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У наш час, особливо коли настає жорсткий карантин, досить важко бу-
ває зв'язатися з людьми. Ще вчора можна було просто прийти куди потрібно і 
до кого потрібно, а сьогодні, для безпеки, все переходить у віддалений фор-
мат спілкування. Для таких цілей можливо використовувати спеціальне про-
грамне забезпечення. Хорошим прикладом, з який мабуть ознайомлений ко-
жен студент та викладач, є Skype або Zoom. Для того щоб наприклад провес-
ти лекцію – сучасний лектор повинен мати можливість за допомогою ком-
п'ютера швидко і зручно створити віртуальну кімнату для лекції. Об’єктом 
дослідження є процес функціонування клієнт-серверного дода-тка для кому-
нікації. 

Метою доповіді є аналіз процесу створення додатку для комунікації че-
рез який можливо зв’язатися з будь яким користувачем за допомогою інтер-
нету та зручно з ним спілкуватись. Для цього було спочатку розроблено до-
менну модель, а потім по ній проведено розроблення додатку.  

Основною мовою розробки бекенду було обрано мову Java з фреймвор-
ком Spring Framework [1], а мовою фронтенду – JavaScript [2]. Основною біб-
ліотекою розробки стала Kurento – безкоштовний WebRTC медіасервер з від-
критим вихідним кодом [3]. Для більшої оптимізації розробки та роботи до-
датку було також вибрано дві різних бази даних: MongoDB – для текстових 
повідомлень [4] та PostgreSQL для інформації по користувачах [5]. В доповіді 
наводяться результати розробки реально працюючого додатку для комуніка-
ції. Метою подальшого дослідження є розробка та удосконалення алгоритмів 
зв’язку з клієнта та сервера за допомогою вдосконалення Rest-API. 
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