_MODE 0x02 та  
BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04. 

Далі у структурі beacon_data описуємо параметри байтові 
значення нашого Advertisment packet. Перший байт визначає тип 
Eddystone Frame Type (Eddystone-URL), наступний – визначає рівень 
сигналу передачі маячка Beacons TX power.    

Наступні байти відповідно до специфікації визначають власне 
URL адресу потрібного нам ресурсу. Для його визначення і скорочення 
використано сервіс Google URL Shortener і отримано скорочений URL 
goo.gl/SQooX5, який побайтно і вписано у структуру.  

Відповідно до алгоритму роботи Bluetooth-маячка спочатку має 
бути створений пристрій типу BLE Server. Далі необхідно визначити 
широкомовні дані advertising data. Далі треба запустити 
широкомовний сервер, і через певний інтервал зупинити його. Після 
цього слід перейти в режим очікування для економії 
енергоспоживання.   

Проведений аналіз показав, що сьогодні існують 
загальнодоступні додатки для смартфонів під керуванням Android OS 
та iOS, які призначені для роботи з Bluetooth-маячками, та зокрема і з 
технологією Physical Web. Вказані додатки і було застосовано для 
тестування роти розробленого нами Bluetooth-маячка. 

На початку було використано додаток nRF Connect який надає 
повну інформацію про пристрої технології Bluetooth LE загалом, які 
знаходяться поблизу смартфона. Отже, як бачимо додаток правильно 
відображає введену інформацію про Bluetooth-маячок. Про це можна 
переконатися, що поле URL містить задану нами адресу у скороченому 
вигляді навчального серверу Львівського ННЦ, а саме: 
http://liblnnc.ddns.net/, що відповідає скороченому URL 
goo.gl/SQooX5. 

Але такий додаток призначений для розробника, а не кінцевого 
споживача. Тому було використано спрощений додаток, призначений 
для роботи саме з Bluetooth-маячками під назвою Beacon Analyser. 
При натисканні на посилання URL у додатку було успішно здійснено 
перехід на сторінку  навчального серверу Львівського ННЦ і отримані 
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відповідну інформацію з нього. Отже функціонування маячка 
підтверджено.  

 
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 
1. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. 

Телекомунікаційні та  інформаційні мережі: навчальний посібник – 
Київ: Самміт-Книга, 2010.– 708с. 

2. Гостєв В.І., Ткаленко О.М. Мережні технології. – Київ, 2009 
– 83с.  

3. Никитюк Л.А., Шерепа И.В. Телекоммуникационные 
иинформационные сети: Навч. Посібник/за редакцією 
М.В.Захарченка. – Одеса: УДАЗ ім. О.С. Попова, 2000.– 112с. 

4. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. 
Пасічник. «Комп'ютерні мережі: [навчальний посібник]» — Львів: 
Магнолія-2006, 2013. – 120с. 

5. Рошан П., Лиэри Дж. Основы построения беспроводных 
локальных сетей стандарта 802.11 – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2004. — 304 с. 

6. Что такое iBeacon. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.facelet.com/ru-ua/blog/ibeacon-and-Bluetooth-beacons-
how-to-use-them-in-retail/ 

7. Device Lab от Google: маячки с технологией Eddystone. 
[електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://habr.com/ru/article/302978/ 

8. Концепция Physical web. Bluetooth маячки. Сравнение 
стандартов iBeacon, AltBeacon и Eddystone. [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://habr.com/ru/post/278443/ 

9. Геолокация внутри помещений на базе iBeacon. Решение 
Aruba Meridian. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://habr.com/ru/post/353134/ 

10. Маячки Bluetooth Low Energy. [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.compel.ru/lib/74346 

11. Arduino core for the ESP32. [електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://github.com/espressif/arduino-esp32 

12. pcbreflux/espressif. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://github.com/pcbreflux/espressif 

13. Bluetooth.org, Core specifica-tion v4.1. [електронний ресурс]. 
– Режим доступу: https://www.bluetooth.org/en-
us/specification/adopted-specifications 

14. pcbreflux ESP32_Eddystone_URL_deepsleep. [електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://github.com/pcbreflux/espressif/tree/master/esp32/ 
arduino/sketchbook/ESP32_Eddystone_URL_deepsleep 

15. 16-bit UUID Numbers Document. [електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

76 

https://btprodspecificationrefs.blob.core.windows.net/assigned-values/16-
bit UUID Numbers Document.pdf 

16. LilyGO TTGO T-Energy ESP32-WROVER – with 18650 Battery 
Holder. [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.banggood.com/LILYGO-TTGO-T-Energy-ESP32-8MByte-
PSRAM-WiFi-bluetooth-Module-18650-Battery-ESP32-WROVER-IB-
Development-Board-p-1427125.html 
 

 
 

УДК 330.101 
Челомбитько Володимир Васильович  
ст. викл. каф. М та М ОНАЗ ім. О.С. Попова 

 
Глобалізаційні процеси та діяльність підприємства в 

умовах інформаційного суспільства 
 
Глобалізаційні процеси світової економічної системи як єдиного 

господарського комплексу впливають на діяльність сучасного 
підприємства: 

– національний товаровиробник поступово перетворюється на 
суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності; 

– рівень ефективності фінансово-економічної діяльності 
напряму стає залежним від рівня конкурентоспроможності як самого 
підприємства, так і національної економіки у цілому; 

– фінансові ресурси, які становлять основу розвитку 
підприємства, його інвестиційно-інноваційних проектів стають більш 
доступними лише за умови підняття рівня ефективності основної 
діяльності підприємства та отримання можливих додаткових 
надходжень від неосновних видів його діяльності. 

Глобальні процеси у світовому господарському комплексі 
змушують національного товаровиробника активізувати роботу у 
фінансовому, маркетинговому,  планово-економічному та інших 
напрямках менеджменту.  

Особливе місце при цьому має відводитися менеджменту 
персоналу. Адже реалізація будь-яких складних або простих, 
стратегічних або тактичних планів, вирішення оперативних завдань, 
що потребують мобілізації сил, інтелектуально-фізичного потенціалу 
персоналу можливе лише за умов правильної та науково 
обґрунтованої розстановки кадрів, задіяння всього потенціалу 
підприємства з урахуванням вже виявлених можливостей, 
прогнозними оцінками можливого збільшення рівня 
«працездатності» та «ефективності» персоналу. 

Сучасна ринкова ситуація постійно змінюється та впливає на 
ринкове  середовище, а отже і на діяльність підприємства в цілому. Від 
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ринкових умов залежить управління підприємством, можливі шляхи 
його вдосконалення та напрямки прийняття необхідних для адаптації 
управлінських рішень. Завдяки особливостям управління діяльністю 
підприємства, можливості його удосконалення вдається коригувати 
діяльність підприємства у відповідь на ситуацію на ринку. 

З точки зору суто економічних аспектів перехід до 
однополярного світу  (90-ті роки минулого сторіччя) ознаменував 
початок етапу інтенсифікації процесів глобалізації, поглиблення 
світового поділу праці, посилення кооперації та спеціалізації, яка 
відбувалась вже не рівні окремих підприємств чи компаній, а навіть 
окремих країн та/або їх об’єднань.  

Pа рахунок підвищення рівня кооперації та спеціалізації, при 
умові функціонування практично єдиної світової валюти відбувалось 
створення фактично єдиного ринку за окремими напрямками товарів, 
робіт та послуг. 

У свою чергу усе це обумовило той факт, що будь-який 
національний товаровиробник (товарів, робіт, послуг) діючи навіть в 
рамках національного ринку поступово перетворювався в суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності. Відкриття національної економіки в 
умовах глобалізації змушувало будь-якого товаровиробника вже 
навіть не виходячи на світові ринки, починати жорстку конкурентну 
боротьбу із зарубіжними товаровиробниками, але вже на теренах 
власної держави. 

Глобалізація яка призвела до спеціалізації та міжнародної 
кооперації, повністю вплинула як у негативному та і позитивному 
проявах на всі сторони суспільного життя – економічну, фінансову, 
соціальну, політичну та призвели до створення умов за яких жодне 
підприємство, компанія, корпорація, холдинг, країна та/або їх 
об’єднання не залишаються поза межами світового поділу праці, 
активно залучені до жорсткої конкурентної боротьби на ринках 
товарів робіт та послуг.  

За умов створення єдиного економічного (а точніше фінансово-
економічного) середовища будь-який товаровиробник стає активним 
учасником міжнародних економічних взаємовідносин (з точки зору 
національного законодавства, економічної теорії і практики – 
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності). 

Процес глобалізації – закономірний результат 
інтернаціоналізації виробництва та капіталу. Глобалізація на 
макроекономічному рівні – це спільне прагнення країн та окремих 
регіонів до економічної активності поза своїми межами, на 
мікроекономічному – розширення діяльності підприємства за межі 
внутрішнього ринку.  

Головною тенденцією розвитку світового господарства є рух до 
створення єдиного планетарного ринку товарів та послуг, 
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економічного зближення та об'єднання окремих країн у єдиний 
світовий господарчий комплекс.  

Глобальна світова економіка стає новою реальністю, що 
підкорюється новим законам, вона набуває риси системи, засновується 
на техніко-економічній базі інтернаціоналізованого виробництва,  
спільних узгоджених між багатьма країнами торгівельних та валютно-
фінансових режимах.  

В умовах серйозних викликів сучасності соціально-економічний 
прогноз розвитку людства повинен мати чітку систему критеріїв, які  
дають можливість на трьох основних рівнях – міжнародному, 
регіональному і національному – керувати факторами анархії та 
порядку, зробити поведінку світової системи відносно стабільною і 
передбаченою. 

Виходячи зі специфіки власного виробництва організації 
виробничого процесу, розстановки кадрів, використання наукового та 
інтелектуального потенціалу визначає вибір того чи іншого напрямку 
зовнішньоекономічної діяльності, який має стати основною рушійною 
силою, яка надасть можливості та стимули для забезпечення 
економічної стабільності, фінансової, з певними об’єктивними 
обмеженнями, незалежності, високого рівня конкурентноздатності та 
конкурентоспроможності як самого підприємства так і всього 
національного економічного потенціалу.  

Адже, без спільних зусиль окремих підприємств, галузей 
економіки, успішне функціонування всього господарчого комплексу 
країни в умовах глобалізації економічних та фінансових процесів у 
сучасних ринкових умовах стає практично неможливим.  

Телекомунікаційна галузь є однією з найважливіших, бо від 
рівня інноваційного розвитку підприємств, якості управлінський 
рішень, націлених на забезпечення вимог споживачів і отримання 
гарантованих доходів, сильно залежить економічна безпека 
операторів зв'язку ринку телекомунікаційних послуг.  

Система забезпечення економічної безпеки підприємства 
включає комплекс управлінських, профілактичних і економічних 
заходів, націлених на якісну реалізацію і захист інтересів 
підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз. Основу системи 
забезпечення економічної безпеки підприємства формують: мета, 
завдання, принципи, об'єкт, суб'єкт і механізм забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Мета системи економічної безпеки 
підприємства полягає в мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз 
економічному стану підприємства, в тому числі його фінансовим, 
інформаційним, матеріальним і кадровим ресурсам, на основі 
розробленого і реалізованого комплексу заходів економіко-правового 
та організаційного характеру. 

Аналіз показує, що одним з найважливіших елементів системи 
економічної безпеки підприємства є механізм забезпечення 
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економічної безпеки підприємства – сукупність засобів і методів 
впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень, 
спрямованих на забезпечення безкризового економічного розвитку 
підприємства.  

Отже, забезпечення безкризового економічного розвитку 
підприємства у значній мірі можливе шляхом впровадження 
інновацій у всі сфери його діяльності. Галузь зв'язку є достатньо 
інноваційною. У зв'язку з цим, з метою більш ефективного та 
безпечного функціонування телекомунікаційних компаній, 
необхідний безперервний інноваційний розвиток, який виступає, як 
елемент забезпечення економічної безпеки організацій галузі зв'язку. 
Розвиток телекомунікацій тісно пов'язаний з розвитком економіки 
держави - чим вище рівень розвитку економки, тим вище рівень 
розвитку телекомунікацій.  

З іншої сторони, технічний прогрес в телекомунікаційній галузі 
сприяв зростанню глобальних (транснаціональних) 
телекомунікаційних компаній. Сьогодні на українському ринку діють 
три найбільших компанії стільникового зв'язку, що діють під 
торговими марками «Vodafone», «Київстар» і «Lifecell». Важливість і 
значимість галузі обумовлює необхідність підвищеної уваги до 
системи економічної безпеки організацій телекомунікаційної галузі, 
як основного інструменту підвищення їх конкурентоспроможності.  

Активний розвиток телекомунікаційного ринку призводить до 
необхідності впроваджувати в телекомунікаційних компаніях 
найбільш прогресивні методи управління. Попит на послуги передачі 
інформації і швидкі зміни в технологіях надання послуг вимагають 
впровадження ефективного процесу стратегічного планування. 

Ефективна господарська діяльність організацій в 
телекомунікаційній галузі безпосередньо залежить від стратегії 
інноваційного розвитку в конкурентному середовищі і вирішення 
управлінських завдань підвищеної складності. Спільно з фінансовими 
методами управління активами і пасивами в умовах розвитку 
інформаційного середовища для досягнення зростання капіталу у 
компаній виникає необхідність в розробці методів та інструментів, що 
сприяють не тільки підвищенню ефективності поточної діяльності, а й 
формуванню та реалізації обраної стратегії. 

В умовах глобалізацій них процесів особливого значення 
набувають інформаційні технології та їх впровадження в усі області, 
що стає новим умовою існування людини в глобальному 
інформаційному суспільстві.  

У зв'язку з цим становить інтерес вивчення способів оцінки 
інвестиційних проектів в сфері телекомунікацій. Такі проекти, на 
відміну від традиційних інвестицій, трудно оцінити при прийнятті 
рішення. Віддача від інвестицій, вкладених безпосередньо у 
виробництво, досить легко прораховується, а що стосується 
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телекомунікацій, то оцінка ефективності інвестиції величезною 
проблемою. Наслідком інвестицій в телекомунікації є наявність 
сучасних інформаційних продуктів, які дають реальні конкурентні 
переваги в боротьбі за кваліфіковані кадри і ресурси [4]. Однак все 
складніше виділити вплив результатів проектів телекомунікації на 
розвиток компанії як окрему змінну і все важче охопити всі напрямки 
їх широкомасштабного впливу на діяльність організації в цілому.  

Традиційні підходи, які розглядають тільки витрати і найбільш 
очевидні прямі ефекти, не враховують безліч інших важливих ефектів, 
таких, як зниження ділових ризиків, відкриття нових можливостей, 
підвищення керованості компанії, підвищення гнучкості бізнесу та ін. 
Необхідно також враховувати, що найчастіше інновації у 
телекомунікації мають істотний обсяг прихованих витрат, привносять 
в бізнес додаткові ризики, накладають певні обмеження тощо. 

Слід зазначити, що інвестування в телекомунікації, незважаючи 
на певні ризики, є дуже прибутковим видом бізнесу і має величезні 
перспективи розвитку. Для визначення економічної ефективності 
інвестиційних проектів в телекомунікації доцільно використовувати 
комплекс методів. Однак, ще одним фактором є зміна підходів до 
інвестування в наукові дослідження і прикладні розробки як засіб 
реалізації інвестицій і подальшого їх впровадження у 
телекомунікаційні сфері загалом.  

У переважній більшості технологічно розвинених країн світу 
після Другої світової війни сформувався соціальний контракт між 
органами державної влади та науковими організаціями, що був 
заснований на впевненості у високій продуктивності сектора науки і 
доцільності делегування йому державою значних повноважень [5]. 
Істотна автономія і досить великі державні інвестиційні ресурси 
надавалися сектору науки в обмін на науково-технічні результати, які 
генеруються в чому самоврядним науковим співтовариством. 

Сьогодні перед підприємствами зв'язку стоїть серйозне завдання 
по оцінці економічної ефективності діяльності, без успішного якої 
неможливий прискорений розвиток як окремого оператора зв'язку, 
так і галузі в цілому.  

Постановка завдання обліку ризиків при інвестиціях, перш за 
все, повинна бути ув'язана з однією з головних особливостей 
інвестиційних проектів в телекомунікаціях. Особливість полягає в 
тому, що функціонування операторів зв'язку характеризується 
високим рівнем невизначеності – неповнота і неточність інформації 
про умови і параметри виконання і реалізації проекту інвестицій [4]. 

Однак, як показує аналіз, з розвитком ринку підприємствам стає 
все важче задовольняти стрімко зростаючі потреби суспільства в 
продуктах і послугах, які б відповідали підвищеним вимогам і мали 
достатню для споживачів корисністю. Товари тривалого застосування 
стають «одноразовими» в силу різкого скорочення терміну їх 
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морального зносу, ремонт та догляд за ними зараз, як правило, 
дорожче простої заміни новим продуктом. Канали розподілу товарів і 
послуг, сконцентровані у обмеженої кількості дистриб'юторів, які 
здатні впливати як на виробників, так і на споживачів. 

Додатковим засобом розвитку підприємства в умовах 
глобалізаційних процесів є можливість модернізації менеджменту 
всередині підприємства за допомогою створення єдиної 
інформаційної бази, що забезпечує ефективну роботи всього 
підприємства за рахунок певних ефективних інструментів в управлінні 
персоналом.  

Зарубіжна наука і практика, пропонує системи управління та 
впровадження інновацій, засновані на сучасному підході до 
використання інформації і знань на підприємстві та вирішення 
наступних завдань: 

– відкритість (доступність) до потрібної інформації на 
підприємстві; 

– здатність швидко дізнатися про проблеми, а також про 
передбачувані шляхи розвитку підприємства; 

– передача досвіду професійних працівників з високим стажем 
роботи "новим" співробітникам; 

– створення атмосфери зацікавленості в реченні новаторських 
ідей від працівників; 

– можливість отримання досвіду роботи на суміжних ділянках 
підприємства; 

– швидкий і оптимальний пошук вирішення на проблему, що 
склалася підприємства. Можливе проведення опитувань у всіх шарах 
підприємства (мова йде про працівників різних верств); 

– систематизація досвіду і знань всіх співробітників 
підприємства. 

Таким чином, на підприємстві формується інформаційна база з 
досвідом і системою їх просування, представляючи одну з 
конкурентних переваг використання потенціалу співробітників з 
першого дня прийому на роботу. 

Управління знаннями на підприємстві, можливо, реалізувати 
через: 

– спільна нарада, як керівників «білих комірців» (вища ланка 
керівництва), так і «синіх комірців» (рядові працівники), 
застосовуючи спільно «мозковий штурм» вирішують проблеми; 

– систему «наставництва» або «опіки» професійне, персональне 
навчання; 

– горизонтальну ротацію – переміщення працівників з однієї 
посади на іншу і навпаки; 

– ведення загальної бази знань і корисних джерел; 
– спільна участь в вебінарах (семінар за допомогою інтернету і 

відеозв'язку); 
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– призначення досвідченого співробітника керівником групи, 
який представляє проект, у всіх його тонкощах і створює умови для 
його реалізації; 

– внутрішній маркетинг підприємства, який розглядає своїх 
співробітників як внутрішніх клієнтів компанії. 

Впровадження інформаційної бази, яка містить інноваційні 
напрямки на підприємстві забезпечує ефективну і організовану 
роботу, тому що весь персонал буде задіяний у розвитку підприємства 
через посередництво. Група робочих пропонує свою ідею начальнику, 
який обробляє отриману інформацію і направляє вищестоящому 
керівництву.  

За допомогою цього комплексного методу управління можна з 
упевненістю запобігти втраті кадрів, так як і співробітники з досвідом 
будуть, постійно задіяні у впровадженні нових ідей, інновацій і будуть 
відчувати, як свою прихильність до компанії, так і прихильність 
компанії до себе. Нові співробітники будуть забезпечені навичками 
більш досвідчених співробітників, завдяки методу «опіки» або 
«наставництва».  

Передача досвіду з інновацій здійснюється при прийомі 
співробітника на роботу. Завдяки впровадженню єдиної 
інформаційної бази можливе підвищення ефективності роботи 
співробітників і підприємства в цілому. 

Важливість людського капіталу як джерела прогресу та 
економічного зростання була усвідомлена в економічній літературі 
досить давно. Адам Сміт (1776) був першим економістом класичної 
школи, який включив людський капітал в визначення загального 
капіталу. Він визначав людський капітал як придбані і корисні 
таланти, частина основного капіталу нації.  

Останні емпіричні дослідження економічного зростання також 
припускають, що знання і здібності населення дуже важливі у 
визначенні економічного розвитку. Наприклад, високий показник 
рівня розвитку людського капіталу може дозволити менш країнам, що 
розвиваються швидше досягти рівня доходів розвинених країн 
завдяки адаптації міжнародних технологій або можливості їх 
копіювати. 

Людський капітал як продуктивна сила генерації і втілення в 
життя нових ідей сприяє формуванню конкурентних переваг і 
примноження прибутків, отриманих в міжнародній торгівлі. Тому 
останнім часом він є об'єктом пильної уваги провідних країн світу. 
Заходи по її всебічному розвитку включають підготовку кадрів для 
науково-інноваційної сфери та забезпечення умов для реалізації 
отриманих знань і умінь, що забезпечує належний рівень 
накопичення людського капіталу для виходу економіки на новий 
рівень інноваційної активності. 
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Дослідники оцінюють ефективність вкладення в освіту за 
допомогою чистого дисконтованого доходу (NPV) і періоду окупності 
інвестицій. Особливе місце в дослідженні інвестицій в освіту займає 
рівняння Дж. Мінцера (1974), який доповнив функцію залежності 
заробітної плати від рівня освіти нової змінної – числом років, що 
минули після закінчення навчання, тобто накопичений досвід роботи.  

Мінцер виходив з того, що працівник отримує знання і навички 
не тільки в навчальних закладах, а й під час роботи або на курсах, 
організованих на підприємстві. На конкурентному ринку праці, де 
зарплати відображають граничний продукт робочих, більш освічений 
або кваліфікований працівник повинен бути досить більш 
продуктивним в роботі, ніж його менш кваліфіковані колеги. 
Емпіричні результати, як і теоретична література, підтверджують, що 
освіта дає індивідам значні зарплатні переваги. Більш того, індивіди, 
що працюють у високотехнологічних організаціях, мають велику 
віддачу від освіти. Це пояснюється тим, що більш освічені працівники 
краще адаптуються до технологічних змін, і тому вони продуктивніше 
в фірмах високотехнологічних галузей.  

Здібності працівників фірми впливають не тільки на тип, 
асортимент і якість продукції, але і на гнучкість і швидкість 
виробничого процесу. Деякі емпіричні дослідження підтверджують 
сильний взаємозв'язок між присутністю в штаті випускників вузів, в 
тому числі професійних вчених і інженерів, і впровадженням та 
використанням високих технологій у фірмі, а також між інвестиціями 
в корпоративне навчання і швидкістю вдалого впровадження нових 
технологій.  

Крім того, більш освічена та кваліфікована робоча сила може не 
тільки вдало впроваджувати нові технології, але і бути джерелом 
інновацій, так як освіта або попереднє навчання істотно підвищує 
здатність працівника до створення інновацій в компанії.  

У процесі інвестицій в освіту, держава, фірми і домогосподарства 
враховують такі обставини: значні фінансові витрати; отримання 
вигод з досить великим часовим лагом; ризик і невизначеність в 
прогнозі майбутніх доходів. Але, незважаючи на досить високі ризики 
неотримання віддачі від інвестицій, дослідження підтверджують 
вигідність інвестицій в людський капітал з точки зору розвитку 
інновацій та економічного зростання як на рівні фірми, так на рівні 
національної економіки.  

Інвестиції в людський капітал з боку держави і підприємств 
сьогодні досить низькі, що може бути однією з основних причин 
низької інноваційної активності країни. Необхідно прийняти до уваги 
міжнародний досвід і розробити ефективний механізм інвестування в 
людський капітал, який дозволив би мінімізувати ризики і підвищити 
віддачу від інвестицій.  
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Господарська, фінансова, виробнича або комерційна діяльність 

підприємства неможлива без ризиків. Існування ризику і неминучі в 
ході розвитку зміни його ступеня виступають постійним і 
сильнодіючим фактором руху підприємницької сфери економіки. 
Ризик-менеджмент за економічним змістом являє собою систему 
управління ризиком і відносинами, що виникають в процесі цього 
управління. В умовах непередбачуваності господарської ситуації, 
небезпеки виникнення кризових явищ в діяльності підприємства і 
загрози його банкрутства ризик-менеджмент може органічно 
вписатися в загальну концепцію антикризового управління 
підприємством. 
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Система антикризового управління включає в себе сукупність 
взаємопов'язаних елементів – цілей, принципів, функцій, критеріїв, 
організаційно-правових, фінансово-економічних та методичних 
засобів. Антикризове управління націлене на своєчасну діагностику 
симптомів економічної неспроможності підприємства, запобігання 
його банкрутства, проведення санаційних програм або ліквідацію 
безперспективного і не володіє реальними можливостями для 
відновлення бізнесу. 

Кризове явище може викликатися помилками в прийнятті 
управлінських рішень і непрофесійним управлінням. Ігнорування 
ризику в управлінському рішенні зробить несподіваним настанням 
кризи, а може і спровокувати кризові ситуації. У той же час управління 
ризиками і зниження їх впливу до мінімально можливого рівня здатне 
вивести підприємство з кризи. 

Отримання інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства для виявлення ризикових факторів і оцінки ступеня 
ризику і його наслідків. Важливо знати ознаки настання кризових 
ситуацій і оцінити можливості їх вирішення. Якщо подолання кризи – 
керований процес, то успіх управління залежить від своєчасного 
розпізнавання ознак фаз настання і етапів об'єктивного розвитку. 
Моніторинг антикризового розвитку дозволяє системі управління 
контролювати процеси, відслідковувати тенденції за певними 
критеріями. 

Протягом уже тривалого періоду вітчизняні підприємства в тій 
чи іншій мірі знаходяться в кризовій ситуації. Спочатку це перехід на 
ринкові рейки господарювання, що спровокував необхідність повної 
перебудови сформованого укладу ведення діяльності та орієнтації на 
ринок. Потім, після деякого підйому і розвитку вітчизняної економіки, 
фінансова криза 2008 року, який визначила «знекровлення» 
підприємств.  Відповідно, в такому середовищі підприємства повинні 
постійно перебувати в стані готовності реагувати на зміни, що 
відбуваються, бути гнучкими і здатними своєчасно знаходити 
ефективні рішення в ситуації, що склалася. Таку можливість надає 
система антикризового управління. 

Сьогодні, враховуючи актуальність проблеми, існує велика 
кількість різних поглядів фахівців на суть і зміст поняття 
антикризового управління. Одні пов'язують даний вид управління з 
уже настали кризою на підприємстві і обумовленої ним процедури 
банкрутства, інші ототожнюють антикризове управління з діяльністю 
щодо попередження настання кризової ситуації. Треті розглядають 
антикризовий менеджмент як комплекс заходів щодо запобігання вже 
виникла кризової ситуації і подальшого недопущення його 
виникнення.  

Оскільки криза – це своєрідний сигнал, поштовх для координації 
зусиль і подальшого розвитку, основна мета антикризового 
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управління – це не тільки запобігання виникненню кризової ситуації, 
а й успішне управління нею з мінімальними витратами і 
максимальним економічним і соціальним ефектом. З цією метою в 
організації повинна бути сформована спеціальна система управління, 
яка враховує складність завдань і необхідність їх оперативного 
вирішення в умовах кризи.  

При цьому відбувається зміна критеріїв прийняття 
управлінських рішень, цілей, завдань і принципів розробки та 
реалізації стратегії і тактики управління, розглядаються всі можливі 
варіанти маневрування діяльністю організації, здійснюється пошук 
внутрішніх резервів відновлення її стійкості в поточному і 
майбутньому часі. 

Аналіз проблематики антикризового управління 
телекомунікаційних підприємств, вироблення практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності менеджменту в умовах 
кризи показує, що «криза» – це крайнє загострення протиріч у 
соціально-економічній системі (організації), що загрожує її 
життєстійкості в навколишньому середовищі. Криза може розумітися і 
як етап у розвитку соціально-економічної системи, необхідний для 
усунення напруг і нерівноваги в ній. 

Підприємства протягом деякого періоду зазнають негативний 
вплив кризових факторів, основними з яких: посилення конкуренції 
на ринку внаслідок збільшення числа учасників ринку; поява великих 
торгових мереж, що надають аналогічний товар за нижчими цінами; 
компанія одночасно відкрила ще кілька підрозділів, зміст яких 
здійснювалося за рахунок прибутку «нашого» підрозділи. 

Таким чином, організаційно-управлінські інновації повинні 
знаходити застосування в системі антикризового управління. 
Інновації, будучи в даний час сучасним інструментом, здатним 
«допомогти» підприємству своєчасно реагувати на вимоги ринку, 
повинні використовуватися в системі управління. При цьому спочатку 
необхідно робити наголос саме на організаційно-управлінські 
інновації, спрямовані на зміни в системах управління. Адже ще Пітер 
Друкер відводив управлінню і його ефективності найважливішу роль. 
Тільки ефективна система управління здатна забезпечити успішну 
реалізацію антикризових заходів і бути основою подальшого розвитку 

У цих умовах особливої значущості набуває функція контролю, 
яка покликана забезпечити ефективну реалізацію всіх напрямків 
антикризового управління. На думку експертів, фаза контролю в 
процесі управління є найбільш гостро реагує на негативні тенденції в 
економіці. Беручи на себе роль механізму запобігання негативних 
тенденцій, постійно вдосконалюється змістовна частина контролю [2]. 

Отже, необхідно відзначити, що контроль відіграє важливу роль 
в системі антикризового управління, що має особливості в цілях, 
предмет і процесі його реалізації. Контроль забезпечує: своєчасне 
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встановлення і виявлення симптомів кризового розвитку, отже, 
забезпечує ефективну реалізацію заходів щодо запобігання кризовим 
явищам або по реалізації програми антикризового управління; 
виявлення прихованих резервів і вузьких місць для подолання криз в 
умовах обмежених ресурсів; коректне проведення ліквідаційних 
процедур на останній стадії антикризового управління. 

Аналіз показує, що сьогодні зарубіжні організації щоб 
забезпечити свою конкурентоспроможність безперервно аналізують 
всі напрямки своєї діяльності і розробляють необхідні напрямки 
удосконалення. Тут можна вказати як один з важливих – роботу з 
персоналом. 

Методи управління персоналом в періоди кризи або стабільного 
функціонування відрізняються. Методи управління – це способи 
впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення 
координації їх діяльності в процесі функціонування організації. Будь-
який керівник в даних умовах повинен розуміти, що звичний потік 
подій на підприємстві вимагає втручання, без нового стилю 
управління можливий різкий відтік кадрів у зв'язку з напруженою 
обстановкою, невпевненістю, під страхом скорочення.  

Утримати досвідченого і навченого співробітника – це одне з 
пріоритетних завдань кваліфікованого керівника. І перед створенням 
антикризового плану, співробітникам необхідно надати інформацію 
про становище підприємства, які дії заплановані менеджментом для 
виходу з кризи, які цілі і завдання поставлені перед ними самими.  

Грунтуючись на дослідженнях журналу «Business Partner», 
можна сміливо сказати, що основою антикризового управління 
персоналу, є активність і енергія керівника. Кожна організація має 
свою місію, виконання якої рухає її до основної мети, а персонал, в 
свою чергу, є основою просування місії. 

Освіта в сьогодні стала відігравати важливу роль у виборі 
професії, компетентних навичок і умінь, тому процес його отримання 
став більш тривалим, через що молоде покоління з кожним роком 
входить в активну зайняте населення пізніше. Вивчивши статистику 
зайнятих людей в різних вікових групах, можна спостерігати певну 
динаміку. Знижується тенденція зайнятих у віці від 20 до 24 років. 
Така тенденція пояснюється декількома причинами: молоді люди в 
цей час все ще отримують освіту і не можуть працювати, або 
роботодавці відмовляються їх приймати, так як недостатньо 
компетентних навичок для роботи в певній сфері.  

Для отримання компетентних навичок і умінь, а також більш 
високооплачуваної роботи люди намагаються отримати відповідну 
освіту, тому спостерігається тенденція зростання числа які навчаються 
у вищих навчальних закладах. Вивчення динаміки чисельності 
зайнятого населення за рівнем освіти  виявило ряд значних тенденцій 
для розвитку людського капіталу.  
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Багато в чому це пояснюється тим, що молоді люди ще 
здобувають освіту і у них немає досвіду роботи, тобто недостатньо тих 
знань, які вимагають роботодавці в інших сферах економіки. Крім всіх 
вищевказаних чинників, на структуру зайнятих за групами занять 
впливає зміна демографічної ситуації, так як нарівні з процесом 
природного відтворення населення відбуваються міграційні процеси. 
Зі збільшенням віку мігрантів частка в міграційному потоці сильно 
знижується пропорційно.  

Таким чином, найбільш рухомою з точки зору трудової міграції 
групою населення є молодь. Виходячи з аналізу можна виділити 
кілька закономірностей. Перш за все ринок праці в даний час зазнає 
змін, пов'язаних з деформацією вимог до трудових ресурсів, 
невідповідністю кількості та якості випускників освітніх установ 
потребам підприємств, зовнішніми і внутрішніми міграційними 
процесами, зниженням рейтингу привабливості інженерних і 
робітничих професій, конкуренцією компаній за професіоналів і 
таланти.  

Зрозуміло, що частка електронної освіти теж буде рости і система 
освіти з появою нових професій готуватиме нові спеціальності. 
Виникає необхідність формування кадрового потенціалу, який володіє 
новими компетенціями. Такими навичками є: технічний досвід і 
бізнес-досвід, світовий досвід, лідерські якості, комунікативність.  

Одних знань і навичок стає недостатньо, ринок потребує 
фахівців, що мають актуальні навички і здатних їх ефективно 
застосовувати, з мотивацією до безперервного розвитку. Тому 
випускники-студенти мають погане працевлаштування.  

Також зростає значення хмарних обчислень як ефективного 
інструменту  обробки великих обсягів даних, забезпечуючи 
впровадження M2M-технологій. У найближчі роки в промисловості 
очікується значний стрибок, обумовлений ростом фінансово-
технологічних «стартапів» і промислового інтернету (інтернету речей). 
Відзначається зростання обсягів автоматизації і роботизації ряду 
технологічних операцій. На думку експертів, це призведе до 
перебудови структури ринку праці та зміни роду зайнятості окремих 
фахівців [3]. 

Високо оцінюється потенціал технологій блокчейн, як 
інструменту забезпечення транспарентності і безпеки передачі 
інформації, що безпосереднім чином відбивається на 
реструктуризацію моделі ведення бізнесу в рамках організації угод [4]. 

Разом з тим, значним ризиком для забезпечення стійкої 
зайнятості є той факт, що розвиток штучного інтелекту може 
збільшити нерівність на ринку праці і сприяти скороченню робочих 
місць За оцінками консалтингової компанії McKinsey & Co, в 
найближчі роки за допомогою вже існуючих технологій можна 
автоматизувати людська праця вартістю 2 трлн дол. Експерти 
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прогнозують, що в найближчі п'ять років розвинені країни втратять до 
5 млн робочих місць через цифрових технологій і роботизації [4]. 

Для протистояння кризовим тенденціям працівникам необхідно 
постійно удосконалювати свої навички, опановувати суміжні професії, 
підвищувати рівень знань і кваліфікації. Стимулювати працівників, 
розширювати діапазон знань і умінь повинні фахівці, що правильно 
формують стратегію розвитку кадрового потенціалу підприємств. 

Сучасний ринок праці в умовах цифрової економіки 
відрізняється низкою особливостей. Сьогодні на ринок праці виходить 
покоління Z, покоління людей, які народилися після 2000 р. 
Важливою особливістю цього покоління є висока технологічність і 
адаптивність до нових технологій. Пріоритетом для цього покоління є 
модель цільового поведінки на роботі, наявність кар'єрних цінностей, 
прагнення до визнання результатів праці, а також до високих доходів. 
У зв'язку з цим, компаніям, які прагнуть залучити й утримати 
працівників нового типу, необхідно розробляти інструменти, що 
забезпечують отримання переваги з здібностей. 

Сучасні здобувачі прагнуть знайти роботу, яка забезпечить 
реалізацію їх інтересів, а також можливість формування активної 
моделі споживчої поведінки. На відміну від представників старших 
поколінь, які бояться настання цифрової економіки, так як розвиток 
нових технологій, автоматизації виробництва і роботизації скорочує 
кількість робочих місць, представники нового покоління на ринку 
праці сприймають нові інформаційномережеві технології з позитивної 
сторони. 

Отже, ключовою складовою системи антикризового управління 
на підприємстві сьогодні є людський капітал. Зараз відбувається зміна 
умов праці. Молодих людей все більше привертає вільна робота, яка 
не приковує до робочого місця, – відсутність жорсткого графіка, 
комфортні умови роботи в зручному для них місці і в зручний час.  

На сучасному етапі розвитку, особливо в умовах пандемії, 
мобільна економіка здатна створити велику кількість робочих місць, 
така тенденція суттєво скоротить безробіття на рівні держави. 
Зростання цифрового сегмента обумовлене збільшенням числа 
багатопрофільних фахівців завдяки розвитку інтернет-платформ і 
віддаленою роботою. Це сприяє підвищенню мобільності працівників і 
забезпечує комфортні умови праці, залучає молодих людей на різних 
рівнях навчання у вільний час. Це пов'язано з особливістю роботи, яку 
можна поєднувати з освітнім процесом. Освіта в майбутньому буде 
відігравати чималу роль. 
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Використання мобільних додатків в освітньому процесі 
 
Мобільні технології настільки міцно увійшли в життя українців, 

що кожен студент використовує і готовий використовувати мобільний 
телефон у навчанні, навіть якщо викладач досі не налаштувався на 
нові технічні засоби навчання. 



_________Перспективні технології інфокомунікацій ______ 

91 

Такі зміни цілком обумовлені, зараз всі прагнуть до зручності і 
мобільності у всіх сферах життя. З появою комунікаторів і планшетів, 
вже немає необхідності брати з собою ноутбуки та інші пристрої в 
дорогу, в відрядження, на зустрічі і для інших цілей. Однак мобільні  
пристрої  не  приносили  б  стільки  користі  без  спеціальних програм 
− мобільних  додатків.  Значимість  мобільних  додатків  в  освіті  
зростає,  а  основна причина цього - можливості, які вони дають: 
спільна робота студентів над завданнями під час лекцій і в 
позаурочній діяльності, обмін файлами, організація дистанційного 
навчання та взаємодії з батьками. 

Важливим аспектом мобільного навчання є можливість 
навчатися в незалежно від місця і часу, забезпечуючи непереривність і 
максимальну гнучкість навчального процесу. Гаджети поступово 
стають невід’ємною частиною навчання, так званим мобільним 
навчальним інструментом.  

Мета статті –  Описати STEM-підхід в організації уроку. 
Дедалі частіше викладачі скаржаться, що під час навчання 

студенти відволікаються на смартфони — грають на уроку в онлайн-
ігри чи «сидять» у соціальних мережах. Чому так відбувається? 
Студентам просто нецікаво в цей нас на уроці. Із чим це пов’язано? 
Уроки, насичені теорією і позбавлені практики, переважно не 
викликають інтересу в студентства — більшості не зрозуміло, як теорія 
насправді «працює» та де всі ці знання знадобляться в повсякденному 
житті . 

Щоб вирішити цю проблему, чимраз більше викладачів 
обирають STEM-підхід в організації уроку — поєднують навчальну 
теорію з моделюванням та експериментуванням, до того ж залучають 
у навчальну діяльність сучасні мобільні технології. 

В даній статті я хочу запропонувати п’ять корисних мобільних 
застосунків. Із їхньою допомогою та з використанням камери 
смартфона можна зробити цікаві STEM і STEАM проекти, 
використовуючи набуті теоретичні знання та проявляючи творче 
мислення. 

1. PhotoMath: «камера-калькулятор». 
Photomath – безкоштовний англомовний мобільний застосунок, 

який використовує камеру телефону для розпізнавання математичних 
рівнянь різних рівнів складності з подальшим відображенням на 
екрані покрокових етапів їхнього вирішення. 

Цей застосунок вважають одним з найпопулярніших освітніх 
інструментів за всю історію існування мобільних технологій. Із його 
допомогою можна з легкістю вивчати математику: від арифметики до 
інтегрованих рівнянь. 

Photomath створили п’ять років тому хорватські фахівці. Із 2016 
року в ньому з’явилася функція розпізнавання рукописного тексту. 
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Цей застосунок допоможе відсканувати і вмить вирішити 
приклад будь-якої складності, а також, за потреби, побудувати графік 
функції. Але це не просто калькулятор – його можна використовувати 
як репетитора, адже після надання відповіді застосунок демонструє 
покрокові етапи вирішення прикладу. 

У застосунок вбудовані функції розпізнавання друкованих і 
рукописних формул та редагування сканованого тексту. Усе це разом 
зі зручним інтерфейсом робить Photomath незамінним помічником у 
навчанні. 

Photomath можна завантажити на Google Play і Apps. 
За допомогою цієї програми можна перевірити правильність 

виконання обчислень у ході роботи над STEM-проектом, а також 
розібратися, який саме алгоритм вирішення певного рівняння. Окрім 
того, програма буде незамінним помічником, якщо потрібно отримати 
миттєвий результат в умовах браку часу на обчислення вручну. 

2 Qrafter: сканер і генератор QR-кодів. 
Qrafter – це безкоштовний застосунок, завдяки якому можна 

зчитувати, а також генерувати QR-коди, зашифрувавши в них будь-яку 
інформацію. 

QR-код – це графічне зображення-шифр. Воно складається з 
трьох квадратів та окремих пікселів, що розташовані всередині між 
цими квадратами. Саме в цих пікселях закодовані певні відомості – 
посилання на сайт, зображення, текстова, аудіо- та відеоінформація. 

Щоб миттєво розкодувати шифр, достатньо скористатися 
камерою смартфона і спеціальним застосунок, також потрібен доступ 
до інтернету. 

За допомогою цього застосунку можна миттєво сканувати п’ять 
типів кодів (штрих-, QR-кодів, Data Matrix, Aztec і PDF417), а також 
генерувати власні, кодуючи текстові повідомлення, геолокації, 
візитівки, посилання на інтернет-джерела тощо. Причому, можна 
створювати як звичайні, так і кольорові QR-коди. 

Завдяки зручному інтерфейсу і адаптації 17 мовами, у тому числі 
українською, застосунок стане корисним інструментом для навчання 
студентів. А опція перевірки URL-адрес на віруси убезпечить від 
небажаного контенту. 

Застосунок можна завантажити безкоштовно на платформі Apps. 
Цей інструмент може бути затребуваним для створення етапів 

квесту: кожна наступна підказка буде у формі спеціального коду, який 
необхідно дешифрувати за допомогою гаджета. Також за допомогою 
QR-кодів можна зробити візуальну віртуальну бібліотеку з 
тематичними матеріалами тощо. 

3 Google Lens: розпізнавач усього навкруги. 
Google Lens – застосунок, який за допомогою штучного інтелекту 

може розпізнавати будь-які об’єкти, що були сфотографовані камерою 
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смартфона, і автоматично знаходити про них інформацію в мережі 
інтернет. 

Цей застосунок створили фахівці компанії Google Inc. 
Штучний інтелект цієї програми здатний розпізнавати понад 

мільярд різних об’єктів та автоматично перенаправляти на інтернет-
ресурси з інформацією про них. 

Використання цього застосунку дасть змогу дізнатися цікаві 
факти про архітектурні пам’ятки, картини, книжки, речі, рослини, 
тварин та інше. А завдяки тому, що Google Lens взаємодіє Google Maps, 
програма не лише сканує і розпізнає різні об’єкти, а й може показати 
на карті їх розташування. 

За допомогою оптичного розпізнавання символів цей застосунок 
сканує тексти, номери телефонів, штрих- і QR-коди, а також зберігає 
історію візуального пошуку. 

Програма доступна для користувачів системи Android, наразі 
можна завантажити російськомовну та англомовну версії. 

4 WhatTheFont: сканер шрифтів 
WhatTheFont – безкоштовний онлайн-сервіс для визначення 

шрифту зі світлини чи скриншота. Ця програма є найбільш відомою 
та зручною серед сервісів-аналогів, адже після завантаження 
зображення, вона миттєво пропонує кілька найбільш імовірних 
варіантів, вказуючи назви шрифтів латиницею. 

Як зазначають фахівці, щоб програма максимально точно 
визначила шрифт за зображенням, необхідно дотримуватися таких 
умов: 

– літери повинні мати чіткі контури та не зливатися між собою; 
– мають бути вирівняні по горизонталі; 
– висота приблизно 100 px. 
Програму розробили американські фахівці компанії The 

Monotype Brand Family. 
Програма здатна розпізнавати шрифт за фото, скриншотом чи 

посиланням на сайт, а також має функцію редагування сканованих 
літер. 

Після сканування WhatTheFont автоматично запропонує кілька 
варіантів найбільш схожих шрифтів з бібліотеки, яка налічує понад 
130 тисяч стилів. 

Хоча цей інструмент не розпізнає кирилицю, шрифт слова, 
написаного кирилицею, можна знайти за окремими буквами, які є 
схожими в латиниці та кирилиці (наприклад, с, о, р, е та інші). 

WhatTheFont можна завантажити на Google Play і Apps. 
WhatTheFont може стати незамінним помічником на фінішному 

етапі оформлення STEM-проекту, наприклад, для створення 
інфографіки, на якій буде відображено результати дослідження. 
Також цей інструмент неодмінно стане в пригоді під час роботи над 
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STEАM-проектами в ході роботи над етапами, пов’язаними з 
дизайном. 

Визначивши назву шрифту шляхом сканування його 
зображення, потрібний шрифт можна завантажити на Google Fonts. 

5 Shazam: пошук музичної композиції за фрагментом. 
Shazam: пошук музичної композиції за фрагментом 
Shazam – безкоштовний застосунок, за допомогою якого можна 

миттєво дізнатися назву музичної композиції та ім’я виконавця. Для 
цього достатньо кількасекундного запису відповідної мелодії, яка буде 
сканована програмою. 

Застосунок створили 2002 року студенти Стенфордського 
університету. Завдяки розробці алгоритму, що дає змогу створити 
унікальний акустичний відбиток кожного окремого треку, цей 
застосунок набув надзвичайної популярності. Наразі його щодня 
відвідують понад 166 млн користувачів зі 190 країн, що робить його 
одним з найпопулярніших мобільних застосунків у світі. 

Цей сервіс одночасно є розпізнавачем музики і звуків, 
величезною всесвітньою медіатекою, музичною енциклопедією та 
соціальною мережею. 

За його допомогою можна розпізнавати будь-які звуки – пісні, 
мелодії з телешоу, реклами, фільмів, знаходити з понад 40 млн треків 
потрібні, дізнаватися про музичні тенденції в різних куточках світу, а 
також переглядати в стрічці, які треки шукають друзі чи користувачі з 
будь-якого куточка світу. 

Ця програма після ідентифікації разом з назвою композиції 
показує відомості про виконавця, його біографію, дискографію і 
рекомендовані треки, а також, за потреби, можна ввімкнути 
відображення тексту пісні. 

Shazam має вбудовані опції, які роблять його надзвичайно 
зручним у користуванні — підтримується найпоширенішими 
операційними системами та приладами (iOS, Android, Windows Phone, 
BlackBerry, Mac OS і Apple Watch), має голосовий пошук у Siri та Google 
та відображає відомості про запити треків на інтерактивних картах. 

Shazam можна безкоштовно завантажити на Google Play і Apps. 
Цей інструмент можна використати для втілення проектів. 
За допомогою цієї програми, наприклад, можна отримати 

відомості для побудови інтерактивної карти найпопулярніших 
виконавців у певних регіонах або дослідити, де саме найбільшою 
популярністю користуються окремі виконавці чи музичні гурти. 
Зважаючи, що база цієї програми накопичується понад 17 років, з її 
допомогою можна дослідити, як набирали популярності окремі треки 
з фільмів, пісні чи реклама впродовж певного часу. 

Висновки 
Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що 

особливості мобільних технологій в сфері навчання значні. Не будучи 
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панацеєю, разом з тим мобільні технології допоможуть вирішити деякі 
проблеми освіти за рахунок використання нового і ефективного 
підходу. У світі, в якому росте залежність від засобів зв'язку і доступу 
до інформації, мобільні пристрою не будуть тимчасовим явищем. 
Викладачі та студенти можуть отримати необхідну довідкову 
інформацію в будь-який час без використання додаткових пристроїв. 
Часто під час занять викладачеві необхідно не тільки відповісти на 
питання, а й наочно продемонструвати відповіді, які можуть містити 
фото, відео та аудіо. Студенти під час виконання практичних і 
лабораторних робіт можуть отримати доступ до довідкової інформації, 
необхідної для виконання завдань. Мобільні системи, оснащені 
спеціальним додатком, здатним передати питання і отримати 
короткий однозначну відповідь в режимі реального часу, дозволять 
посилити зворотний зв'язок в навчальному процесі. Оскільки 
потужність і можливості мобільних пристроїв постійно ростуть, вони 
можуть ширше використовуватися в якості освітніх інструментів і 
зайняти центральне місце як у формальному, так і в неформальній 
освіті. 
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