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Виконаний огляд і аналіз сучасних Web комунікації в режимі
реального часу [1-4]. Обґрунтована технологія, конфігурація і мова
програмування WEB комунікаційного сервісу для додатка, створеного
на Ruby. OpenTok є провідною платформою WebRTC. Технологія
WebRTC з використанням HTML5, CSS3 і WebSocket дозволяє
реалізувати комунікації за допомогою браузерів, без встановлення у
них додаткових програм. WebRTC обеспечивает безопасное
зашифрованное соединение браузеров по одноранговой схеме. TokBox
надає SDK для таких мов програмування як Java, Php, Python, Ruby,
Node.js .NET для взаємодії з платформою OpenTok.
В роботі розроблено алгоритм взаємодії компонентів сервісу.
Програмний код клієнтской частини WEB комунікаційного сервісу
розроблено на HTML, CSS і JavaScript. Клієнтський додаток взаємодіє
з браузерами через API WebRTC. Браузери обмінюються
мультимедійними даними по безпечному протоколу передачі даних
SRTP, який працює поверх UDP, а довільні дані по протоколу DTLS.
Для розробки серверної частини WEB комунікаційного сервісу
було обрано фреймворк Ruby on Rails. Для реалізації комунікації в
реальному часі на серверній частині застосовується SDK який надає
сервіс TokBox. Таким чином, програмний код серверної частини
розроблено на мові Ruby з використанням фреймворку Ruby on
Rails 4.2.
Розроблений і апробований WEB комунікаційний сервіс для вебдодатку на Ruby відповідає заданим вимогам.
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