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Якщо описати систему з технічної сторони, то вона веб-орієнтована, щоб 
покрити максимальну кількість користувачів. Серверна частина побудована за 
допомогою .NET Framework. А на клієнтській частині застосовано frontend-
framework Angular 9. При архітектурі серверної частини .NET Framework був 
обраний не просто так. Все тому, що при розробці платформи .NET Framework 
враховувалися наступні цілі: 

 Забезпечення узгодженого об'єктно-орієнтованого середовища 
програмування для локального збереження і виконання об'єктного коду, для 
локального виконання коду, розподіленого в Інтернеті, або для віддаленого 
виконання. 

 Забезпечення середовища виконання коду, що мінімізує конфлікти при 
розгортанні програмного забезпечення та управлінні версіями. 

 Забезпечення середовища виконання коду, що гарантує безпечне 
виконання коду, включаючи код, створений невідомим або не повністю 
довіреною стороннього постачальника. 

 Забезпечення середовища виконання коду, що виключає проблеми з 
продуктивністю середовищ виконання сценаріїв або інтерпретується коду. 

 Забезпечення єдиних принципів розробки для різних типів додатків, 
таких як додатки Windows і веб-додатки. 

 Взаємодія на основі промислових стандартів, яке гарантує інтеграцію 
коду платформи .NET Framework з будь-яким іншим кодом. 

Тож, можна зробити висновок, що даний додаток дозволить створити 
систему обміну ІТ-літературою, підвищить якість знань фахівців в цілому та 
дозволить зекономити кошти, витративши їх лише на “оренду” книги. 
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ЗАХИСТ КОДОВОГО ПОТОКУ JPEG2000 ВІД ПОМИЛОК ПЕРЕДАЧІ 
ДАНИХ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ JPEG2000 ДЛЯ КОМПРЕСІЇ І 

ПЕРЕДАЧІ BIG DATA В МУЛЬТИКОПТЕРНІЙ МЕРЕЖІ 
 

Захист кодового потоку JPEG2000 від помилок передачі даних в 
безпровідних мережах виконується відповідно до стандартом JPWL.  

Два способи захисту JPWL: 
-  контрольні суми CRC-16 або CRC-32; 
-  коди Ріда-Соломона.  
Передача даних по мережі виконується пакетами. При розбіжності 

контрольної суми пакет відкидається. Найбільш поширеним видом помилок в 
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 кодовому потоці JPEG2000 є  відсутність безперервного блоку даних 
довжиною, що дорівнює довжині переданого пакета. 

Кодове слово RS(n, k) складається з двох частин розташованих в різних 
частинах кодового потоку. Першу частину складають надлишкові коди 
парності довжиною (n-k) байт. Друга частина – k інформаційних байт, що 
захищаються від спотворення. 

При втраті пакету можливі три варіанти: 
- обидві частини кодового слова втрачені – відновлення неможливе; 
- втрачено надлишкові коди парності – відновлення неможливе; 
- втрачено тільки інформаційні байти – відновлення віз можна тільки 

якщо k ≤ (n-k) / 2.  
Можливості стандарту JPEG2000: 
- кількість підтримуваних колірних компонент: 1 – 214; 
- динамічний діапазон – до 38; 
- кодовий потік передбачає можливість відновлення зображення з 

підвищенням просторового дозволу і якості; 
- підтримується завадостійке кодування, адаптоване для безпровідних 

каналів зв'язку з можливістю відновлення даних після пакетних помилок.  
Вимоги до формату і якості переданої з  БПЛА «картинки» формуються 

на рівні відкритих стандартів. Активно ведуться роботи як по забезпеченню 
передачі Big Data по широкосмуговим безпровідним каналам (до 4000 
Мбіт/сек), так і з передачі Big Data без втрат через вузькосмугові канали зв'язку 
зі швидкістю передачі даних до 16 Мбіт/с.  

Завдяки можливостям ефективного розпаралелювання алгоритмів 
обробки даних в JPEG2000, при побудові систем передачі Big Data, можна 
використовувати готові апаратні рішення, що забезпечують реалізацію окремих 
стандартів сімейства JPEG2000 на апаратному. 
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