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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТРЕКІНГУ КАМЕРИ В ЦИФРОВОМУ КІНО 
 

Баран В. С. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Стрімкий розвиток технологій при створенні сучасних кінофільмів спричи-

нив появу нового напрямку в інформаційних технологіях – область віртуальної ре-
альності. Перші ідеї віртуальної реальності були викладені ще в роботі Станіслава 
Лема «Сумма технологии» («Summa technologiae») [1]. Поштовхом до бурхливого 
розвитку віртуальної реальності слугували наступні історичні винаходи: льотний 
«Тренажер Лінка» (1929 р.), експериментальний театр «Sensorama» (1957 р.), кар-
та міста Аспен (1977 р.), система віртуальної реальності повного занурення «The 
Cave» (1992) [1]. Зрозуміло, що можливість такого занурення у віртуальну реаль-
ність забезпечується спеціальними пристроями введення інформації про користу-
вача. Разом з тим, реалізація віртуальної реальності може призвести до технічних 
труднощів при зйомці кінофільму. Насамперед, це стосується розташування кіно-
камери, об’єкту зйомки та елементів, які створені на основі різних комп’ютерних 
систем анімації та моделювання. Наприклад, напрями переміщення камери при 
зйомці може бути фізично неможливо реалізувати, або камера є завадою для ак-
тора, або взагалі камера, її розташування та попадання на кадр можуть бути при-
чиною браку кадрів. З цією метою слід виробити підхід, який би ці нюанси повністю 
враховував. 

Одним з важливих пристроїв введення інформації при зйомці кіно є систе-
ма трекінгу, оскільки саме вона може забезпечувати взаємодію користувача з вір-
туальним світом. Сьогодні використовується технологія відслідковування тривимі-
рного руху камери за допомогою зчитування інформації з кожного кадру, які від-
зняті спеціальним чином з використанням маркерів [2]. 

Системи трекінгу бувають різних видів, в залежності від технології марке-
рів, і найбільш розповсюдженими серед них є наступні: електромагнітні, оптичні та 
ультразвукові. Враховуючи недоліки та переваги кожного з виду систем трекінгу 
[3], зазвичай використовують їх комбінацію. Поєднують також між собою системи, 
які дозволяють позбутися недоліків одне одного. 

Натомість, існує вид трекінгу, що виконується суто за допомогою 
комп’ютера та спеціального програмного забезпечення, без використання фізич-
них маркерів. Замість них у програмі відслідковують точки (пікселі) на вихідному 
відео. 

 
Перелік посилань: 
1. Осипов М.П. Системы виртуальной реальности. Учебно-методическое 

пособие – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 48 с. 
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2. Окунев Е.О. Концепция автоматизированного комплекса для комбини-
рованных съемок // Системи обробки інформації. – 2012. – 6 (104). – 26–28. 

3. Трекинг [Электронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: 
http://www.maskedbrothers.ru/articles/tracking_basic/. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Трапезон К. О. 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГІЇ МУЛЬТИМЕДІА 360° 
ЯК СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІЗНАННЯ СВІТУ 

 
Белашко Н. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
В даний час інтенсивно розвиваються технології віртуальної реальності. Ве-

ликі можливості відкриває використання таких технологій в культурі і мистецтві, в 
освіті та в сфері розваг,так як вони забезпечують ефект присутності глядача в центрі 
подій. На сьогодні одним з найперспективніших підходів до створення контенту для 
систем віртуальної реальності є технологія «мультимедіа 360°». Названа технологія 
визначає сучасний технологічний напрямок, який дозволяє створювати якісний інте-
рактивний контент для гарнітур віртуальної реальності у всіх областях людської дія-
льності (культура, мистецтво, освіта, наука, туризм, реклама, промислове виробниц-
тво, державне управління і т. д.). 

360° відео або сферичні відеоролики – відеозаписи, де одночасно записуєть-
ся режим перегляду у всіх напрямках, що дозволяє створювати панорамні відеоро-
лики з різним ступенем інтерактивності, коли глядач за своїм бажанням управляє ра-
курсом перегляду відео. Таке відео можна подивитися як в шоломі віртуальної реа-
льності (наприклад, в Oculus Rift, Samsung Gear VR, HTC Vive і ін.), так і на смартфо-
ні, якщо наявні внутрішні датчики (гіроскопи), що здійснюють панорамування відео на 
основі орієнтації пристрою. Можливий перегляд відео 360° і на дисплеї персонально-
го комп’ютера. В останньому випадку користувач управляє ракурсом за допомогою 
миші або клавіатури. 

360° відео зазвичай записується за допомогою спеціальної установки декіль-
кох камер або за допомогою спеціальної камери, яка містить багато об’єктивів, що 
одночасно знімають декілька кутів, що перекриваються. Методом накладання відео, 
цей окремий матеріал об’єднується в один сферичний відеозапис, а колір і контраст 
кожного знімка калібрується так, щоб вони відповідали один одному. 

Цей процес виконується або самою камерою, або спеціалізованим програм-
ним забезпеченням для редагування відео, який може аналізувати звичайні візуальні 
ефекти та звук для синхронізації та об’єднання різних каналів камери. 

Відео 360° – новий і прогресивний напрямок, який поки не має стандартів ре-
жисури, і він надає широкий простір для творчості і розвитку нових ідей і підходів. 
Ефект повного занурення досягається за рахунок камери з декількома об’єктивами, 
яка дозволяє знімати все, що відбувається навколо. Однак, це тягне за собою безліч 
складнощів, адже багато законів режисури не діють при зйомках в форматі відео 
360°. Основною кардинальною відмінністю перегляду відео 360° в гарнітурах віртуа-
льної реальності є той факт, що у глядача з’явилася можливість дивитися контент 
навколо себе, і це означає, що режисер повинен буде надати глядачеві можливість 
динамічного вибору ракурсу перегляду, а не фокусувати погляд на конкретній частині 
екрана. 

http://www.maskedbrothers.ru/articles/tracking_basic/
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Рішенням такої проблеми є детальна продуманість сценарію з точки зору змі-
ни парадигми. Кожна зйомка вимагає як стандартної підготовки (налаштування світ-
ла, найбільш вигідних точок для камери, сценарій і розташування сцени), так і неста-
ндартних підходів (спеціальні і часто унікальні для кожного випадку кріплення каме-
ри, режисура з урахуванням особливостей запису відео 360°, правильна орієнтація 
камери, запис об’ємного звуку). 

Проте, вже сам прецедент створення таких технологій – це новий і досить вели-
кий крок на шляху до абсолютно іншого сприйняття навколишнього світу. Можливість 
побачити об’єкти, що знаходяться за багато тисяч кілометрів від глядача з’явилася дуже 
давно, але відчути себе частиною їх, випробувати відчуття своєрідної присутності, коли 
«пересуваєшся» по картинці уздовж вулиць міста або проходиш крізь таємничий ліс, а, 
може, піднімаєшся на скелю, раніше було практично неможливо. 

Технології мультимедіа 360° вже отримали широке застосування, але розро-
бники не зупиняються на досягнутому і розвивають галузь віртуального світу все бі-
льше і більше, тому що як сказав відомий фізик-теоретик Едвард Теллер: «Те, що 
сьогодні наука, – завтра техніка.» 

 
Перелік посилань: 
1. Michael Wohl, «The 360° Video Handbook» – 2017, США. 
2. https://habrahabr.ru/post/279739/. 
3. https://geektimes.ru/post/273774/. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ВІДЕОЗЙОМКИ 
 

Бірюкова П. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В умовах сьогодення більш активно застосовується високошвидкісна відео 

зйомка. Але використання професійного обладнання для такої зйомки веде до знач-
них фінансових витрат. Також, при збільшенні швидкості зйомки погіршується якість 
зображення. 

Високошвидкісною відеозйомкою називається кіно- або відео зйомка з часто-
тою кадрів від 104 до 109 кадрів за секунду [1]. Кіноплівка при такому методі зйомки 
залишається нерухомою в процесі експонування, а рухаються пучки світла, що фор-
мують зображення. В деяких системах високошвидкісної відеозйомки використову-
ються лінзові растри або волоконні оптичні системи. При використанні оптичних тех-
нологій для відтворення зображення на екрані необхідна дешифровка та друкування 
на звичайній кіноплівці за допомогою спеціальних типів кінокопіювальної апаратури, 
через те, що запис не містить цілісного зображення. 

Високошвидкісна відеозйомка використовується для досягнення ефекту упо-
вільнення рухів, зйомки рекламних роликів і масштабних спецефектів [2]. Також за-
стосовується в різних галузях науки, техніки та у вирішенні науково-дослідницьких 
завдань: реєстрація та знімання швидкоплинних процесів, зйомка краш-тестів авто-
мобілів, вибухів, випробування озброєння, аналіз рухів у механіці тощо. 

Чим більше кадрів за секунду знімає відеокамера, тим більше світла треба 
використовувати під час зйомок [3]. Тому для отримання якісного відеоматеріалу не-
обхідно використовувати необхідну кількість освітлювального інвентарю. За допомо-

https://habrahabr.ru/post/279739/
https://geektimes.ru/post/273774/
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гою спеціальних таблиць можна визначити кількість необхідних приборів та освітлю-
вачів, які необхідно встановити в студії. 

Одним з недоліків більшості камер є дуже малий обсяг пам’яті запису непе-
рервного відео до того, як його перемістять на пристрій зберігання. Ще одним міну-
сом високошвидкісної відеозйомки є висока ціна на професійні камери – вона може 
сягати десятків тисяч доларів. 

Основний ціновий параметр в собівартості камери – це фотосенсор. Теоре-
тично можна і далі збільшувати швидкість відеозйомки – це можливо і без значного 
збільшення собівартості відеокамери [4]. 

Висновки 
З технічної точки зору обмеження в кількості знятих кадрів за секунду 

пов’язано з характеристиками матриці та фотоелементу: чим більша роздільна здат-
ність, тим менше кадрів можна відзняти. Тому якщо зменшувати висоту кадру, збіль-
шиться частота реєстрації за рахунок скорочення часу зчитування. 

 
Перелік посилань: 
1. Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. – М.: «Советская энцикло-

педия», 1981. – 447 с. 
2.  Бастер Ллойд Миниатюра в большом кино (рус.) // «MediaVision» : жур-

нал. – 2010. – № 8. – С. 26–30. 
3. Высокоскоростная съемка [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://todayproduction.ru/vysokoskorostnaya_semka/. 
4. Новые возможности скоростной съемки [Електронний ресурс] – Режим до-

ступу: http://technopark.ifmo.ru/vzhuh-i-video-snyato-novye-vozmozhnosti-skorostnoj-
semki-razvivayut-v-peterburge/. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Попович П. В. 

 
 
 
 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 
Виноградча Е. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Свій розвиток технологія доповненої реальності (augmented reality – AR) 

почала близько тридцяти років тому та у теперішній час набуває все більшого по-
ширення [1]. При використані доповненої реальності з’являється можливість поєд-
нати реальний світ та штучно створений, тим самим реальність розширюється 
шляхом впровадження в неї віртуальної інформації. За допомогою гаджетів допо-
внена реальність стає доступною, легкою у використані, сприяє підвищенню за-
пам’ятання інформації та зацікавлює користувача. 

Для того щоб йти у ногу з сучасністю та виховувати конкурентних фахівців 
різних галузей знань, потрібне залучення новітніх технологій у освітній процес [2]. 

Але, нажаль, впровадження нових інформаційних технологій в систему 
освіти відбувається дуже повільно. Серед причин можна назвати брак фінансу-
вання навчальних закладів та низький рівень обізнаності про ефективність таких 
технологій. Метою дослідження, представленого у даній роботі, є саме висвітлен-
ня перспектив впровадження технологій AR, що на думку авторів має зацікавити 
та залучити більшу кількість науковців до вивчення та використання AR у своїх 
наукових роботах. 

http://technopark.ifmo.ru/vzhuh-i-video-snyato-novye-vozmozhnosti-skorostnoj-semki-razvivayut-v-peterburge/
http://technopark.ifmo.ru/vzhuh-i-video-snyato-novye-vozmozhnosti-skorostnoj-semki-razvivayut-v-peterburge/
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Для створення доповненої реальності використовуються: процесор, дисп-
лей, камера та електронні пристрої, що визначають положення, такі як акселеро-
метр, GPS і компас. Додатки доповненої реальності працюють таким чином: вико-
ристовується спеціальна мітка, вона зчитується мобільним пристроєм або 
комп’ютером, та на екрані відтворюється шар додаткової інформації [3]. 

Доповнена реальність може бути використана при вивчені електроніки. На-
приклад, при наведенні камери на електричну схему можливе відображення ви-
гляду елемента у реальному житі. Також, обравши конкретний електронний еле-
мент, у AR- інтерфейсі можуть бути відображені його характеристики. При викори-
станні доповненої реальності студенти можуть взаємодіяти з об’єктами доповне-
ної реальності, переміщати їх, повертати, змінювати масштаб, розглядати з різних 
сторін. Тому, як 3D альтернатива програмі Multisim, можливе будування мікросхе-
ми за допомогою доповненої реальності. 

Також є важливим те, що використання AR технологій дозволить у пода-
льшому зменшити витрати на закупівлю дослідних зразків, витратних матеріалів 
та допоможе замінити деякі натурні експерименти обчислювальними без змен-
шення наочності, щоб уникнути короткого замикання, виходу обладнання з ладу, 
тощо [4]. 

Як висновок треба зауважити, що використання доповненої реальності в 
освіті – це величезний прорив як в способі подачі освітнього матеріалу, так і в за-
своєнні інформації студентами. І хоча зараз, на жаль, немає конкретних програм, 
що дозволяють впроваджувати технології доповненої реальності на місцях нав-
чання, проте багато фахівців в області інформаційних технологій сходяться на 
думці, що така корисна і революційна технологія, має гарні перспективи, та, ко-
лись, доповнена реальність виведе нашу систему освіти на якісно новий рівень. 

 
Перелік посилань: 
1. История, особенности и перспективы технологии дополненной реально-

сти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-
osobennosti-i-perspektivy-tehnologii-dopolnennoy-realnosti. 

2.  Особенности пользования технологии дополенной реальности для под-
держки образовательных процессов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-ispolzovaniya-tehnologii-dopolnennoy-
realnosti-dlya-podderzhki-obrazovatelnyh-protsessov. 

3. Anticipating the augmented reality revolution [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://anticipatingarrevolution.wordpress.com/what-is-augmented-
reality/how-does-ar-work/. 

4.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arnext.ru/articles/20-ar-  
eksperimentov-v-obrazovanii-2353. 

 
Науковий керівник: к. т. н, асистент Романюк М. І. 

 
 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ IGMP 
ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ПОТОКОВОГО МЕДІАКОНТЕНТУ 

 
Вишняк А. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
З розвитком мережних технологій передавання потокової мультимедійної 

інформації стало невід’ємною частиною будь-якої мережі. Для передавання меді-

https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-osobennosti-i-perspektivy-tehnologii-dopolnennoy-realnosti
https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-osobennosti-i-perspektivy-tehnologii-dopolnennoy-realnosti
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-ispolzovaniya-tehnologii-dopolnennoy-realnosti-dlya-podderzhki-obrazovatelnyh-protsessov
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-ispolzovaniya-tehnologii-dopolnennoy-realnosti-dlya-podderzhki-obrazovatelnyh-protsessov
https://anticipatingarrevolution.wordpress.com/what-is-augmented-reality/how-does-ar-work/
https://anticipatingarrevolution.wordpress.com/what-is-augmented-reality/how-does-ar-work/
http://arnext.ru/articles/20-ar-%20%20eksperimentov-v-obrazovanii-2353
http://arnext.ru/articles/20-ar-%20%20eksperimentov-v-obrazovanii-2353
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аданих в реальному часі основною вимогою до технології є висока пропускна зда-
тність каналу. Існує три основні методи передавання трафіку в IP-мережах: 
Unicast, Broadcast і Multicast [1]. Кожен метод передавання використовує різні типи 
IP-адрес призначення відповідно до їх завдань і в різних ступенях впливає на об-
сяг споживаного трафіку. 

Метою роботи є дослідження впливу роботи протоколу IGMP (Internet 
Group Management Protocol – протокол управління Інтернет групами) на процес 
передавання Multicast трафіку. Об’єктом дослідження є канал передавання даних. 

Для передавання потокового відеоконтенту найчастіше використовують 
метод групового передавання Multicast. Такий тип передавання використовується 
в IPTV мережах, коли один і той самий потік передається великій кількості абонен-
тів. 

Для організації передавання мультикаст потоку найчастіше використову-
ють протоколи PIM (Protocol Independent Multicast) та IGMP. За допомогою прото-
колу IGMP кінцеві одержувачі повідомляють найближчі маршрутизатори про ба-
жання отримувати груповий трафік [2]. Таким чином потік відсилається лише туди, 
звідки прийшов запит, не заповнюючи відеопотоком всю мережу, що дозволяє 
ефективніше використовувати мережні ресурси [3]. 

Для дослідження роботи протоколу IGMP зібрано та налаштовано мережу 
(рис. 1), яка має приймати мультимедійний потік з зовнішнього джерела та транс-
лювати його на персональні комп’ютери. Обладнання, що було використано для 
експериментального стенду: комутатори Cisco Catalyst 3750G, Extreme Summit 
X350-48t та два персональних комп’ютери. Провайдером надано п’ять потоків му-
льтимедійного контенту з відповідними адресами груп. 

 

Source
Port 2/0/1

Switch 1 Switch 2

Extreme Summit X350-48tCisco Catalyst 3750G

Port 1

PC1 PC2

Port 2/0/5

Port 2/0/12

Port 5

 
 

Рисунок 1 – Логічна топологія локальної мережі з комутацією каналів 
 
Вимкнувши на комутаторах параметр IGMP snooping, функцію відстеження 

IP-трафіку мультикаст, досліджено, як відбувається процес розповсюдження гру-
пового відеопотоку без налаштування протоколу IGMP. Для цього на персональ-
них комп’ютерах в програмному середовищі Wireshark переглянуто та проаналізо-
вано мережний трафік. Визначено, що на обидва персональні комп’ютери відеопо-
тік надсилається стаціонарно, незалежно від запиту до каналу. 

Після налаштування на комутаторах протоколу IGMP запущено процес від-
стеження пакетів в програмному середовищі Wireshark. Проаналізувавши отрима-
ні дані, можна зробити висновок, що опитувач джерела Multicast потоку з періоди-
чністю надсилає запити «Membership general Query» на службову групову адресу 
224.0.0.1. Персональний комп’ютер надсилає у відповідь повідомлення 
«Membership Report», щоб повідомити, що він бажає отримувати потік від службо-
вих груп з адресами 239.255.255.250 та 224.0.0.252. Потік Multicast груп не прихо-
дить, оскільки абонент  його не запросив. 
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За допомогою програвача VLC Media Pleer на абонентській станції запуще-
но відеопотік одного Multicast каналу з адресою групи 233.191.133.166, який нада-
но провайдером. В програмному середовищі  Wireshark можна спостерігати, що 
одержувач надсилає повідомлення «Membership Report», що свідчить про бажан-
ня отримувати трафіку групи. Одразу після запиту починають надходити пакети 
мультимедійного потоку групи 233.191.133.166. 

Періодично джерело Multicast надсилає запити «Membership general 
Query» для перевірки, чи досі є отримувачі для групи. Персональний комп’ютер 
надсилає підтвердження «Membership Report». 

Вимкнувши відтворення відеоканалу, можна спостерігати, що абонентська 
станція надсилає повідомлення «IGMP Leave», щоб інформувати про відсутність 
потреби в отриманні мультимедійного потоку. У відповідь джерело надсилає два 
запити «Membership Specific Query», щоб переконатися, що не лишилося одержу-
вачів в даному сегменті мережі та перестає надсилати відепотік. 

Експериментальним шляхом доведено, що протокол IGMP допомагає зна-
чно зменшити використання мережних ресурсів в процесі розповсюдження групо-
вого мультимедійного потоку Multicast. 

 
Перелік посилань: 
1. Передача Unicast, Broadcast и Multicast трафика. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.konturm.ru/tech.php?id=iptvpe, вільний. – Методы передачи 
данных. 09.02.2018. 

2. IGMP. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/IGMP, вільний. – Протокол IGMP. 12.02.2018. 

3. IGMP version 0. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.networksorcery.com/enp/protocol/igmp.htm, вільний. – IGMP. 17.02.2018. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Лазебний В. С. 

 
 
 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ 
РЕАЛЬНОСТІ В ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВАХ 

 
Волуйко М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Основна перевага застосування технології віртуальної реальності полягає 

в переході від більш-менш пасивного спостереження до взаємодії з виставами, 
участі в них та створює можливість існування активної (а не пасивної) форми ми-
стецтва і арт-терапії. 

Перебування в цьому новому просторі, де «головна» реальність все щіль-
ніше взаємодіє з віртуальною, і стає новою формою художньої активності. В ре-
зультаті естетика і форма мистецького середовища змінюється від поведінки гля-
дача. 

Ідея зв’язку з глядачем розвивається в роботі Британської театральної 
компанії Punchdrunk, яка вважає себе піонером імерсивного (занурючого у віртуа-
льне середовище) театру, де аудиторія здатна впливати на те, що вона дивиться, 
і як розвивається сюжет. Такий формат називається театром променаду. Сучасне 
Інтернет обладнання дозволяє не тільки переглядати вистави в кіберпросторі в 
багатокамерній трансляції, але і задуматися про можливості для просунутих кори-

https://ru.wikipedia.org/
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стувачів створити з цих потоків власну версію вистави зі своїми акцентами і візуа-
льними версіями дії. 

Здебільшого такі театри націлені на досвідчених Інтернет-користувачів. 
Прикладом є театр New Paradise Laboratories в Філадельфії, Пенсильванія. Цей 
театр залучає до співпраці спеціалістів різного профілю (програмістів, веб дизай-
нерів, візуальних художників, письменників, філософів, композиторів, архітекторів 
і акторів) та застосовує мережеві ресурси Facebook, Skype and Chat roulette. Ос-
новна дія вистави відбувається в соціальній мережі за допомогою мультимедійних 
компонентів з YouTube і Sound Cloud. 

Театр існує в віртуальному просторі, збираючи медіа наповнення для ви-
стави з аккаунтів користувачів. Перед початком аудиторія зв’язується з героями 
вистави через аккаунти в Facebook, Twitter і Flickr, на яких зберігаються матеріали. 
Герої вистави розповідають про свій досвід життя в кіберпросторі, розкриваючи 
актуальні проблеми сучасності. 

Пізніше на базі театру була створена лабораторія Fatebook, де кожен може 
створити сторінку та взяти участь в кастингу і далі у виставі. 

Не менш цікаве дослідження було проведене Джорджем Брауном на базі 
трьох університетів Америки і Канади ще в 2007 році. Занурюючись в Інтернет за 
допомогою системи Internet 2 (некомерційний консорціум з 230 американських уні-
верситетів, що створює передові мережеві додатки і технології) і використовуючи 
традиційний театр, були з’єднані Університети Центральної Флориди, Бредлі в 
Іллінойсі і Ватерлоо в Канаді для розігрування п’єси, де актори з Флориди і Канади 
грали на сцені в Іллінойсі, не покидаючи своїх власних сцен. Комп’ютери різних 
університетів, з’єднані мережею, обробляли величезний обсяг інформації одноча-
сно. Це дозволяло переносити образ актора з однієї сцени на іншу в реальному 
часі і відображати в двох чи тривимірному режимі на різних екранах. Ці образи бу-
ли настільки реалістичними, що аудиторія не могла відрізнити реальних акторів 
від віртуальних. 

Наразі існує багато різноманітних ідей і підходів до створення інтерактив-
них, віртуальних видовищ з елементами колективної творчості – від «Sleep no 
more» Британської театральної групи Punchdrunk (сучасна постановка Шекспірів-
ського «Макбета», де глядачі мовчки ходили різними локаціями вистави і мовчки 
спостерігали за акторами, а вистава транслювалась в Інтернет) до експеримента-
льної системи «Media Scores» Тода Маховера з МІТ для цифрової опери «Death 
and Powers» за участі звичайних живих акторів і їх віртуальних образів. І сучасна 
тенденція така, що подібні проекти з використанням сучасних технологій, засобів 
віртуальної і доповненої реальності розвиватимуться далі, не замінюючи звичайні 
творчі підходи, а доповнюючи їх цікавими можливостями. 

 
Перелік посилань: 
1. https://studfiles.net/preview/5596335/page:81/. 
2. https://studfiles.net/preview/5596335/page:78/. 
3. Современный театр и Интернет, Н.В. Борисов, О.И. Шустрова. 
4. http://www.newparadiselaboratories.org. 
 

Науковий керівник ст. викладач Батіна О. А. 
 
 
 
 
 

https://studfiles.net/preview/5596335/page:81/
https://studfiles.net/preview/5596335/page:78/
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОДЕКІВ В ТЕЛЕВИРОБНИЦТВІ 
 

Губинець В. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогоднішній день відеофайли, створювані камерами в процесі запису, мають 

занадто великий розмір. Аудіо та відео інформація вимагає спеціалізованих методів 
стиснення до розмірів, прийнятних для сучасних пристроїв [1]. Існує складний баланс 
між якістю отриманого відео, кількістю інформації, необхідної для його відтворення 
(відомою як бітрейт, англ. bitrate), складністю алгоритмів кодування та декодування, 
стійкістю до втрат даних та помилок, зручністю для редагування, довільного доступу, 
якістю алгоритмів, затримкою в каналах зв’язку та іншими факторами. 

Кожен кодек зображення або відеокодек характеризують рівнем трьох основних 
показників – стиснення, якості та складності. Стиснення визначає кількість корисних біт 
в обробленому зображенні в порівнянні з початковим. Для послідовності зображень або 
відеокадрів стиснення – це швидкість потоку даних в біт/с під час передавання або 
байт/год у випадку зберігання. Якість кодека описує, наскільки стиснуте зображення є 
близьким до початкового. Складність – це кількість арифметичних операцій, необхідних 
для кодування або декодування кадру зображення або послідовності. Чим простіше 
реалізація кодеків, тим більшу кількість відеопотоків можна одночасно декодувати в 
реальному часі. При цьому рівень продуктивності під час роботи з ними в програмах 
подальшої обробки буде високим [2]. 

В кодеках сімейства Apple ProRes наявні перераховані вище характеристики [3]: 
1. Швидкість потоку даних. Кодеки підтримують широкий діапазон швидкос-

тей потоку даних, завдяки чому їх можна застосовувати в багатьох робочих процесах і 
програмах. Швидкість потоку даних залежить від трьох основних факторів - типу кодека 
Apple ProRes, розмір кодованого кадру і частоти кадрів. В основі сімейства кодеків ле-
жить технологія змінного бітрейта (VBR). 

2. Якість. Завдання кожного кодека сімейства Apple ProRes - ідеально збере-
гти якість початкового зображення незалежно від того, хороша вона чи погана. Здатність 
різних кодеків Apple ProRes зберігати якість можна описати як кількісно (пікове відно-
шення сигналу до шуму PSNR), так і якісно. 

3. Продуктивність. Кодеки сімейства Apple ProRes розроблено для швидкої 
роботи, а висока швидкість кодування і декодування вкрай важлива в робочому процесі, 
так як допомагає уникнути багатьох труднощів. 

Висновки 
Таким чином, із зростанням обсягів медіаконтенту виникає потреба у застосу-

ванні кодеків, які максимально задовольняють наведеним вище вимогам. Саме тому все 
частіше використовують кодеки Apple ProRes, які надають можливість монтувати бага-
топотокове відео в реальному часі, забезпечуючи при цьому високу якість зображення 
при невеликому обсязі займаного дискового простору. 

 
Перелік посилань: 
1. Video codec [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Video_codec. 
2. Don’t know what a codec is? [Електронний ресурс] – Режим доступу: https: 

www.movavi.com/support/how-to/codec.html. 
3. Apple ProRes [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.apple. 

com/final-cut-pro/docs/Apple_ProRes_White_Paper.pdf. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Попович П. В. 
 

https://en.wikipedia.org/%20wiki
https://en.wikipedia.org/%20wiki


16 
 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ АЛГОРИТМІВ КОЛЬОРОВОЇ КОРЕКЦІЇ 
ЦИФРОВОГО КІНО 

 
Гузенко К. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Якісне кіно – це не тільки захоплюючий сюжет та гра акторів, але й набір 

художніх прийомів, що доповнюють картину. Чи не найбільш головним серед них є 
колір. Дуже часто картинку створюють невеликі деталі, які звичайний глядач на-
віть не помічає, проте їх досить тривало розраховує сам режисер. Як і в фотогра-
фії, у кінематографі до кольорової плівки досить довго відносились лише як до 
забави. Шлях до визнання був прокладений цілою низкою шедеврів, що викорис-
товували колір як додатковий маркер місця дії, настрою героїв, або просто ство-
рювали неповторний образ. 

З настанням цифрової епохи, з’явилось безліч різних програм для редагу-
вання кольору статичного зображення та відео. Зараз їх можна поділити за прин-
ципом роботи через  наявність нодової структури. Нода – окрема ланка зі списку 
операцій, що програма повинна задіяти на аудіовізуальний матеріал. Сама ідея 
використовувати нодову архітектуру в програмі утворює недеструктивний підхід до 
обробки. Тобто, проводячи будь-які маніпуляції, оригінальний файл не буде змі-
нюватись і накопичувати погрішності. Кожна ланка такої структури, залежно від 
того, як вирішить колорист, буде містити міні-копію інструментарію програми. Вона 
приймає на вхід певну інформацію з минулої ланки (або оригіналу) та передає вже 
змінену далі. І в будь-який момент можна вимкнути чи замінити кожну ланку, що 
вплине на результат. 

Першим розглянемо план, знятий у нічний час зі змішаним світлом. Його 
обробка «вмістилась» у просте дерево з двох нод. Оскільки привести таку картин-
ку до повністю нейтрального вигляду неможливо через зависоку забарвленість 
ламп, то було проведено додавання трохи інформації з тіней. Це дозволить в по-
дальшому мати трохи запасної гнучкості в діях. Друга нода має вже винятково 
творчий характер. Оскільки нічні кадри виступають у кліпі маркерами невідомої та 
потаємної натури персонажу, то в межах експерименту було прийняте рішення про 
використання сюрреалістичних паразитних відтінків зеленого в тінях. В колорис-
тиці, таку схему розбиття кольору на дві протилежні частини кольорового кругу 
часто називають teal&orange. 

Усі переваги нового дерева можна відчути, коли структура стає трохи 
більш складною за просте послідовне з’єднання. В процесі обробки виявилось, що 
насичені дерева на іншому плані переймають занадто багато уваги на себе та за-
важають. Частково, це відбувається через їх високу кольорову різноманітність. 
Тож, було прийняте рішення виділити на сирому зображенні відтінки дерев, зміс-
тити їх у бік зеленого та зменшити насиченість (рис.1,в). Важливо зробити це па-
ралельно до основних нод, оскільки вони змінюють контраст (для виділення рис 
обличчя) і так само зменшують кольорову різноманітність загалом та заважають 
алгоритмам виділення. В результаті маємо зображення зі схожим пастельним від-
тінком обличчя, не засміченим зайвим кольором заднім планом та загальним то-
нуванням у зелений відтінок. Двома планами та кількома простими нодовими де-
ревами складно показати усі можливості програми DaVinci для обробки зобра-
жень, проте варто відмітити, що навіть з матеріалом низької якості, вдалось дося-
гти відмінних результатів з кольорової передачі відтінків. Правильний баланс про-
грамних можливостей та елементів управління й моніторингу дозволяє одночасно 
підходити до процесу як розсудливий стратег – аналізувати дані з “waveform” 
структури і планувати дерево з нодів. 
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Рис. 1. Обробка зображення: а - блок-схема; б - вихідний кадр; в – змінений кадр 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Сучасні інформаційні технології дозволяють надавати користувачам все бі-

льший спектр різноманітних послуг. Це відео зв’язок, он-лайн трансляція та ін. Цей 
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процес супроводжується удосконаленням засобів передавання інформації. Одним із 
найбільш перспективних середовищ передавання відео є система мобільного теле-
бачення. Кінцевим користувачам необхідний доступ до відеосервісів незалежно від 
місцезнаходження та виду обладнання, з однаковим рівнем і якістю послуг. Однак 
передавання відео є досить вимогливою послугою. 

Метою роботи є визначення оптимального способу надання послуги мобіль-
ного телебачення розглянувши передачу через мережу мобільного зв’язку (як потік 
відеоданих) та через окрему виділену мережу. 

Головна відмінність цих способів полягає в моделі передавання даних – за 
першого способу дані стають доступними лише окремому користувачу, тоді як за 
другого способу – для всіх власників терміналів мобільного зв’язку. У потокового ві-
део (перша з вищезгаданих технологій передавання даних) є декілька переваг. По-
перше, воно дозволяє використовувати існуючу мережу мобільного зв’язку, яка підт-
римує технологію EDGE. Відповідно, забезпечується економія коштів на будівництво 
виділеної мережі та висока швидкість передавання даних (за рахунок технології 
EDGE). По-друге, ця технологія добре пристосована для передавання даних за запи-
том – наприклад коротких новин – в той момент, коли це потрібне абоненту. По-
третє, технологія дозволяє оператору мобільного зв’язку та користувачу розрахувати 
вартість послуги (1 Мб переданих та отриманих даних). На цьому, власне, переваги 
потокового мобільного відео і закінчуються. Натомість основним його недоліком є 
обмежена пропускна спроможність мобільної мережі – у випадку, якщо значна кіль-
кість абонентів, що перебувають в одному й тому ж самому місці, вирішать скористу-
ватись послугою потокового відео, оператор не зможе надати послугу всім бажаю-
чим. Цю проблему може вирішити технологія MBMS (Multimedia Broadcast Multicast 
Service), яка дозволяє передавати дані всім власникам мобільних телефонів. Пере-
вагами технології є використання того ж самого радіо спектру та обладнання, що і 
для голосових повідомлень: в смузі частот 5 МГц можна транслювати 16 каналів по 
64кбіт/сек. кожний. До недоліків MBMS слід віднести посилення навантаження на ме-
режу, що, у свою чергу, суттєво знижує можливості індивідуальної передавання да-
них і голосу. Цю проблему дозволяє вирішити використання технології TDtv, розроб-
леної компанією IPWireless, яка пристосована для використання в смузі радіочастот 
мереж 3G та 4G. TDtv дозволяє транслювати близько 50 каналів в смузі частот ши-
риною 5 МГц. Її застосування потребує мінімальних доопрацювань абонентського та 
мереженого обладнання. 

Альтернативою потоковому відео є використання для потреб мобільного те-
лебачення окремих мереж, які функціонують паралельно з мережами стільникового 
зв’язку (останні у цьому випадку використовуються лише для забезпечення зворотно-
го зв’язку між абонентом та мережею мобільного мовлення). 

Створення окремих мереж дозволяє вирішити головну проблему передаван-
ня інформації через стільникові мережі – проблему недостатньої пропускної здатнос-
ті. У той же час, для розгортання додаткових мереж потрібні значні фінансові ресур-
си. Трансляція програм через окремі спеціально створені мережі забезпечується за 
допомогою різних технологій – DVB-H, стандарти, що базуються на технології DAB 
(наприклад, Movio System (колишня Live Time) – система, розроблена британською 
компанією British Telecom, корейські формати DVB-T, DVB-S), Media-FLOTM (закрита 
система, розроблена компанією Quallcom), ISDB-T. 

 
Перелік посилань: 
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3. Сети IEEE 802.11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Розвиток цифрових технологій і їх застосування в кінематографі для звукоза-

пису дозволило суттєво підвищити якість звуковідтворення, особливо в сфері шумо-
заглушення і розширення динамічного діапазону. Нові технологічні можливості ви-
кликали поява на початку 1990-х років відразу декількох нових цифрових звукових 
кіноформатів: Cinema Digital Sound (CDS), Dolby Stereo Digital, Sony Dynamic Digital 
Sound (SDDS) і Digital Theater Systems (DTS). Всі нові системи замислювалися і ство-
рювалися для відтворення багатоканального просторового звучання в залі для гля-
дачів з метою імітації реального звукового поля для збільшення ефекту «присутнос-
ті» у глядачів. 

На разі використовуються такі системи як Dolby Stereo Digital, Dolby Digital-
Surround EX, Sony Dynamic Digital Sound, Dolby Atmos, Aura 3D. 

Якщо кінотеатр орієнтовний на те щоб всі люди могли дозволити собі відвіду-
вати його, то такий кінотеатр може використовувати не складні за своєю будовою 
звукові системи формату  Dolby Stereo Digital, або аналогічну їй Sony Dynamic Digital 
Sound. Обидві системи дуже часто використовуються у залах економного класу. Кіль-
кості каналів звуковідтворення достатньо для того, що були задіяні фронтальні кана-
ли, центральний канал, низькочастотний канал, та канали просторового звуку для 
різних ефектів, які дозволять передати звук з ефектом об’ємного звучання. Але не-
доліком є те що для таких систем потрібні потужні колонки, які б рівномірно відтво-
рювали звук по усьому кінозалу. Тому такі системи краще використовувати у невели-
ких залах. 

Інші новіші системи, які вважаються доповненими до попередніх, частіше вико-
ристовуються у дорожчих кінозалах, де звук передається більш рівномірно, у порівняні 
з кінозалами економ класу. А саме система формат Dolby Digital Surround EX дозволяє 
додати третій канал просторового звучання до цифрового звукового супроводу фільму 
і піднімає роботу звукорежисера на більш високий рівень творчої свободи. 

Центральний канал звуку необхідний для точного позиціонування звуків для 
всіх глядачів, навіть тих, хто сидить збоку. Dolby Digital-Surround EX забезпечує таке 
ж точне позиціонування для об’ємного звуку. Центральний канал об’ємного звуку від-
творюється цілою низкою динаміків, що знаходяться позаду глядача, в той час, як 
лівий і правий канали відтворюються динаміками, що знаходяться з боків. Таким чи-
ном, звук отримує справжню об’ємність, додаючи такі нові приголомшливі ефекти, як 
сцени з 360° позиціонуванням звуку. Центральний канал об’ємного звуку також ро-
бить набагато більш реалістичними переходи звуку спереду назад і ззаду вперед. 
Різні прольоти над головою глядача стаюсь більш реальними і звук проходить дійсно 
зверху, а не збоку, як при старій системі. Відтворення об’ємного звуку також поліпшу-
ється і стає менш залежним від розмірів кінотеатру. Новий канал об’ємного звуку га-
рантує, що навіть глядачі, які сидять далеко від центру залу зліва чи справа, будуть в 
повній мірі відчувати об’ємний звук і ту атмосферу, яку намагалися передати творці 
фільму. 

http://www.rsasecurity.com/rsalabs/technotes/wep-fix.html
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Такі системи можна використовувати у малих та середніх залах. При прави-
льному розташуванні звукових колонок звук буду поширюватись рівномірно. Глядач 
зможе розрізнити з якого боку йде звук з просторових колонок, тим самим звук буду 
сприйматися об’ємно. 

Для залів великих розмірів були розроблені системи з більшою кількістю ка-
налів звуковідтворення, такі як Dolby Atmos та Aura 3D. Такі системи можна викорис-
товувати у малих, середніх та великих залах, але доцільніше буду використовувати 
такі системи саме у великих залах, тому що для сприйняття звуку так, як хотіли його 
передати звукорежисери буду максимально  близько саме у великих кінозалах. 

Велика кількість просторових каналів може максимально близько передати 
місце відтворення звуку у тій чи інший точні кінозалу, тим самим глядач «занурюєть-
ся» у те, що відбувається на екрані. Глядач може не тільки поглядом спостерігати як 
рухається машина з одного, наприклад з лівої частини кадру у праву, але й відчути 
це за допомогою звуку,так як це планували звукорежисери. 

Якщо порівнювати системи Dolby Atmos та Aura 3D, то Dolby Atmos є більш 
доступною, тому що звукові процесори набагато дешевші ніж процесори для Aura 3D 
у декілька разів. Список кінофільмів які підтримують формат Aura 3D набагато мен-
ший ніж список фільмів формату Dolby Atmos. Система Dolby Atmos було представ-
лена набагато пізніше, у 2012 році,у той час як система Aura 3D була представлена у 
2006, але Dolby Atmos у даний час є набагато популярнішою. 

 
Висновки 
Всі сучасні системи звуковідтворення є актуальними, не можна сказати, що 

одна система застаріла, або вже не актуальна, тому що всі ці системи в одній чи ін-
шій мірі використовуються у тих кінотеатрах, яким така система більш підходить. Ро-
звиток технологій багатоканального звуковідтворення значно покращує якість відтво-
рення кінофільмів. 
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3. Системи Dolby [Електронний ресурс ] –Режим доступу : www.dolby.com. 
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Ключову роль у підвищенні стійкості електроакустичних систем відіграють 

пристрої, що дозволяють притлумлювати процеси самозбудження. Однією з голов-
них причин, що призводять до самозбудження системи є наявність акустичного зво-
ротного зв’язку (АЗЗ), що призводить до погіршення якості звучання мовного сигналу 
на виході електроакустичної системи та появи так званого «свисту». Тому в електро-
акустичні системи необхідно включати спеціальне обладнання, яке дозволяє покра-
щити сприйняття звуку, а також притлумлювачі шуму та пристрої зменшення АЗЗ. 
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Головне завдання будь-якого пристрою зменшення АЗЗ – це нейтралізувати багато-
разове підсилення сигналу до того, як його наслідки створять дискомфорт слухачеві. 

Найбільш поширеними методами боротьби з АЗЗ є застосування розподіле-
них систем звукопідсилення, методу керування фазою сигналу, методу переносу 
спектру та використання багатоканального еквалайзера. У даній роботі проаналізо-
вано перший метод – використання розподілених систем звукопідсилення. 

Слід розрізняти два типи систем звукопідсилення – централізовану та розпо-
ділену. Розподілена система передбачає рівномірне розміщення гучномовців, при 
якому звукова енергія, яку випромінює кожен гучномовець, буде створювати рівномі-
рну гучність в певній зоні глядацьких місць. Потужність кожного гучномовця значно 
менша, ніж у централізованій системі, оскільки визначається невеликою зоною дії. До 
переваг розподілених систем звукопідсилення можна віднести високу надійність та 
комфортний для прослуховування рівень звукового тиску на всіх місцях слухачів, 
проте існує загроза виникнення великої кількості інтерференційних, фазових та часо-
вих спотворень [1]. 

Розподілена система звукопідсилення може складатися з гучномовців, підві-
шених або встановлених на певній висоті над слухачами, на відносно великій відста-
ні один від одного або з малопотужних гучномовців, розташованих в спинках крісел і 
на столах. Розподілені системи звукопідсилення дозволяють випромінювати акустич-
ні сигнали, що мають мінімальні шанси попасти в зону підвищеної чутливості мікро-
фона, тим самим зменшують імовірність виникнення АЗЗ [2]. 

У процесі дослідження було використано потужну систему автоматизованого 
проектування акустичних систем EASE, де було проаналізовано вплив розміщення 
гучномовців у глядацькій залі на рівень звукового тиску. Відомо, що чим більший рі-
вень звукового тиску, тим більша ймовірність виникнення АЗЗ. В процесі експериме-
нту було спроектовано умовний зал, розміщено масиви гучномовців та отримано діа-
грами рівнів звукового тиску на місцях слухачів при зміні розміщення гучномовців у 
залі. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вигляд спроектованого залу 
 
Змінюючи відстань між гучномовцями, експериментально було визначено, що 

розміщуючи гучномовці на невеликій відстані один від одного, можна досягти рівно-
мірного розподілу звукового тиску по всій площі глядацького залу, про що свідчили 
отримані діаграми, які показували різними кольорами місця зали, де області звуково-
го тиску були високими, низькими та середніми(оптимальними). Під час моделюван-
ня середній рівень звукового тиску по всій залі складав близько 94-100 дБ. Результа-
ти представлені на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Вигляд отриманої діаграми розподілу звукового тиску 
у спроектованому приміщенні 

 
Отже, дослідивши отримані діаграми та переконавшись, що рівень звукового 

тиску рівномірний по всій залі, можна запобігти виникненню АЗЗ у спроектованій сис-
темі звукопідсилення. 

 
Перелік посилань: 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДЕОКОДЕКА Н.265 (HEVC) 
 

Колтунов К. Д. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Поява відеокодека H.265 (HEVC - High Efficiency Video Coding) обумовлена 

зростаючою потребою передачі великих потоків відео через Інтернет та запису на 
диск значного обсягу відеоінформації. Він був розроблений так, щоб відеоконтент 
мав великий коефіцієнт стиснення даних (до 1000: 1). Кодек H.265 забезпечує таку ж 
візуальну якість, як і H.264, при вдвічі меншому бітрейті. 

H.265 на 50% скоротив обсяги пам’яті, оскільки його алгоритм використовує 
ефективне кодування шляхом кодування відео з мінімально можливою швидкістю 
передачі даних при збереженні високого рівня якості зображення. 

http://www.bibliotekar.ru/
http://yoursoundpath.com/library/feedback/
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Рисунок 1 – Структура кодера H.265 
 
 
Більш висока продуктивність нового кодека в порівнянні з попередніми зумо-

влена декількома значними структурними поліпшеннями. Визначальними з них є три: 
 
– зміна максимального розміру блоку; 
 
– введення паралельного декодування; 
 
– реалізація довільного доступу до зображень всередині відеопотоку. 
 
У стандарті є можливості спеціального автоматичного визначення типу розго-

ртки, проте, на відміну від попередніх, кодек з самого початку орієнтований на оброб-
ку відеозображень, отриманих шляхом прогресивного сканування. Але це не означає, 
що H.265 нездатний працювати з черезрядковою розгорткою. Розробники врахували 
той факт, що досить велика кількість систем, що знаходяться в експлуатації, генеру-
ють кадри з двох полів. 

А ось чого дійсно не вистачає кодеку H.265, так це – масштабування коду-
вання. Його планували реалізувати ще в H.264, проте зробити цього не вдалося ні в 
одному з цих стандартів. Наявність масштабування дозволило б без зайвих витрат 
обчислювальної потужності на додаткову обробку передавати зображення клієнтам, 
які користуються відносно повільним підключенням до мережі. Також, в якійсь мірі 
масштабування сприяє більш раціональному використанню засобів зберігання відео-
даних в системах. 

 
Перелік посилань: 
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Науковий керівник ст. викладач Гумен Т. Ф. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ І ОБРОБКИ АУДІО КОНТЕНТУ 
У WEB-СЕРЕДОВИЩІ 

 
Костюкевич М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Біля витоків розвитку WEB, Internet explorer зробив спробу відтворювати аудіо 

в браузері і ввів тег <bgsound>, який дозволяв автоматично програвати midi файли 
при відкритті сайту. У відповідь на це розробники Netscape додали аналогічну функ-
цію за допомогою тега <embed>. Згодом, в браузерах почали активно використовува-
тися сторонні плагіни. Програвати аудіо стало можливим за допомогою Flash, 
Silverlight, QuickTime і т.д. Всі вони добре виконували свою роль, але все ж плагін 
має багато недоліків. Тому можливість мати інструмент для роботи зі звуком, підтри-
муваний веб стандартами, вже давно цікавив розробників. 

Тому в першій специфікації html5 з’явився елемент <audio>, що дозволяє про-
гравати аудіо файли і стрім, контролювати відтворення, буферизацію і рівень звуку. 

Крім того, він простий у використанні і розумінні. Зараз він підтримується всі-
ма мобільними і десктопними браузерами. Але нові прогресивні ідеї зумовлюють по-
яву новітніх технологій, особливо у WEB– програмуванні. 

Web Audio API – один із засобів, що значно розширює можливості Web – до-
датків при роботі зі звуком. Це найпотужніший інструмент, без якого складно буде 
обійтися в майбутньому, зокрема при розробці сучасних ігор та інтерактивних веб-
додатків. 

Завдання, які покликаний вирішувати Web Audio API: 
• Об’ємний звук для ігор та інтерактивних веб додатків, 
• Програми для обробки звуку, 
• Аудіо синтез, 
• Візуалізація, тощо. 
Web Audio API містить десятки високорівневих, конфігурованих і готових до 

використання модулів. Це підсилювачі, лінії затримки, фільтри, модулі згортки, сплі-
тери і мержери каналів, 3D панери і т.д. З їх допомогою можна створювати складні 
графи обробки і синтезу звуку, просто поєднуючи готові блоки і конфігуруючи їх. 

Одним з основоположних понять при роботі з Web Audio API є аудіо контекст. 
var context = new AudioContext(); 
Наявність одного аудіо контексту дозволяє будувати скільки завгодно складні 

аудіо графи з необмеженою кількістю джерел і одержувачів звукового сигналу. Прак-
тично всі методи і конструктори для створення аудіо модулів є методами аудіо кон-
тексту. 

Найцікавіший засіб Web Audio API – розподіл звуку по каналах в тривимірно-
му просторі. 

API досить високорівневі, продумані до дрібниць, самодостатні, легкі в осво-
єнні і особливо елегантно інтегруються в додатки, що використовують WebGl і 
WebRTC. 

 
Перелік посилань: 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ 

 
Нестеренко О.С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
MPLS (Multiprotocol Label Switching – багатопротокольна комутація за мітка-

ми) – механізм передачі даних, який емулює різні властивості мереж з комутацією 
каналів через мережі з комутацією пакетів. 

Технологія MPLS поєднує в собі можливості управління трафіком, властиві 
технологіям канального рівня (рівень 2 моделі OSI), масштабованість та гнучкість 
протоколів, характерні для мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI), і тому його, за-
звичай, називають протоколом другого з половиною рівня (2,5-рівень). 

Відповідно до протоколу MPLS маршрутизатори і комутатори надають на ко-
жній точці входу в таблицю маршрутизації особливу мітку і повідомляють цю мітку 
сусіднім пристроям. Мережа MPLS ділиться на дві функціонально різні області – ядро 
і граничну область. Ядро утворюють пристрої, мінімальними вимогами до яких є 
підтримка MPLS і участь в процесі маршрутизації трафіку для того протоколу, який 
комутується за допомогою MPLS. Маршрутизатор ядра займається тільки комута-
цією. Всі функції класифікації пакетів за різними класами FEC (Forwarding 
Equivalence Class), а також реалізацію додаткових сервісів беруть на себе граничні 
маршрутизатори LER (Label Edge Router) і маршрутизатори ядра LSR (Label 
Switching Router- маршрутизатори комутації по мітках). В результаті інтенсивні об-
числення припадають на граничну область, а високопродуктивна комутація вико-
нується в ядрі, що дозволяє оптимізувати конфігурацію пристроїв MPLS в залежності 
від їх місця розташування в мережі. 

Головна особливість MPLS – відокремлення процесу комутації пакета від 
аналізу IP- адрес в його заголовку. Очевидним наслідком описаного підходу є той 
факт, що черговий сегмент LSP може не збігатися з черговим сегментом маршруту, 
який був би обраний при використанні традиційних алгоритмів маршрутизації. 

Використання явно заданого маршруту в мережі MPLS вільно від недоліків 
стандартної IP-маршрутизацій від джерела, оскільки вся інформація про маршрут 
міститься в мітці і пакету не потрібно нести адреси проміжних вузлів, що покращує 
управління розподілом навантаження в мережі. За значенням мітки пакета визна-
чається його приналежність до певного класу FEC на кожній з ділянок комутованого 
маршруту. 

У протоколі MPLS ніякого подальшого аналізу заголовків у маршрутизаторах 
на шляху проходження не проводиться, а переадресація керується виключно на ос-
нові міток. Це має багато переваг над традиційною маршрутизацією на мережевому 
рівні. Основною перевагою для клієнтів MPLS мережі є відсутність необхідності 
підлаштовуватися під конкретні технології фізичного і канального рівнів OSI моделі 
мережі провайдера, другою перевагою є можливість передавати по MPLS мережі 
різні типи трафіку. 

Маршрутизатори які використовуються на границях MPLS мережі Edge LSR – 
крайові LSR. Коли IP трафік надходить до MPLS мережі крайові LSR перетворюють 
IP-пакети на MPLS-пакети вставляючи мітки. А коли пакети лишають MPLS мережу 
крайові LSR перетворюють MPLS-пакети назад на IP-пакети видаляючи мітки. В се-
редині ж MPLS мережі LSR маршрутизують пакети по значенням міток. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
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Рисунок 1 – Спрощена типова MPLS мережа 
 
На схемі представленій на рис. 1, зображено спрощену типову мережу MPLS 

маршрутизатори клієнтів CE передають IP-пакети на крайові LSR IT провайдера PE, 
де в середині його мережі передаються MPLS-пакети маршрутизаторами LSR - P. 
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КРИЗИ ІНДУСТРІЇ КІНОПОКАЗУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 

Ніколайчук В. С. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогоднішній день кіно поступово перестає бути домінуючою формою роз-

ваг, як це було колись. З’являються нові конкуренти у вигляді Інтернету та інтеракти-
вного телебачення. Вони дають можливість переглядати фільми у себе вдома за не-
велику ціну, або ж взагалі безкоштовно, якщо мова іде про піратство. В свою чергу 
кінотеатри мають одну вічну перевагу – великий екран. Але цього замало. Напри-
клад, американське видання The Hollywood Reporter зазначило, що в 2014 році число 
глядачів склало 1,26 мільярди [1]. При цьому в 2011 році це число складало 1,28 мі-
льярди. Ринок кінопоказу втрачає глядачів і необхідно зрозуміти чому. 

Найдавнішим конкурентом кіно є телебачення. Саме його поява спричинила 
сильне падіння відвідування кінотеатрів в кінці 40-х років. Для того, щоб повернути 
глядача до кінотеатрів, тобто підвищити привабливість кінотеатрів на фоні розвитку 
чорно-білого телебачення, кіноіндустрія розробила і впровадила так звані «широкі» 
формати зображення. 
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В кінці 50-х починається нова криза кінотеатрів, яка пов'язана з появою ко-
льорового телебачення. Для подолання цієї кризи були проведені масштабні дослі-
дження глядацької аудиторії. В результаті цих широкомасштабних досліджень було 
виявлено, що: 1) глядачі віддають перевагу ходити в кіно невеликими групами; 2) 
глядачі відчувають себе більш комфортно в невеликих компаніях по 50-80 чоловік; 3) 
крім перегляду кінофільму глядачі хочуть мати в кінотеатрі інші способи розваг (ка-
фе, бари, ігрові кімнати). 

Кризу вдалося подолати завдяки новаціям в області кінопоказу – будівництву 
перших мультиплексів з кількома невеликими кінозалами на 60-150 місць і поліпшен-
ням комфорту для глядачів, як в кінозалі, так і в кінотеатрі в цілому. Відвідуваність 
вже не змогла повернутися на рівень «золотої ери» кінематографу, але вона вже не 
падала так катастрофічно. 

Кінець 70-х років ознаменувався появою перших відеомагнітофонів для до-
машнього користування. Для подолання цієї третьої кризи кіноіндустрія почала знач-
но змінювати технологію кіновиробництва в цілому. Головним завданням, яке поста-
ло перед кіноіндустрією, стало досягнення в кінозалі такого ефекту від перегляду фі-
льмів, який неможливо відчути вдома – високоякісне 2D та 3D зображення, багатока-
нальний звук тощо. 

Новим конкурентом став Інтернет. Його найстрашнішою зброєю проти кіноте-
атрів є поширення таких послуг як «Pay per View» та «Video on Demand», які дозво-
ляють переглядати будь-які передачі, серіали та, найголовніше, фільми за невелику 
плату. Глядач може сам обирати, що саме він хоче дивитися, як, де і коли. 

Але найбільшою ж проблемою кінотеатрів є їх повна не диверсифікованість. 
Вони повністю залежать від прибутку від кінопоказу. Більшість відвідувачів кіноте-
атрів приходять туди саме і тільки заради перегляду фільмів. Таким чином, трафік 
генерується виключно кінопоказом [3]. 

В усіх сучасних кінотеатрах є підприємства громадського харчування або кі-
нобари, можливе розміщення ресторанів, кафе, невеликих зон з ігровими автомата-
ми. Але вони є лише побічними елементами, вони не генерують трафік, а заробля-
ють за рахунок глядачів, яких зацікавив певний фільм. Таким чином, виникає залеж-
ність від основного продукту, який і продається споживачу – перегляду фільму. За 
аналогією із залежністю наркомана від наркотиків існує термін репертуарної голки. 
Вона призводить до неврівноваженості фінансового положення кінотеатру. 

Отже, кінотеатрам потрібна додаткова опора, додатковий продукт, який буде 
приваблювати глядачів окремо від фільмів. Завдяки цьому кінотеатри не нестимуть 
збитки під час сезонів прокату малопопулярних фільмів Крім цього необхідно збіль-
шувати якість демонстрації фільмів та обслуговування глядачів. Вони мають отрима-
ти приємний досвід від перегляду в залі, який вони не зможуть отримати в домашніх 
умовах. 
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СЕРЕДОВИЩЕ ПОШИРЕННЯ ЦИФРОВОГО ВІДЕОСИГНАЛУ 
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
«Хто володіє інформацією, той володіє світом» Н. Ротшильд. На початку 21-

го століття доцільним є доповнити цей вислів – «…аудіовізуальною інформацією…». 
За даними соціологів, станом на 2017 рік, 68% інформації, яку сприймає людина – 
мультимедійний контент. У зв’язку з цим зростають вимоги до якості відеоданих. До-
сягти високих якісних показників на етапі створення відносно нескладно, але значний 
відсоток якості поглинає середовище передавання сигналу. Тому для запобігання 
критичного (визначають окремо для кожного випадку) показника пониження якості 
контенту необхідно оцінити вплив завад каналів розповсюдження на процес переда-
вання такої інформації. 

Мета роботи – з’ясувати особливості процесу розповсюдження мультимедій-
них даних, визначити вимоги до каналів передавання, оцінити рівень негативного 
впливу завад на якість переданого сигналу та порівняти ефективність використання 
досліджуваних середовищ поширення. 

Існує три основних типи каналів обміну аудіовізуальними даними: ефірні, су-
путникові та кабельні. Кожне середовище характеризується певними завадами, які 
впливають на якісні показники аудіовізуальних даних. 

Особливістю ефірних каналів є багатопроменевий тип поширення радіох-
виль. Через це до приймача потрапляють сигнали, відбиті від різноманітних пере-
шкод, які спотворюють прямий сигнал від передавального пристрою. Таким чином 
виникає інтерференція прийнятих сигналів і процес передавання-приймання без-
помилковим бути не може [1]. Також для ефірних каналів характерні значні проми-
слові завади. 

Для передавання відеосигналу супутниковими каналами обов’язковим є за-
стосування завадостійких методів модуляції та каскадного кодування. Такі умови 
спричинені великою відстанню між приймальними та передавальними пристроями і 
впливом атмосферних завад у процесі передання «повітрям». З метою досягнення 
кращих показників відношення між випромінюваною потужністю та спектральною 
ефективністю використовують більшу кількість швидкостей кодування для певних 
типів модуляції [2, 3]. 

Найменше підлягають впливу завад кабельні канали передавання. Це зу-
мовлене особливостями побудови середовища (оптоволокно чи коаксіальний 
кабель) поширення відеосигналу. Таким чином у системах кабельного мовлення 
можна застосовувати способи модуляції з невеликим рівнем завадостійкості, ти-
пу 16-QAM, 64-QAM чи 256-QAM, не обов’язковим є внутрішній згортковий ко-
дер/декодер [4]. Також у системах кабельного мовлення спектр формується у 
межах основної смуги частот. 

За результатами досліджень можна зробити висновки про те, що якість ефір-
ного сигналу залежить здебільшого від віддаленості передавального пристрою та 
рельєфом місцевості, на якій встановлено приймальну антену. Багатопроменеве від-
бивання призводить до виникнення ехо-сигналів, вплив яких є достатньо помітним 
для споживача; недоліком супутникових каналів у порівнянні з іншими є незручності, 
спричинені непередбачуваністю природних умов та атмосферних завад; основна 
відмінність кабельних систем передавання від ефірних та супутникових – відсутність 
антен (перевагою в такому випадку можна вважати високу якість відтворення та від-
сутність проблем, пов’язаних з експлуатацією антен, за можливості транслювати 
ефірні та супутникові програми (у випадку телемовлення). 
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При створенні цифрового кіно виникає необхідність у вже відзнятий матеріал 

додати 3Д елементи, лейбли, банери, рекламну інформацію. Ці елементи можуть 
мати і об’ємний вигляд. Для реалізації цього комплексного підходу слід створити ок-
рему 3D сцену, наприклад засобами програмного забезпечення  Cinema4d [2]. 

Для створення 3D сцени та її адаптації у 2D зображення був створений наве-
дений нижче типовий алгоритм додавання 3D-елементу [1]. 

1. Налаштування рендеру. Для створення реальності оточення був увімкне-
ний ефект «глобального освітлення» і «оклюзії оточення» у вікні налаштування рен-
деру. Також були задані розміри вхідного зображення. 

2. Налаштування камери. Це ключовий момент адаптації 3D об’єкта в сцену. 
Програмне забезпечення Cinema4d володіє потужним інструментом калібрування 
камери відповідно до тої на яку був знятий кадр. Для калібрування осей простору на 
фотографії – були позначені лінії відповідного кольору (x – червоний, y – зелений, z – 
синій). 

3. Налаштування сцени. На даному етапі були створені об’єкти «неба» і 
«землі» з тегом «композитинг», які в програмі відображають поводження реального 
світу. Для «землі» було встановлено відображення фронтальної текстури, що є на-
шою картинкою, а об’єкт «небо» був схований для відображення  камері. 

4. Додавання 3D-об’єкта. Був доданий і розміщений в сцені об’єкт музичного 
піаніно, знайденого в Інтернеті. 

5. Налаштування світла. Для освітлення сцени було використане джерело 
світла типу «небо», повернуте під кутом що відповідає оригіналу фото. Також були 
налаштовані параметри світла і тіні для придання реалістичності. 

6. Рендеринг зображення. Рендеринг є фінальним етапом обробки зобра-
ження, було отримано результат наведений на рис 1. 
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Рис. 1. Вихідне зображення (а) та зображення з доданим 3D об’єктом (б) 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
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Ключова концепція багатокомпонентного композитингу є можливість 

розділити різні об’єкти, компоненти і характеристики зображення (RGB кольору, тіні, 
відображення і т.д.) на різні шари та канали – паси [2]. 

Це дає композеру повний контроль над найменшими деталями зображення, а 
також можливість вносити значні зміни без витрат часу і грошей на складний процес 
повернення до 3D-додатку і повторного рендеру матеріалу. 

Кожен з пас має свою специфічну функцію і дозволяє виконувати різні за-
вдання. 

 
 

Рис. 1. Ілюстрація композитингу 

https://greyscalegorilla.com/intro-to-cinema-4d/
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Дифузний пас містить основну інформацію про колір, а також освітлення і 
дозволяє змінювати колір об’єктів без впливу інтенсивності світла, відображення, тіні 
і т. д.; 

Тінь пас містить інформацію про тінь і можливості змінити його окремо до-
зволяє регулювати щільність і відтінок тіні, не зачіпаючи інші аспекти зображення, 
такі як яскравість кольорів, відображення і т. д.; 

Той же принцип застосовується до пасу відбиття. Він містить інформацію 
про відбиття і може бути змінений відповідно до бажаного видом кадру; 

Оклюзія пас включає в себе інформацію про тіні, що близькі об’єкти кидають 
один на один, повторює природну поведінку світла та додає реалізму до сцени; 

ZDepth пас дозволяє додавати і змінювати глибину різкості. Інформація про 
пас представлена в діапазоні від чорного до білого, чим яскравіший піксель, тим 
ближчим є його розташуванням до камери; 

Пас Ідентифікатор містить інформацію про різні області і елементи зобра-
ження, відмічені різними кольорами. Це дозволяє використовувати будь-який з цих 
кольорів в якості маски для будь-якого типу налаштувань. 

Пас Нормалі дозволяє змінити напрямок світла в сцені без необхідності по-
вертається в 3D-додаток і уникнути повторної візуалізації [1]. 

Багатокомпонентний композитинг використовується кожен раз, коли будь-які 
CG матеріали повинні бути додані до сцени. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ЦИФРОВОГО КІНО 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Павленко О. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Метою статті є проведення експерименту з обробки та корегування зобра-

ження кіно ряду, яке потребує реставрації та відновлення. 
Розмиття зображення внаслідок руху може виникати через взаємний рух ка-

мери і об’єкта зйомки відносно один одного під час експозиції. [1] Чіткість зображення 
характеризується відтворенням дрібних деталей і визначається роздільною здатніс-
тю формувальної кіносистеми. Яскравість на краях кадру спотвореного зображення 
залежить від яскравості об’єктів, розташованих поза кадром, за рахунок згортки вихі-
дного зображення. [2]. 

Для експерименту було використано програмне забезпечення «vReveal» та 
кадр 90-х років, що має явні спотворення зображення. У ході намагання покращення 
зображення було використано два способи відновлення в режимі програми: автома-
тичний та ручний. Оригінальний кадр зображення показано на рис 1,а. Після викори-
стання автоматичного покращення, а саме, режимів «освітлення», «автоконтраст» та 
«насиченість», маємо значне покращення зображення (Рис.1, б). Так можна зробити 
висновок, що вбудовані режими роботи програми дозволяють підвищити освітленість 
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зображення в цілому, забезпечивши підвищення світлових точок на кадрі. Крім цього, 
ці налаштування дозволяють підвищити контраст зображення. Недоліком ж такого 
режиму, можна відзначити те, що для динамічних сцен програмні ресурси не дозво-
ляють повністю видалити кольорові вади зображення. 

У ручному режимі налаштувань з покращення зображення (рис,1 ,в) можна 
відзначити, що було досягнуто не лише підвищення яскравості але й було виправле-
но різкість зображення та баланс білого. В цілому можна сказати, що автоматичний 
режим не дає можливості корегування окремих параметрів зображення, які 
суб’єктивно можуть впливати на оцінку кадру – брак чи ні. 

Натомість, в ручному режимі можна досягти значного прогресу у відновленні 
зображення через те, що користувач може змінювати і такі специфічні параметри як 
фокус камери, стабілізація картинки та насиченість чорного кольору. Недоліком ж 
такого підходу насамперед можна вважати те, що таку роботу слід проводити з кож-
ним кадром послідовності, що значно ускладнює за часом весь процес відновлення 
кінофільму. В автоматичному режимі такої проблеми не існує, оскільки шаблони про-
грами діють на усю кіно послідовність одночасно. 

 

 
а                                                           б 

 
в 
 

Рис. 1. Оригінальний кадр з фільму (а); кадр фільму після автоматичного 
налаштування програми (б); кадр фільму після проведення ручних налаштувань 

з боку користувача (в) 
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ЕВОЛЮЦІЯ КАМЕРНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ТРАКТІВ 
 

Степаненко В. І. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
На сьогоднішній день, телевізійними камерами, які використовуються для 

прямих трансляцій, традиційно керують двоє співробітників апаратно-студійного 
блоку. Це ґрунтується на розділенні напрямків роботи. Відеоінженер в апаратній 
здійснює точне керування технічними параметрами для кожної камери. В той же час, 
оператор в студії займається вирішенням виключно творчих завдань: побудовою 
кадру, вибором крупності плану, виставленням зони різкості тощо. 

В апаратній відеоінженер має можливість порівнювати зображення всіх камер 
та забезпечувати їх відповідність. Зведення відбувається за допомогою оптичної 
діафрагми та засобів електронного керування. Інженер домагається однакових рівнів 
білого та чорного (AWB, ABB), а за допомогою первинної і вторинної корекції 
забезпечує ідентичність та корекцію насиченості кольорів. У більш досконалих камер 
є можливість керування й іншими функціями, наприклад, перемикання між 
автоматичними режимами і режимами з попередньо встановленими значеннями 
параметрів. 

Реалізація віддаленого керування потребує двонаправлений тракт передачі 
даних, який з’єднуватиме базову станцію й панель керування з підключеною до них 
камерою. Тобто, це ще одна ланка, крім безпосереднього тракту відеосигналу від 
камери. 

Зазвичай в такі студійні комплекси включено систему службового зв’язку 
режисер-оператор та/або інженер-оператор, яка може інтегруватись в глобальну 
мережу технологічного зв’язку АСК. На сьогоднішній день такі мережі деяких 
телеканалів Києва реалізовані за допомогою обладнання Clear-Com. 

Для забезпечення комутації на тильній стороні блоків камерних каналів 
передбачено спеціальний інтерфейс. В той же час передня секція містить роз’їм XLR 
5-pin або 7-pin для підключення гарнітури режисера, а також контрольна лампа Tally, 
яка є індикатором камери в ефірі «On Air». Невід’ємною функцією даного блоку є 
можливість синхронізації від зовнішнього сигналу (Genlock), яка необхідна при роботі 
декількох камер в одній студії. 

Деякі моделі блоків камерного каналу мають повний набір органів керування 
на передній панелі, що робить їх працездатними без додаткового обладнання. Проте, 
в переважній більшості випадків блок керування камерою використовується з 
окремою виносної панеллю (OCP/RCP), вмонтованої в стіл, в той час, як сам блок 
встановлюється в рекову стійку разом з іншим обладнанням. Така схема дозволяє 
забезпечити більш компактну комутацію сигналів в студії Також стає можливим 
організація багатокамерного робочого місця режисера на обмеженій площі – виносні 
панелі не займають багато місця. 

Виносні панелі оснащені достатньою для роботи кількістю органів керування. 
Сучасні моделі містять LCD-монітор, який використовується не тільки для навігації по 
меню, а й для контролю зображення камери в робочому режимі. Деякі панелі (MCP) 
дозволяють налаштовувати одразу декілька камер, можуть комутуватися 
безпосередньо з камерою по каналу RS-232 або RS-422. 

Крім конструктивних відмінностей камерні канали та їх складові блоки можна 
розділити за категоріями комутації. 

Простіший і дешевший варіант для передачі команд керування та 
відеосигналів використовує багатожильний кабель (мультикор), який має роз’їм 26-
pin. При цьому, вихід відеосигналу може бути як аналоговим YUV, так і цифровим 
SDI. Недоліками даної категорії є недостатня гнучкість кабелю, його відносно великий 
діаметр, а також обмеження максимальної довжини каналу (300 м). Проте, подібні 



34 
 

системи знайшли широке застосування в студіях та невеликих ПТС. На сьогоднішній 
день технологія вважається застарілою. 

Підкатегорія цього варіанту: звичайне підключення по коаксіальним кабелям 
(до 300 м). Як зазначалось вище, один канал слугує для передачі відео, ще два – для 
керування. 

Друга категорія складності – тріаксіальний тракт, де використовується 
спеціальний кабель діаметром 8, 11 або 14,5 мм з озолоченими роз’ємами типу Fisher 
або Lemo. Перевагами такої системи є не тільки гнучкість і невеликий діаметр 
кабелю, а й істотно більші робочі відстані, які можуть досягати 1500-3000 м. 
Передача як сигналів керування, так і відеосигналу здійснюється в цифровій формі, 
що гарантує коректну роботу без деградації якості на великих відстанях. Саме такі 
системи використовуються в переважній більшості існуючих ПТС. Разом з тим, всі 
зручності тріаксіальної системи потребують значних інвестиційних вливань [1]. 

Третя категорія використовується здебільшого в новозбудованих телевізійних 
АСК. Це система C2IP, яка покладається на стандартні мережеві методи при обміні 
даними між камерою і базовою станцією. Завдяки застосуванню IP-технологій всі 
контролери можуть бути підключені до спільної мережі незалежно від її географічного 
розміру. Стандартна система C2IP здатна працювати з камерами загальною кількістю 
до 99. Оскільки використовується стандартний Ethernet, C2IP швидко стала 
каталізатором розробки користувачами численних спеціальних додатків. 

В силу великого різноманіття сучасного обладнання, інженери телекомпаній 
вміло використовують усі наведені технології в поєднанні з оптоволоконним кабелем 
та радіоканалом [2]. 

Наприклад, американська компанія NBC Television під час змагань зимової 
Олімпіади в Турині (2006 рік)  вирішила керувати налаштуванням і зведенням камер з 
однією зі своїх студій поблизу Нью-Йорка, тобто на відстані 6500 км від місця зйомки. 
Система C2IP була підключена через загальнодоступну мережу Інтернет і 
забезпечила повноцінне керування камерами, дозволивши при цьому заощадити на 
витрати на відрядження [3]. 

Серед сучасного студійного обладнання окремим пунктом варто згадати 
системи багатофункціональних камер, призначених не тільки для стаціонарної 
роботи в студії, але і готових до розміщення на поворотних платформах з повністю 
моторизованим об’єктивом. Такі камери (PTZ) не вимагають присутності оператора в 
безпосередній близькості. Панелі керування дозволяють не тільки здійснювати 
корекцію та регулювання параметрів, а ще – керувати фокусуванням, зумом та 
положенням поворотного механізму. 

Налаштування параметрів камер для різних позицій в старих блоках 
керування реалізовані збереженням на зовнішні картки-дискети. Нові ж можуть бути 
введені в пам’ять блоку й застосовані при натисканні відповідної кнопки пресету. 

Наочна робота з камерним каналом пропонується до вивчення студентам 
кафедри звукотехніки та реєстрації інформації КПІ в лабораторній роботі, над 
розробкою якої наразі працює автор. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ У ТЕЛЕВИРОБНИЦТВІ 

 
Шпоняк О. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Розвиток нових технологій приносить зміни в медійному просторі, який існує 

навколо людини. Саме тому телебачення розвивається, оскільки інтерес населення 
не згасає, проте конкурентоспроможність тепер залежить не лише від продукту, що 
показують, але і від якості, швидкості, актуальності технологій, що використовуються 
під час виробництва. 

Телевиробництво можна представити у вигляді трьох основних блоків: ство-
рення контенту, управління контентом і його доставка [1]. Створення контенту – це 
запис, конвертація, введення медіаінформації з додаванням метаданих, каталогіза-
ція, створення копій різного розширення і перетворення форматів, створення кліпів і 
монтаж. Серед цих етапів найбільшу частку виробництва займає конвертація і мон-
таж, яку можна назвати обробкою контенту. 

Прогрес у розробці високоякісних компактних відео-кодеків, стрімке збіль-
шення об’єму масивів зберігання, які досягають зараз сотень терабайт, разом з поя-
вою високошвидкісних інтерфейсів передачі даних, дозволило збирати і зберігати 
тисячі годин відеоматеріалу і при цьому забезпечити можливість одночасної роботи з 
цими матеріалами багатьом користувачам. 

Мовний сервер знімає значну частину навантаження з людини, накладаючи 
титри, ефекти, а головне – дає можливість відеоматеріалу виходити зі спеціального 
списку, званого плейлистом (playlist)[2]. 

Важливим елементом системи автоматизації телевиробництва є система ав-
томатизації процесів підготовки програм (англ. News Room Computer System – NRCS) 
[3]. 

При встановленні системи автоматизації телевиробництва варто врахувати 
наступні нюанси: 

– необхідно врахувати, що використання окремих елементів системи від різ-
них виробників можуть не ефективно взаємодіяти один з одним, аж до повної неузго-
дженості; 

– модернізацію старої системи бажано проводити поетапно: впровадження, 
налаштування обладнання, перенавчання персоналу потребують зусиль і часу; 

– необхідно пам’ятати, що сучасне обладання в найближчому майбутньому 
необхідно оновлювати, тому важливим фактором є можливість розширення. 

В результаті впровадження систем автоматизації виникають гнучкі системи, 
що дозволяють підвищити оперативність, забезпечити можливість паралельної ро-
боти з вихідним матеріалом, практично повністю виключити фізичні носії даних з ви-
робничого процесу. 
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2. G. Milerson, J. Owens, Video production handbook- 4th ed. / Asbury College 
P. 283-288. 

3. Широбоков А.Н. Современная техника и технология телевидения: Учеб. 
пособие. – М.: РУДН, 2008. – 201 с. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Лазебний В. С. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОСЕРВЕРІВ 
У ЦИФРОВИХ СТУДІЯХ 

 
Шубін М. Д. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
При створенні відеоархіву, або необхідності використання цифрового накопи-

чувача зі значним часом запису і високою швидкістю доступу до інформації, застосо-
вуються пристрої, які називаються відеосерверами. 

Відеосервер являє собою пристрій, призначений для запису і відтворення по-
токів відеоданих. 

По-перше, відеосервер може не мати відеовходів/виходів, а розподіляти сиг-
нал по різних мережах або передавати його на супутник. Це пов’язано з тим, що ві-
деосервер оперує з цифровими даними, і для перетворення цифрового потоку в ві-
деосигнал можуть застосовуватися різні зовнішні пристрої, так і пристрої, встановле-
ні на приймальній стороні. 

По-друге, відеосервер використовується не для виробництва, а для зберіган-
ня і поширення готових відеопрограм, тому для них не обов’язковий доступ з точніс-
тю до одного кадру, а цілком достатньо точно відтворювати заданий сюжет від поча-
тку до кінця. 

Відеосервер повинен забезпечити кілька потоків відеоданих і якщо для циф-
рових відеомагнітофонів цей показник коливається між одного до чотирьох потоків, 
то для відеосерверу нормальним є значення кілька десятків і навіть сотень потоків 
одночасно. На рис. 1 умовно показано зв’язок відеосервера з іншими пристроями 
цифрової обробки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зв’язок відеосервера з іншими пристроями цифрової обробки 
 
RAID-масив є однією з невід’ємних частин відеосерверу. Від його продуктив-

ності і надійності залежать продуктивність всієї системи. На сьогоднішній день най-
популярнішими є масиви рівня 3 та 5. RAID рівнів 3 і 5 мають різну продуктивність 
при виході будь-якого диска з ладу. Дійсно, при однаковій кількості дисків продуктив-
ність RAID 3 виявляється трохи нижче, ніж у RAID 5, оскільки рівень 3 резервує один 
диск для надлишкової інформації і розподіляє дані на решту дисків. RAID 5 записує 
дані і надлишкову інформацію одночасно на всі диски, тому його продуктивність тро-
хи вище. 



37 
 

Але продуктивність RAID 3 при виході з ладу одного диска не зменшується на 
відміну від RAID 5. Це відбувається тому, що вся надлишкова інформація, необхідна 
для відновлення втрачених даних, обробляється спеціальним пристроєм в реально-
му часі. Тому вилучення будь-якого диска з системи не призводить до необхідності 
здійснювати будь-які додаткові дії – вся інформація виявляється доступною автома-
тично. 

При виході з ладу диска в RAID 5 для відновлення втрачених даних, необхід-
но ще одне звернення до решти дисків, так як надлишкові дані розподілення на них. 
Природно, що на це буде потрібно такий же час, як і для основного циклу і продукти-
вність системи впаде в два рази. 

Для побудови систем управління відеосервером застосовують різні 
комп’ютерні платформи від Windows NT до найпотужніших суперкомп’ютерів SGI 
Challenge, Digital Alpha і спеціалізованих платформ. 

При наявності аналогових або цифрових відеовиходів, відеосервери також 
використовують для вставки готових сюжетів (реклама, заставки) під час мовлення. 
Остання область застосування функціонально дублює призначення цифрових диско-
вих відеомагнітофонів. 

За функціональним можливостям принципово можна розрізнити дві групи ві-
деосерверів: перша група серверів, що допускає їх застосування в якості цифрових 
дискових відеомагнітофонів (Sony VideoStore, Philips BTS MediaPool), друга група 
відноситься продукція фірм, більш відомих в комп’ютерному світі (SiliconGraphics 
MCP, Digital Equiment Corporation Mediaplex і DVB Server) створені на базі традицій-
них комп'ютерних систем, оснащених потужними накопичувачами на базі жорстких 
дисків, і програмним забезпеченням СУБД. 

 
Перелік посилань: 
1. Мультиэкранные графические видеосервера [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://digitaldevice.ua/project/Multiekrannye_graficheskie_videoservera 
_videoprocessory. 

2. Видеосерверы [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dipol-
service.ru/catalog/video_servers/. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 
 

Цифрова студія обробки аудіо- та відеосигналів 
 

Шубін М. Д. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Цифрова студія обробки аудіо- та відеосигналів, багато в чому вирішує про-

блеми, що виникають при використанні студій побудованих на базі обладнання, що 
працює в аналоговому форматі. Але при цьому відбувається значне ускладнення 
схем студії і використовується більша кількість обладнання. Також є потреба у ство-
рені локальної мережі для передачі даних, з метою об'єднання всіх робочих місць і 
створення єдиного механізму для виробництва програм. При побудові студій з циф-
ровою обробкою сигналів, для швидкого доступу до інформації виникає необхідність 
побудови серверного RAID (резервний масив незалежних дисків) – масиву досить 
великої обсягу, для зберігання даних (відео зображення та звуку), що знаходяться в 
роботі. Використання такої структури студії значно зменшує навантаження на відео-
матрицю, якій залишається  функція комутатора сигналів від різних джерел. Функції 

http://digitaldevice.ua/project/Multiekrannye_graficheskie_videoservera
http://www.dipol-service.ru/catalog/video_servers/
http://www.dipol-service.ru/catalog/video_servers/
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створення відеоефектів, монтажу та інформування записів виконує станція нелінійно-
го монтажу. 

На рис. 1 наведена структурна схема цифрової студії обробки аудіо- та відео-
сигналів.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема цифрової студії 
 

Використання цифрових технологій при побудові студії дозволяє значно ско-
ротити витрати часу на створення відео- та аудіоефектів. Програмне забезпечення, 
під управлінням якого працює станція нелінійного монтажу, дає можливість створю-
вати безліч різноманітних ефектів, кількість яких у багато разів перевищує кількість 
створюваних пристроями, що працюють разом з відеоматрицею. З’являються додат-
кові можливості керування пристроями у студії, що значно спрощує роботу оператора 
та додає нові можливості. Наявність високошвидкісного RAID-масиву дозволяє в 
будь-який момент знайти  необхідну інформацію, а також виключає втрату якості при 
багаторазовому перезапису програми. При необхідності створення більш складних 
програм або нарощування потужності студії, існує можливість встановлення додатко-
вих станцій нелінійного монтажу, при збереженні без змін основної схеми студії, що 
дозволяє проводити всі роботи без зміни графіки роботи. 

При достатньо великому обсязі виробничих програм, виникає необхідність 
створення архіву інформації з швидким доступом до даними. Повний архів програм, 
створюється на накопичувачах – магнітних стрічках або спеціальних касетах, що ви-
користовуються в магнітофонах з цифровими форматами запису. Крім цього створю-
ється і встановлюється другий серверний RAID-масив, який є сховищем, коротких 
фрагментів записів програм, з тривалістю достатньою для ідентифікації або наявнос-
ті необхідної програми. При цьому номер касети або диска, на якому міститься повна 
версія програми та дата її виготовлення, зберігається в базі даних, доступ до якого 
здійснюється у зручному для користувача спосіб з WEB інтерфейсом. 

 
Перелік посилань: 
1. Побудова цифрових студій [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.era.ru/collection/12/catalogue12_4.html. 
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2. Системні рішення [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.era.ru/systemsolutions/. 

3. Цифрові студії оброки відеосигналів [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.digitalvideo.ru/archiv/991/99103.htm. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Макаренко В. В. 

 
 
 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ КІНОТЕАТРІВ 
НА БАЗІ OPENSTACK 

 
Шпула О. А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
OpenStack – це відкрита програмна платформа для реалізації хмарних обчи-

слень, і вона складається із взаємопов’язаних компонентів, які управляють різномані-
тними, багатопроцесорними пулами обладнання для обробки, збереження мереже-
вих ресурсів в обраному центрі обробки даних. Технології OpenStack містять програ-
мні ресурси для ініціалізації віртуальних машин на стандартних апаратних засобах. 

OpenStack пропонує розподілене сховище об’єктів і широкий діапазон додат-
кової функціональності, наприклад, мережевий контролер, менеджер автентифікації, 
інструментальну панель управління та блочне сховище. Остання обставина в рамках 
дослідження дозволила залучити ресурси платформи OpenStack при створенні еле-
ментів сучасного цифрового кінотеатру для реалізації послуги перегляду різноманіт-
ного аудіовізуального матеріалу. 

Для виробничих та пост-виробничих процесів у цифровому кінотеатрі можли-
ві різні способи використання OpenStack (в тому числі Swift, Nova, Keystone и 
Neutron) для того, щоб максимізувати ефективність і забезпечити найкращий сервіс 
для студій при обробці флуктуацій робочих навантажень. Аналізуючи архітектуру 
OpenStack [1] можна допустити, що в структурі цифрових кінотеатрів є доцільним ви-
користання наступних хмарних модулів: модуль OpenStack Compute (Nova), модуль 
OpenStack Networking (Neutron), модуль OpenStack Identity Management (Keystone), 
OpenStack Object Storage (Swift). На рисунку 1 запропонована структурна схема час-
тини кінотеатру типу Multiplex [2-3], де окремі елементи замінено на компоненти че-
рез використання модулів хмарної технології OpenStack. Зазначимо, що такий підхід 
проектування кінотеатрів дозволяє значно розвантажити ресурсні ємності кіноте-
атрів, що сприяє підвищенню захисту передавання даних та є чинником до спрощен-
ня обладнання проекції цифрових кінофільмів за стандартом Multiplex. 
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Рис. 1. Структурна схема кінотеатру Multiplex з елементами OpenStack 
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Таким чином, використання хмарних технологій OpenStack в цифровому кіно-
театрі Multiplex дозволить дистанційно керувати процесами відтворення даних у за-
лах кінотеатру, мінімізувати витрати і ризик транспортування жорстких дисків, через 
заміну останніх на використання «хмар» через мережу Інтернет, зменшить ризик 
втрати даних завдяки резервним копіям в інших «хмарах» та забезпечить більший 
рівень безпеки доступу до даних. 

 
Перелік посилань: 
4. Маркелов А. OpenStack: практическое знакомство с облачной операци-

онной системой. – Москва.: ДМК Пресс, 2016. – 160 с. 
5. Куклин С.В. Аппаратура электронно-цифрового кинематографа. – Санкт-

Петербург: СПбГУКиТ, 2010. – 293 с. 
6. Савичев С.С. Введение в электронное кино. – Санкт-Петербург: 

СПбГУКиТ, 2002. – 122 с. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
 
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
У ВІРТУАЛЬНИХ ВИСТАВАХ 

 
Юрченко М. Д. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Віртуальна реальність (ВР) – створений технічними засобами світ (об’єкти та 

суб’єкти), який передається людині через її відчуття: зір, слух, нюх, дотик та інші. 
Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Основними компонен-
тами сприйняття користувачем віртуальної реальності є відео- та аудіо-контент. 

Інтерактивне мистецтво являє собою специфічний потік інформації (образів, 
текстів, звуків) і безліч кібернетичних (можна сказати – тих що адаптуються або «ро-
зумних») структур «навколишнього середовища» в поєднанні з якоюсь комунікацій-
ною мережею, типу видовища, спектаклю, вистави, персонального впливу або просто 
комп’ютерної мережі. В цілому це інтелектуальне середовище вступає в контакт з 
глядачем так, що він може відчути інформаційний потік, змінити структуру системи 
або взаємодіяти з нею, керувати формами і способами свого спілкування з неживими 
комп’ютерними об’єктами і, таким чином, опинитися втягнутим в процеси зміни і 
створення мистецького середовища, що його оточує. 

В результаті естетика і форма цього мистецького середовища залежить від 
поведінки глядача. Митець створює тільки початкові умови, описує широкий контекст 
того, що відбувається, забезпечує різноманітність середовища, необхідну і достатню 
її складність, а потім організовує «точки входу» в систему, через які глядач отримує 
доступ до створеного художнього простору. Ця схема і визначає рамки, в яких ба-
читься інтерактивне мистецтво – на рівні широкого культурного втручання в життя 
великих груп людей або ж на рівні індивідуального досвіду учасника художнього про-
цесу. 

Взагалі то такі віртуальні вистави складаються з так званих «on-line» і «on-
site» учасників. В ролі on-site учасника може виступати професійний оператор, гля-
дач, присутній на реальному видовищі, самі актори, обладнані спецзасобами, що за-
безпечують інтерфейс; а on-line учасник, це глядач, що спостерігає (приймає участь) 
за виставою. В якості «точок входу» можуть виступати різноманітні засоби, замаско-
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вані під декорації вистави – дзеркала, маски, портали и т.д., що є насправді телеко-
мунікаційними засобами – Wi-Fi, Bluetooth, RFID+сенсори тощо. 

Інтернет-учасник взаємодіє з реальним досвідом через веб-інтерфейс, що ві-
дображає стилізований текст і викликає простір фізичної реальності. Текстовий інте-
рфейс супроводжується зануренням у звуковий екран, який транслюється в браузер 
користувача. Зворотній зв’язок, який вони отримують, дозволяє користуватися мето-
дами навігації всередині системи і забезпечує наративний контекст. Іноді текстовий 
інтерфейс доповнюється моментами відтворення відео зі сцен або їх учасниками у 
фізичному показі, і все-таки зображення це посилання на фактичні проектні простори 
шоу в іконічному, а не виразному шляхах. Компанія Dolby створила набір інструмен-
тів, що сумісні з популярним програмним забезпеченням Pro Tools Digital Audio 
Workstation (DAW), це дозволяє аудіо-інженерам прив’язувати звуки до об’єктів в па-
норамних відеороликах. Сенсори засобів інтерфейсу спрацьовують на підставі об-
ставин або опосередковано через актора, щоб задовольнити задуми сюжетної лінії. 

Центральна система управління координує взаємодію між – масками, порта-
лами, аудіовізуальним відтворенням, часом та історією, підтримує з’єднання з відда-
леним веб-інтерфейсом за допомогою JavaScript Object Notation повідомлень по пов-
но-дуплексному, протоколу WebSocket, через інтерфейси Інтернету та оператора по 
приватній мережі. 

Можна з впевненістю стверджувати, що з’явившись у ХХ столітті, віртуальна 
реальність активно почала розвиватись та знаходити собі нові застосування, що 
пов’язано з активним розвитком телекомунікаційних технологій за останні роки. 

 
Перелік посилань: 
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Актуальність теми даного дослідження обумовлено тим, що мережі WI-FI на-

були значного ощирення і вдалий вибір режиму доступу до безпроводового каналу 
може забезпечити більш ефективне функціонування такої мережі. Зручність безпро-
водових технологій знайома кожному. Ми давно  користуємося мобільними телефо-
нами, раціями, супутниковим  телебаченням та іншими безпроводовими технологія-
ми. Wi-Fi – це одна із технологій, яка забезпечує нам комфорт безпроводового 
з’єднання. 

Метою дослідження – з’ясувати можливості різних технологій доступу щодо 
забезпечення передавання мультимедійної інформації засобами Wi-Fi. 

Технології доступу до безпроводового каналу Wi-Fi. Технологія безпро-
водових локальних мереж (стандарт 802.11) використовує частину частотного спект-
ра, яка не підлягає обов’язковому ліцензуванню. Згідно з різними специфікаціями цієї 
технології передбачено використовувати BPSK, QPSK, 16- QAM, 64-QAM та OFDMA-
модуляцію, підтримує до 64 носійних частот та може використовувати режими SISO, 
MISO та MIMO-антени.[1] У стандарті 802.11 передбачено можливість застосовувати 
режим RTS/CTS (запит на відправлення/готовність приймання) для керування досту-
пом станції до радіоканалу. Як правило, тільки дорогі високошвидкісні безпроводові 
локальні мережі пропонують RTS/CTS. Ви не знайдете реалізації такого інтерфейсу в 
недорогих домашніх або SOHO пристроях. Завдяки належному використанню 
RTS/CTS, ви можете точно налаштувати роботу вашої безпроводової локальної ме-
режі залежно від робочого середовища. Якщо ви ввімкнете режим RTS/CTS на певній 
станції, вона не буде надсилати кадри даних, допоки попередньо не буде здійснено 
обмін кадрами RTS/ CTS з іншою станцією, наприклад, точкою доступу. Станція, що 
збирається передавати кадр даних, ініціює процес надсилання кадру RTS. Точка до-
ступу отримує RTS і відповідає кадром CTS. Перед передаванням кадру даних стан-
ція обов’язково повинна отримати кадр CTS. CTS містить значення часу, яке мають 
враховувати інші станції, що готові передавати свою інформацію. Протягом зазначе-
ного часу всі інші станції мають відмовитися від доступу до середовища, тоді як ста-
нція, яка ініціює RTS, передає свої  дані [3]. 

Функція координації точки доступу PCF. Якщо в мережі IEEE 802.11 потрі-
бна безперешкодна робота, тоді використовують спеціальні безпроводові станції, що 
називаються точки координації, які дозволяють іншим станціям передавати кадри 
після коротшого, ніж зазвичай інтервалу часу. Точки-координатори знаходяться лише 
в точці доступу (Access Point), оскільки функцію PCF передбачено для  інфраструк-
турної мережі [2]. 
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Функція розподіленої координації (DCF) є основною технологією рівня 
MAC стандарту IEEE 802.11 для WLAN. В режимі DCF використано метод доступу 
CSMA/CA з бінарним експоненціальним алгоритмом здійснення повторних спроб в 
разі виникнення колізій. В режимі DCF станція, яка готова передавати кадр даних, 
має слухати стан каналу протягом інтервалу DIFS. Якщо обраний канал зайнятий 
протягом інтервалу DIFS, станція утримується від передавання. У мережі, де є кілька 
активних станцій, що претендують отримати доступ до безпроводового каналу, всі 
вони відкладають спробу доступу, якщо канал зайнято, але вони практично одночас-
но визначають, що канал звільнено, і намагаються захопити канал. У результаті мо-
жуть виникнути зіткнення (колізії). Щоб уникнути таких зіткнень, в режимі DCF засто-
совано додаткову затримку, тривалість якої є випадковою величино. DCF також має 
додатковий механізм віртуальної перевірки станцій, які обмінюються короткими кад-
рами «Request-to-send (RTS)» та «Clear-to-send» (CTS). В DCF передбачено схему 
підтвердження вдалого передавання, що означає, що якщо кадр успішно прийнято 
адресатом, тоді адресат повинен надіслати кадр підтвердження ACK, щоб повідоми-
ти джерело про успішне приймання. DCF не вирішує проблему прихованого терміна-
лу. Цю проблему можна вирішити завдяки використанню RTS і CTS. 

За результатами зроблених досліджень можна зробити висновки про те, що 
доступ до мережі забезпечується передаванням широкосмугових сигналів через 
ефір. Приймальна станція може отримувати сигнали в діапазоні роботи кількох пере-
давальних станцій. Станція-приймач використовує ідентифікатор зони обслуговуван-
ня (Service Set IDentifier – SSID) для фільтрації отримуваних сигналів і виділення та-
кого сигналу, який їй адресовано. DCF не вирішує проблему прихованого терміналу. 
Цю проблему можна вирішити завдяки використанню режиму RTS і CTS. Режим DCF 
визначено у підпункті 9.3 стандарту IEEE 802.11 і є де-факто обов’язковим режимом 
для обладнання Wi-Fi (802.11). Режим DCF призводить до значних витрат ефірного 
часу. Для зменшення витрат часу контрольні повідомлення зазвичай передають дуже 
мало інформації. Наприклад, повідомлення ACK може потребувати до 60 мкс для 
повного передавання. Це такий час, протягом якого можна передати  3240 біт за 
швидкості передавання 54 Мбіт/с. У стандарті IEEE 802.11 також визначено необов'-
язковий метод доступу, що ґрунтується на використанні функції координації точки 
доступу (PCF). PCF дозволяє точці доступу діяти як координатору мережі для керу-
вання доступом до каналу. Специфікація IEEE 802.11e стандарту посилює DCF і PCF 
через нову координаційну функцію, яка називається гібридною координаційною фун-
кцією (HCF). Найбільш досконалий режим конкурентного доступу запропоновано в 
специфікації 802.11ас. 
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IoT-пристрої (Інтернет речей) – це нестандартні обчислювальні пристрої, які 

безпроводового підключаються до мережі та здатні передавати дані своєї роботи 
через мережу. 

IoT передбачає розширення можливостей підключення до Інтернету за ме-
жами стандартних пристроїв, таких як домашні комп'ютери, ноутбуки, смартфони та 
планшети, до будь-яких звичних та традиційних речей в побуті чи фізичних пристро-
їв, що не використовують передачу даних по мережі. Відповідно до даної технології, 
ці пристрої можуть спілкуватися та взаємодіяти через Інтернет і їх можна віддалено 
контролювати та керувати ними. 

«Постійно підключені пристрої» є частиною сценарію, в якому кожний прист-
рій розмовляє з іншими суміжними пристроями в середовищі для автоматизації до-
машніх і промислових завдань, а також для передачі корисних даних від датчиків до 
користувачів, підприємств та до інших зацікавлених сторін. 

Цілий ряд проблем може перешкоджати успішному впровадженню систем IoT 
та пов’язаних з нею пристроїв, включаючи безпеку, взаємодію, потужність / можливо-
сті обробки даних, масштабованість та доступність. Більшість з цих проблем можна 
вирішити за допомогою спеціальних протоколів передачі даних з кодуванням, та за-
ходів електромагнітного захисту. 

Управління «розумними» пристроями допомагає компаніям інтегрувати, орга-
нізовувати, контролювати та дистанційно керувати робочими процесами, надавати 
абсолютно нові послуги користувачам, пропонуючи функції, важливі для підтримки 
здоров’я, підключення та безпеки організації. Такі функції включають: 

• Реєстрація пристрою; 
• Автентифікація / авторизація пристрою; 
• Конфігурація пристрою; 
• Налаштування пристрою; 
• Контроль та діагностика пристроїв. 
Послуги та програмне забезпечення для керування пристроями в системі «Ін-

тернету речей» на даний момент пропонуються багатьма великими гравцями на тех-
нічному ринку, включаючи Amazon, Bosch Software Innovations GmbH, Microsoft, AG 
Software та Xively. 

Протоколи мережевого зв’язку та з’єднання, які використовуються з пристро-
ями з підтримкою підключення до Інтернету, значною мірою залежать від конкретного 
застосування даних пристроїв. 

Комунікаційні протоколи включають CoAP, DTLS та MQTT, серед інших. Без-
дротові протоколи включають IPv6, LPWAN, ZigBee, Bluetooth LE, Z-Wave, RFID та 
NFC. 

Сюди, звичайно, включають і вже стандартні Wi-Fi та Ethernet протоколи. 
Кожен варіант має свої компроміси з точки зору енергоспоживання, робочого 

діапазону та пропускної здатності, що слід враховувати при виборі підключених при-
строїв і протоколів для повної реалізації системи IoT. 

Щоб поділитися даними з давачів, пристрої IoT підключаються до шлюзу IoT 
або іншого пристрою, де дані можна аналізувати локально або обробляти за допомо-
гою хмарної обробки даних. 

Надшвидкий розвиток даного ринку обумовлює необхідність розробки та 
впровадження технологій захисту всіх підключених пристроїв. Ця необхідність вклю-
чає в себе розроблення сертифікації продуктів, що входять до «розумних» систем, 
визначення єдиного та захищеного механізму комунікації. 
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Захист пристроїв IoT та мереж, до яких вони підключаються, може бути скла-
дним завданням через різноманітність цих пристроїв і велику кількість постачальни-
ків, а також труднощі із додаванням механізмів забезпечення безпеки пристроїв з 
обмеженим ресурсом пам’яті та розмірів. Для безпечної передачі даних треба вико-
ристовувати усі існуючі механізми: сильні паролі, автентифікація / авторизація та ке-
рування ідентифікацією, сегментація мережі, шифрування та дешифрування. 

За останніми підрахунками загальна вартість використовуваних пристроїв IoT 
досягла 8,4 мільярдів доларів у 2017 році, що на 31% більше, ніж в 2016 році. У май-
бутньому кількість пристроїв інтернету речей буде зростати швидкими темпами. 

Компанія Intel прогнозувала проникнення пристроїв з підключенням до інтер-
нету аж до 2 мільярдів доларів у 2006 році та до 200 мільярдів до 2020 року. Це дорі-
внює майже 26 розумним пристроям на кожну людини на планеті. IHS Markit заявили, 
що кількість підключених пристроїв складатиме 75,4 мільярда до 2025 року і 125 мі-
льярдів до 2030 року в грошовому еквіваленті. 

Такий стрімкий розвиток, у наступні роки, зробить проблему безпеки інтерне-
ту речей однією з найактуальніших проблемою у світі. 
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Науковий керівник, асистент Тітков Д. В. 

 
 
 
 

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБСТАНОВКИ З МЕТОЮ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС 

 
Березюк А. М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Теперішнім часом темпи розвитку радіоелектронних та електротехнічних за-

собів різноманітного призначення безперервно зростають. Цей процес супроводжує 
розширення смуг частот, зростання потужності робочої та неумисної емісії, яка може 
бути завадами, а також суттєве зростання чутливості апаратури. Тому проблема за-
безпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) внутрішньо апаратної та міжсистемної 
неухильно зростає [1]. 

Метою дослідження є математичні моделі електромагнітної обстановки 
(ЕМО) для визначення стану ЕМС. Необхідно виконати комплексний аналіз електро-
динамічної системи; розроблення електродинамічних моделей з урахуванням спе-
цифіки об’єктів; розроблення критеріїв оцінення ЕМО; нових методів теоретичного 
визначення внутрішньоапаратної та міжсистемної ЕМС [2]. 

Для досліджень є можливим застосувати таке програмне забезпечення [3]: 

https://www.theverge.com/
https://www.wired.com/


46 
 

1. EmGine Environment – створено для моделювання електромагнітного поля 
в елементах радіоканалу на підставі розв’язку системи рівнянь Максвела (СРМ) у 
часовій області.[4] 

2. LC – це математичний апарат електромагнітного моделювання, в якому за-
стосовують технології, щодо аналізу у тривимірному просторі СРМ. Під час застосу-
вання методу FDTD розрахункову область в ортогональній системі координат, яка 
містить модель, розбивають на необхідну кількість сегментів, які можуть мати різні 
розміри, або однакові, залежно від конкретного завдання. Програму також застосо-
вують для визначення характеристик та формування діаграм спрямованості [5]. 

3. Antenna Scatterers Analysis Program (ASAP) – програмне забезпечення для 
аналізу параметрів антен: коефіцієнт підсилення, вхідний імпеданс, частотна харак-
теристика, ККД тощо [6]. 

Проаналізовано оснащення радіоелектронною апаратурою офісного примі-
щення установи, показано, що ці прилади є  різноманітні за робочими частотами та 
чутливістю, що ускладнює забезпечення ЕМС. Тому надалі заплановано досліджен-
ня електромагнітної обстановки з метою розроблення рекомендацій для покращення 
умов забезпечення ЕМС: апаратно та за результатами моделювання. Доцільно до-
датково здійснювати пошук інших програм для визначення ЕМО. 
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1. Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів. Курс лекцій/ Автор і 

укладач В.В. Пілінський. – К. НТУУ «КПІ», 2008 р. – 374 с. 
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Издательский Дом «Технологии» 2004р. – 508 с. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ LTE ТА WiMAX, 
ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Боковий П. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
На сьогоднішній день в країні поширені два стандарти 4G. Технологія WiMAX 

представлена невеликою кількістю операторів та орієнтована на досить вузький 

http://www.petr-lorenz.com/emgine/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjCqNm02PXLAhXMJSwKHYn0ASUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conformance.co.uk%2F&usg=AFQjCNEp_9YIY3ku1mftG23MaZw9llFaCQ&bvm=bv.118443451,d.bGg&cad=rja
https://sites.google.com/site/komputernoemodelirovanie/home/katalogi-programm/katalog-besplatnyh-programm-dla-modelirovania-elektromagnitnyh-polej
https://sites.google.com/site/komputernoemodelirovanie/home/katalogi-programm/katalog-besplatnyh-programm-dla-modelirovania-elektromagnitnyh-polej
http://raylcross.net/asap/index.html
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спектр споживачів. Майбутнє даної технології в Україні залежить від її здатності кон-
курувати з технологією LTE, на яку нещодавно був проведений тендер й розподілено 
частоти між зацікавленими операторами. Оскільки обидві технології схожі за послу-
гами, що надаються кінцевому споживачеві, та є конкурентами, доцільно порівняти їх 
перспективи в Україні. 

Основні технічні характеристики технологій наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1. Порівняння основних параметрів 3GPP-LTE та IEEE 802.16e WiMAX 
Параметр 3GPP-LTE (E-UTRAN) IEEE 802.16e 

Тип мережі UTRAN, рух у напрямку до All-IP 
Evolved, UTRA CN з IMS 

WiMAX Forum ALL-IP network 

Робочий діапазон частот Частотні діапазоні 800 МГц, 1800 
МГц, 2,6 ГГц та інші 

2,3 – 2,4 ГГц, 2,496 – 2,69 ГГц 
3,3 – 3,8 ГГц 

Швидкості передаваня: 
- DL 
- UL 

 
100 Мбіт/с (MIMO 2TX x 2RX) 
50 Мбіт/с 

 
75 Мбіт/с (MIMO 2TX x 2RX) 
25 Мбіт/с 

Ширина смуги радіоканалу 1,25 – 20 МГц 5; 8,75; 10 МГц 

Радіус стільника 5 км 2-7км 

Ємність стільника (кількість 
обслуговуваних абонен-
тів) 

Більше 200 користувачів при 
смузі 5 МГц. 
Більше 400 користувачів при 
більшій смузі. 

 
В межах 100 - 200 користувачів 

Спектральна ефективність 5 біт/с/Гц 3.75 біт/с/Гц 

Мобільність: 
- швидкість переміщення 
- перехід з стільника до 
стільника 

 
До 250 км/год 
Гнучкість переходу з стільника до 
стільника 

 
До 120 км/год 
Чітко регламентовані 

Успадковані стандарти GSM/GPRS/EGPRS/UMTS/HSPA Від IEEE 802.16a до 16d 

Параметри MIMO: 
DL 
UL 
Кількість кодових слів 

 
2TX x 2RX 
2TX x 2RX 
2 

 
2TX x 2RX 
1TX x NRX (містить SM) 
1 

 
Технологія LTE переважає WiMAX за такими показниками, як швидкість пере-

давання, максимально можлива ємність абонентів та мобільність, тобто швидкість 
переходу зі стільника до стільника. Важливим фактором, який доцільно враховувати 
під час порівняння технологій, є підхід до створення прямого та зворотного каналів 
на фізичному рівні [1]. Головними відмінностями LTE від WiMAX на цьому рівні є за-
стосування в зворотному каналі (uplink) модуляції SC-FDMA замість застосовуваної в 
WiMAX модуляції OFDM. Однією з переваг технології LTE є можливість легкої взає-
модії з мережами стільникового зв’язку інших стандартів (GSM, UMTS, WCDMA і т. 
д.).  Це дуже важливо, адже поширеність вищевказаних стандартів і на сьогоднішній 
день територією нашої країни є досить суттєва, а отже, ця взаємодія може охоплю-
вати досить велику зону покриття, на відміну від технології WiMAX. Ця перевага до-
сягається за рахунок застосування нової мережної інфраструктури SAE (System 
Architecture Evolution), за допомогою якої забезпечується безперервне обслуговуван-
ня абонентів під час переходу в LTE з мереж інших стандартів [2]. 

Висновки 
За результатами аналізу можна стверджувати, що на сьогодні з технічної точ-

ки зору лишаються актуальними обидві технології, проте вони мають різні перспекти-
ви розвитку в майбутньому, адже технологія LTE передбачає більшу мобільність пе-
реходу між стільниками та гнучкість, вищу спектральну ефективність, а також взає-
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модію з уже популярними існуючими технологіями (які в нашій країні більш широко 
розвинуті, ніж  WiMAX). Для забезпечення однакової зони покриття операторам тех-
нології WiMAX потрібно встановлювати більше обладнання на відміну від операторів 
технології LTE, яка використовує більш низькі діапазони частот. 

 
Перелік посилань: 
1. Тихвинский В.О. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура / 

Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. – М.: Еко-Трендз, 2010. – 284 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖ П‘ЯТОГО ПОКОЛІННЯ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ VR-КОНТЕНТУ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Свій розвиток мобільні мережі та віртуальна реальність починають в другій 

половині 20 ст. З 1980-х поширився термін «віртуальна реальність» для позначення 
комп'ютерних систем, що дають користувачеві інтерактивне стереоскопічне зобра-
ження. Мобільні мережі першого покоління (1G) також беруть початок в цей же пері-
од, хоча офіційною датою можна назвати 3 квітня 1973 року[1]. 

З моменту їх створення обидві технології мали швидкий розвиток. У даний 
час за допомогою сучасних потужних комп’ютерів є можливість створювати не лише 
низькополігональні об’єкти, проектуючи їх в шоломи віртуальної реальності, але й 
взаємодіяти з неіснуючими в реальності речами, що мало чим відрізняються від реа-
льності. 

Також завдяки мережам останніх поколінь є можливість передавати велику 
кількість інформації за допомогою лише смартфона. Швидкість та стабільність цих 
мереж дає можливість завантажувати та відвантажувати відеоконтент високої роз-
дільної здатності для користувачів, що рухаються зі швидкістю близько 120 км/год. 
Наприклад в мобільних мережах четвертого покоління (4G) швидкість становить 100 
Мбіт/с – для абонентів, які рухаються швидко (потяг чи автомобіль) та 1 Гбіт/с – для 
абонентів, які пересуваються повільно (пішохід).[2] 

В даний час мережі четвертого покоління широко поширюються в світі і не 
тільки в розвинених країнах, а в деяких країнах готуються до впровадження мереж 
п’ятого покоління в яких швидкість передачі даних в 30-50 разів переважає поперед-
ника [3]. 

Вже зараз технічні можливості передачі контенту, що забезпечуються мере-
жами останнього покоління, можна використовувати для перегляду фільмів надвисо-
кої якості, а також 3D фільмів, в реальному часі, не чекаючи доки завантажиться не-
обхідна частина контенту для комфортного перегляду. 

Зі зростанням швидкості мереж зменшується час відклику пристроїв, що збі-
льшує їх точність та дає можливість працювати з швидкоплинними процесами. 

Для глобального поширення освіти також потрібно використовувати можли-
вості мереж п’ятого покоління для передачі VR-контенту, що дозволить бути присут-
нім на лекціях видатних науковців, не залежно від місця проведення таких лекцій[4]. 
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В науковій галузі потрібно пропонувати поєднання технологій віртуальної реальності 
та швидкісних мобільних мереж для забезпечення віддаленого керування роботизо-
ваними пристроями, будучи нібито присутнім в тому місці де вони знаходяться. Інже-
нери поєднуючи ці технології матимуть можливості працювати в складних умовах, 
посилаючи дрони до важкодоступних місць керуючи ними на відстані. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Сьогодні гостро постала проблема збору та обробки інформації про прогно-

зування на базі нечіткого регресійного аналізу, що включає принципи побудови про-
гнозних моделей та програмного забезпечення, реалізованого у зручній для інтегру-
вання в автоматизовану система керування. Що дасть змогу підвищення ефективно-
сті експлуатації просторово розподілених об’єктів. 

Нечіткі моделі знайшли широке практичне застосування під час побудови не-
чітких регуляторів, систем розпізнавання та обробки даних. Моделювання реальних 
систем нечіткими моделями обґрунтовано тим, що нечіткі моделі, засновані на нечіт-
кому логічному виведенні Мамдані, є універсальними апроксиматорами функцій. 
Традиційно, під час ідентифікації систем, представлених нечіткими моделями, вико-
ристовується параметризація нечітких множин та оптимізація нечіткої моделі за цими 
параметрами. У роботі  запропонований новий підхід до побудови нечітких моделей, 
заснований на параметризації нечітких операцій (кон’юнкцій), що використовуються в 
моделі, та оптимізації нечітких моделей за параметрами операцій «замість» або до-
повнення до оптимізації параметрів нечітких множин. 

У першому випадку нечіткі множини залишаються незмінними, що дає мож-
ливість зберегти експертні знання, представлені в нечітких множинах. 

У другому випадку помилка моделювання (апроксимації), що виникає під час 
обмежень на число нечітких множин та правил, що використовуються в моделі, може 
бути зменшена під час оптимізації параметрів операцій. 

Під час практичного застосування нечітких систем виникає цілий ряд про-
блем, зокрема: 

– нові архітектури комп’ютерів для нечітких обчислень; 
– елементна база нечітких комп’ютерів та контролерів; 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.206.5216&%20rep=rep1&type=pd
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.206.5216&%20rep=rep1&type=pd
http://www.arnitsu.com/
http://www.explainthatstuff.com/virtualreality.html
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– інструментальні засоби розробки; 
– інженерні методи розрахунку та розробки нечітких систем керування. 
Як теоретичну базу моделювання та оперативного оцінювання станів склад-

них об’єктів необхідно: 
– розробити подальше розширення нечіткої мережевої моделі на основі нечі-

ткої інтервальної інтегрованої кольорової мережі Петрі (НІІКМП), яке дозволить ство-
рити нечітку мережеву модель, що володіє природною формалізацією та інтерпрета-
цією, простотою опису і моделювання взаємодіючих нечітких динамічних процесів, 
визначених на множині відношень «умова – дія» з врахуванням реальних параметрів, 
характеристик, показників та обмежень предметної області; 

– розробити метод нечіткого логічного виведення та здійснити його моделю-
вання на основі процесів, поданих у нечіткому просторі станів за допомогою нечіткої 
логіки; 

– розробити розширений метод налаштування параметрів функцій належнос-
ті у системах нечіткого логічного виведення, нечітких баз даних. 

Когнітивними нечіткими схемами зацікавились промислові гіганти США. 
Motorola, General Electric, Otis Elevator, Pacific Gas & Electric, Ford та інші на початку 
90-х років розпочали інвестувати розробки, що використовували нечітку логіку. Маю-
чи солідну фінансову підтримку, фірми, що спеціалізуються на нечіткій логіці, отри-
мали можливість адаптувати свої розробки для широкого кола застосувань. 

 
Перелік посилань: 
1. Тихонов, Э. Е. Прогнозирование в условиях рынка\Э. Е. Тихонов –

Невинномысск, 2006. – 221 с. 
2. Муратова, Л. И. Нормативные системы в прогнозировании развития пред-

принимательского сектора экономики / Л. И. Муратова и др. // Управление экономи-
ческими системами [Електронний ресурс]. – 2009. – №20. 

3. Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление [Текст] / А. Пегат. – М.: 
Бином, 2009. – 798 с. 

4. Сапкина, Н. В. Свойства группоида нечетких чисел LR-типа / Н. В. Сапкина 
// Современные методы прикладной математики, теории управления и компьютер-
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛУ 
ПЕРЕДАВАННЯ МЕРЕЖІ WI-FI 

 
Вишняк А. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Найпоширенішою технологією безпроводової локальної мережі є стандарт  

IEEE 802.11, або Wi-Fi (Wireless Fidelity) [1]. Теоретично швидкість передавання да-
них таких мереж досягає 600 Мбіт/с за специфікацією 802.11n, але на практиці про-
пускна здатність значно нижча. Це пов’язано з затримкою в часі, яка виникає у зв’язку 
з передаванням службових повідомлень та роботою точки доступу в насиченому ре-
жимі. 

Метою роботи є визначення умов для проведення експериментального дос-
лідження реальної пропускної здатності каналу мережі Wi-Fi. Об’єктами дослідження 
є канал передавання даних технології  IEEE 802.11. 
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Для визначення реальної пропускної здатності каналу мережі Wi-Fi для наси-
ченого режиму роботи проводять експериментальні дослідження. Суть експерименту 
полягає в підключенні до однієї точки доступу певної кількості користувачів, що одно-
часно передають файли однакової величини на одну станцію. 

Для дослідження впливу конкурентного доступу до каналу необхідно визначи-
ти швидкість передавання даних у випадку підключення одного абонента, а потім 
поступово збільшувати кількість підключених станцій, фіксуючи зміни параметрів ка-
налу. Таким чином буде досліджено пропускну здатність каналу, враховуючи колізії, 
що виникають в режимі конкурентного доступу та зменшують інтегральну бітову 
швидкість передавання даних [2]. Для чистоти експерименту на персональних 
комп’ютерах рекомендовано вимкнути всі запущені процеси, які можуть вплинути на 
процес передавання інформації. 

В програмному середовищі Wireshark на персональному комп’ютері, на який 
відсилають файли, можна запустити відстеження пакетів, що передаються через 
безпроводову мережу та отримати значення таких параметрів: час отримання пакету; 
час, за який виявлено кадр і виведено на дисплей;  час, який пройшов з моменту 
отримання першого кадру; номер сегменту; розмір пакету та протоколи, що викорис-
товувались для передавання. Проаналізувавши отриману інформацію можна визна-
чити швидкість передавання даних кожного абонента. 

Для експерименту використано ноутбуки різних поколінь і вся мережа пере-
ходить в режим специфікації 802.11g. З кожної абонентської станції передаються од-
накові великі файли для тривалого існування режиму насиченої мережі. Досліджено 
роботу каналу мережі у випадку передавання файлів типу zip (розмір якого 59777 
Мегабайтів) та окремо формату mp4 (51538 Мегабайтів) для визначення зміни вели-
чини пакету в залежності від типу потоку даних. 

У результаті експерименту отримано значення пропускної здатності каналу 
передавання архівних файлів в режимі сигнальної швидкості 54 Мбіт/с [3] у випадку 
роботи в режимі конкурентного доступу двох станцій – 5,97 Мбіт/с, чотирьох – 5,351 
Мбіт/с та шести абонентів – 5,025 Мбіт/с. 

У випадку передавання мультимедійної інформації (mp4) з шістьма активни-
ми робочими станціями, що працюють в режимі конкурентного доступу встановлено 
бітову швидкість 4,716 Мбіт/с та меншу величину кадрів, в порівнянні з потоком архі-
вних файлів. 

Отже, зі збільшенням абонентських станцій, що здійснюють передавання 
файлів через один канал одночасно бітова швидкість зменшується. За допомогою 
експериментального дослідження також з’ясовано, що точка доступу автоматично 
змінює розмір кадрів в залежності від типу потоку даних. 

Даний експеримент можна проводити з використанням точок доступу, що 
працюють за різними специфікаціями, для визначення максимальної кількості абоне-
нтів, що можуть паралельно здійснювати обмін даними з достатньою бітовою швид-
кістю. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ В БЕЗПРОВОДОВИХ ТКС 
 

Горобченко М. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Сучасні безпроводові мережі набули широкого поширення у всіх сферах жит-

тєдіяльності людини, тому цими мережами стали передаватися усі види трафіку та 
даних. У зв’язку с цим постає питання про захищеність каналів зв’язку від несанкціо-
нованого втручання в них. 

Проблеми засобів безпеки безпроводового зв’язку визначаються безпосере-
дньою доступністю середи передачі сигналу як для навмисного втручання зловми-
сників, так і для різного роду електромагнітних завад, навідміну від проводових 
систем. 

Прийнято вважати, що безпеці бездротових мереж загрожують: 
• порушення фізичної цілісності мережі; 
• підслуховування трафіку; 
• вторгнення в мережу. 
Метою даної роботи є визначити ефективность засобів безпеки в безпрово-

дових ТКС, зокрема стандартів Wi-Fi, GSM. 
На даний момент для захисту від несанкціонованого прослуховування трафі-

ку в мережах Fi-Wi застосовуються шифрування WPA, WPA-2 (PSK Enterprise), а в 
мережах GSM застосовується алгоритм шифрування А5 (А5/1,А5/2,А5/3). 

Для отримання доступу до системи Fi-Wi з шифруванням WPA необхідно пе-
рехопити перші 4 пакети між клієнтом і точкою доступу при встановленні з’єднання, 
що в сумі називаються рукопотисканням. Після цього за допомогою підбору або за 
таблицями найбільш розповсюджених паролей (за словником), або посимвольно. 
Найбільш ефективно такі дії можна проводити на GPU, і при їх сучасних потужностях 
знаходження не досить довгих паролей може займати кілька годин. 

А5/1 – це поточний шифр, що є найбільш розповсюдженим на сьогодні в сис-
темах GSM. 

На сьогоднішній день відомо велика кількість успішних атак на GSM шифру-
вання і всі вони відносяться до атак типу known-plaintext, тобто для відновлення клю-
ча атакуючому крім зашифрованих фреймів необхідно знати як само розташовані 
незашифровані дані, які відповідають цим фреймам. Через специфіку стандарту 
GSM, в якому крім голосового трафіку передаються різні системні повідомлення це 
стає можливо. 

Системні повідомлення GSM містять повторювані дані і можуть використову-
ватися зловмисником. 

Аналізуючи отримані результати досліджень можна зробити висновок про те, 
що засоби безпеки в безпроводових ТКС постійно модернізуються, але на даний мо-
мент є недостатніми для забезпечення необхідного рівня захисту таких мереж від 
втручання. Так в мережах GSM найбільш досконала з кореляційних атак дозволяє з 
90% ймовірністю розкрити сеансовий ключ з всього 2000 фреймів (9 секунд розмови). 

В мережах Wi-Fi у разі використання найбільш безпечного з шифрувань 
WPA/WPA2 під час перехоплення чотириетапного установлення з’єднання і викорис-
тання сучасних CPU для розшифровування отриманих даних, можливо  підібрати 
пароль за короткий проміжок часу (система з 8 AMD 290X може підбирати 1,5 млн 
WPA-хешей за секунду, і відповідно підібрати за дві години 10- значний цифровий 
пароль, або за 38,7 год 8 значний пароль a-z). 

 
Перелік посилань: 
1. Безпека в мережах wi-fi : https://www.netacad.com/ru/ 
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2. Проблемы безпеки в мережах GSM. – Режим доступу: 
https://habrahabr.ru/post/186838/. 

3. Безпека в мережах LTE. – Режим доступу: http://1234g.ru/4g/lte/printsip-
raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕДІА РЕСУРСУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
Гречанюк Б. О. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Інформаційна система призначена для своєчасного забезпечення людей на-

лежною інформацією, тобто для задоволення конкретних інформаційних потреб в 
рамках певної предметної області, при цьому результатом функціонування інформа-
ційних систем є інформаційна продукція – документи, інформаційні масиви, бази да-
них та інформаційні послуги. Однією з популярних інформаційних систем є медіа ре-
сурс [1]. Будучи користувачем медіа ресурсів зустрічався з проблемою нестачі інфо-
рмації або з взагалі вигаданою новиною. 

Метою роботи є визначення оптимального способу побудови інформаційної 
системи медіа ресурсу для задоволення інформаційних потреб користувачів з вико-
ристанням мобільних операційних систем. 

Однією з найпопулярніших мобільних операційних систем є Android [2]. Вона 
може повністю задовольнити користувача і облегшити йому доступність при роботі з 
інформаційною системою завдяки гнучкій побудові програм та інтерфейсів. 

Інформаційна система має вирішувати такі завдання як: можливість публікації 
власної новини, можливість перегляду та побудови фільтрів для отримання інфор-
мації популярних репортерів, можливість отримувати новини за гнучким фільтром, 
можливість отримання інформації про поточні новини у різних містах. 

Для вирішення проблеми з публікацією власних новин доцільно використову-
вати віддалену базу даних на сервері для синхронізації та обробки всіх даних між 
користувачами додатків. Для обміну даними між сервером та додатком доцільно ви-
користовувати протокол HTTP і побудувати на базі архітектури додатку REST API. 

REST – це підхід до архітектури мережевих протоколів, які забезпечують дос-
туп до інформаційних ресурсів. Дані повинні передаватися у вигляді невеликої кіль-
кості стандартних форматів (наприклад, HTML, XML, JSON). Будь-який REST прото-
кол (HTTP в тому числі) повинен підтримувати кешування, не повинен залежати від 
мережевого прошарку, не повинен зберігати інформації про стан між парами «запит-
відповідь». Відомо, що такий підхід забезпечує масштабовність системи і дозволяє їй 
еволюціонувати з новими вимогами. 

Для роботи з REST API на платформі Android доцільно використовувати біб-
ліотеку Retrofit. Завдяки гнучкій структурі та великої кількості ресурсів цієї бібліотеки 
можна бути впевненим, що в результаті данні на клієнті будуть достовірні і оброблені 
вірним способом. Весь опис хостів АРІ відбувається завдяки інтерфейсам що надає 
гнучкості і стабільності роботі додатку. 

Пристрої які працюють на базі операційної системи Android, мають зазвичай, 
таку функцію, як GPS приймач що дає змогу використовувати поточне місцезнахо-
дження користувача під-час публікації новини. Це дає змогу додати для інформацій-
ної системи більше даних для обробки інформації. 

https://habrahabr.ru/post/186838/
http://1234g.ru/4g/lte/printsip-raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte
http://1234g.ru/4g/lte/printsip-raboty-seti-lte/bezopasnost-v-setyakh-lte
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Для більш швидкої роботи додатку та обробки інформації з подальшою обро-
бкою на сервері потрібно доцільно використовувати локальну базу даних. Для 
Android це SQLite та Realm. Realm є набагато більш швидкою і простішою в програ-
муванні і побудові архітектури [3]. Вона є об’єктно орієнтованою релеляційною базою 
данних що надає можливість побудови швидкої системи пошуку та фільтрів для ін-
формаційної системи медіа ресурсу. 

 
Перелік посилань: 
1. HTTP.[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ 

wiki/Wi-Fi, 27.02.2018. 
2. Android.[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.android.com/, 

27.02.2018. 
3. Сети IEEE 802.11. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

www.rsasecurity.com/rsalabs/technotes/wep-fix.html, 19.05.2016. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Швайченко В. Б. 
 
 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ANDROID M 
 

Гречанюк Б. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
В рамках конференції Google I / O [1] була представлена нова версія опера-

ційної системи Android M, а відразу після презентації попередня версія програмного 
забезпечення стала доступна власникам смартфонів і планшетів Nexus. 

Метою роботи є визначення особливостей [2] нової версії популярної опера-
ційної системи. 

Компанія Google незначно змінила анімації, а також додала нові шпалери з 
географічними мотивами. 

Замість запуску Dialer на екрані блокування в лівому нижньому кутку тепер 
знаходиться кнопка запуску голосового асистента. 

В меню додатків з’явилася сортування додатків за алфавітом, окремий рядок 
з найпопулярнішими програмами, а також дизайнери інтерфейсів зробили вибір на 
користь єдиної простирадла з програмами та іграми. 

Launcher Google Now тепер дозволяє видаляти встановлені програми з до-
машнього екрану. Раніше з домашнього екрану можна було прибирати ярлики додат-
ків, а для їх повного видалення – відкривати меню зі встановленими програмами. Те-
пер обидві дії доступні з домашнього екрану лаунчера Google Now. 

Меню шерінга. Компанія Google змінила зовнішній вигляд меню шерінга, зро-
бивши його більш зручним. Крім того, для фото з’явилася опція «Отримати посилан-
ня», щоб напряму відправити контент потрібному користувачеві, минаючи сторонні 
сервіси. 

Покращений режим «Не турбувати» в Android M дозволяє автоматично приг-
лушати звук, або вибирати потрібні параметри вручну. 

Віртуальний асистент Google Now став ще розумнішим. За аналогією з онов-
ленням Google Play, для використання цієї функції не потрібно чекати виходу Android 
M. Втім, компанія поки не відкрила доступ до Now On Tap. Голосовий асистент отри-
має додаткову шторку в нижній частині екрана, на якій буде представлена інформа-
ція або запропоновані дії залежно від контексту, наприклад, запущеного в даний мо-
мент програми або відкритої сторінки в браузері. 

https://uk.wikipedia.org/%20wiki/Wi-Fi
https://uk.wikipedia.org/%20wiki/Wi-Fi
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/technotes/wep-fix.html
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Компанія Google вирішила змінити підхід до використання посилань в опера-
ційній системі. Довгий час було дуже незручно, що при появі будь-якого посилання 
користувачу доводилося відкривати браузер. Але тепер, якщо розробники будуть ви-
користовувати App Links, посилання на YouTube буде відкривати плеєр, а не сторінку 
в браузері, посилання на Twitter запустить ваш улюблений клієнт і так далі. Нарешті 
в залежності від посилань, на які переходить користувач, додатки зможуть взаємоді-
яти між собою. 

Google експериментує з режимом поділу екрана для одночасної роботи з 
двома додатками в Android M. Зручність цього рішення покаже час тестування про-
шивки, а після в компанії будуть вирішувати, чи варто переносити цю експеримента-
льну функцію в релізной версію або на невеликому екрані смартфона краще тримати 
відкритим тільки один додаток. 

Ще одна новина для розробників – можливість використовувати кастомні сто-
рінки Chrome в своїх додатках. Працює це аналогічно вбудованому браузеру в дода-
тках для iOS і Android, але дозволяє користуватися звичними функціями. Наприклад, 
з Chrome Custom Tabs можна буде перейти по посиланню в Twitter-клієнті на сторінку 
в Facebook і ви будете там зареєстровані, за умови, що зробили це в Chrome. Імена 
користувачів, 33 паролі, автозаповнення форм та інші браузерні дані в Android M бу-
дуть доступні повсюдно. 

 
Перелік посилань: 

1. Google I/O 2015: анонсирована новая версия Android и другие новинки. – 
Режим доступу: dev.by/lenta/main/google-i-o-2015-gromkie-anonsy-it-konferentsii-
obnovlyaetsya – Дата доступу: 12.04.2018. 

2. Практический обзор Android M. Что нового? – Режим доступу: 
http://digitaluser.ru/news/prakticheskij-obzor-android-m-chto-novogo.html – Дата доступу: 
14.04.2018. 

3. Топ прихованих фішок Android, про які ви точно не знали. – Режим доступу: 
http://m.znaj.ua/techno/top-pryhovanyh-fishok-android-pro-yaki-vy-tochno-ne-znaly– Дата 
доступу: 14.03.2018. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Швайченко В. Б. 

 
 
 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 4G 
 

Драговоз С. В. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Розвиток бездротового зв’язку супроводжується безперервною зміною техно-

логій, які кожні кілька років коригують раніше зроблені прогнози. В основі лежать ста-
ндарти стільникового зв’язку GSM і CDMA, а також стандарти систем передавання 
даних IEEE 802. Історично технології бездротового зв’язку розвивалися за двома не-
залежними напрямами – системи телефонного зв’язку (стільниковий зв’язок) і систе-
ми передавання даних (Wi-Fi, WіMAX). Але останнім часом спостерігається явна тен-
денція до злиття цих технологій. Більш того, об’єм пакетних даних в мережах стіль-
никового зв’язку третього покоління (3G) вже перевищує об’єм голосового трафіка, 
що пов’язано з впровадженням технологій HSPA. У свою чергу, сучасні мережі пере-
давання інформації обов’язково забезпечують заданий рівень якості послуг (QoS) 
для різних видів трафіка. Реалізується підтримка пріоритезації окремих потоків інфо-
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рмації, причому, як на мережному, транспортному рівнях (на рівні TCP/IP), так і на 
МАС-рівні (стандарти IEEE 802.16). Це дозволяє використовувати їх для надання по-
слуг голосового зв’язку, передавання відеоконтенту тощо. 

У зв’язку з цим, саме поняття мереж наступного, четвертого, покоління (4G) 
нерозривно пов’язане із створенням універсальних мобільних мультимедійних мереж 
передавання інформації. Сьогодні основними перспективними технологіями явно на-
ціленими на надання універсальних послуг зв’язку є WіMAX та LTE. Слід відзначити, 
що кожна з них посідає своє місце на великому ринку бездротового зв’язку. Характе-
ристики технологій багато в чому схожі, але WiMAX випереджає LTE на 2 роки не 
тільки щодо розроблення, але й щодо впровадження. Основний акцент технологій 
зроблено на ефективне використання спектру, а головне – це збільшення швидкості, 
завдяки чому збільшується якість та кількість послуг. 

Відмінності між двома згаданими технологіями 4G відображають витоки їх по-
ходження. Деякі намагаються позиціонувати WіMAX як широкосмуговий стандарт. 

LTE більш пристосовано до передавання потоків великої інтенсивності, оскі-
льки ця технологія виникла зі світу телекомунікацій, тоді як WіMAX прийшов до нас зі 
світу передавання даних. Більшість з найбільших сервіс-провайдерів, таких як 
Verizon взяли на себе зобов’язання адаптувати свою інфраструктуру під версію LTE в 
рамках 4G. Більш маленькі гравці, такі як Sprint, більше тяжіють до Mobile WіMAX. 

Масштаби відносного успіху технологій LTE-Advanced і mobile WіMAX розріз-
нятимуться залежно від країни і локальних ринкових умов. Зараз Північна Америка 
не потребує широкосмугового доступу, пропонованого за сценарієм mobile WіMAX. 
Абоненти мають легкий доступ до широкосмугового співтовариства. Проте, в тих ча-
стинах світу, де відсутній швидкий доступ до фіксованого або мобільного швидкісного 
зв’язку, Mobile WіMAX здатний запропонувати значні вигоди. Реалізація подальшого 
«великого кроку» може бути спокусливою для провайдерів та користувачів. 

Проте реальний стан інфраструктури і економічна складова вказують на те, 
що адаптація 4G відбуватиметься повільніше, ніж цього хотілося б її прибічникам. У 
більш ніж 100 країнах, оператори вже реалізували технологію HSPA (високошвидкіс-
не пакетне передавання даних) – або 3G, яка зараз є найбільш широкосмуговою тех-
нологією в мобільному зв’язку. Навіть, якщо 4G насправді відображає революційний 
підхід із завданням збільшити швидкість передавання, - як це стверджують її прибіч-
ники, то всім їм доведеться долати величезну інерційність процесів в ході заміни на-
явної інфраструктури мереж мобільного зв’язку. Адже, кожен оператор, будуючи нову 
мережу, хоче бути упевненим в тому, що нові швидкості, функціональні можливості і 
послуги будуть затребувані абонентами, а інвестиції в технологію окупляться в до-
сить короткі терміни. 

 
Перелік посилань: 
1. В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович Широкопо-
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2. В. Вишневский. Технология сотовой связи LTE – почти 4G связь и телеко-

ммуникации / А.Красилов, И.Шахнович. – ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Биз-
нес, 2014, № 1. – с. 62-72. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 
Драговоз С. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Сучасні інформаційні технології дозволяють надавати користувачам все бі-

льший спектр різноманітних послуг. Це відео зв’язок, онлайн трансляція та ін. Цей 
процес супроводжується удосконаленням засобів передавання інформації. Одним із 
найбільш перспективних середовищ передавання відео є система мобільного теле-
бачення. Кінцевим користувачам необхідний доступ до відеосервісів незалежно від 
місцезнаходження та виду обладнання, з однаковим рівнем і якістю послуг. Однак 
передавання відео є досить вимогливою послугою. 

Метою роботи є визначення оптимального способу надання послуги мобіль-
ного телебачення розглянувши передачу через мережу мобільного зв’язку (як потік 
відеоданих) та через окрему виділену мережу. 

Головна відмінність цих способів полягає в моделі передавання даних – за 
першого способу дані стають доступними лише окремому користувачу, тоді як за 
другого способу – для всіх власників терміналів мобільного зв’язку. У потокового ві-
део (перша з вищезгаданих технологій передавання даних) є декілька переваг. По-
перше, воно дозволяє використовувати існуючу мережу мобільного зв’язку, яка підт-
римує технологію EDGE. Відповідно, забезпечується економія коштів на будівництво 
виділеної мережі та висока швидкість передавання даних (за рахунок технології 
EDGE). По-друге, ця технологія добре пристосована для передавання даних за запи-
том – наприклад коротких новин – в той момент, коли це потрібне абоненту. По-
третє, технологія дозволяє оператору мобільного зв’язку та користувачу розрахувати 
вартість послуги (1 Мб переданих та отриманих даних). На цьому, власне, переваги 
потокового мобільного відео і закінчуються. Натомість основним його недоліком є 
обмежена пропускна спроможність мобільної мережі – у випадку, якщо значна кіль-
кість абонентів, що перебувають в одному й тому ж самому місці, вирішать скористу-
ватись послугою потокового відео, оператор не зможе надати послугу всім бажаю-
чим. Цю проблему може вирішити технологія MBMS (Multimedia Broadcast Multicast 
Service), яка дозволяє передавати дані всім власникам мобільних телефонів. Пере-
вагами технології є використання того ж самого радіо спектру та обладнання, що і 
для голосових повідомлень: в смузі частот 5 МГц можна транслювати 16 каналів по 
64кбіт/сек. кожний. До недоліків MBMS слід віднести посилення навантаження на ме-
режу, що, у свою чергу, суттєво знижує можливості індивідуальної передавання да-
них і голосу. Цю проблему дозволяє вирішити використання технології TDtv, розроб-
леної компанією IPWireless, яка пристосована для використання в смузі радіочастот 
мереж 3G та 4G. TDtv дозволяє транслювати близько 50 каналів в смузі частот ши-
риною 5 МГц. Її застосування потребує мінімальних доопрацювань абонентського та 
мереженого обладнання. 

Альтернативою потоковому відео є використання для потреб мобільного те-
лебачення окремих мереж, які функціонують паралельно з мережами стільникового 
зв’язку (останні у цьому випадку використовуються лише для забезпечення зворотно-
го зв’язку між абонентом та мережею мобільного мовлення). 

Створення окремих мереж дозволяє вирішити головну проблему передаван-
ня інформації через стільникові мережі – проблему недостатньої пропускної здатнос-
ті. У той же час, для розгортання додаткових мереж потрібні значні фінансові ресур-
си. Трансляція програм через окремі спеціально створені мережі забезпечується за 
допомогою різних технологій – DVB-H, стандарти, що базуються на технології DAB 
(наприклад, Movio System (колишня Live Time) – система, розроблена британською 
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компанією British Telecom, корейські формати DVB-T, DVB-S), Media-FLOTM (закрита 
система, розроблена компанією Quallcom), ISDB-T. 
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ПОРІВНЯННЯ ВТРАТ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ У БУДІВЛІ 
 

Комлєва П. М. Чуян І. О 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Мета дослідження полягає у визначенні характеристик поширення радіохвилі 

всередині будівлі за моделлю COST-231 Multi-Wall [1] і One-slope model, [2] і в порів-
нянні їх. 

COST-231 Multi-Wall. Для розрахунку втрат в будівлях основними парамет-
рами є: план будівлі, будівельні матеріали, тип будівлі. 

Основні явища, які впливають на поширення радіохвиль у будівлях, аналогіч-
ні процесу поширення сигналу в містах: відбивання, дифракція, поглинання, розсію-
вання. Скористаємось [1,3]. 

Математична модель втрат за COST-231 Multi-Wall: 
 
𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹 + 10𝑛𝑛lg � 𝑑𝑑

𝑑𝑑0
� + ∑ 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑛𝑛

(𝑛𝑛+2𝑛𝑛+1−𝑏𝑏)𝐼𝐼
𝑊𝑊=1 , дБ, 

де 𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊 – кількість стін i-го типу, через які проходить сигнал; 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹 – ослаблення 
у вільному просторі; 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊 – втрати потужності сигналу за проходження перешкод i-го 
типу; 𝐿𝐿𝑓𝑓– втрати потужності сигналу за проходженні через підлогу; I – кількість типів 
стін (зазвичай I = 2 для врахування тонких і товстих стін); n – кількість стін; b – емпі-
ричний параметр. 

Рекомендовані значення для 𝐿𝐿𝑊𝑊 = 1.9 dB (900 MHz), 3.4 dB (1800MHz) – тонкі 
стіни, 

6.9 𝑑𝑑𝑑𝑑 (1800 MHz) – товсті стіни; 𝐿𝐿𝑓𝑓 = 14.8 dB (900 MHz), 18.3 dB (1800 MHz ); 
𝑏𝑏 = 0.46 [1]. 

 
За даною моделлю можна обчислити ослаблення сигналу стінами, підлогами, 

стелями на лінії прямої видимості між приймачем та передавачем, враховуючи особ-
ливості кожної перешкоди. До цих особливостей відносять товщину, властивості ма-
теріалу.  

Показники втрат сигналу нелінійно залежать від кількості перешкод. На підс-
таві розрахунків складено табл. 1 та табл. 2. 

 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Wi-Fi
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Wi-Fi
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/technotes/wep-fix.html
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Табл. 1 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу між поверхами 

 
Табл. 2 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу на одному поверсі 

 
 
За емпіричним коефіцієнтом b у моделі COST 231 Multi-Wall можна врахувати 

нелінійну залежність ослаблення сигналу через однакові перекриття між поверхами, 
а також врахувати індивідуальні показники ослаблення сигналу кожної стіни на пове-
рсі. 

Результати розрахунків табл. 1 показують, що за збільшення кількості перек-
риттів від 1 до 8 між передавачем та приймачем втрати сигналу зросли на 55 дБ, за 
збільшення кількості стін від 1 до 5 втрати зросли на 32 дБ. 

One-slope model. Проста, емпірична модель, яка може дати початкові ре-
зультати на етапі проектування. Широко використовують у стільникових мережах 
зв’язку. Головною складовою є показник n, який загально характеризує тип будівлі 
(кількість та тип стін). Формула втрат: 

 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 + 10𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑑𝑑
𝑑𝑑0
� , дБ 

де 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 – ослаблення у вільному просторі; 
d – відстань між передавачем і приймачем; 
𝑑𝑑0 – віддаль 1 м; 
n – показник залежності від типу будівлі. 
 
Будинок збудований з залізобетонних конструкцій, тобто стіни та перекриття 

виготовлені з залізобетону. Дані розрахунків наведено в табл.3 та табл. 4. 
 

Табл. 3 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу між поверхами 

 
 

Табл. 4 – Розрахункові значення втрат потужності сигналу на одному поверсі 
 

 
 
ВИСНОВКИ 
Як видно з результатів, COST 231 Multi-Wall модель поширення радіохвиль є 

більш складною, ніж One-slope model. Це тому що, вона є найбільш гнучкою. Очевид-
но, жодна математична модель не може врахувати повністю всі фактори, які вплива-
ють на поширення радіохвиль. Тому в подальшому потрібно удосконалювати систе-
му розрахунку. Доцільно в цієї роботі приймати участь студентам [4]. 

 
Перелік посилань: 
1.Saunders Simon R. Antennas and Propagation for wireless communication 

system / Simon R. Saunders, Alejandro Aragor // N-Zavala – John Wiley&Sons Ltd, 
England, 2007 – 285 p. 
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В. В. Пілінський. – К.: Кафедра, 2014. – 326 с. 
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ПОБУДОВА МЕРЕЖІ WI-FI НА СТАДІОНІ 
 

Лавренюк В. І. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Актуальність Wi-Fi на стадіоні суперечлива, але існує принаймні дві причини 

чому він необхідний. По-перше, при великому скупченні людей, будуть вкрай швидко 
розібрані канали мережі, і велика частина вболівальників залишиться без телефон-
ного зв’язку. Подруге, необхідний спеціальний мобільний додаток для всіх уболіва-
льників, в якому буде вся інформація про матч, а також відеоповтори небезпечних 
моментів гри. Для всього цього потрібний швидкий Wi-Fi високої щільності і з мініма-
льними інтерференційними явищами. Звичайних «гарячих точок» тут не вистачить, 
потрібна хороша експертиза радіомоніторингу та спеціальне обладнання. 

Метою дослідження є з’ясування принципів побудови Wi-Fi мережі на стадіо-
нах, вирішення проблем зв’язаних з інтерференціями, та зменшенням завад. Вибір 
необхідних пристроїв для побудови загально доступної мережі Wi-Fi в умовах високої 
щільності. 

При побудові мережі Wi-Fi на стадіоні виникає багато проблем. Для забезпе-
чення загального покриття, мережею Wi-Fi, потрібна велика кількість точок доступу. 
Однак, збільшення точок доступу викликає серйозні завади, що впливають на пропу-
скну здатність мережі та якість обслуговування. 

Оскільки весь трафік в мережі проходить через один шлюз, безпроводовий 
контролер стає неминучим «вузьким місцем». Також погіршується надійність і масш-
табованість мережі. Мережа Wi-Fi стадіону повинна забезпечувати диференційовані 
послуги та ідентифікувати різні додатки. 

Мережа Wi-Fi повинна забезпечити загальне покриття сигналу і одночасний 
вихід в Інтернет великої кількості користувачів. Гарантована смуга пропускання для 
кожного користувача становить 512 кбіт/с. Виходячи з цього, кожна дводіапазонна 
точка доступу здійснює одночасне підключення 200 користувачів, дозволяючи 50 ко-
ристувачам паралельно використовувати одну і ту ж послугу WLAN, наприклад, ві-
деопослугу. 

Для усунення завад використовуються малокутові (18-15 градусні) спрямовані 
антени і технології придушення завад, такі як обмеження швидкості і оптимізація. З 
метою зменшення завад точки доступу розташовані, щонайменше, в 11 метрах одна 
від одної. Необхідно скоротити утилізацію радіоканалу: не використовувати більше 
чотирьох SSID в зорових зонах, тому що кожен SSID вимагає відправки окремого 
Beacon пакета. 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/download/268/8746


61 
 

Також необхідно захистити зону HD-покриття від паразитного сигналу Wi-Fi. 
Негативні явища на покриття глядацької зони чаші стадіону можуть надати свої ж 
точки, розташовані в VIP-зонах, вестибюлях поблизу виходів на поле. Тому необхід-
ний  контроль потужності і радіопокриття. 

Гнучкі комутатори використовуються в якості центральних комутаторів, а та-
кож сконфігуровані карти високої щільності ENP для підтримки великомасштабного 
доступу АР (більше 600 AP). Відпадає необхідність в розгортанні незалежного AC, 
тим самим зникає проблема «вузького місця» в продуктивності AC. 

Будучи центром управління для всієї мережі, гнучкий контролер реалізує 
централізований контроль політики і рівня обслуговування. За допомогою ідентифі-
кації ролей користувачів, типів терміналів і їх розташування, гнучкий контролер за-
безпечує точне управління правами доступу і рівнем обслуговування пристроїв дос-
тупу. На виході мережі розгорнуті міжмережні екрани для забезпечення захисту від 
зовнішніх атак. Права і пріоритети розподіляються залежно від контенту і додатків. 

Побудова Wi-Fi на стадіоні складна і довготривала робота, в якій необхідно 
враховувати багато причин, щоб мережа була надійною і ефективною. Для усунення 
завад використовуються малокутові антени. Для зменшення завад антени розміщу-
ють на певній відстані одна від одної. Використовується карта високої щільності ENP, 
що підтримує великомасштабність, та також зникає проблема «вузького місця». 

 
Перелік посилань: 
1.  Разработка систем связи. Режим доступу: https://habrahabr.ru/ compa-

ny/croc/blog/269585/. 
2.  Гибкая сеть Wi-Fi высокой плотности для стадиона. Режим доступу: 

http://e.huawei.com/kz/case-studies/global/older/201412170950. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Лазебний В. С. 
 
 
 
 

CИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Лазебний C. Г. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Телекомунікаційна галузь переживає сьогодні значні перетворення, що обу-

мовлено переходом від традиційних мереж з комутацією каналів до мереж з пакет-
ним передаванням даних, і супроводжується лавиноподібним зростанням наданих 
абонентам послуг. Після реалізації розгортання систем мобільного зв’язку виникає 
потреба використання систем моніторингу [1-2]. Великі компанії-виробники телекому-
нікаційного обладнання такі, як Ericsson, Huawei, Cisco тощо пропонують свої моніто-
рингові технології та обладнання для їх реалізації. Великим проривом в даному на-
прямку стала система моніторингу U2000 від Huawei. 

Системи моніторингу існують на ринку телекомунікацій багато років і стрімко 
розвиваються з розвитком галузі в цілому. Пропоновані на світовому ринку системи 
моніторингу схожі за виконуваними функціями, принаймні всі вони забезпечують 
майже однаковий мінімальний набір функцій. Найбільш цікавими є системи моніто-
рингу: Cisco Network Assistant, Ericsson WMS, iManager U2000, Intellipool Network 
Monitor. 

Шляхом узагальнення пропонованих рішень, можна синтезувати загальну ар-
хітектуру системи моніторингу та управління. Функціонування усіх розглянутих сис-

https://habrahabr.ru/%20company/croc/blog/269585/
https://habrahabr.ru/%20company/croc/blog/269585/
http://e.huawei.com/kz/case-studies/global/older/201412170950
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тем моніторингу ґрунтується на використанні агентурного підходу. Агенти збирають 
статистичну інформацію про роботу елементів мережі і передають її в центральну 
базу даних, після чого вона обробляється модулями керування. У складі системи мо-
ніторингу мають бути такі компоненти: модуль формування звітів, модуль управління 
SNMP, архів і консоль керування. 

Модуль формування звітів формує інформацію для прийняття управлінських 
рішень. Модуль управління SNMP використовують для збирання інформації з агентів 
моніторингу, а також для взаємодії з системами управління [3-4]. Архів дозволяє упо-
рядкувати зберігання статистичної інформації та організувати подальшу роботу з 
нею. Консоль управління реалізує функції конфігурування і управління системою. У 
загальному вигляді систему моніторингу, яка задовольнить сучасним вимогам, наве-
дено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна архітектура системи моніторингу 
 
Для більш ефективного управління якістю обслуговування, що надаються 

(сервісів) в телекомунікаційній мережі подібні системи повинні підтримувати функції 
не тільки формування трендів на основі отриманої статистики, а й виконувати про-
гнозування стану мережі. Під прогнозуванням в даному випадку слід розуміти перед-
бачення характеру змін основних показників якості мережі (середня затримка, кіль-
кість втрачених пакетів, середній час простою в черзі, тощо.). На підставі такої інфо-
рмації алгоритми динамічної маршрутизації зможуть більш ефективно перерозподі-
ляти інформаційні потоки. Для реалізації модулів прогнозування можна застосувати 
різні методи класифікації подій, але на підставі здійсненого аналізу можна зробити 
висновок, що найбільш ефективним засобом прогнозування є застосування техноло-
гії нейронних мереж. Аналіз функціональності систем моніторингу і висунутих до них 
вимог дозволив синтезувати загальну архітектуру подібних систем. 

 
Перелік посилань: 
1. Сторожук Д. О. Методы и алгоритмы для систем мониторинга локальных 
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2. Новиков Ю. В. Локальные сети. Архитектура. Алгоритмы. Проектирова-
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
З ВАДАМИ СЛУХУ (СУРДОСЕРВЕР) 

 
Лемешенко С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Актуальність завдання полегшення комунікації глухих і слабочуючих людей 

при міжособистісних взаємодіях з іншими людьми визначається рішеннями ООН, а 
також законодацтвами окремих країн. 

На даний момент проблема загальнодоступності довідкової інформації про 
мову глухих, а також доступності відео-словників жестів вирішена не в повному обся-
зі. Більш того, мова постійно змінюється: додаються нові слова, відмирають старі, 
відповідно, повинні з’являтися нові жести для нових слів, при цьому вони не мають 
офіційного статусу і використовуються тільки у вузькому середовищі знаючих людей. 

Найбільш доступним середовищем для надання подібних сервісів є Інтернет. 
Завдяки організації веб-сервісу для надання словника з відео-записами жестів, різної 
довідкової інформації про дактильні словники, а також можливості спільного вибору 
жестів для нових слів, можна значно підвищити якість навчання мові жестів і сприяти 
доступності навчання. 

Тому саме такий веб-сервіс, що дозволяє переглянути в он-лайн режимі ве-
лику кількість жестів, ознайомитись з довідковою інформацією про мову жестів, дак-
тильні абетки світу, а також взяти участь у формуванні жестів для нових слів є вкрай 
необхідним. 

Відмінною особливістю подібного веб-додатку від традиційного сайту є спосіб 
взаємодії користувачів з інформацією, наданою на ресурсі. У разі простого сайту при 
проходженні користувача за посиланням, браузер заново завантажує сторінку з усіма 
супутніми файлами (файли стилів, javascript-файли та інші), що навіть при хорошому 
підключенні до мережі Інтернет в середньому займає від 1 до 10 секунд (очікування 
відповіді від сервера, очікування оновлення екрану, очікування відповіді на запит і 
генерування нової сторінки). У разі ж веб-додатку використовується технологія асин-
хронних запитів (AJAX) [1], яка дозволяє вести передачу даних з сервером в «фоно-
вому» режимі, і при появі відповіді на запит оновлюється тільки частина сторінки, 
тобто традиційні затримки на очікування відповіді на запит і на перемальовування 
всієї страниці відсутні. 

Основними складовими подібного веб-додатку є: 
• Зручна система пошуку і перегляду відео, що зображують жести для україн-

ської мови; 
• дактильні азбуки світу; 
• Посилання на сайти інших жестових мов світу: міжнародного, американсько-

го, німецького і багатьох інших 
В основі системи лежить архітектура «клієнт-сервер», в якій завдання або 

мережеве навантаження розподілені між постачальниками послуг (сервісів), які нази-
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ваються серверами, і замовниками послуг, званих клієнтами. Як середовище взає-
модії клієнта з сервером використовується Інтернет. 

Також для вирішення поставленого завдання можна використовувати архітек-
туру «сервер додатків», проте в даному випадку подібний підхід буде надлишковий з 
причини відсутності великого фрагментування бізнес-логіки додатку. 

В ході вибору апаратної платформи повинні використовуватися рішення, що 
дозволяють мінімізувати ймовірність виходу з ладу серверної частини програми, а 
також дозволяє знизити вартість обладнання. Оскільки додаток передбачає велику 
кількість операцій з читання, запису і зміни значного обсягу даних, найбільш зручним 
варіантом буде включення в серверну частину технологій баз даних. 

В основі програми лежить модульна архітектура. Її основні модулі – «Сурдо» 
– модуль для роботи зі словами і категоріями, Дактильно абетка – модуль для робо-
ти з дактильними азбуками, «Сторінки» – модуль для роботи з контентними сторін-
ками (такі сторінки як «Про проект», «Інші жестові мови» та інші), «Зворотній зв’язок» 
– модуль для роботи з відгуками про сайт, залишеними його відвідувачами, «Пошук» 
– модуль для роботи з пошуковою системою, налаштованоїю на пошук за словами і 
фразами. 

Подібний додаток має потенціал повноцінної «точки входу» в світ жестової 
мови, для цього він повинен володіти всіма необхідними технологічними і технічними 
даними. 
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ПЕРЕДАВАННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В WIMAX/LTE 
НА БАЗІ IMS-АРХІТЕКТУРИ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
У сучасному світі у сфері телекомунікацій ведуться багаточисельні до-

слідницькі роботи, які пов’язані з інтеграцією різноманітних безпроводових технологій 
з метою забезпечення безперебійного зв’язку з користувачем в будь-якому місці з 
високою швидкістю передачі даних. 

Щоб вирішити проблеми передавання обслуговування між різними мережа-
ми, використовують удосконалення архітектури інтеграції для забезпечення безшов-
ної вертикальної передачі обслуговування через IP-мережу та управління мобіль-
ністю за допомогою IMS мереж. 

Інтеграція мереж розглядається як серйозна проблема в еволюції телеко-
мунікацій. Для надання користувачам голосових, відео і мультимедійних послуг, на 

http://savage.net.au/%20SQL/sql-2003-2.bnf.html
http://savage.net.au/%20SQL/sql-2003-2.bnf.html
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високих швидкостях і доступних тарифах, були розроблені дві технології – LTE і 
WiMAX. 

Провідною проблемою інтеграції  мобільних мереж WiMAX і 3GPP є 
відмінність з точки зору автентифікації, авторизації та обліку (AAA процедур), кон-
тролю якості обслуговування (QoS механізми) та мобільності протоколів.  

Одним із варіантів інтеграції розглядають IP Multimedia Subsystem IMS  для 
3GPP і не-3GPP мережі, так як система IMS пропонує необхідне міжмережеве сере-
довище незалежно від будь-якої технології доступу. Щоб вирішити проблему верти-
кальної передачі обслуговування без затримок та з забезпеченням надійних безшов-
них операцій VHO (vertical handover), були запропоновані методи поєднання MIP 
(Mobile IPv6 (FMIPv6)) і SIP (Session Initiation Protocol) в мережі IMS з метою скоро-
чення затримки. MIP використовується в якості протоколу управління мобільністю 
для забезпечення прозорої мобільності вище протоколу мережевого рівня і 
ініціювання сеансу SIP, який використовується для узгодження сеансу зв’язку під час 
VHO для забезпечення мобільних користувачів безшовною передачею обслуго-
вування. 

 

 
 

Рис.1. Архітектура інтеграції WiMAX – LTE на базі IMS. 
 
У представленій перехресній архітектурі  показаній на Рис. 1, EPC являється 

базовою мережею, а IMS – мережею для надання мультимедійних послуг і управлін-
ня сеансами. Технологія доступу LTE підключається через шлюз обслуговування (S-
GW), у той час, як non-3GPP технологія доступу WiMAX підключається через шлюз 
мережі з комутацією пакетів даних (P-GW). IMS пропонуватиме необхідне середови-
ще організації мережевого обміну, незалежно від будь-якої технології доступу. Базо-
вою мережею є ЕРС-мережа, яка підключається до IMS через P-CSCF. IMS 
взаємодіятиме з сигнальною частиною EPC через Proxy Call Session Control Plane P-
CSCF. P-CSCF є точкою входу IMS, яка буде взаємодіяти з P-GW в базовій мережі. 
S-CSCF є обслуговуючим вузлом, який несе відповідальність за управління сеансом. 
I-CSCF – це опитуючий вузол, який відповідає за функціональні можливості проксі. S-
GW – це точка, де об’єднуються канали передачі даних від мереж LTE і 3GPP. AAA / 
HSS відповідає за центральну базу даних і користувальницьких профілів, таких як 
політики QoS. MME – це точка функції контролю, яка відповідає за мобільність, ав-
тентифікацію і безпеку. Вона безпосередньо підключена до контрольної точки HSS / 
AAA в мережі IMS для контролю відповідності профілю користувача до параметрів 
QoS в мережі LTE. ASN є шлюзом WiMAX, де політика QoS реалізуються таким чи-
ном: він  взаємодіятиме з HSS / ААА-сервером в мережі IMS, з одного боку, і також, 
з’єднаний з P-GW для передачі даних в транспортній мережі частині, з іншого боку. 

Можна прийти до висновку, що інтеграція WiMAX і LTE забезпечує мож-
ливість онлайн підключення в будь-який час. З використанням розглянутої архітекту-
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ри, передача обслуговування проходить з меншою затримкою, втратою пакетів та 
затратами на сигналізацію. Оскільки швидкість передачі даних висока в обох мере-
жах, кількість мультимедійних послуг, які отримує користувач, значно збільшується, 
спостерігається підвищення мобільності, енергоефективності та часу автономної ро-
боти обладнання користувача. 
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ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Ключову роль при створені Інтернет магазину відіграє система управління. 

Одна із проблем при створенні Інтернет магазину це неправильний підбір такої сис-
теми. Для порівняння були обрані наступні системи управління Інтернет магазином: 
Magento, OpenCart, PrestaShop, WooCommerce. На базі них можна створити готовий 
продукт швидко та якісно. 

Мета полягає в тому, щоб зробити порівняння цих систем та дати готові ре-
комендації для їх запровадження відповідно до задачі, яку вони повинні вирішувати в 
той чи інший момент. 

Основними параметрами вибору саме цих систем була обов’язкова наявність 
безкоштовних версій коробочного рішення та існування системи не менше 5-и років, 
для того щоб під неї була достатня кількість спеціалістів на ринку. 

Була проаналізована статистика популярності систем за осанні 5 років в сис-
темі GoogleTrands. Відповідно до рисунку 1 ми можемо зробити висновок, що най-
більш популярна система у світі це Magento. Все це із-за того що вона має в собі 
безліч можливостей та тримає напрочуд високі навантаження, та справляється з ве-
ликою кількістю товарів. Хоч і на перший погляд все ідеально, але мінуси системи 
є,полягають в тому що дана система ресурсовимоглива. Також доопрацювання даної 
системи, як правило, на декілька порядків дорожчі, аніж інших, наведених нижче, си-
стем [1,3]. 

Потім йде WooCommerce – e-commerce плагін для системи WordPress який 
стрімко набирає популярність. Його популярність полягає в простоті налаштувань та 
легкості змін для користувача системи без сторонньої допомоги. Але і мінуси теж 
присутні, оскільки це лише плагін то налаштувань та й функціоналу, який необхідний 
для великого та середнього Інтернет магазину, як правило не достатньо, також мо-
жуть виникати проблеми при великій кількості товарів [4]. 
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Далі PrestaShop та OpenCart. Дані системи по функціоналу нагадують 
Magento, але у них усі ці можливості трохи урізані, хоча їх може вистачати для сере-
днього та великого інтернет магазину. Ну і ще один із плюсів що зміни та доопрацю-
вання виконуються швидше та зручніше із-за особливостей побудови системи та 
простоти написання самого коду [2,5]. 

 
Рисунок 1 – Порівняння популярності систем за останні 5 років. 

З 28 квітня 2013 року по квітень 2018 року у світі. 
 

Популярність систем в Україні наведено на Рисунку 2. З рисунку видно, що 
перші місця ділять між собою OpenCart та Magento. За ними йде WooCommerce. І в 
самому низу PrestaShop. Швидше за все різниця обумовлена вартістю розробки на 
базі цих систем, а також тим що багато сайтів створюється на аутсорсі для закордо-
ну, наприклад Magento [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Порівняння популярності систем за останні 5 років. 

З 28 квітня 2013 року по квітень 2018 року в Україні. 
 
Вартість розробки під кожну із цих систем різна. Проаналізуємо вартість го-

дини роботи спеціалістів. Даний аналіз є орієнтовним, багато що залежить від роз-
ташування і рівня його знань спеціаліста. Також, для додаткового порівняння, наве-
дено середню ціну готового шаблонного рішення під кожну із систем. Порівняння бу-
де проходити на сайті https://themeforest.net – найбільша кількість пропозицій під ко-
жну із платформ. Дослідження наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Вартість розробки під кожну із систем. 

Система OpenСart Magento WooCommerce PrestaShop 
1 рік роботи спе-
ціаліста серед-
нього рівня знань, 
дол. США 

10 15 12 13 

Вартість готового 
шаблонного рі-
шення(template), 
дол. США 

50 90 55 70 

https://themeforest.net/
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Якщо підсумувати дане дослідження то побачимо що найбільш затратна сис-

тема Magento. Далі йде PrestaShop. Майже на одному рівні стоїть OpenСartта 
WooCommerce. 

Тож, згідно з дослідженнями можна зробити висновок, що систему Magento 
варто застосовувати, коли є завдання створити великий високонавантажуваний Інте-
рнет магазин і при цьому на реалізацію цього магазину є необхідна сума коштів. Для 
маленького Інтернет магазину де загальна кількість товарів до 1 тис. підійде система 
WooCommerce, якщо функціонал підходить. 

Стосовно системи PrestaShop, дана система підійде для реалізації будь якого 
інтернет магазину, але варто врахувати те що затратність для реалізації доопрацю-
вань у неї середня. Але дана система не дуже вимоглива до ресурсів та тримає хо-
роші навантаження при великій кількості доопрацювань. Система OpenCartпідійде 
для реалізації Інтернет магазину швидко та доступно. Оскільки дана система має усі 
необхідні для організації Інтернет-торгівлі параметри та кількість спеціалістів для неї 
в країнах СНГ є найбільшою, оскільки для цієї системи мінімальний вхідний рівень. 
Правда є і мінуси, а саме система може сповільнювати свою роботу у разі великої 
кількості доопрацювань. 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

В Інтернеті без веб-аналітики ви будете просто сліпі. Адже наживо ви ніколи 
не побачите вашого відвідувача, тут все знеособлено. Тому вам періодично потрібно 
збирати дані про вашу діяльність і потім її аналізувати. 

Мета полягає в тому щоб описати основне призначення веб-аналітики та 
принцип організації при роботі організації Інтернет торгівлі. 

Веб-аналітика – це аналіз якісних і кількісних даних вашого сайту і проектів 
конкурента. Робиться він для поліпшення досвіду і взаємодії з поточними і потенцій-
ними клієнтами, а також оптимізації та поліпшення вашого сайту. 

Всі завдання веб-аналітики зводяться до одного. Зробити так, щоб клієнтам 
було максимально зручно і комфортно взаємодіяти з вашим бізнесом. І при цьому, 
потрібно щоб і сам бізнес отримував якісь результати. 
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До завдань веб-аналітики можна віднести: впровадження та налаштування 
систем відстеження, аналіз цільової аудиторії, аналіз ефективності реклами, аналіз 
юзабіліті сайту, впровадження управлінської звітності. 

В розробці стратегії відстеження бізнес показників визначаємо, які завдання 
вирішує сайт. А також які показники потрібно відстежувати для виконання. В елект-
ронній комерції такий список завдань може досягати 30-40 сторінок. Пишеться техні-
чне завдання для впровадження інфраструктури web-аналітики. Відбувається нала-
штування акаунтів систем. Задаємо, що потрібно відстежувати. Та підтримка усієї 
системи аналітики. 

Наступне завдання – це аналіз цільової аудиторії. Системи Інтернет-
аналітики збирають величезну кількість даних. На їх основі можна закрити великий 
пласт в вивченні ЦА. Системи враховують, як веде себе людина на сайті, звідки вона 
прийшла і так далі. Також можна самим використовувати різні класичні методи збору 
інформації. Наприклад, проведення он-лайн опитувань або тестувань. 

При аналізі ефективності реклами в Інтернеті можна виділити кілька пунктів: 
• Визначення найбільш ефективних рекламних джерел 
• Прогнозування ефективності рекламних каналів 
Аналіз юзабіліті сайту – це аналіз зручності користування сайтом. Сюди вхо-

дять такі завдання: визначення ключових сценаріїв взаємодії з сайтом; виявлення 
проблем, які виникають у користувачів при взаємодії з ресурсом; проведення кількіс-
них і якісних тестів з метою підвищення ефективності веб-проекту. 

Впровадження управлінської звітності – це автоматизація необхідних звітів, 
інтеграція даних і так далі. Ось основні етапи, які проходять в рамках цього завдання: 

• Виявлення потреб осіб, що приймають рішення. Які завдання вони вирі-
шують і що для цього потрібно. 

• Формування системи показників ефективності (KPI), які допомагають у 
вирішенні завдань. 

• Організація збору необхідних даних. Щось збирається з Інтернету, щось 
з внутрішніх якихось систем. Наприклад, з систем управління взаємодією з клієнтом. 

• Формування дашборду. Будуються звіти для осіб, які приймають рішен-
ня. Наприклад, для прийняття рішення по контекстній рекламі, є один фахівець. Для 
іншого каналу реклами, рішення приймає вже інша людина і так далі. Тобто, це не 
єдиний дашборд, де будуть виведені основні показники бізнесу. 

По суті для вирішення кожного з вищеописаної задачі, можна вивести пірамі-
ду що наведена на рисунку 1.[3] 

 
 

Рисунок 1 – Етапність при створенні автоматизованих звітів для управління. 
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Тут ми можемо провести A / B тест і знову здійснювати збір даних для вирі-
шення поставленого завдання. 

Можна виділити кілька інструментів веб-аналітики, які необхідно знати для 
вирішення вищеописаних завдань. Це системи збору, зберігання, обробки і предста-
влення даних. Ось вони: 

• Сервіси веб-аналітики (Google Analytics, Yandex Metrika та інше) і 
коллтрекінг; 

• Рекламні системи (Google Adwords, Яндекс Директ і так далі); 
• Обробка даних (Excel, Google Spreadsheets, SPSS, Pyhton і так далі); 
• Візуалізація даних (QlikView, Tableau, Power BI і так далі); 
• Проведення тестувань (Visual Website Optimizer, Optimizely, Google 

Analytics Content Experiment та інше); 
• Проектування інтерфейсів (Axure, Sketch, Visio тощо). 
Підсумувати ми можемо це тим що без даних інструментів для організацій Ін-

тернет торгівлі розвиток буде майже неможливий. Оскільки на основі веб-аналітики 
ми можемо покращувати нашу взаємодію з кінцевим користувачем та автоматизува-
ти бізнес то ця система повинна бути присутня у кожній із організацій Інтернет торгі-
влі. Потрібно постійно слідкувати за даними які вона збирає та правильно їх аналізу-
вати. 
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ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
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Мова як засіб зв’язку і передавання інформації формувалася в процесі ево-

люції досить повільно. Вивчення мовних сигналів проводилося багатьма дослідника-
ми, однак опрацювання отриманого матеріалу тільки збільшує кількість питань щодо 
впливу різних аспектів на деякі показники мовних сигналів. Наприклад, не знайдено 
однозначних залежностей між параметрами мови і емоційним станом. Таке низьке 
опрацювання завдання зіставлення параметрів мови з емоційним станами роблять 
роботу теоретично значущою. 

Про емоційний зміст мови судять, виходячи з її акустичних характеристик. 
Отже, емоції «кодуються» певними акустичними параметрами в мовному сигналі. 

https://ru.coursera.org/learn/digital-marketing-strategy/lecture/asKRx/vviedieniie-v-web-analitiku
https://ru.coursera.org/learn/digital-marketing-strategy/lecture/asKRx/vviedieniie-v-web-analitiku
https://apollo-8.ru/uluchshenie-usability-sajta
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Саме вивчення «кодування» емоцій дозволить зрозуміти специфіку механізму сприй-
няття емоцій. 

Проблема розпізнавання емоційного стану людини шляхом аналізу мови де-
якими акустичними показниками вирішується легше, за умов прояву яскраво вираже-
них емоцій. Як наслідок, необхідно більш детальне дослідження систем розпізнаван-
ня з точки зору просодичних характеристик мови, що визначають гендерні, вікові та 
інші відмінні риси. 

Дослідження різних способів передачі емоціонального змісту мови має вели-
ке значення в системі «людина-ЕОМ». Швидкий розвиток алгоритмів і методів розпі-
знавання мови призводить до появи великої кількості продуктів і рішень. Однак розпі-
знавання емоційно-забарвленої мови ускладнюється об’єктивними труднощами: ста-
ндартний метод розпізнавання використовує мову деякої людини за еталонну, що 
ускладнює процеси зіставлення при наявності декількох дикторів; людина, ґрунтую-
чись на власному досвіді пережитих емоційних станів, особливо проявляє його зміну 
на відміно від машини. 

Таким чином кожна дослідження систем розпізнавання емоційної мови висту-
пає своєрідним поштовхом для створення ідеальної системи, що буде «розуміти» 
людську мову. 
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На даний момент в світі існує чотири покоління мобільних комунікацій. П’яте 

покоління мобільного зв’язку має з’явитися до 2020 року і бути запущено в масове 
використання, але воно вже знаходиться в комерційному мобільному обладнанні для 
роботи в мережі мобільного зв’язку, яке може забезпечити швидкість передачі даних 
600 Мбіт/с, а на тестових платформах досягається швидкість 1 Гбіт/с. Основні струк-
турні відмінності між технологіями LTE та 5G полягають в наступному: 

1) Зміна в побудові моделі мережі: тепер головне – це абонент, а не базова 
станція. В існуючих мережах – абонент повинен підключитися до мережі. Мережі 
п’ятого покоління будуть використовувати «розумні» антени, які можуть змінювати 
модель спрямованості відповідно до потреб клієнтів за певних обставин. 

2) Перемикання на сантиметровий і міліметровий діапазони. В даний час 
мережі LTE працюють в частотних діапазонах нижче 3 ГГц, і перехід на більш високі 
діапазони буде виконаний лише в стандарті 5G. Для збільшення швидкості передачі 
даних потрібні значно більші частотні діапазони. Рішення цієї проблеми – перехід на 
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десятки ГГц. Зі збільшенням частоти, на якій передаються дані, зменшується даль-
ність зв’язку. Цей момент є недоліком технології, тому доцільним буде використову-
вати мережі п’ятого покоління лише в місцях, де існує попит на високошвидкісну пе-
редачу даних. 

3) Технологія MIMO (Multiple Input Multiple Output) – це використання кількох 
антен на приймально-передавальних пристроях. У більшості мереж LTE MIMO пра-
цює в режимі 2×2, дві антени для передачі, дві – для прийому. В майбутньому. З роз-
витком мережі п’ятого покоління, очікується збільшення кількості антен. Технологія 
MIMO має два фактори на користь її застосування: перше – швидкість передачі да-
них збільшується майже пропорційно кількості антен, друге – якість сигналу в цих 
антенах покращується під час приймання сигналу кількома антенами. 

Області та можливості, провоновані з використанням мереж 5G: 
1) Передача інформації. 5G дозволить модернізувати технологію інтернет ре-

чей (Internet of Things, IoT) до рівня комплексної екосистеми. Пристрої будуть обмі-
нюватися інформацією зі швидкістю в 10-50 разів більше від попередньої технології 
передачі. Це дозволить синхронізувати необмежену кількість пристроїв у режимі ре-
ального часу, без втрати продуктивності. 

Також однією з переваг 5G є зменшення затримки (до 1 мс) та висока швид-
кість передачі інформації – понад 1 Гбіт/с. Виходячи з цих даних, очевидно, що з роз-
витком мережі п’ятого покоління, «комунікація» між пристроями буде більш безпеч-
ною у швидкозмінному середовищі, незважаючи на завади. 

2) Хмарні технології. Хмарні технології також відіграють величезну роль у 
науково-технічному прогресі. Вони стануть ключовим фактором до покращеного нав-
чання машин та ліквідації фізичних носіїв інформації. Машинознавство та глибокі те-
хнології навчання стануть більш ефективними. Машина, підключена до мережі, буде 
сприймати та опановувати інформацію набагато швидше. 

3) Інші переваги. Трансляція відео високої чіткості (4320p). Розширення вза-
ємодії через віртуальну реальність. 

Реалізація проекту 5G до 2020 року забезпечить необмежений доступ до не-
обхідної інформації. Очевидно, що для реалізації цієї перспективи необхідно виріши-
ти проблему зростаючого числа пристроїв, що підключаються до мережі. Різноманіт-
ність пов’язаних пристроїв, програм та завдань дозволяє зробити висновок, що 5G 
буде результатом інтеграції існуючих технологій радіодоступу, таких як передова те-
хнологія LTE. 
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Науковий керівник д.т.н., професор Чичикало Н. І. 
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ЗАГАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB AUDIO API 
 

Некрашевич І. Р. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Web Audio API – потужний і багатогранний інструмент для маніпуляції звуко-

вої складової на веб-сторінці. Новинка, яка значно розширює можливості web додат-
ків при роботі зі звуком, дозволяє розробникам обробляти, синтезувати та аналізува-
ти аудіо сигнали в веб-додатках, на зразок ігор на HTML5 або віртуальних музичних 
інструментах[1]. Це найпотужніший інструмент, без якого складно буде обійтися в 
майбутньому при розробці сучасних ігор та інтерактивних веб додатків. API високо 
рівневий, продуманий до дрібниць, самодостатній, легкий в освоєнні та особливо 
просто інтегрується в додатки, що використовують WebGl і WebRTC[2]. 

Web Audio API дозволяє обробляти операції над аудіо за допомогою спеціа-
льного аудіо контексту, і був спроектований на використання модульної маршрутиза-
ції. Базові операції виконуються за допомогою аудіо вузлів, які об’єднуються разом, 
формуючи аудіо-маршрутизаторну таблицю. За допомогою аудіо контексту аудіо 
файл, наприклад, підключається до оброблюваного вузла, який, у свою чергу, підк-
лючений до місця призначення – наприклад, динаміків вашого ноутбука. Кожен вузол 
в аудіо контексті є модулем, так що веб-розробник може підключати, або відключати 
вузли. Ця модульна концепція забезпечує гнучкість у створенні складних функцій для 
динамічних ефектів. 

Аудіо вузли об’єднуються в ланки і прості мережі. Вони, як правило, запуска-
ються з одним або кількома джерелами. Джерела являють собою масиви звукових 
образів на кожен маленький відрізок часу, найчастіше всього десятки тисяч на одну 
секунду. Вони можуть бути оброблені математично, або зчитані зі звуко/відео файлів, 
або з аудіо потоків. По факту, звукові файли – це просто запис звукових сигналів, які 
поступають від мікрофона та музичних інструментів та змішуються в одну складну 
хвилю. Виведені дані цих вузлів можуть бути пов’язані з введеними іншими, що змі-
шують або модифікують потоки звукових образів в інші потоки. Популярна модифіка-
ція – множення вибірки на значення, щоб зробити вихідний звук менш або більш гуч-
ним. Коли звук був успішно оброблений призначеним для нього ефектом, він може 
бути прив’язаний до вихідного, який спрямовує звук в динаміки або мікрофон. Даний 
крок потрібен, тільки якщо ви вирішите дати можливість користувачеві почути ваші 
шедеври[3]. 

Завдання, які покликаний вирішувати Web Audio API: 
• Об’ємний звук для ігор та інтерактивних веб додатків; 
• додатки для обробки звуку; 
• аудіо синтез; 
• візуалізація аудіо і багато іншого. 
 
Перелік посилань: 
1. Руководство по HTML5 Web Audio API [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://ruseller.com/lessons.php?rub=43&id=2122. 
2. Web Audio API – новые возможности генерации, обработки и объемного 

распределения звука в браузере [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://html5.by/blog/audio. 

3. Общие концепции и использование Web Audio [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/ API/Web_Audio_API. 

 
Науковий керівник к. т. н., асистент Оникієнко Ю. О. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТАНДАРТІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Павленко О. О. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Метою статті є проведення порівняльних характеристик стандартів мобільно-

го зв’язку для виявлення найкращого варіанту для передавання даних між абонента-
ми. Мобільний зв’язок – це радіозв’язок між абонентами, місце розташування одного 
або декількох з яких змінюється. 

Порівняльна таблиця таблиця стандартів мобільного зв’язку (табл.1): 
 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика стандартів мобільного зв’язку 

 
Порівнявши дані стандарти, можна зробити висновок, що з часом сервіси пе-

редачі даних постійно покращуються, швидкості зростають, а територія покриття збі-
льшується. Як відомо, нещодавно на території України мобільний оператор «Lifecell» 
запустив стандарт четвертого покоління 4G, який значно виграє у швидкості, в порів-
нянні з попереднім стандартом 3G. Порівняння швидкостей віддачі та прийому пока-
зано на рисунках 1а та 1б: 

 

Покоління 1G 2G 2,5G 3G 3,5G 4G 
Початок 
розробок 

1970 рік 1980 рік 1985 рік 1990 рік <2000 роки 2000 рік 

Реалізація 1984 рік 1991 рік 1999 рік 2002 рік 2006-2007 2008-2010 
Сервіси Аналоговий 

стандарт, 
мовні пові-
домлення 

Цифровий 
стандарт, 
підтримка 
коротких 
повідомлень 
(SMS) 

Велика 
ємність, 
пакетна 
передача 
даних 

Ще більша 
ємність, 
швидкість  
до 
2 Мбіт/с 

Збільшення 
швидкостей 
мереж тре-
тього поко-
ління 

Велика єм-
ність, ІР-
орієнтована 
мережа, 
підтримка 
мультимедіа 

Швидкість 
передавання 

1,9 Кбіт/с 9,6-14,4 
Кбіт\с 

115 
Кбіт/с (1 
фаза), 
384 
Кбіт/с (2 
фаза) 

До 3,6 
Мбіт/с 

До 42 
Мбіт/с 

100 Мбіт/с – 
1Гбіт/с 

Стандарти AMPS, TACS, 
NMT 

TDMA, 
CDMA, 
GSM, PDC 

GPRS, 
EDGE 
(2.75G), 
1xRTT 

WCDMA, 
CDMA2000, 
UMTS 

HSDPA, 
HSUPA, 
HSPA, 
HSPA+ 

LTE-
Advanced, 
WiMax 
Release2 
(IEEE 
802.16m) 

Мережа PSTN PSTN PSTN, 
мережа 
пакетної 
передачі 
даних 

Мережа 
пакетної 
передачі 
даних 

Мережа 
пакетної 
передачі 
даних 

Мережа 
пакетної 
передачі 
даних 
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а                                        б 
 

Рисунок 1,а – Швидкість прийому-передачі на території України 
за допомогою стандарту 3G 

Рисунок 1,б – Швидкість прийому-передачі на території України 
за допомогою стандарту 4G 

 
Перелік посилань: 
1. http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2007/30.html. 
2. http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/48.html. 
 

Науковий керівник к. т. н., доцент Трапезон К. О. 
 
 
 
 

ВІДМІННІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ DSRC ВІД СИСТЕМИ 
РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Павлюченко В. А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Радіочастотна ідентифікація (RFID – від англ. Radio Frequency IDentification) – 

це метод автоматичної ідентифікації об’єктів, в якому за допомогою радіосигналів 
зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах або 
RFID-мітках. 

Мітки містять електронну інформацію про власника і можуть бути, як актив-
ними, так і пасивними. Активні мітки  використовують локальне джерело живлення 
(акумулятор, батарею), а пасивні  живляться від електромагнітних полів. Пасивні міт-
ки зчитуються на відстані до 1 метру, активні – на відстані до 10 метрів. В системах 
RFID інформація з пристроїв зчитується за допомогою рідера і мітки не мають мож-
ливості обмінюватись між собою інформацією, тому технологія RFID застосовуються 
у випадках, коли потрібен оперативний і точний контроль, відстеження та облік чис-
ленних переміщень різних об’єктів. Радіочастотні засоби ідентифікації застосовують-

http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2007/30.html
http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/48.html
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ся в основному для обліку одиниць товару в комерції, контролю переміщення та кон-
тролю безпеки. А саме – електронний контроль за доступом та переміщеннями пер-
соналу на території підприємств, управління виробництвом, товарними і митними 
складами. 

У той же час технологія DSRC працює лише на основі активних пристроїв 
ідентифікації об’єктів, так як бортові пристрої постійно обмінюються між собою інфо-
рмацією. Всі пристрої DSRC з періодичністю 100 мс посилають в ефір короткі пові-
домлення  і приймають такі ж від інших бортових пристроїв (OBU – On Board Unit) і 
дорожніх пристроїв (RSU – Roadside Unit). OBU постійно надсилають в ефір повідом-
лення, що містять дані про їх координати, швидкість і прискорення, в той же час вони 
приймають аналогічні повідомлення від інших OBU та RSU. Шляхом порівняння 
отриманих параметрів інших транспортних засобів та власних значень швидкості та 
координат, OBU вираховує траєкторію руху транспортного засобу і вірогідність його 
зіткнення з іншими учасниками дорожнього руху. Про це OBU повідомляє водія, а у 
випадку наближення цієї вірогідності до критичного порогу – активує екстрене галь-
мування. RSU, що стоїть на перехресті, може, наприклад, інформувати  транспорт-
ний засіб про режим роботи світлофора і оптимальної швидкості руху для проїзду 
перехрестя без зупинки. RSU, що встановлене вздовж дороги, здатне повідомити 
OBU про рекомендовану безпечну швидкість проїзду небезпечної ділянки. 

Технологія DSRC створена спеціально для цілей безпроводової передачі даних в 
інтелектуальних транспортних мережах. Технологія підтримує весь спектр необхідних 
сервісів по управлінню, контролю та забезпеченню безпеки дорожнього руху. 

водІй в автомобілі В попереджений про 
гальмування автомобіля А, не дивлячись 

на обмежений огляд

Автомобіль А передає інформацію про 
гальмування всім транспортним засобам, 

що рухаються за ним
Збільшення радіусу аварійного стоп-сигналу за допомогою повідомлень безпеки

Послідовне попередження про зіткнення з використанням звичайних повідомлень безпеки 

Автомобіль А, що повільно 
рухається, повідомляє про 

свою присутність

водІй автомобілю С попереджений про 
автомобіль А, який повільно рухається

Автомобіль В, який швидко 
рухається, переганяє автомобіль А 

в швидкому маневрі

 
 

Рисунок 1 – Приклад обміну інформацією між автомобілями 
на основі технології DSRC 

 
Для забезпечення роботи технологій DSRC та RFID не потрібно ні контакту зі 

зчитувачем, ні прямої видимості зчитувача, на відміну від систем з використанням 
штрих-кодування, магнітних і smart-карт. Надійна робота гарантована при роботі в 
агресивних середовищах і несприятливих кліматичних умовах. 

 
Перелік посилань: 
1. Klaus Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in 

Contactless Smart Cards and Identification. Second Edition // Components of an RFID 
System.– Pp. 7-9. 

2. Системы оплаты проезда на основе DSRC снаружи и внутри [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/240047/. 

 
Науковий керівник к. т. н., доцент Макаренко В. В. 
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ТЕХНОЛОГІЯ DSRC ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

 
Павлюченко В. А. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Аварії та катастрофи на високошвидкісних автомагістралях – одна з найбільш 

серйозних проблем, що стоїть перед світовим суспільством сьогодні, так як це 
пов’язано з великою кількістю смертей під час аварій та фінансовими втратами, що 
викликані цими аваріями. Згідно з даними міністерства транспорту США, щорічно 
близько 165 мільярдів доларів втрачаються в аваріях на автомагістралях. Ще приб-
лизно 50 мільярдів доларів втрачаються людьми в даремно втраченому часі на пе-
реповнених автомагістралях. Технології, такі як DSRC можуть вирішити проблеми з 
якими ми зіштовхуємось на транспортній мережі міста. 

Під терміном DSRC (Dedicated Short Range Communications) розуміють спеціаль-
ний безпроводовий зв’язок на малій відстані. Основне призначення цієї технології: 

• контроль дорожнього руху; 
• автоматизація процесу стягування сплати за проїзд на спеціальних до-

рогах; 
• надання оперативної інформації щодо  щільності та швидкості транспор-

тних потоків міста; 
• оптимізація маршрутів міського транспорту. 
 

Дорожня інфраструктура 

Центр 
моніторінгу 

та ЦОД

Маршрути руху 
транспорту

Магістральна мережа

БС радіодоступу Ядро мережі

Умовні 
:позначення

- Бортовий пристрій OBU

-  дорожній пристрій RSU

- радіолінія DSRC

 
 

Рисунок 1 – Схема організації транспортної мережі на основі технології DSRC 
 
Технологія DSRC підтримує відомі протоколи мережевого та транспортного 

рівнів IPv6, протокол дейтаграм UDP та протокол управління передачі даних (TCP), 
протоколи рівня додатків. В системі DSRC управління трафіком на мережевому та 
транспортному рівнях відбувається за допомогою протоколу WSMP (WAVE short 
message protocol), який забезпечує малий час затримки при передачі повідомлення. 
Протокол WSMP дозволяє вибирати номер каналу, потужність та швидкість передачі 
для кожного додатку більш високого рівня окремо, для чого використовується іден-
тифікатор PSID (provider service identifier). 

Стандарт 802.11p описує технологію DSRC під яку виділено діапазон частот від 
5,850 до 5,925 ГГц. У виділеній смузі формується сім каналів шириною 10 МГц. В якості 
захисної зони залишають вільною смугу 5 МГц в нижній частині діапазону. Ділення на ка-
нали необхідне для забезпечення одночасної взаємодії декількох транспортних засобів. 

Технологія DSRC забезпечує: 
• дуже швидке (менш ніж 0.25 секунд) з’єднання; 
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• передачу даних зі швидкістю до 27 Мбіт/с на відстань до 1.5 км; 
• стійку роботу при швидкості руху транспорту до 250 км/год. 
За допомогою технології DSRC можна здійснювати контроль над дорожнім 

рухом та отримувати оперативну інформацію про його стан. Це дає змогу підвищити 
безпеку та ритмічність руху транспортної мережі міста. 

 
Перелік посилань: 
1. Системы оплаты проезда на основе DSRC снаружи и внутри [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/240047/. 
2. Стандарты, протоколы и технологии связи, используемые для подключе-

ния устройств Интернета Вещей (IoT). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.crn.ru/news/detail.php. 
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КОГНІТИВНЕ РАДІО ТА ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ 

 
Пашков С. І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Невпинний розвиток телекомунікаційних систем, таких як: системи 

стільникового і супутникового радіозв’язку, т. н. локальні безпроводові мережі і 
Інтернет за технологією Wi-Fi і Wi-MAX, виявило серйозну проблему. Майже весь 
частотний діапазон до теперішнього часу розподілений і ліцензований. До того ж, 
сучасні пристрої безпроводових технологій заважають один одному працювати, 
створюючи завади і конкуруючи за смуги пропускання, і при цьому, як показали 
дослідження Федеральної комісії зв’язку США «спектр, як дорогоцінний природний 
ресурс, використовується недостатньо ефективно» [1]. 

Підвищити ефективність використання спектра дає змогу механізм 
динамічного управління спектром, згідно з яким вторинним, не закріпленим за 
даними частотним діапазоном,  користувачам надано можливість використовувати 
діапазони первинних користувачів на час, коли  цей діапазон не використовує 
первинний користувач. 

Механізм динамічного управління спектром складний, і може застосовуватися 
тільки в інтелектуальних радіосистемах. Особливістю таких систем є здатність 
отримувати і аналізувати інформацію з навколишнього середовища, передбачати 
зміни каналу зв’язку і оптимальним чином підлаштовувати свої внутрішні параметри 
стану, адаптуючись до змін цього середовища, або електромагнітної обстановки 
(ЕМО). Для опису таких інтелектуальних радіосистем вченим Дж. Мітолой [2, 3] 
запропоновано термін - когнітивне радіо (Cognitive Radio, CR). 

Дж. Мітола є одним з піонерів цієї технології, яка надає користувачам 
стільникових телефонів і інших двосторонніх радіопристроїв можливість 
використовувати один пристрій для підтримки сеансів зв’язку на низці частот. В 
інтерв’ю з головним редактором видання CTO Media [4], Д. Мітола пояснив що, 
когнітивне радіо – це, по суті, обчислювальна пристрою. В технології когнітивного 
радіо закладена інформація про власні інтелектуальні можливості технології, а також 

https://habrahabr.ru/post/240047/
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про спектр дій, які може виконувати користувач. Основою когнітивного радіо є 
система радіозв’язку з програмованими параметрами (SDR). Воно в змозі 
відслідковувати особливості апаратури для того, щоб програмуватися по смузі частот 
або за режимом використання. Когнітивне радіо знає, що йому слід робити на основі 
«накопиченого досвіду». Наприклад, під час руху автомобіля, когнітивне радіо 
оцінює, як поширюється радіосигнал, його інтенсивність, якість в різних смугах 
частот. Воно створює внутрішню базу даних, в якій зберігаються відомості про те, що 
воно може робити, коли і де. 

Використання технології когнітивного радіо передбачає підвищення 
функціональності окремих кінцевих радіопристроїв і їх конвергенцію – для прийому 
відео- і аудіосигналів радіомовної служби, сигналів рухомої служби буде вимагатися 
тільки один пристрій [5]. 

Властивість когнітивності (або здатність до пізнання і самонавчання) 
передбачає здатність радіосистеми вирішувати такі завдання: 

1) оцінка, так званої, шумовий температури радіосередовища, виявлення не 
використовуються на даний момент часу смуг радіочастот; 

2) аналіз параметрів радіоканалу, оцінка канальної інформації, передбачення 
стану радіоканалу; 

3) контроль випромінюваної потужності і динамічне управління спектром. 
Можна зробити висновок, що когнітивна радіосистема використовує 

технології, які надають системі можливість отримувати знання про своє середовище, 
встановлені правила та її внутрішній стан, а також використовувати спектр частот 
більш ефективно ніж зараз. 
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ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ 
МЕРЕЖЕВИХ ПРОТИЗАВАДОВИХ ФІЛЬТРІВ 

 
Рівасовський М. О., Тітков Д. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 

За сучасних умов стрімкого розвитку радіоелектронних засобів, розширення 
їх функцій з одночасним зростанням чутливості загострюють проблему забезпечення 
електромагнітної сумісності (ЕМС) [1-5]. 
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Середовищем поширення електромагнітних завад є навколишне середовище 
(явища індукції у ближній зоні та випромінення – у дальній) та проводове середо-
вище (силові та сигнальні кабелі, шасі, проводи уземлення тощо). Це – кондук-
тивний шлях поширення, й відповідно кондуктивні завади: симетричні (між 
прямим та зворотнім – в різних напрямах – differential mode у провідниках) та не-
симетричні (між прямим та зворотнім – в одному напрямі – common mode провідни-
ках і землею. 

Найбільш поширеним та ефективним засобом захисту від кондуктивних за-
вад є мережеві протизавадові фільтри (МПЗФ). 

Для апаратури з конфіденціальній інформацією фільтр також має запобігати 
несанкціонованому доступу через лінії енергозабезпечення. Їх називатимемо: мере-
жеві протизавадові захисні фільтри (МПЗЗФ). 

Проектування та промисловий випуск фільтрів є сферою діяльності багатьох 
світових фірм, які постачають на світовий ринок орієнтовно десятки тисяч типів про-
тизавадових конденсаторів та фільтрів. Деякі з них – Schaffner,Tusonix, MTK 
electronics, Murata Electronic, Spectrum Control, Epcos, Сorcom тощо. 

В Україні протизавадові фільтри – сфера діяльності Центра ЕМС НТУУ «КПІ», 
фірм ЕМСБІ, «Мережеві технології» та ін. 

Вимоги до технічних параметрів фільтрів наведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Основні технічні вимоги до фільтрів 
№  Найменування параметра Значення параметра 
1 Робоча напруга електричної мережі Uм, В 220/380 (230/400) 
2 Робоча частота електричної мережі, Гц 50 (60), 400 
3 Смуга захисту, МГц         0, 01 – 1000 (18000) 
4 Падіння напруги на компонентах фільтру        не більше 2 % від Uм 
5 Сила струму навантаженого кола, А        Десятки-сотні 
6 Відношення частоти зрізу до власної резонансної 

частоти фільтру, дБ         
не більше 2 
(не більше 6) 

7 Амплітуда викиду напруги за умов вмикання та ви-
микання кола навантаження, В        

не більше 0,1 Uм 

8 Нелінійні спотворення, що фільтр можуть бути   вне-
сти до електричної мережі, %        

не більше 0,5 

9 Максимальна температура корпусу фільтру за умов 
номінальної сили струму Iн і температурі навколиш-
нього середовища 25 °С        

не більше 60 

10 Максимальне значення акустичного шуму, дБа        не більше 40 
11 Напрацювання на відмову за умов довірчої вірогід-

ності 0,8, год        
 
10000 

12 Термін служби фільтру, років         не менше 10 
13 Час відновлення, хв       не більше 60 

 
Незважаючи на відносну нескладність схемотехніки протизавадових захисних 

фільтрів – їх безперервно вдосконалюють на підставі результатів досліджень, засто-
суванні новітніх матеріалів і технологій. Тому за великій кількості параметрів й доволі 
високої ціни актуальним є завдання на основі бази даних фільтрів розробити програ-
мні засоби задля допомоги розробникам радіоелектронної апаратури оптимально 
обрати фільтр за заданою цільовою функцією (заданими критеріями). 
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Щоб оцінити доцільність того чи іншого методу дослідження електромагнітних 

полів потрібно приймати до уваги безліч чинників. Звичайно, деякі з них виходять за 
рамки простого порівняння алгоритмів і можуть містити інші показники, що визнача-
ють ефективність процесу проектування[1]. Тому зосередимо увагу на деяких факто-
рах, які потрібно враховувати під час вибору  методу моделювання (MoM, FEM або 
FDTD), який найкращим чином відповідає конкретним задачам/вхідним даним [2]. 

По-перше, треба вирішити, чи можна вважати геометрію «планарною» за 
своєю природою або ж вона «об’ємна». Для «планарних» структур найкращим є ме-
тод MoM, і тому саме його рекомендують застосовувати для аналізу друкованих 
плат, пасивних елементів, сполук ІС і планарних антен. Для «об’ємних» структур, та-
ких як перехідні з’єднання (коаксіальна лінія, коаксіальна лінія-хвилевід і т.д.), 
роз’єми, корпуси, об’ємні резонатори, хвилеводи або об’ємні антени, більш доцільні 
методи FEM або FDTD [3]. 

Інший важливий фактор, який потрібно враховувати, – тип частотної характе-
ристики досліджуваного кола. Методи MoM і FEM ефективні в у частотній області та є 
більш придатними, ніж метод FDTD, для аналізу кіл з великою добротністю. Прикла-
ди кіл, що потрапляють в цю категорію, можуть включати фільтри, об’ємні резонато-
ри, генератори і т.п. З іншого боку, метод FDTD ефективніший у часовій області, а це 
означає, що його зручно застосовувати для моделювання у часовій області на 
роз’ємах і перехідних з’єднаннях [4].  

У разі «об’ємної» геометрії потрібно також враховувати складність схеми (ро-
змір сітки і число портів). Метод FEM найбільш ефективний для моделювання схем з 
великим числом портів. Прикладами таких структур є: корпуси ІС і багатокристальні 
модулі. З іншого боку, якщо об`єкт містить лише невелике число портів, то найбільш 
ефективним за використанням пам’яті є метод FDTD. Програмні засоби, що застосо-
вують метод FDTD, містять аналіз стану антен на автомобілях і повітряних судах, а 
також дослідження характеристик антен у безпосередній близькості від тіла людини 
[5]. 
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Отже, виконано спробу показати, що із зростанням ступеня інтеграції і змен-
шенням розмірів корпусів ІС застосування замкнутих аналітичних моделей окремих 
модулів не завжди забезпечує достатню ефективність моделювання. Практичний 
підхід до розв’язку цієї проблеми полягає у застосуванні методу моделювання елект-
ромагнітних полів. Сьогодні не існує універсального методу, «на всі випадки життя», 
однак знання особливостей різних методів допоможе обрати оптимальний для дося-
гнення поставленої цілі. 
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Нечіткий підхід дає можливість керувати об’єктами з нелінійною динамікою, 

функціонуючими в умовах невизначеності за рахунок використання якісного опису 
процесу. Крім того, застосування нечіткого підходу розширює можливості адаптивних 
систем, коли відсутнє точне знання структури системи, неможливо врахувати вплив 
всіх факторів на зміну її параметрів. 

Сформульовано задачу адаптивного керування з нечіткою логікою, яка поля-
гає в забезпеченні заданого функціонування об’єкта при зміні умов його роботи (зміні 
характеристик зовнішніх впливів або параметрів об’єкта керування) шляхом цілесп-
рямованої корекції керування на основі нечіткого висновку. 

Доцільність декомпозиції структури ППС у відповідності з ієрархічним прин-
ципом і розподілом алгоритму керування на вектор координатно-параметричного ке-
рування і вектор нечіткого керування, що дозволило мінімізувати протиріччя між умо-
вами стійкості та умовами інваріантності й забезпечити режим «м’якої» адаптації. 

Декомпозиція системи дозволяє покращити показники структури за рахунок 
можливості реалізації необхідного нелінійного алгоритму керування. Це дає можли-
вість усунути режим автоколивань у нелінійній системі. 

Розроблено організацію структурно-інваріантної ППС з адаптивним нечітким 
регулятором, що реалізує нелінійну залежність сигналу адаптації від помилки за ра-
хунок використання експертної бази знань у вигляді двох рівнів, які відрізняються за 
своїм функціональним призначенням і швидкодією. При цьому нечіткий регулятор 
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може виконувати не основну, а додаткову функцію керування об’єктом, працюючи 
паралельно з основним координато-параметричним регулятором. 

Висока ефективність використання багатофункціональних інваріантних ППС 
обумовлена їхньою функціональною багатоопераційністю, інваріантністю до коорди-
нато-параметричних впливів, можливістю забезпечення структурної інваріантності, 
формування вихідного сигналу довільної форми, можливістю широкодіапазонного 
незалежного регулювання вихідних координат за умови мінімізації спотворень вихід-
ного сигналу. 

Проведено аналіз можливостей апаратурної реалізації нечітких регуляторів, 
шляхів і способів використання нечіткого керування, перспектив використання сучас-
них силових транзисторів ключових елементів ППС. Дослідження динамічних можли-
востей розроблених методів регулювання вихідних координат інваріантних ППС у 
форматі імпульсно-кодової модуляції ІКМ дозволило зробити висновок про можли-
вість практично без інерційного і незалежного їх регулювання. 

Встановлено, що оптимальним варіантом організації силового тракту СТ ін-
варіантної ППС треба вважати такий, при якому збільшення числа ключових елемен-
тів з метою одержання більш точної апроксимації сигналу, що відтворюється, приз-
водить до одночасного збільшення вихідної потужності ППС. 

Показано, що точність відтворення вихідного сигналу обумовлена не лише 
кроком шкали квантування сигналу за рівнем, але й вибором інтервалу часового ква-
нтування, при цьому встановлено залежність гармонічного спектра вихідного сигналу 
ППС від співвідношення . Показано також, що вибір співвідношення час-
тот дає змогу знизити рівень постійної та субгармонійних складових спектра до міні-
муму відсотка від амплітуди першої гармоніки сигналу. При цьому створено низку 
багатофункціональних інваріантних ППС із заданими характеристиками функціону-
вання та багаторазовою модуляцією, які орієнтовані на використання у різних авто-
номних об’єктів. 
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ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ТЕХНОЛОГІЮ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ DWDM 

 
Тітаренко П. М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Зростання потреби у збільшенні обсягів та ресурсів зв’язку, як з точки зору 

збільшення швидкості передавання інформації, так і з позиції охоплення нових геог-
рафічних регіонів, призвело до появи нових волоконно-оптичних технологій спектра-
льного (частотного) мультиплексування (ущільнення) каналів, які отримали загальну 
назву WDM- та DWDM-технологій [1]. 
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Головна перевага технології DWDM полягає у тому, що вона дозволяє подо-
лати обмеження на пропускну здатність каналу і істотно збільшити швидкість пере-
давання даних, причому з використанням вже прокладеного волоконно-оптичного 
кабелю і стандартної апаратури тимчасового мультиплексування без збільшення 
швидкості передавання по окремому каналу [2-3]. 

Для визначення продуктивності систем WDM та DWDM на основі програмного 
забезпечення OptiSystem проведено моделювання транспортної оптичної мережі. 
Основним параметром моделі обрано рівень помилок (BER – Bit Error Rate). В якості 
підсилювального обладнання відповідного моніторингу зв’язку використано моделі 
ідеальних підсилювачів EDFA з підсиленням сигналу моди на 5 дБ та на 5 дБ відпо-
відно на кожній регенераційній ділянці. Довжина волконно-оптичної транспортної ме-
режі буде змінюватись у процесі моделювання на значення 60 та 100 км. для отри-
мання показників та характеристик BER відповідно (рис.1). 

 

 
а                                         б 

 
Рис. 1. Показники BER для каналу зв’язку з довжиною 60 км (а) і 100 км (б) 

 
Відповідно до вихідних даних до моделі транспортної мережі можна зробити 

висновок, що коефіцієнт помилок BER збільшується при зростанні довжини каналу 
зв’язку. Тобто знайдено, що збільшення довжини лінії зв’язку потребує або збільшен-
ня кількості регенераційних ділянок або виникає необхідність встановлення більш 
потужних оптичних підсилювачів на передавальній стороні каналу зв’язку. 
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Глобалізація сучасного суспільства швидкими темпами зростає, в зв`язку з 

цим кількість мобільних пристроїв зв’язку та доступу до мережі також збільшується. 
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Майже у кожної людини є мобільний телефон чи планшет, які в перспективі можуть 
бути елементами когнітивної системи передавання даних. Щорічно ємність акумуля-
торів мобільних пристроїв зростає приблизно на 15% [1]. Глобальний мобільний 
трафік щорічно зростає приблизно на 57%. За прогнозами компанії Cisco [2] до 2019 
року глобальний мобільний трафік досягне 24,3 екзабайти за місяць. Способом 
розв’язку проблеми є мінімізація комунікаційних витрат, енергоспоживання, а також 
раціональне використання радіочастотного ресурсу. Технологія когнітивного радіо 
дає змогу ефективніше використовувати радіочастотний ресурс [3]. 

Управління радіочастотним спектром може бути удосконалене внаслідок мо-
жливості динамічно налаштовувати мережу за встановленими правилами викорис-
тання спектра, на основі інформації про електромагнітну обстановку в регіоні [4]. 
Впровадження когнітивного радіо також може забезпечити зменшення  витрат і тер-
мінів проведення експертизи щодо забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) 
[4, 5]. Кластерний аналіз є одним з перспективних рішень задачі енергоспоживання, 
Розроблення, моделювання та дослідження алгоритмів кластеризації в умовах реа-
льного міста є першочерговим завданням. 

Для прикладу реалізації кластиризації у когнітивнивній мережі обрано сквер 
Олени Теліги («Поляна») на території КПІ ім. Ігоря Сікорського (рис. 1), як місце в 
якому зазвичай багатолюдно. 

 

 
 

Рис. 1 Зображення скверу «Поляна» з висоти 100 м 
 
Наступним етапом кластеризації має бути розпізнавання силуету людини. 

Для того щоб виконати це завдання треба розпізнати об’єкти, ввести координатну 
площину та визначити координати кожного з об’єктів. Отримавши дані про координа-
ти кожного об’єкту, можна проводити безпосередньо процес кластеризації (рис. 2). 
Задачею кластеризації є визначення кількості та форми кластерів, що забезпечать 
умову максимальної енергоефективності мережі. Зменшення внутрішньокластерних 
відстаней мінімізує втрати у радіомережі. Для великих відстаней на відкритому прос-
торі є слушна  формула Фрііса [6,7]: 
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де:  
PR – потужність сигналу прийомної антени; 
PT – потужність сигналу передавальної антени; 
GR – коефіцієнт підсилення прийомної антени; 
GT – коефіцієнт підсилення передавальної антени; 
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V  – коефіцієнт додаткових втрат; 
λ – довжина хвилі; 
d – відстань між антенами. 
Використано ліцензійну trial версію програмного середовища Matlab для вве-

дення системи координат та визначення координат окремого об’єкту [8]. 
 

 
 

Рис. 2 Графік кластеризації системи 
 
Визначено, що кластеризація є одним з способів мінімізації комунікаційних 

витрат та енергоспоживання в когнітивних радіосистемах. Результат кластеризації 
істотно залежить від метрики оптимального критерію, вибір якого, як правило, 
суб’єктивний і визначають дослідники. 

Розроблено програму кластеризації в умовах міста за критерієм максималь-
ної енергоефективністі мережі. Для ефективного виконання якого в реальних умовах 
міста досліднику потрібна інформації про розташування та стан об’єктів. 

Отримані результати надають попередні дані для інженерів приймати обґрун-
товані рішення проектуючи когнітивні радіомережі. 

Наступним кроком у дослідженні когнітивних радіосистем є пошук та аналіз 
оптимальних моделей для мінімізації комунікаційних витрат та енергоспоживання, а 
також раціонального використання радіочастотного ресурсу в динаміці. 
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З швидким розвитком концепції інтернету речей (IoT – Internet of Things) вини-

кає проблема підключення «розумних» пристроїв до мережі інтернет для контролю 
та управління. Використання безпроводових мереж для вирішення цієї проблеми є 
найбільш доцільним, оскільки більшість таких пристроїв часто змінюють своє поло-
ження. 

При автоматизації процесів у промисловості виникає аналогічна проблема. 
Критично важливим для автоматизації процесів є надійний зв’язок, здатний забезпе-
чити високу швидкість і захищеність передавання даних, велику кількість каналів. 
Одним із методів вирішення цієї проблеми є використання незалежних локальних 
мереж LTE. 

На сьогоднішній день існує дві технології LTE, що дозволяють організовувати 
локальні (приватні) мережі LTE: MulteFire (безпроводова мережа, що працює на час-
тоті 5 ГГц) та CBRS (Citizens Broadband Radio Service – безпроводова мережа тільки 
для США, що працює на частоті 3,5 ГГц). Їх особливостями є те, що вони використо-
вують неліцензований діапазон частот. Таким чином, кожен бажаючий має можли-
вість розгорнути власну, закриту мережу LTE без необхідності в ліцензії. Варто за-
уважити, що розгортання приватної мережі можливе і в діапазоні ліцензованих час-
тот, тільки з партнерством провайдера, що має на це ліцензію [1]. 

Технологія MulteFire, завдяки використанню діапазону 5 ГГц, є універсальною 
та може використовуватися у всьому світі. Вона базується на розширеннях стандарту 
LTE - LAA (Licensed Assisted Access) та eLAA (enhanced Licensed Assisted Access). 
Передбачено три можливих архітектури розгортання мережі MulteFire: 

1. Автономна мережа MulteFire. Самостійна приватна мережа, яка включає 
в себе ядро MulteFire, що підтримує оптимізовану та зменшену мережу доступу та 
ядро LTE з усіма ключовими можливостями, у тому числі передачею голосу та даних. 
Такі мережі призначені для обслуговування внутрішніх потреб підприємств, морських 
портів, аеропортів і домашніх мереж. 

2. Мережа MulteFire з взаємодією з зовнішніми мобільними мережами. Дає 
можливість взаємодії з зовнішніми мобільними мережами, як нейтральний хост для 
обслуговування декількох мобільних операторів. Призначена в основному для обслу-
говування торгових центрів, стадіонів, місць великого скупчення людей. 

3. Мережа MulteFire, що забезпечує мобільність з зовнішніми мобільними 
мережами. Тісна інтеграція з зовнішньою мережею, коли мережа доступу MulteFire 
зв’язана з ядром зовнішньої мобільної мережі і працює як частина радіо-мережі 
мобільного оператора. Застосовується для збільшення зони покриття мобільного 
оператора [2]. 

Приватні мережі MulteFire забезпечують надійний зв’язок з низькими затрим-
ками та високою ємністю, шифруванням та захищеністю радіоканалу за стандартами 
LTE, можливістю непомітних та контрольованих хендоверів між точками доступу. Як 
стверджує альянс MulteFire, дана технологія буде розгортатися та обслуговуватися з 

https://www.mathworks.com/programs/trials/trial_request.html
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легкістю мереж Wi-Fi. А оскільки ці дві технології працюють в одному діапазоні час-
тот, то для уникнення можливих колізій, в MulteFire використовується алгоритм про-
слуховування каналу перед передачею LBT (Listen Before Talk – «слухай перед тим, 
як говорити»). В результаті перших тестів співіснування цих мереж було виявлено, 
що сусідство з мережею MulteFire навіть покращує загальну ємність Wi-Fi, у порів-
нянні з сусідством двох мереж стандарту IEEE 802.11ac [3]. 

Ще однією особливістю цієї технології є можливість підтримки роботи з SIM-
картами. У випадку їх використання, це дає змогу підвищити захищеність внутрішньої 
мережі та контролювати пристрої мобільної мережі [2].  

Перевагою саме LTE мереж для приватного використання є можливість об-
слуговування однією точкою доступу одночасно сотні абонентських пристроїв з біль-
шою дальністю зв’язку (у порівнянні з стандартом IEEE 802.11ac [3]), з можливістю 
регулювання та контролю трафіку, в залежності від потреб користувача. І чим менше 
трафіку передається кожним пристроєм (а у випадку інтернету речей трафік користу-
вача є досить низький), тим більше цих пристроїв можливо обслуговувати однією то-
чкою доступу [2]. 
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ЗАХИСТ ЛОКАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 
 

Худякова К. Ю. 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 

 
Пріоритетним завданням для будь-яких установ, які займаються обслугову-

ванням населення і які мають розгалужену телекомунікаційну обчислювальну кому-
товану мережу є захист інформації, у тому числі особових даних клієнтів цих установ. 
з точку зору безпеки даних в мережі є нагальним питання запобігання підключення 
чужих пристроїв. Так, перед введенням комутатора в експлуатацію у складі комуто-
ваної мережі необхідно перш за все забезпечити безпеку всіх портів (інтерфейсів) 
комутатора. Одним з способів захисту портів комутатора, який підключено до лока-
льної мережі установи є використання функції безпеки портів пристрою (функція Port 
Security). Ця функція обмежує кількість допустимих МАС-адрес на один порт, а також 
дозволяє надати їм доступ для МАС-адрес санкціонованих пристроїв і забороняє до-
ступ для інших МАС-адрес. Якщо порт налаштований як захищений і досягнуто мак-
симальну кількість МАС-адрес, будь-які додаткові спроби підключення з невідомих 
адрес призведуть до порушення безпеки. 

Для прикладу в рамках дослідження наведемо фрагмент комутованої мережі 
банку (рис.1) і через інструменти середовища програми Cisco Packet Tracer. Отже, 
фрагмент мережі буде складатись з 4 комутаторів та серверу, де розміщені облікові 
дані користувачів банківської установи. До комутаторів підключено 6 робочих станцій, 

https://www.multefire.org/wp-content/uploads/2016/10/MulteFire_Radio-Link.pdf
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і з них працівники установи мають доступ даних клієнтів банків. На основі цієї схеми у 
ситуації, коли безпека порушена і до порту звертається адрес більше, ніж прописано 
через функцію port security використовують один з трьох режимів захисту: Protect, 
Restict, Shutdown. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент комутованої мережі 
 
Знайдено, що зокрема у динамічно змінної мережевої інфраструктури реко-

мендується обмежуватися одним MAC-адресом для порту комутатора і використову-
вати режим protect. 
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СПОСОБИ ПОБУДОВИ БАГАТОКАНАЛЬНИХ АУДІО СИСТЕМ 
НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 
Ярош А. В. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
 
Для досягнення високої якості відтворення звуку при озвученні великих відк-

ритих (стадіони, площі і т.д.) та закритих (концертні зали, театри, конференц-зали) 
майданчиків необхідно забезпечити рівномірність гучності у будь-якій точці та високу 
розбірливість людської мови. 

Нерівномірність звукового тиску в різних точках може зумовити невірність 
сприйняття звукового фрагменту слухачами через занадто високий чи низький рівень 



90 
 

сигналу. Накладання акустичних коливань теж може вносити негативний для розбір-
ливості мови ефект. Для визначення розбірливості використовується так званий ін-
декс передачі мови STI (Speech Transmission Index), який змінюється від 0 до 1. При 
0 розрізнити мову неможливо, а 1 відповідає відмінній розбірливості. 

Для вирішення проблеми рівномірності нині використовуються розподілені 
системи звуковідтворення з великою кількістю малопотужних гучномовців. Проте у 
розподілених акустичних системах наявне накладання звукових полів сусідніх гучно-
мовців. Для зменшення впливу цього явища на якість відтворення звуку необхідно 
вносити затримку в сигнали, що випромінюються різними групами гучномовців. 

Дослідження акустичних моделей приміщень за допомогою програмного се-
редовища Enhanced Acoustic Simulator for Engineers (EASE 4.3) показує, що при вір-
ному встановленні затримок в розподіленій системі звуковідтворення можна отрима-
ти виграш у розбірливості мови STI від 0,1 до 0,3, тобто до 30% [1]. Таким чином мо-
жна значно підвищити якість звучання простим внесенням затримок. 

Постійний розвиток та здешевлення технологій цифрових мереж та облад-
нання для них робить доцільним використання даних технологій для побудови бага-
токанальних акустичних систем. 

Найбільш просте рішення для таких систем пропонує компанія Analog 
Devices, використовуючи нову технологію передачі даних і шину для її реалізації, яка 
отримала назву A2B (Automotive Audio Bus) [2]. Орієнтовна схема для реалізації ба-
гатоканальної системи звуковідтворення наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура схема багатоканальної системи звуковідтворення 
на основі технології А2В 

 
Шина A2B забезпечує пропускну здатність до 50 Мбіт/с по неекранованій ви-

тій парі на відстані до 15 м між сусідніми пристроями. Управління всіма пристроями, 
підключеними до шини, здійснюється по шині I2C або по I2S. Окрім того, головний 
прийомо-передавач вносить запрограмовану користувачем затримку в кожний канал, 
що і дозволяє досягти потрібного результату. 

Передача даних здійснюється шляхом мультиплексування (передачі даних з 
часовим поділом каналів). Одночасно з передачею даних забезпечується двосторон-
ня синхронізація даних, часу, сигналів управління і напруги живлення по одиночній 
або подвійний витій парі. 
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PECULIARITIES AND PROSPECTS OF SOLITON LINES OF COMMUNICATION 
 

Danso J.O. 
Igor Sikorsky KPI, Department of Audio Engineering and Information Registration 

 
The development of modern telecommunication networks consistently moving 

towards increasing their information capacity, defined by the product of the velocity on the 
transmission distance information. 

Constantly increasing demand for increased data rate leads to the emergence and 
formation of new fibre-optic technologies to transmit signals over long distances at high 
speed. Using the method of time multiplexing due to technological limitations is not a 
universal solution to increase the capacity of backbone fibre–optic transmission systems 
(FOTS) [1,2]. Finding ways to overcome these limitations comes from two lines. The first is 
using the technology of spectral separation of optical channels, the second – with a 
practical embodiment of the idea of further increasing the transmission speed in the optical 
channel through the use of soliton pulses [2]. An alternative method based on the use of 
soliton transmission mode, is in the process of theoretical and experimental research 
conducted to develop a soliton playback. 

Optical soliton – is impulse, which is a bell–shaped solitary wave formed in the 
optical fiber in the presence of certain nonlinear dependence of the refractive index of the 
intensity of the coherent radiation source. In this case, the refractive index should increase 
with increasing intensity[2,3]. Then the high – frequency components of the pulse as it 
shifted to its tail, and low–frequency components – to his head than is suppressed by the 
action of chromatic and polarization dispersion[4]. Such a pulse can maintain the shape 
and width throughout the length of the fiber line. 

Origin of the name of the optical pulse: SOLITARI – solitary wave, SOLITON – 
particle[4]. The first concept of soliton formulated the famous English physicist, 
mathematician, fluid mechanics, John Scott Russell (1808 – 1882), which is the first time 
in 1834, drew attention to a particular concern in the channels by which to transport the 
coal barges. Model of optical soliton was proposed in 1971 by Russian scientists V. 
Zakharov and AB Shabat. The propagation of light in a nonlinear medium described by the 
nonlinear Schrödinger equation.  

Much experimentation has been done using solitons in fiber optics applications. 
Solitons inherent stability make long–distance transmission possible without the use of 
repeaters, and could potentially double transmission capacity as well[5]. 
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MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS MATHEMATICAL MODELS FOR 
DETERMINATION OF FUNCTIONING HIGH-QUALITY ZONES 

 
Oyouwe Djinkou Lesty Tayane 

Igor Sikorsky KPI, Department of Audio Engineering and Information Registration 
 
Wireless communications, and in particular mobile phone systems, have rapidly 

pervaded everyday life. This success has triggered considerable technological advances 
as well as the investigation of mathematical models and optimization algorithms to support 
planning and management decisions. The main contribution of optimization in this field is 
to improve the way the scarce resources (e.g., transmission band, antennas) are used, 
and to enhance the service quality (e.g., bandwidth, transmission delay). 

In this work, we summarize the most significant optimization problems arising in 
planning a cellular network, we describe the related mathematical models and mention 
some of the computational approaches that have been devised to tackle them. After re-
calling the main technological features and the most relevant telecommunication aspects, 
we focus on new generation cellular systems. 

From third to fourth generation systems new multimedia and high speed data ser-
vices have been introduced. These systems, as UMTS (Holma and Toskala, 2000) and 
CDMA2000 (Karim et al., 2002), are based on W-CDMA (Wideband Code Division Multiple 
Access) and prior to transmission, signals are spread over a wide band by using special 
codes. Spreading codes used for signals transmitted by the same station (e.g., a BS- Base 
Station in the downlink) are mutually orthogonal, while those used for signals emitted by 
different stations (base or mobile) can be considered as pseudo-random. In an ideal envi-
ronment, the de-spreading process performed at the receiving end can completely avoid 
the interference of orthogonal signals and reduce that of the others by the spreading factor 
(SF), which is the ratio between the spread signal rate and the user rate. In wireless envi-
ronments, due to multipath propagation, the interference among orthogonal signals cannot 
be completely avoided and the Signal-to-Interference Ratio (SIR) is given by: 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝛼𝛼𝑃𝑃𝑊𝑊𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝜂𝜂
, 

 
where Prec is the received power of the signal, Pin is the total interference due to 

the signals transmitted by the same BS (intra-cell interference), Pout that due to signals of 
the other BSs (inter-cell interference), α is the orthogonality loss factor (0 ≤ α ≤ 1), and the 
𝜂𝜂′ the thermal noise power. In the uplink case, no orthogonality must be accounted for and 
α= 1, while in the downlink usually α « 1. 

The SIR level of each connection depends on the received powers of the relevant 
signal and of the interfering signals. These, in turn, depend on the emitted powers and the 
attenuation of the radio links between the sources and destinations. A power control (PC) 
mechanism is in charge of dynamically adjusting the emitted power according to the prop-
agation conditions so as to reduce interference and guarantee quality. 
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