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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРМІНАЛІВ ЗБОРУ ДАНИХ 
 

У статті запропоновано системний аналіз сучасних терміналів збору даних; досліджено 
техніко-економічні характеристики; розраховано коефіцієнти діапазонів за основними пара-
метрами і побудовано знакову модель у чотирьох квадрантах, що значно пришвидшує обрання 
необхідної моделі терміналу збору даних із множини існуючих. 
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Актуальність. В сучасному світі для 

розвитку підприємства будь-якої галузі необ-
хідне впровадження сучасних технологій об-
ліку та контролю руху товарів, аналізу та збе-
реження інформації. Використання терміналів 
збору даних допоможе швидко та ефективно 
вирішити питання там, де потрібно проводити 
швидкий, точний облік, контроль та обробку 
даних, при цьому людський чинник макси-
мально усувається. Розвиток інформаційних 
технологій сприяє постійній модернізації тер-
міналів збору даних, яка спрямована на по-
кращення їх технічних параметрів та розши-
рення сфери їх застосування. Проте вартість 
терміналів збору даних не завжди відповідає 
технічним параметрам. У наш час актуальним 
залишається питання універсальності викори-
стання цих пристроїв, оскільки сфера застосу-
вання кожного з них вузько направлена, а ха-
рактеристики таких пристроїв часто майже не 
відрізняються. 

Постановка задачі. Метою роботи є 
проведення системного аналізу сучасних мо-
делей терміналів збору даних, дослідження їх 
основних характеристик та побудова знакової 
моделі. 

Для досягнення поставленої мети необ-
хідно вирішити такі задачі: 

− створити перелік із основних техні-
ко-економічних параметрів сучасних терміна-
лів збору даних різних фірм-виробників; 

− обчислити коефіцієнти діапазонів за 
основними техніко-економічними показни-
ками; 

− визначити узагальнений математич-
ний опис, що пов’язує вибрані технічні пара-
метри сучасних терміналів збору даних; 

− побудувати знакову модель показни-
ків терміналів збору даних у чотирьох квад-
рантах. 

Рішення проблемної задачі. Термінал 
збору даних (ТЗД) – пристрій, призначений для 
оперативного збору інформації стосовно 
об’єкта, – являє собою мобільний міні-
комп’ютер із вбудованим лазерним або ПЗЦ 
(CCD) сканером штрих-коду, має процесор, 
пам'ять, клавіатуру (або сенсорний дисплей), 
дисплей та може працювати в автономному 
режимі. ТЗД також оснащені різноманітними 
пристроями для введення даних: функціональ-
ною клавіатурою або сенсорним дисплеєм, 
вбудованим сканером штрих-кодових або 
RFID-міток, зчитувачем магнітних карток (оп-
ціонально) та бездротовим зв’язком. У деяких 
моделях терміналів передбачена можливість 
розширення (збільшення об’єму) пам'яті [5]. 

Усі пристрої збору даних мають спеці-
альне програмне забезпечення, що дозволяє 
інтегрувати термінал збору даних у бізнес-
процеси підприємства. Одна з найбільш по-
ширених операційних систем для терміналів 
збору даних – Windows CE, що має звичний 
інтерфейс ПК [6]. 

Завдяки невеликим розмірам, вазі та 
простоті виконання мобільні термінали достат-
ньо надійні та зручні в процесі експлуатації. 
Для промислових підприємств виготовляють 
спеціальні термінали з ударостійким корпу-
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сом, що має захист від вологи та пилу. Сфери 
застосування терміналів збору даних: у торгів-
лі та складському господарстві; термінали для 
громадського використання на підприємстві; 
використання у ресторанному бізнесі; вико-
ристання на підприємстві «Нова Пошта». 

Застосування терміналу збору даних 
передбачає певний ступінь мобільності спів-
робітників. Але важливо розуміти, що буде 
необхідно в кожному конкретному випадку: 
якщо робота здійснюватиметься на території 
підприємства і там є покриття бездротової 
мережі, то досить терміналу з Wi-Fi-модулем. 
Якщо це буде робота на виїзді, наприклад, 

мобільний менеджер або виїзна інвентариза-
ція, то можливі два варіанти – off-line і on-
line. У першому випадку термінал можна ви-
бирати тільки з BT або USB – всі дані виван-
тажуються після приїзду до офісу. У другому 
випадку необхідний ТСД з GSM-і/або CDMA-
модулем – можна організувати постійний об-
мін даними між терміналом і центральною 
базою даних [7]. 

Для проведення досліджень обрані мо-
делі ТЗД різних фірм виробників: Proton, 
Honeywell Dolphin, CipherLab, Motorola. Ос-
новні техніко-економічні показники терміна-
лів представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Основні техніко-економічні показники фірм-виробників терміналів збору даних 

Фірми Proton Honeywell Dolphin CipherLab Motorola 

Параметри 
Тип 1100 8100 6500 6000 CPT-

8230 CP55 MC3190-
RL3S04E0A 

MC2180-
AS01E0A

Темпера-
тура, K 253…323 263…323 263…323 263…323 263…328 253…323 263…323 253…323 

Частота, 
MHz 806 624 624 416 60 1000 624 620 

Ціна, грн. 26994 22635 35397 31500 20310 32136 37154 25 865 
RAM, MB 256 128 128 256 8 512 256 128 
ROM, MB 256 128 256 512 8 4096 1024 256 
Вага, г 360 275 380 200 150 400 340 236 
АКБ, mAH 4400 2200 4200 1540 1200 3300 4800 2400 
 

Отже, в терміналах збору даних є дуже 
багато параметрів, за якими складно вибрати 
найкращу модель. Для цього розраховані кое-
фіцієнти діапазонів за основними параметра-

ми (табл. 2) [1–3] та побудована образно-
знакова модель (рис. 1), яка значно полегшує 
сприйняття і здійснення вибору ТЗД. 
 

Таблиця 2 
Коефіцієнти діапазонів за основними параметрами 

Фірми Proton Honeywel 
Dolphin CipherLab Motorola 

 
Тип 

 
Критерії 

1100 8100 6500 6000 CPT-
8230 CP55 MC3190-

RL3S04E0A 
MC2180-
AS01E0A 

Kθ 0,22 0,19 0,23 0,22 
Kf 0,23 0,33 0,94 0,99 
KC 0,16 0,11 0,38 0,30 
KRAM 0,5 0,5 0,98 0,5 
KROM 0,5 0,5 0,99 0,75 
KВАГ 0,24 0,47 0,63 0,31 
KAK 0,5 0,63 0,64 0,5 
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Kθ  – величина, що характеризує діапа-
зон температури; 

Kf  – величина, що характеризує діапа-
зон частоти процесора; 

KC  – величина, що характеризує діапа-
зон ціни; 

KRAM  – величина, що характеризує діа-
пазон об’єму ОЗП; 

KROM  – величина, що характеризує діа-
пазон об’єму т ПЗУ; 

KВАГ  – величина, що характеризує діа-
пазон ваги терміналу; 

KAK  – величина, що характеризує діапа-
зон mAH акумулятора. 

Ефективність фірм-виробників терміна-
лів збору даних визначається за таким аналі-
тичним виразом [1, 4]: 
Еі =Kθ+Kf +KRAM +KROM +KAK +(1/КС)+(1/КВАГ). 

 

 
Рис. 1. Образно-знакова модель показників терміналів збору даних у чотирьох квадрантах 
Примітка: цифри 1, 2, 3, 4 відповідають порядковому номеру фірми-виробника ТЗД (табл. 2) 

 
Висновки. В роботі створено перелік 

основних моделей і техніко-економічних па-
раметрів сучасних терміналів збору даних; 
розраховано коефіцієнти діапазонів за основ-
ними показниками; визначено узагальнений 
математичний опис, що пов’язує вибрані тех-
нічні параметри; побудовано знакову модель 
терміналів збору даних у чотирьох квадран-
тах, яка значно полегшує сприйняття і здійс-
нення вибору. 
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SYSTEM ANALYSIS OF MODERN MODELS OF DATA COLLECTION TERMINALS 
 

In this article systematic analysis of modern models of data collection terminals is conducted. For 
the development of a company in any industry the implementation of modern technologies of accounting 
and control of goods’ movement, analysis and information storage is necessary. Using data collection 
terminals you will quickly and efficiently resolve issues where you need to hold fast, accurate accounting, 
control and data processing, and the human factor is eliminated as much as possible. In this paper a list 
of basic models and technical-economic parameters of modern data collection terminals are created; 
coefficient ranges by key indicators are calculated; generalized mathematical description, that links se-
lected technical parameters, is determined; sign model for data collection terminals in four quadrants, 
which greatly facilitates perception and deciding, is built. For these researches modern models of data 
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collection terminals by different manufacturers, such as: Proton, Honeywell, Dolphin, Cipher Lab, Moto-
rola, have been chosen. The development of information technology contributes to permanent moderniza-
tion of data collection terminals, which aims to improve their technical parameters and expand the scope 
of their application. However, the cost of data collection terminals does not always comply with technical 
parameters. Because the scope of application of each of them is narrowly focused, and characteristics of 
these devices are almost identical, the universality of such devices’ usage remains questionable. 

Keywords: data collection terminal, reserve, sign model. 
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