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У роботові розглянуті найбільш перспективні напрями Інтернет
комунікацій, до яких відносяться телекомунікаційні сервіси нового покоління.
К телекомунікаційним сервісам нового покоління відносяться веб-комунікації,
які для спілкування через Інтернет використовують тільки браузери і контактні
сервери, що підтримують технологію WebRTC і специфікацію HTML5. В
роботі виконано огляд і аналіз сучасних інтерактивних комунікаційних
додатків та різних платформ WebRTC [1-4].
Метою цієї роботи є розробка комунікаційного додатку (Web Video Chat)
для веб-вузлів мережі Інтернет, що працюватиме у браузері без установки
плагінів і додаткового програмного забезпечення на пристроях користувачів.
На підставі аналізу обґрунтована технологія, конфігурація і мова
програмування Web комунікаційного додатка Для інтеграції вебкомунікаційного додатку у веб-вузли був застосований хмарний сервіс PubNub.
PubNub – це глобальна мережа потокової передачі даних для різних додатків:
IoT, Mobile и Web. PubNub надає SDKs для різних мов програмування для
створення крос-платформних комунікаційних додатків та взаємодії їх з PubNub.
Клієнтська частина WEB комунікаційного додатку розроблено на HTML,
CSS і JavaScript. До Web комунікаційного додатку були підключені три
бібліотеки: JQuery, PubNub JavaScript SDK і PubNub WebRTC SDK. Web Video
Chat було інтегровано у веб-сайт, реалізований на мові програмування PHP.
Створений Web комунікаційний додаток на основі хмарних сервісів
PubNub можна інтегрувати у веб-сайти і виконувати аудіо і відео дзвінки
безпосередньо з цих веб-сайтів за допомогою браузерів.
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