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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 111 с., 36 рис., 1 додаток, 28 джерел.
Актуальність. Досить імовірно, що кожен день ми проходимо повз
незнайомців, які можуть стати нашими кращими друзями, діловими партнерами
або навіть супутниками життя. Що, якщо ми могли б виявити тих людей що
навколо нас, кого ми не знаємо, але, ймовірно, повинні - на основі їх цифрових
профілів? Незалежно від того, зустрічаєтеся ви наступного разу, зростаєте в
кар'єрі або щотижня граєте в теніс - ніколи не дізнаєшся, яка опортуністична
зустріч могла б стати найціннішою з коли-небудь зроблених.
Різні соціальні ресурси, такі як Facebook і Foursquare, експериментували з
даними про місцерозташування користувачів, але до сих пір технології,
використовувані для соціального пошуку, не змогли забезпечити безшовний
зв'язок як в безпосередній близькості, так і в дорозі, що призводить до
незадоволеності самих користувачів. Цей існуючий «пробіл» можна було б
подолати за допомогою технології «точка-точка», яка на відміну від радіомаяків,
не потребує додаткового обладнання, працює як всередині, так і зовні,
енергоефективна

і не з'єднує пристрої безпосередньо зі супутниками,

наприклад як GPS.
Завдяки

застосунку,

кожна

людина,

що

має

смартфон,

зможе

встановлювати нові соціальні відносити з людьми на спільному місці і в певний
час. Технологія сусідства перетворить наші смартфони в портативні маяки і
дозволить нам знаходити користувачів, залежно від того, де ми перебуваємо.
Таким чином, ми могли б найняти чи отримати роботу на ходу або знайти
ідеальний футбольний матч, просто перетинаючи шляхи один одного. За
останні кілька десятиліть ми зіткнулися з різким зрушенням в тому, як
відбувається взаємодія людей. Задача зв'язку людей на великих відстанях була
подолана поштою, телекомунікаціями і, нарешті, Інтернетом. Технологія
сусідства дозволить вирішити ще одну проблему - підключити сусідніх
користувачів в режимі реального часу і в дорозі. Ця нова концепція соціальних
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мереж може назавжди злити нашу фізичну та цифрову середу і забезпечити
повсюдне впровадження соціальних знайомств.
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Магістерська дисертація виконана у відповідності до плану кафедри
автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного
технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського” в рамках науково-дослідної теми “ Створення засобів імітаційного
моделювання

дискретно-подійних

систем”

(номер

державної

реєстрації:

0117U000923).
Мета дослідження – скорочення часу необхідного для проведення
ідентифікації особистостей в групах людей за рахунок впровадження
застосунків на особисті мобільні пристрої.
Для досягнення мети необхідно виконати наступні кроки:
 провести аналіз відомих результатів розв’язання задачі сусідства;
 виконати огляд відомих результатів з ідентифікації особистості;
 ознайомитись з проксимаційним маркетингом;
 розробити формальну постановку задачі сусідства з врахуванням
архітектури мобільних пристроїв;
 оволодіти особливостями розробки мобільних застосунків;
 опанувати сервіси, що дозволяють створювати пирінгові мережі;
 виконати аналіз отриманих результатів і доцільності розробки;
 впровадити розроблені алгоритми у вигляді програмного продукту;
 дослідити ефективність розроблених алгоритмів шляхом проведення
обчислювального експерименту та дослідженням ринку існуючих
технологій.
Об’єкт дослідження – процес ідентифікації слухачів.
Предмет дослідження – Задача ідентифікації та автентифікації слухачів
цільової аудиторії.
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Методи дослідження, застосовані в роботі, базуються на методах
інтелектуального аналізу даних.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у формулюванні та
впровадженні нового підходу до розв'язання задачі сусідства шляхом
використання

пірингової мережі, а впровадження технології сусідства для

виявлення пристроїв що знаходяться поблизу.
Публікації.
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ABSTRACT
Master dissertation: 111 pp., 36 fig., 1 app., 28 sources.
The relevance. It is likely that every day we pass by strangers who may
become our best friends, business partners or even a mate. What if we could identify
those people around us whom we do not know, but probably should - based on their
digital profile? Whether you meet next time, grows in career or play tennis every
week - never learn that opportunistic meeting could be the most valuable ever made.
Different social resources such as Facebook and Foursquare, experimenting
with data on the location of users, but so far the technology used for social search,
failed to provide a seamless connection in close proximity and in a way that causes
the most frustration users. This existing space can be overcome through technology
"point to point", which unlike beacons does not require additional hardware,
operating both inside and outside, and not energy efficient connecting devices
directly from satellites, such as GPS.
Through the application, each person with a smartphone can establish new
social relations with the common people on the spot and at certain times.
Neighborhood transform our technology in smartphones, portable beacons and allow
us to find users based on where we are. Thus, we could hire or get a job or go on to
find the perfect football game, just crossing paths one another. Over the past few
decades, we are faced with a sharp shift in the way people interact. The problem is
people

communication

over

long

distances

was

overcome

by

mail,

telecommunications and eventually the Internet. Neighborhood technology would
solve another problem - to connect nearby users in real time and on the road. This
new concept of social networks can merge all our physical and digital environment
and to ensure the widespread implementation of social acquaintances.
The conjucion with academic programs, plans, themes. Master's thesis
performed in accordance with the plan of the department of automated data
processing systems and management of the National Technical University of Ukraine
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"Kyiv Polytechnic Institute" within the research theme "Creation of simulation
modeling of the event discrete systems" (state registration number: 0117U000923).
Various social apps like Facebook and Foursquare have been experimenting
with users’ location data to connect relevant people nearby. But so far, the
technologies used for social discoveries were not able to offer seamless connectivity,
both in close vicinity and on the go, resulting in an unsatisfying user experience. This
existing ‘gap’ could be overcome with peer to peer proximity technology, which,
unlike beacons, does not require any hardware, works both in- and outdoors, doesn’t
drain the battery and connects devices directly peer to peer without relying on
satellite signals like GPS.
With peer-tp-peer proximity integrated in an app, every person carrying a
smartphone could establish new social interactions with people at a shared time and
place. Proximity would turn our smartphones into portable beacons and enable us to
discover users, no matter if indoors or out in the field. This way we would be able to
hire and get hired on-the-go or find a perfect tinder match while simply crossing each
other’s paths.
Purpose and objectives of the study. The purpose of research - to reduce the
time required for the identification of individuals in groups of people through the
introduction of applications for personal mobile devices.
To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks:
 analyze the known results of the neighborhood problem solution;
 review the known results of identification;
 read the proximity marketing;
 to develop knoware of the problem;
 master the features of mobile application development;
 master the services that enable the creation of a peering network;
 perform an analysis of the results obtained and the feasibility of
development;
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 introduce the developed algorithms in the form of a software product;
 to conduct research on the effectiveness of the algorithms by computing
experiment and to draw the conclusions.
The object of study is the process of identifying the listeners.
The subject of the research is the task of introducing proximity technology
to detect nearby devices.
The research methods used in the work are based on methods of data mining.
Scientific novelty of the results is to formulate and implement a new
approach to solving the problem of proximity by using a peer-to-peer network.
Publications. Work results are published in conference abstacts of Conference
«IComputer Science, IOT-2017» and V All-Ukrainian scientific-practical conference
"Modern trends of development of science".
IDENTIFICATION OF LISTENERS, TARGET AUDIENCE, MOBILE APP,
E-REGISTRATION,
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NETWORK,

PEER-TO-PEER,

P2P,

