
Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія

При  цьому,  коли  враховуєтсья  відсоток  доставлених  у  спринті  задач,  не
враховується чи була частина з них замінена по ходу спринта, а лише об’єм роботи, який
було виконано за дану ітерацію.

Це  не  дуже  зручний  показник  для  визначення  ефективності  команди,  але  він
показує чи виникали у команди певні труднощі, якщо в кінці спринта не було доставлено
весь обіцяний об’єм робіт, то цей показник слугує індикатором, що є якісь фактори, які на
це  вплинули.  Далі  тім  лід,  разом  зі  скрам  майстером  команди  мають  дослідити  цю
ситуацію, щоб виявити проблеми і зробити висновки для покращення роботи команди в
майбутньому.

Реалізована система управління IT-проектами є гарним інструментом для роботи
Agile  команд,  що  працюють  з  методологією  Scram  і  безкоштовною  альтернативою
продукту  від  Atlasian  “Jiru”.  Вона  написана,  як  окремий  продукт,  що  надає  змогу
зареєструватися через email або через соціальні мережі і без труднощів одразу створювати
свої команди. Її послугами можна користуватися на безоплатній основі.

Як  висновок,  слід  визначити  наступне  -  проблема  тайм  менеджменту  особливо
актуальна в IT-проектах, тому що, в цілому, IT сфера досить молода, спеціалістів мало і
ціни  на  розробку,  як  правило,  є  досить  великі.  Успішні  IT-компанії  намагаються
використовувати  у  себе  різні  методології  розробки,  які  націлені  на  збільшення
продуктивності і підвищення якості розробки.

Нажаль, на ринку зараз немає повноцінної альтернативи продукту “Jira”, а вартість
на його використання заставляє задуматися невеликі  компанії,  чи варто витрачати такі
кошти.  Тож,  дана  система  є  чудовою  безкоштовною  альтернативою  платних  Agile
інструментів для невеликих компаній.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ ПЛАСТИКОВИХ ОПТИЧНИХ
ВОЛОКОН

Анотація. В роботі проведено аналіз основних характеристик сучасних полімерних
оптичних волокон та показана їх конкурентоспроможність у порівнянні  з  кварцовими
волокнами. Показано класифікацію полімерних волокон та вказано можливі області їх
застосування.

Сучасні телекомунікації важко представити без волоконно-оптичних ліній зв'язку
основою яких є  оптичні  волокна (ОВ).  Щороку по всьому світу  прокладаються  тисячі
кілометрів оптичних кабелів. На сьогодні оптичні волокна є символом науково-технічної
революції в сучасних засобах передавання інформації. 

Всі існуючі типи оптичних волокон по матеріалу виготовлення можна розділити на
кварцові та полімерні або пластикові ОВ (ПОВ). Найбільшого поширення набули кварцові
волокна,  в  покращенні  характеристик  яких  було  досягнуто  значний  прогрес.  Однак,
полімерні  оптичні світловоди мають ряд переваг,  які роблять їх конкурентоздатними у
порівнянні  зі  скляними  ОВ  в  деяких  областях  застосування.  Перед  усім,  це  висока
гнучкість  ПОВ.  Вони  також  є  більш  стійкими  до  впливу  динамічних  механічних
навантажень,  вібрації,  що  забезпечує  надійність  при  виготовленні  і  експлуатації
волоконно-оптичних елементів [1].

Еластичність волокон дозволяє створити ПОВ з діаметром до декількох міліметрів,
що значно спрощує їх з’єднання між собою, а також з джерелами і приймачами світлового
випромінювання. Важливою перевагою полімерних оптичних волокон є їх легкість – вони
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в три рази легші за кварцові ОВ. В умовах радіоактивного випромінювання є доведеним,
що  робота  ПОВ  є  більш  стабільною,  оскільки  в  кварцових  ОВ  відбувається  значне
зростання  коефіцієнта  загасання.  Крім  того,  полімерні  оптичні  волокна,  як  і  кварцові,
мають велику кількість переваг над металічними провідниками, які використовуються в
електричних  кабелях  зв’язку.  І,  на  кінець,  привабливим  в  ПОВ  є  низька  вартість
матеріалів, а також не великі затрати на їх виготовлення [2].

Історія розвитку полімерних оптичних волокон по тривалості, динаміці зниження
втрат в ОВ має ту ж тенденцію, що і  історія розвитку скляних світловодів.  ПОВ були
розроблені ще в 1968 році (фірма DuPont, США), але їх функціональні характеристики –
високий  рівень  втрат  і  мала  смуга  пропускання  оптичного  сигналу  були  основною
завадою для їх широкого застосування.

Найбільшого  прогресу  в  напрямку  покращення  характеристик  ПОВ  досягли
японські компанії  Mitsubishi Rayon,  Toray Industries і  Asahi Glass, їх розробки в області
матеріалів  і  технологічних  процесів  широко  використовуються  в  процесі  серійного
виготовлення таких оптичних волокон [3].

В останні роки зростає потреба в високошвидкісних системах зв’язку для домашніх
і офісних мереж з метою забезпечення швидкого доступу до Інтернет та Ethernet-систем і
передавання стисненого цифрового відеозображення на невеликі відстані (декілька сотень
метрів).  За  рахунок  створення  нових  типів  ПОВ  з  покращеними  характеристиками
з’явилась  можливість  задовольнити  таку  потребу,  передаючи  оптичний  сигнал  зі
швидкістю в декілька Гігабіт за секунду (Гбіт/с) по таким оптичним волокнам, що суттєво
розширює область їх використання і обіцяє ПОВ гарні перспективи в майбутньому.

В дійсний час полімерні оптичні волокна виготовляють з діаметрами осердя від 37
до 980 мкм і оболонкою діаметром 490 і 1000 мкм.

Крім того, ПОВ можуть бути класифіковані за профілем показника заломлення на
ступінчаті та градієнтні. Порівняння даних профілів представлено на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Профілі показників заломлення для ступінчатого та градієнтного ПОВ
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За допомогою полімерного (пластикового)  оптичного волокна можна передавати
Ethernet 10/100 Вase-Т на відстань порядку 100 м на довжинах хвиль 650, 850 і 1300 нм.
Однак, основне застосування ПОВ знаходять на довжині хвилі 650 нм.

В табл.  1  приведено  порівняння  основних  характеристик  сучасних  пластикових
оптичних волокон [4, 5].

Міжнародна
назва ПОВ

Профіль
показника

заломлення

Числова
апертура

Радіус
осердя,

мкм

Робоча
довжина

хвилі,
нм

Нормован
а частота

Кількість
мод, що

підтримуютьс
я в осерді

Standart-POF Ступінчати
й

0,5 490 650 2,368 2804369

Optimedia-POF Градієнтни
й

0,37 450 650 1,609 647592

MC37-POF Ступінчати
й

0,5 65 650 314 49348

PCS Ступінчати
й

0,37 100 850 274 37402

MC-GOF Ступінчати
й

0,5 27 650 130 8515

MC-613-POF Ступінчати
й

0,5 18,5 650 89 3997

Lucinia GI-POF Градієнтни
й

0,22 60 1200 69 1194

Gi-GOF Градієнтни
й

0,17 25 850 31 247

Основними областями застосування полімерних оптичних волокон є:
– комп’ютерні мережі і мережі зв’язку ;
– кабельні телевізійні мережі;
– в автомобілебудуванні в якості ліній для інформаційного зв’язку;
– в різного роду датчиках для вимірювання великої кількості фізичних і хімічних

параметрів різних середовищ;
– в освітлювальних системах (системи освітлювання на дорогах, світлова реклама,

декоративні освітлювальні прилади і т.д.);
– в гнучких ендоскопах медичного чи технічного призначення;
– в аерокосмічній і воєнній техніці.
Не  зважаючи  на  свою  перспективність,  в  Україні  ПОВ  не  знайшли  широкого

використання, на відміну, наприклад, від Японії, де на розробку і реалізацію проектів по
застосуванню полімерних оптичних волокон виділяється значне фінансування. В Україні
основними  галузями,  де  використовується  технологія  ПОВ,  є  медицина,
приладобудування, рекламна індустрія.

Список літератури
1. Каток В.Б. Волоконно-оптичні лінії зв’язку / Руденко І.Е., Однорог П.М. – Київ.

– 2016. – 445 с.
2. Thyagarajan K. Fiber Optic Essentials / K. Thyagarajan, A. Ghatak. – New Jersey:

John Wiley & Sons Inc, 2007. – 259 p.
3.  Иванов А.Б. Волоконная оптика,  компоненты, системы передачи,  измерения /

Иванов А.Б.  – М.: Компания Сайрус Системс, 1999. – 672 с.

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,
 науковців, аспірантів та студентів

92



Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія

4. Azadeh M. Fiber Optics Engineering / Azadeh M. – Davis: Springer Science+Business
Media, 2009. – 379 p.

5.  Agraval  G.P.  Fiber-Optic  Communications  Systems,  Third  Edition  /  
G Agraval G.P. – New York: John Wiley & Sons Inc, 2002. – 563 p.

Мальцев М. Є., Чеботарьова Д. В.
Харківський національний університет радіоелектроніки

РОЗРОБКА БІЛІНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

В  роботі  досліджувалися  тенденції  розвитку  білінгових  систем,  основні
характеристики та функціональні можливості сучасних білінгових систем та питання
проектування білінгових систем для інфокомунікаційних компаній. Розроблено систему
тарифікації  телекомунікаційних  послуг  для  підприємства,  створено  базу  даних  та
систему  управління  базами  даних,  виконано  програмну  реалізацію  білінгової  системи.
Результати  роботи  можуть  бути  застосовані  в  навчальному  процесі  або  при
проектуванні конвергентної білінгової системи інфокомунікаційної  компанії.

В  наш  час  актуальними  є  питання  розробки  та  розвитку  білінгових  систем  в
компаніях,  що  надають  інфокомунікаційні  послуги.  Це  пов’язано  з  активним
розширенням  спектру  послуг,  конвергенцією та  інтерактивністю послуг,  ускладненням
тарифів,  необхідністю  керування  процесами  в  реальному  часі,  підвищенням  вимог  до
обсягу  й  подання  інформації,  підвищенням  вимог  до  надійності  і  масштабованості,
ускладненням  процесу  перерозподілу  мережних  ресурсів  та  збільшенням  ресурсів,  які
необхідно виділяти на обслуговування та обробку заявок різних типів, що надходять до
системи. 

Для забезпечення якісної та продуктивної роботи  інфокомунікаційним компаніям
необхідно  вирішувати  задачу  організації  сучасних,  надійних,  гнучких  та  ефективних
білінгових систем та  серверів  тарифікації,  які  дозволять динамічно  реагувати на  зміни
потреб  клієнтів  та  ефективно  використовувати  і  перерозподіляти  наявні  ресурси.  Це
дозволить  операторові  не  залежати  від  розробника  в  майбутньому  та  самостійно
обслуговувати  і  модернізувати  білінгову  систему.  Саме  тому  досить  часто  білінгову
систему  розробляють  спеціально  для  конкретної  компанії,  завчасно  проаналізував  всі
потреби та індивідуальні особливості цієї компанії.

При розробці білінгової системи особливу увагу слід приділяти зберіганню даних.
Будь-яка  білінгова  система  створюється  на  основі  певної  системи  управління  базами
даних  (СУБД).  Слід  зазначити,  що  бази  даних  (БД)  відіграють  в  білінгових  системах
важливу  роль.  Білінгові  системи  постійно  працюють  з  великим  обсягом  даних,  який
зберігається  в  БД,  а  саме:  інформація  про всі  послуги і  тарифи,  всі  дані  про клієнтів,
інформація  про  спожиті  послуги,  рахунки,  оплати  послуг,  заборгованості  клієнтів  та
багато  іншої  інформації.  Білінгова  система  постійно  звертається  до  БД  з  метою
отримання, завантаження, зміни, вилучення, перевірки чи обробки інформації. 

В  даній  роботі  досліджено  особливості  побудови  білінгових  систем  для
інфокомунікаційної компанії та виконано розробку програмного забезпечення білінгової
системи та бази даних для неї. Для розробки програмного забезпечення було використано
мову  програмування  Java,  що  дозволило  пов'язати  роботу  баз  даних  і
користувальницького  інтерфейсу  та  продемонструвати  спрощений  приклад  роботи
реальних систем тарифікації для кращого розуміння у навчальних цілях.

В  якості  системи  для  управління  базами  даних  була  вибрана  одна  з
найпоширеніших систем керування базами даних -  MySQL, оскільки вона є простою у
використанні  та  безкоштовною.  Для  сворення  бази  даних  та  реалізації  MySQL  була
застосована програма Workbench 8.0 CE. В програмі створено три таблиці з необхідними
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