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РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ДОДАТКУ 
ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Лоленко А. А., Подорожняк А. О. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

В наш час, а особливо з появою і швидким поширенням вірусу COVID-
19, все частіше виникає потреба у комунікації віддалено. Гігантські корпо-
рації, такі як Microsoft, Google, Facebook тощо, створюють свої додатки для 
віддаленої комунікації, іноді платні, а іноді ні. Головними недоліками бі-
льшості їх розробок є занадто складний інтерфейс та правила їх викорис-
тання. Проаналізувавши ринок цих додатків, було зроблено спробу зробити 
свій унікальний, запозичивши кращі ідеї у таких програм як Zoom, або 
Discord, та переклавши їх на свій лад. 

Метою доповіді є спроба створення додатка для комунікації людей за 
допомогою лише браузеру. Доменна модель розробленого додатка, схожа 
на суміш Discord та Zoom. Це клієнт-серверний додаток, основною метою 
якого є з'єднання клієнтів між собою для текстового і аудіо-відео зв'язку. 
Основною властивістю у ньому є можливість організації так званого "Кана-
лу", в якому можна створювати окремі текстові або аудіо-відео "Кімнати", 
через які вже можливо забезпечити спілкування.  

Як основну мову розробки програми було обрано Java [1]. Так само 
був використаний популярний в наш час фреймворк Spring [2] і бібліотека 
Kurento [3]. Spring Framework (або коротко Spring) – це універсальний 
фреймворк з відкритим вихідним кодом для Java-платформи. 

Kurento – це безкоштовний WebRTC медіасервер з відкритим вихідним 
кодом. Він розподіляє медіапотоки між користувачами, транскодує відео, 
робить запис. Для клієнтів (браузерів) було обрану мову програмування 
JavaScript, через її широке поширення і сумісність з бібліотекою Kurento. 

Метою подальшого дослідження є розробка та удосконалення алгори-
тмів зв'язку клієнтів та клієнтського інтерфейсу для поліпшення якості зву-
ку та відео, а також створення більш ергономічного зовнішнього вигляду 
сайту. 
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