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ІОТ, ХМАРНА ПЛАТФОРМА, БАЗА ДАНИХ, СЕРВІС, ЗАПИТИ, 
МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА. 

 

Об є̀кт дослідження – процес проектування хмарної платформи для 
Інтернету речей.  

Предмет дослідження – Хмарна платформа для Інтернету речей. 

Мета роботи – забезпечення користувачів функціональною та якісною 
платформою. 

Методи дослідження – методи обробки, збереження, захисту даних, 

методи обчислення інформації, методи багатопоточної системи обчислення.  

 

У даній магістерській роботі спроектовано хмарну платформу для 

Інтернету речей. Проведено дослідження існуючих платформ і на базі отриманих 
даних, була спроектована система з ширшим функціоналом, яка повністю 

виконує головні функції свого призначення.  
Мікросервісна архітектура платформи розроблена відповідно до 

поставлених вимог і має високі функціональні та експлуатаційні характеристики. 
Проведено аналіз існуючик рішень та сформовано стислу характеристику 

кожної з платформ для Інтернету речей. 
Досліджено та запропоновано до реалізації альтернативну платформу, яка 

включає в себе тільки необхідні сервіси та функціонал, який буде цілком 

доцільний у використанні і також забезпечувати швідкісну та безпеку переданих 
даних.  
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ВСТУП 

 

 

Інтернет речей - один з найперспективніших напрямків розвитку 

інформаційних і комунікаційних технологій. Кількість пристроїв, підключених 

до Інтернету, швидко зростає, і для цього потрібні сучасні підходи до створення 

серверних систем високого рівня. Платформи Інтернету речей повинні мати 

можливість аналізувати різні аспекти даних, які потрібні для оптимізації різних 

виробничих і інших процесів. 

Проблеми і завдання при створенні серверних систем для Інтернету речей 

можна поділити на загальні, властиві і специфічні проблеми, які виникають у 

багатьох інших системах обробки великих даних. Спільними завданнями є 

створення і використання ефективних, стійких до відмов, масштабованих і 

розподілених систем даних. Специфічні для Інтернету речі є проблемою в 

забезпеченні надійного управління пристроєм і моніторингу. 

У цій роботі визначаються вимоги до розробки хмарних платформ для 

Інтернету речей, розглядаються існуючі платформи і визначаються можливості 

для поліпшення. 

Вивчено та описано архітектурні рішення в області обробки великих 

даних, за допомогою яких платформа може бути реалізована відповідно до 

зазначених функціональних і нефункціональних вимог. 

Проаналізовано можливості сторонніх рішень, які можна використовувати 

для побудови платформи. Вибір протоколів і форматів даних для забезпечення 

найкращих параметрів системи виправданий. 

Кінцева мета роботи - описати хмарну платформу для Інтернету речей, яка 

реалізує ключові підсистеми, які потрібні для таких систем, а саме: отримання, 

зберігання, обробка експлуатаційних даних; аутентифікація і безпека; робота з 

адміністративними даними; моніторинг. 

Також розглядаються аспекти розгортання системи в кластері на хмарному 

хостингу, наприклад, балансування навантаження, обробка збоїв вузлів і надання 

динамічно налоштовуваного середовища.  



АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ 

ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

 

Інтернет речей 

 

 – глобальна інфраструктура інформаційного суспільства, що забезпечує передові 

послуги за рахунок організації зв'язку між фізичними або віртуальними речами 

на основі існуючих і тих, що ще розвиваються, сумісних інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Інтернет речей – один з найперспективніших напрямків розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. Кількість пристроїв, підключених до 

Інтернету, швидко зростає і для цього потрібні сучасні підходи до створення 

високонавантажених серверних систем. Платформи Інтернету речей повинні 

надавати можливість аналізувати різні аспекти даних, які необхідні для 

оптимізації виробництва та інших процесів. 

Проблеми і завдання в області побудови серверних систем для Інтернету 

речей можна розділити на загальні, що властиві для багатьох інших систем 

обробки великих даних, та специфічні, які виникають тільки в цій області. 

Поширеними завданнями є побудова і використання ефективних, стійких до 

відмов, масштабованих і розподілених систем для роботи з даними, 

специфічними — забезпечення надійного управління і контроль пристроїв. 

Інтернетом речей (Internet of Things) називають концепцію комп'ютерної 

обчислювальної мережі фізичних об'єктів («речей»), які оснащені інтегрованими 

технологіями взаємодії між собою або із зовнішнім середовищем, яке розглядає 

організацію таких мереж як явище, що може реконструювати економічні і 

соціальні процеси та виключити необхідність участі людини у часткових діях і 

операціях. 

В останні роки індустрія інтернету речей невпинно росла, і її зростання 

лише прискорюється. Cisco, найбільший в світі виробник мережевого 



устаткування, прогнозує обсяг ринку Інтернету речей у 14,4 трильйонів доларів 

до 2022 року. 

Інтернет речей пронизує всі сфери життя і забезпечує роботу багатьох 

систем: від чистих споживачів (таких як різні побутові датчики, користувацька 

персональна електроніка, розумні будинки і т. д.) до промислових (контроль і 

моніторинг виробничих процесів, інтелектуальні енергетичні системи, розумні 

міста, автономні автомобілі і т. д.). За допомогою «речей» додана вартість 

збільшиться за рахунок: 

 поліпшення якості обслуговування клієнтів; 

 скорочення часу, що пройшов з моменту ідеї виробу до його появи в 

продажу; 

 покращення процесу поставок і логістики; 

 підвищення продуктивності праці співробітників; 

 більш ефективне використання активів (зниження витрат). 

Розвиток Інтернету речей задає прогрес для багатьох областей технічних 

наук. Очевидно, що зростаючий попит на IoT-обладнання стимулює інновації в 

електроніці, яка забезпечує ІоТ електронними платами, датчиками, батареями і т. 

д. 

Особливості портативних пристроїв накладають певні обмеження на 

програмне забезпечення, яке ними керує. Обмежені обчислювальні можливості 

компактних плат, а також вимоги до енергоспоживання (особливо для «речей», 

які працюють на батареї), вимагають економії ресурсів, а також передачі 

практично всіх операцій обробки даних до сервера. 

Серверні платформи, що обробляють показники датчиків, також повинні 

враховувати той факт, що дані неминуче будуть містити певні похибки, а іноді 

пристрої можуть виходити з ладу і працювати абсолютно неправильно.  

Проблеми безпеки також стають все більш важливими у світі, де велика 

кількість пристроїв збирає, обробляє і передає різні дані, що мають конкретну 

промислову або комерційну цінність, або містять особисту інформацію про 

користувачів. Також потрібно реагувати на виклики, пов'язані зі збільшенням 

кількості інформаційних загроз. 



Розробка програмних рішень, які контролюють роботу великої кількості 

пристроїв, вимагає нових підходів в області хмарних обчислень, обробки та 

зберігання великих даних (Big Data). Такі серверні рішення повинні 

масштабуватися горизонтально, мати високу пропускну здатність, 

відмовостійкість і короткий час відгуку на запити. 

Особливе значення ефективного використання даних в галузі IoT має 

наявність різноманітних інструментів аналізу. В даний час більшість пристроїв є 

чисто інформаційними, тобто тими, які тільки збирають і передають дані, не 

виконують, наприклад, функції управління. Тому інтелектуальна обробка даних 

є ключовою потребою у таких системах. 

Наприклад, інформація, зібрана з пристроїв ІоТ, може бути використана для 

оптимізації певних виробничих процесів, контролю якості продукції і стану 

інших систем. Зазвичай вона проходить через процес формальної обробки, 

наприклад агрегації, і потім досліджується фахівцями. 

Подальша розробка інструментів інтелектуального аналізу даних з 

використанням методів машинного навчання може зменшити або навіть усунути 

необхідність залучення до цього процесу людей. Якщо будуть ефективні 

механізми для автоматичного прийняття рішень, можна буде збільшити кількість 

пристроїв, які самостійно виконують функції управління певними процесами.  

Також важливо пам'ятати, що методи та інструменти, використовувані в 

серверних рішеннях для Інтернету речей, є загальними і можуть застосовуватися 

в інших областях, які збирають і обробляють великі обсяги даних. До цих 

областей відносяться: аналіз соціальних мереж, аналіз поведінки користувачів 

сайту, аналіз інфраструктури центру обробки даних, системи рекомендацій, 

рекламні рекомендації, пошук в Інтернеті та інші. 

 

Архітектура ІоТ систем 

 

IоT складається з набору різних інфокомунікаційних технологій, що 

забезпечують функціонування Інтернету речей. Архітектура Інтернету речей 

відрізняється в залежності від реалізації. 



Архітектура типової системи у сфері Інтернету речей показана на рисунку 

 

 

 

Рис. 1. Архітектура системи ІоТ 

 

На нижньому рівні є кілька пристроїв на різних платформах, які 

відправляють дані на сервер. Деякі з цих пристроїв мають вбудовані плати, що 

дозволяють відправляти дані безпосередньо до сервера. Наприклад, довільний 

пристрій може підключення до Інтернету через кабель Ethernet або мати доступ 

до точки бездротового доступу (Wi-Fi), що забезпечує веб-доступ. Часто, якщо  в 

певному районі або в будівлі на невеликій відстані розташовано декілька 

пристроїв, то вони безпосередньо з'єднуються із шлюзом (кількість шлюзів 



набагато менша, ніж кількість датчиків), який забезпечує передачу даних на 

сервер через Інтернет.  

Це зроблено з кількох причин: 

 економічні: наявність складного мережевого обладнання збільшує вартість 

пристроїв; 

 енергоспоживання: спеціалізовані протоколи передачі даних, такі як 

Bluetooth Low Energy, забепечують більш ефективне використання енергії, 

що особливо важливо для пристроїв, що працюють на автономному 

живленні; 

 програмне забезпечення: пристрої мають можливість передавати дані до 

шлюзу в бінарному форматі, який є простим у розробці та зводить до 

мінімуму процесорний час. Шлюз перетворює дані в певний 

загальноприйнятий (наприклад, JSON чи Protobuf) формат і передає їх на 

сервер. Крім того мережу від пристроїв до шлюзу можна вважати 

безпечною і передавати відкриті дані, а на шлюзі їх шифрувати та 

надсилати в мережу з використанням безпечного протоколу (такого як 

 

Отже, після того, як дані надходять на сервер, вони проходять попередню 

обробку і зберігаються. Після ці дані доступні для подальшого аналізу. 

 

 Способи взаємодії з інтернет-речами 

 

Використовують 3 способи взаємодії з інтернет-речами: 

1) прямий доступ; 

2) доступ через шлюз; 

3) доступ через сервер. 

1) У випадку прямого доступу інтернет-речі повинні мати власну IP-

адресу або мережевий псевдонім, за допомогою якого до них можна звернутися 

з будь-якого клієнтського додатка і вони повинні виконувати функції веб-сервера.  

Взаємодія з такими речами зазвичай виконаниа у вигляді web-ресурсу з 

графічним інтерфейсом для керування за допомогою веб-браузера. Можливе 



використання спеціалізованого програмного забезпечення. У такі web-пристрої 

повинен бути інтегрований прикладний програмний інтерфейс RESTful API для 

прямого доступу до них через Інтернет, що з’єднує дані з декількох джерел в 

єдиний інтегрований сервіс. При такому об'єднанні виходить новий унікальний 

web-сервіс, з самого початку не пропонований жодним з джерел даних.  

Недоліки такого способу: 

 пристрій зобов’язаний мати постійну (фіксовану) адресу в мережі, яка 

повністю залежить від провайдера, що надає зв'язок з Інтернетом для таких 

речей; іншим виходом із ситуації є використання мережевого псевдоніма 

IP-адреси (alias), що вимагає постійного звернення інтернет-речі до 

спеціального сервера з запитом про оновлення мережевого адреси за 

псевдонімом; 

 обмежена кількість підключень до пристрою – викликана низькою якістю 

зв'язку між інтернет-речами, а також їх порівняно слабкими 

обчислювальними ресурсами. Ця проблема розв’язується шляхом 

включення до інтернет-речі високопродуктивного обладнання, а також 

підключення речей до стабільного джерела зв'язку з Інтернетом. Це 

викликає необхідність у більшому споживанні енергії такою річчю і часто 

змушує робити такі речі стаціонарними, що живляться від постійних 

джерел електроенергії. 

2) Якщо інтернет-речі не мають вбудованої підтримки протоколів IP та 

НТТР, а натомість підтримують інші приватні протоколи, наприклад ZigBee або 

Bluetooth, то для зв’язку з ними можна користуватися спеціальним інтернет-

шлюзом. Він виконує роль веб-сервера, який у свою чергу через інтерфейс REST-

API взаємодіє з IP-пристроями, і перетворює запити, що надходять від них, у 

запит до API пристрою, підключеного до цього шлюзу. Основною перевагою 

використання Інтернет шлюзу є те, що він має можливість підтримувати кілька 

типів пристроїв, які використовують власні протоколи для зв'язку. 

Тому доступ до інтернет-речей через шлюз є раціональнішим способом 

організації взаємодії за рахунок чого повністю витісняє метод прямого доступу у 

випадку потреби організації зв'язку між бездротовими сенсорними мережами або 



мереж Інтернет-речей та глобальну мережу Інтернет. Більшість стандартів у 

бездротових сенсорних мережах не підтримують протокол IP та використовують 

власні протоколи взаємодії. За такої особливості стає необхідним використання 

пристрою для ретрансляції повідомлень із сенсорної мережі в мережу Інтернет 

задля сумісності протоколів. 

Недоліки такого підходу ті ж, що і у випадку прямого доступу, але 

поширюються вони вже на шлюз. 

3) Третя форма взаємодії пристроїв в IoT через сервер зумовлює 

наявність посередника між інтернет-речами та користувачем. Вона може 

реалізовуватись за допомогою посередницької платформи даних. Такий підхід 

передбачає наявність централізованого сервера або групи серверів. В основні 

функції таких серверів входить: 

 прийом повідомлень від інтернет-речей і передача їх користувачам; 

 зберігання прийнятої інформації та її обробка; 

 забезпечення призначеного для користувача інтерфейсу з можливістю 

двостороннього обміну між користувачем та інтернет-річчю. 

Основною метою використання посередницьких платформ даних є 

спрощення пошуку, контролю, візуалізації та обміну даних з різними «речами». 

В основі даного підходу лежить централізоване сховище даних. Кожен пристрій, 

який має доступ до мережі Інтернет (прямий або через інтернет-шлюз), має бути 

зареєстрований в системі, перш ніж він зможе почати передачу даних. При цьому 

істотно знижуються вимоги до продуктивності пристроїв, так як від них не 

вимагається виконання функцій web-сервера. Набір інструментів, які надаються 

платформами, значно спрощує розробку нових додатків для взаємодії та 

керування об'єктами. 

Тому такий спосіб доступу є найбільш раціональним і часто 

використовується, оскільки дозволяє перенести навантаження від обробки 

запитів користувачів з інтернет-речей на централізований сервер. Таким чином 

розвантажується слабкий радіоканал зв'язку інтернет-речей та переноситься 

навантаження на провідні канали зв'язку між сервером та користувачами. 



Також метод централізованого сервера надає надійні засоби зберігання і 

обробки інформації, дозволяє інтернет-речам взаємодіяти між собою і 

користуватися хмарними обчисленнями. Даний підхід може використовувати 

також метод шлюзу для з'єднання локальних бездротових мереж із сервером. 

В Інтернеті речей шлюз використовується не тільки для прямого зв'язку 

інтернет-речей з користувачем, але і при використанні централізованого сервера. 

Шлюзи відіграють роль засобу для об'єднання локальних мереж інтернет-речей 

із глобальною мережею, а також зв'язком із сервером управління або кінцевим 

користувачем. Оскільки локальні мережі інтернет-речей представляють собою в 

основному бездротові сенсорні мережі, то шлюзи, які використовуються в 

Інтернеті речей, аналогічні тим, що використовуються в територіально-

розподілених сенсорних мережах.  

 

Дослідження серверних рішень 

 

Дослідимо функціональність серверних рішень, що забезпечують роботу 

Інтернету речей. Зокрема, розглянемо такі підсистеми: 

 Прийом і зберігання даних: з мінімальними затримками отримує та 

зберігає дані в умовно постійному сховищі (черга повідомлень).  

 Обробка даних: обробляє потокові дані та аналітичні запити. Потокова 

обробка даних відбувається між умовно постійним сховищем даних та 

базою даних (постійним сховищем даних). Вироджений випадок обробки 

даних (якщо в цьому немає необхідності) – простий перезапис інформації 

з черги повідомлень у базу даних. 

 Автентифікація та безпека: забезпечує перевірку достовірності даних 

відправників (пристроїв) та адміністраторів; здійснює безпечний обмін 

інформацією між компонентами системи. 

 Передавання адміністративних даних: передача даних від пристрою до 

адміністратора (інформація про стан) та від адміністратора до пристрою 

(команди). При цьому дані повинні зберігатися в проміжній підсистемі, 

оскільки, наприклад, команди треба зберігати до тих пір, доки вони не 



будуть запитуватися пристроєм, бо він може бути тимчасово недоступним 

для прямого відправлення даних до нього. 

 Моніторинг. виконує перевірку стану пристроїв та інформації, яку вони 

відправляють, грунтуючись на певних правилах. 

З урахуванням вищесказаного, виділимо основні групи користувачів 

системи: 

1) пристрій (або сенсор), що відправляє дані, оброблені та збережені в 

системі; надсилає  повідомлення про стан, що згодом отримують 

адміністратори; приймає відправлені команди адміністраторів; 

2) адміністратори встановлюють логіку моніторингу, відправляють команди 

пристрою та переглядають повідомлення про стан від пристроїв; 

3) адміністратор безпеки вводить дані автентифікаційні для пристроїв та 

інших користувачів системи. Для адміністраторів і аналітиків 

встановлюються їх права доступу, що показують, якими саме пристроями 

вони можуть керувати або отримувати дані. 

аналітики можуть запитувати готові дані з системи, що вже зберігаються та 

пройшли первинну обробку, або згенерувати аналітичний запит, який вимагає 

виконання певних обчислень із наявними даними. 

 

Вимоги до побудови серверної платформи 

 

Згідно з попереднім аналізом, хмарна платформа для Інтернету речей 

повинна відповідати ряду вимог: 

 вирішення основних питань, що представлені на подібних платформах 

(зберігання, аналіз даних тощо), тобто впровадження вищевказаних 

підсистем з урахуванням загальноприйнятих підходів до розробки 

розподілених систем обробки великих даних; 

 розробка з урахуванням передового досвіду і підходів до архітектури 

програмного забезпечення, що забезпечує функціональні і 

нефункціональні вимоги до системи; 



 наявність специфічного функціоналу, якого немає в інших системах 

(наприклад, надійна доставка повідомлень між пристроями і 

адміністраторами та інструменти моніторингу пристроїв); 

 наявність можливостей для розгортання на хмарних хостингах, а також 

інструментів керування групою серверів. 

Нефункціональними вимогами до платформи є: 

 Масштабованість. Збільшення обчислювальних ресурсів має відповідний 

вплив на підвищення пропускної здатності системи (залежність повинна 

бути максимально лінійною). Крім того, для забезпечення вимог систем Big 

Data та вимог для хмарного розгортання, масштабованість повинна бути 

горизонтальною, тобто такою, що сприятиме нарощуванню 

продуктивності системи за допомогою збільшення кількості вузлів у 

хмарному центрі обробки даних. Горизонтальне масштабування набагато 

більш економічно вигідне вертикального. 

 Відмовостійкість. Необхідно забезпечити архітектуру системи, яка має 

надлишкові компоненти (реплікація), а також може реагувати на відмови і 

перевантаження під час роботи без повної зупинки сервісу. 

Відмовостійкість собливо важлива для тих частин системи, що 

забезпечують прийом і зберігання даних. Коли сервер недоступний, 

пристрої просто неспроможні зберігати свої дані протягом тривалого часу, 

щоб потім передати на сервер, через обмежений обсяг їх пам’яті. 

 Продуктивність. Впровадження системи повинно бути якомога більш 

ефективним для забезпечення пропускної здатності на рівні сотень тисяч 

запитів на секунду або більше для підсистеми прийому і обробки 

інформації. Також необхідно обробляти аналітичні запити у досить короткі 

терміни (не більше декількох хвилин). 

Отже, серверне рішення, яке забезпечить роботу Інтернету речей, повинне 

бути готовим виконувати ряд задач, а саме: прийняття, зберігання та обробка 

даних, автентифікація та безпека, передавання адміністративних даних, 

моніторинг тощо. Тому необхідне виконання поставлених функціональних і 

нефункціональних вимог. Це дозволить використовувати її такими виділеними 



групами користувачів як пристрої, адміністратори, аналітики і адміністратори 

безпеки. 

  



2 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 

 

 

2.1 Хмарні платформи для ІоТ 

 

Хмарні платформи - платформи для виконання хмарних обчислень. Це 

готові до використання програмні та апаратні засоби, які орендуються через 

Інтернет для впровадження, розробки і тестування додатків. 

Хмарні платформи IoT - це набір інтерактивних сервісів в хмарі (хмарі 

управління), який забезпечує пряме (що застосовується без участі людини) і 

проміжне АСУ управління підключеними об'єктами. Ця хмара управління має 

всі необхідні функції (програмні алгоритмами обробки і управління даними) як 

базових систем управління, так і систем управління рівня підприємства. Тобто 

платформа IoT одночасно виконує функції універсального інструменту 

інтеграції і реалізує складні та різноманітні алгоритми управління. 

Механізм відкритих інтерфейсів прикладного програмування (API) 

дозволяє підключати будь-який пристрій і будь-які АСУ до хмари управління 

без внесення в них змін, а також обробляти дані, що доставляються в хмару 

управління, з використанням підготовлених шаблонів, і якщо вони відсутні, за 

допомогою інтегрованих інструментів розробки додатків .  

Накопичення історичних даних на платформах IoT широкого спектру 

автоматизованих систем управління і пристроїв, а також використання 

технологій машинного навчання дозволяють автоматизувати удосконалення 

алгоритмів, що виконуються хмарою управління, що в принципі неможливо в 

ізольовані АСУ. 

Сьогодні хмарні платформи популярні як ніколи. Основними перевагами 

використання хмарних платформ є швидкість створення нових додатків, 

гнучкість і масштабованість системи. У число 10 найбільш відомих і 

використовуваних хмарних платформ входять: веб-служби Amazon, Microsoft 

Azure, Google App Engine, Rackspace, Salesforce Force.com, платформа Intuit 

 



 

2.2 Основний функціонал хмарних платформ 

 

При використанні хмарних платформ клієнтам необхідно тільки 

організувати робоче місце (комп'ютер / ноутбук / планшет) незалежно від місця 

розташування. Єдина умова - доступ до інтернету. 

Клієнт (користувач хмарних платформ) займається тільки 

адмініструванням власних додатків, програмного забезпечення. Для всіх інших 

аспектів, таких як адміністрування бази даних, віртуалізація, мережеве та 

серверне обладнання, адміністрування операційної системи, обслуговування 

інфраструктури центру обробки даних, відповідає постачальник хмарної 

платформи, часто званий хмарним провайдером. 

Крім платформи для запуску додатків, хмарна платформа також пропонує 

оренду хмарного сховища і підтримку таких технологій, як машинне навчання, 

штучний інтелект, великі дані. Для забезпечення безпеки найчастіше 

використовуються VPN і мережеву адресу, брандмауер і гнучкі налаштування 

 

Вартість оренди хмарної платформи зазвичай складається з плати за 

обчислювальну потужність (включаючи плату за обслуговування обладнання), 

вартості ліцензії, використовуваного програмного забезпечення / операційної 

системи / систем віртуалізації і т. д. та збори постачальника хмарних послуг як 

постачальника хмарної платформи. 

 

 Аналіз існуючих хмарних ІоТ платформ 

 

 

 

Thingworx є однією з провідних платформ IoT для промислових компаній, 

яка забезпечує просте підключення пристроїв. Thingworx 8 - найпопулярніша, 

більш швидка і проста платформа, що надає функціональні можливості для 

створення, розгортання і розширення промислових проектів і програм.  



 

Thingworx - це платформа IoT, розроблена PTC для розробки 

корпоративних додатків. Вона пропонує основні функції, такі як: 

 просте підключення з електронними пристроями, такими як датчики і 

 

 можливість працювати віддалено, як тільки закінчаться налаштування; 

 готові віджети для панелі інструментів; 

 простота проекту; 

 інтегроване машинне навчання. 

Плюси: 

 простий дизайн веб-сторінок для клієнтів; 

 прості в управлінні пристрої; 

 прості рішення для підключення. 

Мінуси: 

 складно використовувати з користувацькими програмами на C #; 

 складно управляти складними системами; 

 обмеження для установки передового програмного забезпечення на 

користувацьку платформу. 

 

 

 



Microsoft Azure надає кілька сервісів для створення IoT-рішень. Це 

підвищує прибутковість і продуктивність за допомогою готових підключених 

рішень. Вона аналізує невикористані дані для перетворення бізнесу. Це 

забезпечує рішення для того, щоб розгорнути користувацькі ідеї. Azure Suite 

може легко аналізувати і обробляти нові дані. 

 

Azure IoT Suite надає такі функції, як: 

 простий реєстр пристроїв; 

 можливості інтеграції з SAP, Salesforce, Oracle, WebSphere і т.д.; 

 панелі та візуалізація; 

 потокове передавання в реальному часі. 

Плюси: 

 пропонує сторонні послуги; 

 безпечний і масштабований; 

 висока доступність. 

Мінуси: 

 потрібно управління; 

 дорогий; 

 немає підтримки для помилок. 

 



 Платформа IoT Google Cloud 

 

Платформа Google сьогодні є однією з кращих платформ. У Google є 

наскрізна платформа для рішень Інтернету речей. Це дозволяє легко підключати, 

зберігати і керувати даними IoT. Ця платформа допомагає масштабувати бізнес. 

 

Її основна увага приділяється тому, щоб все було легко і швидко. 

Ціноутворення в Google Cloud проводиться щохвилини, що дешевше, ніж на 

інших платформах. 

Платформа IoT Google Cloud надає наступні функції: 

 забезпечує величезне сховище; 

 скорочує вартість обслуговування сервера; 

 бізнес через повністю захищені, інтелектуальні та оперативні дані IoT; 

 ефективність і масштабованість; 

 можливість аналізувати великі дані. 

Плюси: 

 найшвидше введення / виведення; 

 менший час доступу; 

 забезпечує інтеграцію з іншими сервісами Google. 



Мінуси: 

 більшість компонентів є технологіями Google; 

 обмежений вибір мови програмування. 

 

 Платформа IoT IBM Watson 

 

IBM Watson - це потужна платформа, підтримувана платформою розробки 

PaaS (платформа як послуга) IBM для Bluemix і гібридної хмари. Надаючи прості 

приклади додатків і інтерфейсів для послуг IoT, вони роблять її доступною для 

початківців. Можете випробувати зразок, щоб побачити, як вона працює, що 

вигідно відрізняє її від інших платформ. 

 

Користувачі можуть отримати наступні функції: 

 обмін даними в реальному часі; 

 безпечне спілкування; 

 когнітивні системи; 

 нещодавно додані дані датчика і служби даних про погоду. 

Плюси: 

 можливість обробляти невикористані дані; 

 можливість обробляти величезну кількість даних; 

 поліпшення обслуговування клієнтів. 

Мінуси: 

 потрібно багато обслуговування; 



 вимагає часу для інтеграції Watson; 

 висока вартість перемикання. 

 

 Платформа AWS IoT 

 

 значно полегшив розробникам збір даних з датчиків і підключених до Інтернету 

пристроїв. Вони допомагають збирати і відправляти дані в хмару і аналізувати 

цю інформацію, щоб забезпечити можливість управління пристроями.  

При цьому можна легко взаємодіяти зі своїм додатком та пристроями, 

навіть якщо вони знаходяться в автономному режимі. 

 

Основні характеристики платформи AWS IoT: 

 управління пристроєм; 

 безпечний шлюз для пристроїв; 

 аутентифікація і шифрування. 

Плюси: 

 інтеграція з іншими пропозиціями; 

 падіння ціни за останні шість років; 

 відкрита і гнучка. 

Мінуси: 

 велика крива навчання для AWS; 

 три відключення за останні 2 роки; 



 можливо небезпечний для розміщення важливих корпоративних додатків.  

 

 

 

Інтернет речей Cisco прискорює цифрове перетворення і дії з даними. Cisco 

IoT Cloud Connect - це мобільний хмарний пакет, що пропонує рішення для 

операторів мобільного зв'язку, щоб забезпечити феноменальний досвід IoT. Він 

надає гнучкі варіанти розгортання для пристроїв. 

 

Основна особливість Cisco Cloud Connect: 

 передача даних і голосу; 

 звіт про сеанс пристрою і IP; 

 білінг налаштовується; 

 гнучкі варіанти розгортання. 

 

 

 

Salesforce IoT Cloud працює на базі Salesforce Thunder. Він збирає дані з 

пристроїв, веб-сайтів, додатків і партнерів, щоб ініціювати дії для відповідей в 



реальному часі. Salesforce в поєднанні з IoT забезпечує покращене 

обслуговування клієнтів. 

 

Ключові особливості Salesforce IoT Cloud: 

 покращений збір даних; 

 покращена взаємодія з клієнтами; 

 обробка подій в реальному часі; 

 оптимізація технології. 

Плюси: 

 масштабування до мільярдів пристроїв і повідомлень; 

 простий дизайн користувальницького інтерфейсу для зв'язку з клієнтами.  

Мінуси: 

 відповідальність за безпеку; 

 обмеження гнучкості. 

 

 Каа IoT Платформа 

 

Kaa - це багатофункціональна проміжна платформа з відкритим вихідним 

кодом, призначена для повної комплексної розробки IoT та інтелектуальних 

пристроїв. Це знижує вартість, ризик і ринковий час. Крім того, Kaa пропонує 



ряд інструментів IoT, які можна легко підключити і реалізувати у випадках 

використання IoT. 

 

Вона надає безліч функцій, які роблять її унікальною, наприклад: 

 скоротити час розробки;  

 з відкритим вихідним кодом і безкоштовна; 

 проста і пряма реалізація пристрою; 

 скорочення часу на маркетинг; 

 можливість спілкування з мільйонами пристроїв; 

Плюси: 

 простота використання; 

 стороння інтеграція; 

 безпека даних. 

Мінуси: 

 неможливо розгорнути додатки на основі моделі PaaS. 

 

 Платформа Oracle IoT 

 



Oracle пропонує аналіз даних Інтернету речей в реальному часі, управління 

кінцевими точками і високошвидкісний обмін повідомленнями, де користувач 

може отримувати повідомлення в режимі реального часу безпосередньо на своїх 

пристроях. Хмарна служба Oracle IoT представляє собою платформу як послугу 

(PaaS), хмарну пропозицію, яка допомагає приймати важливі бізнес-рішення. 

 

Можливості, пропоновані користувачам: 

 безпека і масштабованість; 

 розуміння в реальному часі; 

 інтегрованість; 

 швидше на ринок. 

Плюси: 

 візуалізація пристроїв; 

 висока швидкість обміну повідомленнями; 

 магазин подій. 

 

 

 

 - це платформа з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє збирати і зберігати дані 

датчиків в хмарі. Вона надає додаток для аналізу і візуалізації ваших даних в 

Matlab. У ній можна використовувати Arduino, Raspberry Pi і Beaglebone для 



відправки даних датчиків. Також можна створити окремий канал для зберігання 

даних. 

 

Особливості Thingspeak: 

 збір даних в приватних каналах; 

 інтеграція додатків; 

 планування подій; 

 MATLAB аналітика і візуалізація. 

Плюси: 

 безкоштовний хостинг для каналів; 

 проста візуалізація; 

 надає додаткові функції для Ruby, Node.js і Python. 

Мінуси: 

 обмежена завантаженість даних для API; 

 ThingSpeak API може стати перешкодою для початківців. 

 

 

 



Predix - перша в світі промислова платформа. Predix була розроблена для 

підприємств і забезпечує просту екосистему. Вона може безпосередньо 

аналізувати дані з машини і зберігати. GE хоче надати зростаючий промисловий 

Інтернет речей для своєї хмарної платформи. Ця платформа безпечна і 

масштабована. 

 

За словами клієнтів, платформа IoT може: 

 оптимізувати активи і операції; 

 надає ключові дані про продуктивність; 

 скорочує незаплановані простої; 

 оперативні дані в реальному часі. 

  



3 ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ІОТ 

 

 

Опис архітектури пропонованої платформи та функціоналу її компонентів 

 

Архітектура системи описуватиме основні компоненти, що входять до 

системи. Опишемо їх, а також потоки даних між ними та їх входи і виходи. 

Говні компоненти системи: 

1. Джерело даних. 

2. Фронт-сервери. 

3. Інтерфейсні сервери. 

4. Система обробки даних. 

5. Система зберігання даних. 

6. Механізм моніторингу та адміністрування. 

Змоделюємо процес взаємодії усіх вказаних компонентів. 

На вході в системі міститься джерело даних - кілька пристроїв: датчики 

вимірювання температури, тиску, якості повітря або будь-які інші. Вони 

відправляють зібрані дані в групу фронт-серверів. З такими пристроями 

повинна передаватись аутентифікація і інформація про пристрій (наприклад, 

ідентифікатор пристрою, що визначає його тип). 

Інтерфейсні сервери виконують перевірку інформації аутентифікації і у 

випадку хибності даних про пристрій (тобто відправник даних невідомий), дані 

буде відхилено. Якщо пристрій пройшов аутентифікацію, дані програмуються на 

фронтальних серверах (визначається тип повідомлення, після воно 

відправляється у відповідну чергою за темою повідомлень). Одним із кращих 

сервісів, що будуть виконувати цю роботу є Apache Kafka. Фронт-сервери також 

виконують перевірку цілісності даних (валідація). 

Після відправлення до черги повідомлення реалізується шаблоном publish-



що організовує первинну обробку даних. Після ця ж система зберігає 

повідослення у базі даних.  

База даних забезпечує зберігання (за потреби постійне) оброблених даних. 

Вона повинна бути оптимізована під запис та зчитування. Якщо ж база даних не 

має можливості (з причин збоїв, скачка навантаження тощо), черга повідомлень 

виконує роль кешу чи буфера. 

Розглянемо детальніше послідовність проходження даних від пристроїв до 

бази даних: 

1. Дані, зібрані з пристроїв. 

2. Валідація та авторизація повідомлень. 

3. Збереження даних у чергу повідомлень. 

4. Потокова обробка даних. 

5. Збереження даних у базу операційних даних. 

Інформацією, переданою від пристрою до адміністратора, є статусна 

інформація (про стан акумуляторів, попередження про неполадки тощо). Вона 

надходить від пристроїв на фронтальні сервери, які її валідують та 

аутентифікують адресанта запиту. Після дані надходять до бази адміністративних 

даних, де вони постійно зберігаються та узгоджуються. Коли фронтальний 

сервер передає дані до бази даних, відбувається очікування ним підтвердження 

їх отримання, а також зберігання перед тим, як надсилати відповідне 

підтвердження пристрою, що реалізовуватиме логіку повторної спроби, якщо 

дані через якусь причину не було доставлено.  

Після збереження інформації адміністратор відправляє запит до 

фронтальних серверів, що виконують перевірку права доступу до даних 

адміністратора та роблять запит до бази даних.  

Крім даних від пристрою, статусну інформацію передає механізм 

моніторингу, який організовує адміністратор за допомогою правил, що 

виконуються під час очікування роботи пристрою та визначають порядок 

перевірки даних (реакція на невідповідну до зазначеної кількості повідомлень за 

певний проміжок часу тощо). 



Фронтальні сервери також можуть моніторити статус з’єднання з 

пристроями, а система обробки даних - періодично робити запити до бази задля 

виявлення потенційно некоректних даних.  

Передача команд від адміністратора до пристрою надходить до 

фронтального сервера, який зберігає її в базі даних та підтверджує. Така 

синхронна архітектура реалізована для надійності доставлення даних до 

пристроїв. Якщо отримання команди не буде підтвердженим до її виконання, то 

адміністратору необхідно буде очікувати певний час завершення запиту, що 

погіршило б сприйняття у порівнянні з асинхронною схемою, де адміністратор 

отримує підтвердження відразу після збереження команди в базі.   

Під час отримання аналітичних запитів, фронтальні сервери 

аутентифікують запит, а також визначають його тип. Запит може бути 

опрацьований наявними даними (дані, що пройшли первинну обробку і 

зберігаються у базі даних) або може потребувати додаткових обчислень 

(аналітичний запит – потребує формування плану виконання, зчитування даних з 

однієї або з обох баз даних і лише після цього - обробки).  

Підсумовуючи, потоки даних виконують наступні функції: 

1. Авторизація запиту. 

2. Валідація та авторизація повідомлень. 

3. Збереження даних у базу адміністративних даних. 

4. Зчитування статусних повідомлень. 

5. Формування відповіді та відповідь на запит. 

 

Протоколи та формати обміну даними 

 

Для подібних платформ для зв’язку між пристроями і платформою (або між 

шлюзами і платформою) потрібне шифрування трафіку, щоб уникнути 

перехоплення даних та інших атак. Для цього можна використовувати протокол 

 що є зашифрованим та використовує криптографічний протокол TLS 1.2, до того 

ж протокол HTTP/2, стандартизований у 2015 році рекомендований для IoT, 

оскільки:  



 він оптимізований від HTTP/1.1; 

 реалізовує стискання HTTP-заголовків (HPACK) використовуючи код 

Хаффмана (цей метод має високу ефективність та потребує мало пам’яті, 

що є важливим для пристроїв з малою потужністю);  

 використовує pipelining та мультиплексування чим використовує однє TCP-

з’єднання, а це дозволяє уникнути повільного тристороннього стикування 

що потребує додаткових ресурсів, а також дозволяє уникнути ще більш 

довгого TLS діалогу; 

 передбачає виконання операції PING на рівні протоколу, чим дозволяє 

використовувати її для перевірки працездатності з’єднання з пристроєм; 

 високорівнева сумісність із HTTP/1.1 (методи, коди стану, URI, поля 

заголовків). 

Багато платформ IoT використовують MQTT, який набагато ефективніше, 

ніж HTTP/1.1. Однак, з появою HTTP/2, HTTP/2 і MQTT були майже однаковими 

по продуктивності. 

Основною перевагою використання HTTP є його популярність і широке 

використання в Інтернеті, що означає наявність функціональних і стабільних 

серверів і клієнтських бібліотек. 

2 реалізує метод server push, який дозволяє серверу почати відправку даних 

клієнта замість традиційної моделі запит-відповідь. Однак для повнодуплексного 

зв'язку природніше і ефективніше використовувати протокол WebSocket. 

Пристрої, якщо вони можуть підключатися до сервера, підтримують відкритий 

канал, по якому вони можуть отримувати команди адміністратора сервера, 

використовуючи протокол WebSocket (використовується захищена версія 

протоколу WebSocket Secure (WSS)). 

JSON використовується в якості основного формату даних, в якому 

інтерфейсні сервери отримують інформацію. Вона може бути прочитана 

людиною (тобто не є двійковим файлом), є простою для формування і аналізу. 

Недоліком в порівнянні з двійковими форматами є розмір повідомлень, але 

його можна усунути за допомогою стандартних методів стиснення. 



Як правило, інтерфейсні сервери реалізують API REST, який 

використовують пристрої, адміністратори і аналітики. Також він дає змогу 

пристроям обмінюватися і точкою входу в хмарну інфраструктуру платформи, що 

відбувається через зашифроване з'єднання. Розшифровка (завершення SSL) 

відбувається на рівні балансування навантаження, і зовнішні сервери отримують 

вже відкриті дані. З'єднання всередині центру обробки даних можна вважати 

безпечним: трафік ізольований від інших хостингових клієнтів, які 

використовують інструменти віртуалізації, або інфраструктура платформи може 

бути розташована в повністю фізично ізольованому сегменті мережі. Крім того, 

це дозволяє виконувати дешифрування, використовуючи більш продуктивні 

рішення, спеціально адаптовані і на фронтальних серверах витрачати ресурси 

тільки на базову логіку обробки запитів. 

Передача даних між чергою повідомлень, підсистемою обробки даних, 

операційної базою даних, адміністративну базу даних і інтерфейсними 

серверами здійснюється в певних довічних форматах через TCP, які реалізуються 

відповідні бібліотеки.  

 

.3 Мікросервісна архітектура 

 

Мікросервісна архітектура - це підхід до розробки цілісної програми у 

вигляді набору невеликих сервісів, кожен з яких працює в своєму власному 

процесі і пов'язаний з іншими за допомогою легких механізмів, таких як RPC або 

HTTP. Послуги створюються відповідно до конкретної завданням і можуть бути 

реалізовані незалежно через автоматизовані системи. Існує мінімальне 

централізоване управління цими послугами. 

Традиційні серверні системи зазвичай створюються як моноліти - логічно 

розділені виконувані програми. І цей підхід природний: вся логіка обробки 

запитів працює в одному процесі, що дозволяє використовувати існуючі 

інструменти мови програмування для поділу програми на класи, функції і 

простору імен. Моноліт можна масштабувати по горизонталі, запустивши безліч 

екземплярів балансувальника навантаження. 



Монолітне програмне забезпечення досить успішне, але у нього є свої 

недоліки. Цикли зміни моноліту взаємопов'язані, тобто зміна невеликої частини 

системи вимагає нової колекції (компіляції) і реалізації. Згодом стає важко 

підтримувати хорошу модульну структуру, зберігаючи зміни, пов'язані з 

конкретним модулем, тільки всередині нього. Необхідно масштабувати весь 

моноліт замість окремих частин, які вимагають більше ресурсів. 

Мікросервіси можуть бути реалізовані і масштабовані незалежно один від 

одного. Вони також забезпечують чіткі межі між модулями, навіть дозволяючи 

вам реалізувати окремі підсистеми на різних мовах програмування. Ця різниця 

допомагає керувати складністю кодової бази, оскільки кожен модуль буде мати 

загальнодоступний API, який містить тільки необхідні функціональні 

можливості, а все інше буде інкапсульоване і не залежить від розробки інших 

служб, які залежать від нього. 

Основним недоліком мікросервісной архітектури є велика складність 

обробки помилок. На відміну від моноліту, кожен сервісний виклик може 

потерпіти невдачу. Отже, необхідно розробити механізми для моніторингу стану 

служб, перевірки різних метрик їх роботи, а також для автоматизації відновлення 

мікросервіса в разі збою. 

З позитивного боку, збої в мікросервісной архітектурі в значній мірі 

ізольовані. Якщо задоволення запиту вимагає виклику багатьох служб, а деякі з 

них недоступні, можна дати менше повну відповідь (елегантне погіршення). 

Труднощі також можуть бути викликані забезпеченням послідовності 

впровадження залежних мікросервісов, а також необхідністю управління 

транзакціями, взаємодіючими з декількома підсистемами. 

Як ви можете бачити, архітектура, запропонованої платформи, в значній 

мірі ввібрала ідеї архітектури мікросервіса. Компоненти чітко розділені і мають 

свій власний набір функцій. 

Інтерфейсні сервери забезпечують єдину точку входу в систему. Після 

отримання запиту відповідно до практики мікросервісной архітектури зовнішні 

сервери виконують необхідну кількість викликів служби API, а потім об'єднують 

результати для формування відповіді. 



Як описано раніше, внутрішній зв'язок між серверами відбувається в 

двійковому форматі по TCP з міркувань ефективності, але з точки зору коду 

кожна служба надає відкритий API, який інкапсулює створення повідомлень у 

відповідну службу. 

Крім поділу обов'язків, основною перевагою є можливість масштабувати 

кожну послугу по горизонталі окремо. Наприклад, якщо прийом оперативних 

даних значно прискорюється без збільшення потоку адміністративних даних, 

можна масштабувати відповідну СУБД окремо. 

 

Система прийому даних 

 

Оскільки обмін даними досягає високої швидкості і можуть виникати піки 

трафіку, між базою даних і інтерфейсними серверами повинен бути буфер, щоб 

збалансувати навантаження. Для цього в пропонованій архітектурі платформи 

передбачено використання черги повідомлень. 

Черги повідомлень впливають на процес асинхронного зв'язку. Це означає, 

що відправник і одержувач повідомлення не повинні взаємодіяти з чергою 

повідомлень одночасно. Повідомлення в черзі зберігаються до тих пір, поки їх не 

отримає одержувач. 

Важливою особливістю черги повідомлень є забезпечення стабільності і 

надійності, які реалізуються з використанням різних стратегій зберігання. Щоб 

підвищити надійність доставки повідомлень, можна зберегти їх на диск для 

отримання отримувачем. Навіть якщо приймаюча програма або черга 

повідомлень перестають працювати через збій, повідомлення будуть безпечними 

та доступними для одержувачів, тільки система знову буде працювати. 

За допомогою черги повідомлень ви можете підтримувати набагато 

більший обсяг повідомлень. В цілому, використання архітектури черги 

повідомлень є хорошою стратегією для організації асинхронного обробки 

великих даних. 

Отже, сформулюємо вимоги, які повинна враховувати чергу повідомлень 

при виборі серед доступних рішень: 



1. Забезпечення високої швидкості запису повідомлень в черзі. 

2. Збільшення продуктивності системи, за рахунок збільшення кількості 

серверів. 

3. Можливість збереження повідомлень на диск. Необхідно зменшити обсяг 

втрачених даних при відключенні сервера від черги повідомлень. Це дуже 

необхідно при читанні даних черги у великих пакетах з великими 

інтервалами. У цьому випадку при відсутності постійного сховища можна 

втратити великий обсяг даних. 

4. Реплікація. Гарантія зберігання даних та підтримка доступності черги 

повідомлень для одержувачів в разі відключення деяких серверів.  

5. Можливість налаштування рівня надійності зберігання повідомлень. Тобто 

кількість серверів, які реплікуються і як часто вони зберігаються на диску. 

Необхідно налаштувати систему, щоб зробити її більш надійною для 

зберігання повідомлень від пристроїв, які мають тривалий період між 

операціями передачі даних. Під великим навантаженням має бути можливо 

послабити такі гарантії навпаки. 

6. Можливість ділити повідомлення на групи за темами. Отже, можна 

направляти одержувачів повідомлень, які реалізують конкретну логіку для 

пристрою певного типу, приймати повідомлення з певної черги, в якій 

можна побачити відповідні дані. 

Отже Apache Kafka відповідає найкращим вимогам. 

Apache Kafka - це агент обміну повідомленнями з відкритим вихідним 

кодом, розроблений Apache Software Foundation і написаний на Scala. Kafka є 

розподілена, розділена, тиражує книгу записів (підтвердження запису). Вона має 

функціональну систему обміну повідомленнями, але має унікальну архітектуру. 

Канал передачі у Kafka ділиться на категорії, звані темами. Процеси, які 

публікують повідомлення Kafka, називаються виробником. Процеси, які 

підписуються на теми, обробляють джерело опублікованих повідомлень і 

називаються споживачами. 

Кафка підтримує функціонал кластера, охоплює один або кілька серверів, 

кожен з яких звуть посередником. 



Kafka копіює запис розділів кожної теми на кількість налаштованих 

серверів (цей параметр можна налаштувати для кожної теми окремо). Це 

дозволяє автоматично переключитися на репліку у разі відмови сервера в 

кластері, щоб повідомлення залишалося доступним, навіть якщо є збої.  

Kafka активно використовує файлову систему для кешування. Правильно 

розроблена структура блоку може працювати з тією ж швидкістю, що і мережа. 

Лінійні зчитування та записи - найбільш передбачувані моделі використання, 

тому вони ефективно оптимізовані операційною системою. Сучасні операційні 

системи забезпечують методи раннього зчитування (зчитування кеш-сторінки) та 

основне записування (запис кеш-сторінки), які попередньо завантажують дані у 

великі блоки та групують невеликі операції логічного запису у великі фізичні 

операції . 

Для компенсації різниці в продуктивності оперативної пам’яті та диска 

сучасні операційні системи все частіше використовують основну пам’ять для 

кешування дисків. Майже вся вільна пам'ять може бути використана для 

кешування диска з мінімальними затратами при його випуску. Операції читання 

та запису проходять через цю об'єднану кеш-пам'ять. Цю функцію можна 

відключити простим способом без використання прямого вводу/виводу, тому 

якщо процес підтримує власний кеш, дані будуть дублюватись у кеші сторінки 

операційної системи, що означає зберігання однієї і тієї ж інформації двічі. 

 Оскільки Kafka використовує JVM, також можна застосувати наступне: 

 Зусилля зі зберігання об'єктів дуже високі і часто подвоюють розмір даних 

(або у ще більшу кількість разів). 

 Прибирання сміття в JVM значно сповільнюється в міру збільшення 

розміру даних, що зберігаються в купі. 

З огляду на чинники, описані вище, використання файлової системи кеша 

сторінок більш ефективна, ніж управління кешем або іншою структурою, тому 

що: як мінімум удвічі збільшується доступний кеш за рахунок автоматичного 

доступу до всієї вільної пам'яті і, швидше за все, удвічі більше за рахунок 

збереження компактної байтової структури замість окремих об'єктів. В результаті 



розмір кешу на комп'ютері 32 ГБ може досягати 28-30 ГБ без витрат на збір 

сміття.  

Крім того, цей кеш зберігає дані навіть при перезапуску процесу, в той час 

як кеш процесу повинен бути перебудований (що може зайняти до 10 хвилин для 

кеша обсягом 10 ГБ). В іншому випадку продуктивність при роботі з порожнім 

кешем дуже низька. Це також спрощує реалізацію, оскільки операційна система 

підтримує узгодженість між кешем і файловою системою. Це робить його більш 

ефективним і коректним, ніж реалізації процесів. Якщо схема використання 

диска вказує на часті лінійні зчитування, кеш заповнюється необхідними даними 

при кожному зчитуванні. 

Замість того, щоб зберегти якомога більший кеш в пам'яті і негайно 

виконати резервне копіювання даних на жорсткий диск, коли простір 

закінчиться, робиться зворотне. Всі дані одразу записуються в файлову систему, 

але це не обов'язково призводить до фізичного запису. Це означає, що дані будуть 

перенесені в кеш сторінки ядра. 

Пакетна обробка є ключем до ефективності. Для цього виробник 

намагається зібрати дані в пам'яті і відправити великі пакети за одну операцію. 

Пакетна обробка може бути налаштована так, щоб не накопичувати більше 

фіксованої кількості повідомлень або чекати не більше певної межі затримки 

(наприклад, 10 мс). В результаті може бути виконано менше операцій введення-

виведення, кожна з яких має велику область дії. Налагоджена буферизація 

дозволяє знайти компроміс між додатковою затримкою і більш високою 

пропускною здатністю. 

Споживач відправляє пошукові запити брокерам, які керують сторонами, 

чиї дані їм потрібні. Для кожного запиту в журналі вказується зміщення, а 

сегмент журналу приймається із зазначеного місця розташування. Таким чином, 

споживач даних має значний контроль над цією позицією і може при необхідності 

прочитати повідомлення ще раз. Існує кілька типів гарантій безпеки 

повідомлень: 

 Не більше одного разу - повідомлення можуть бути втрачені, але ніколи не 

доставлені знову. 



 Хоча б один раз - повідомлення ніколи не губляться, але можуть бути 

відновлені та доставлені повторно. 

 Точно один раз - повідомлення доставляється рівно один раз. 

Опишемо процес обміну повідомленнями в Kafka. При публікації 

повідомлення існує концепція запису (фіксації) повідомлення в журналі. Після 

того, як повідомлення було записане, воно не буде втрачене, якщо хоча б один 

брокер, керуючий обліковим записом, на який проводиться запис, продовжить 

роботу. Якщо постачальник даних виявляє мережеву помилку при відправці 

повідомлення, він не може визначити, чи відбулася помилка до або після 

написання повідомлення. Ця семантика схожа на вставку рядка в таблицю в базі 

даних з автоматично згенерованим ключем. 

Тому за замовчуванням Kafka гарантує «принаймні одну» доставку і 

дозволяє користувачеві реалізувати «одноразову» схему, відключаючи 

повторення на стороні виробника і зміщення записи до обробки пакета 

повідомлень. Неперевершена семантика вимагає роботи з досконалою системою 

зберігання. 

Apache Kafka використовує Apache Zookeeper - сервіс розподіленої 

конфігурації і синхронізації. Він використовується для координації вузлів в 

кластері, відстеження статусу брокерів, записи позицій при читанні повідомлень 

і багато чого іншого. 

 

Система обробки даних 

 

Попопередньо описана схема обробки даних реалізує так звану лямбда 

архітектуру. Лямбда-архітектура - це архітектура обробки даних, призначена для 

обробки великих обсягів даних і використання пакетних і потокових підходів. 

Цей архітектурний підхід прагне збалансувати затримку, пропускну здатність і 

відмовостійкість за допомогою пакетної обробки, щоб забезпечити всебічне і 

точне уявлення пакетів даних, і за допомогою потокової обробки в реальному часі 

для створення розділів оперативних даних. Ці дві області даних можуть бути 

об'єднані перед виведенням. Поширення лямбда-архітектури пов'язане зі 



збільшенням обсягу даних, необхідністю аналізу в реальному часі і зусиллями по 

скороченню затримок MapReduce. 

Лямбда-архітектура працює з моделлю даних, яка має постійне джерело (в 

який записуються тільки дані, тобто тільки додаються). Ця модель 

використовується для запису і обробки подій міток часу, які додаються до 

існуючих даних і не перезаписуються. Стан системи визначається природним 

хронологічним порядком даних. 

 

Опишемо підхід MapReduce, який частково використовується для обробки 

даних платформою. Цей підхід був розроблений для вирішення одночасних 

завдань. Він складається з наступних етапів (рис. ): 

 m

: кожен робочий сервер застосовує до даних функцію карти і записує 

результат в тимчасовий репозиторій. Головний сервер гарантує, що 

обробляється тільки одна копія введення;  s

: робочі сервери розподіляють дані відповідно до вихідних ключів (вихідні 

дані функції карти), тому всі дані, відповідні ключу, знаходяться на одному 

робочому сервері; : робочі сервери обробляють кожну групу даних паралельно відповідно до 

ключа. 

 



 

 

Розглянемо обчислення в парадигмі MapReduce як приклад обробки 

значень температури, отриманих від декількох пристроїв. Під час обробки 

значення температури для кожного пристрою усереднюються (це відбувається в 

тимчасовому вікні деякої довжини). 

 На першому рівні обробки (map) створюються пари ключ-значення: ключ 

- це ідентифікатор пристрою, а значення - температура. 

Ми припускаємо, що MapReduce працює на трьох серверах. Крок shuffle 

розподіляє дані таким чином, щоб перший робочий сервер містив дані з першого 

пристрою, другий з другого пристрою і т. д. 

Після shuffle кожен сервер має записи з однаковими значеннями ключа. 

Крок reduce - розрахувати середнє арифметичне температури. 

В кінці обчислень отримуємо три пари ключ-значення, кожна з яких 

містить ідентифікатор пристрою і середнє значення температури. 

Сформулюємо вимоги, яким повинна відповідати підсистема обробки 

даних: 

 Висока продуктивність. Продуктивність потокової передачі не повинна 

бути вузьким місцем в системі. Аналітичні запити також повинні бути 

виконані якнайшвидше. 



 Масштабованість. Можливість збільшити пропускну здатність ланцюжка 

обробки даних або прискорити аналіз запитів за рахунок збільшення 

кількості працюючих серверів. 

 Доступність інтерфейсів бази даних і черг повідомлень. Підтримка API 

системного рівня полегшує розробку або адаптацію до постійно 

змінюваних джерел даних або репозиторіїв. 

 Бібліотека операцій і алгоритмів. Система повинна підтримувати як 

мінімум основні операції статистичного аналізу. 

 Можливість розширити функціонал бібліотеки. Система повинна бути 

масштабованої для додавання певного етапу або алгоритму обробки даних, 

якщо це необхідно. 

Щоб відповідати зазначеним вище вимогам, ми вибираємо Apache Spark. 

Опишемо особливості та переваги більш докладно. 

Apache Spark - це система обробки великих даних з відкритим вихідним 

кодом, яка забезпечує високу швидкість, простоту використання і складні 

аналітичні можливості. Розроблений в 2009 році в AMPLab (UC Berkeley), він 

був випущений як проект Apache в 2010 році. 

Spark пропонує значні переваги в порівнянні з іншими технологіями Big 

Data і MapReduce, такими як Hadoop і Storm. 

По-перше, Spark пропонує комплексне і уніфіковане середовище для 

роботи з різними типами (текст, графіка і т. д.) та вихідними наборами даних 

(пакетні або потокові набори даних). 

Було доведено, що Spark працює до 100 разів швидше, ніж Hadoop при 

виконанні операцій зі сховищем, і до 10 разів швидше при використанні 

жорсткого диска. Має велику бібліотеку вбудованих даних і алгоритмів. Крім 

відображення і скорочення процесів, підтримуються запити SQL, потокову 

передачу, машинне навчання і обробку графічних даних. Ці функції можуть бути 

об'єднані індивідуально або в одному ланцюжку обробки даних.  

Hadoop, технологія обробки великих даних, популярна вже близько 10 

років і зарекомендувала себе. MapReduce - відмінне рішення для однопрохідних 

обчислень, але не настільки ефективне для задач, що вимагають багатопрохідних 



обчислень і алгоритмів. Кожен крок у ланцюжку даних має фазу map і reduce, і 

розв’язання задач повинно бути описано за допомогою цих операцій. 

Вихідні дані кожного кроку повинні зберігатися в розподіленій файловій 

системі до початку наступного кроку. Тому цей підхід досить повільний через 

реплікації дискового сховища. Крім того, в додатках на основі Hadoop зазвичай 

використовуються складні для побудови і управління кластери. Вони також 

вимагають інтеграції декількох інструментів для різних сценаріїв використання 

(таких як машинне навчання). 

Для складних обчислень потрібно відобразити і виконати кілька завдань 

MapReduce. У цьому випадку кожна задача має тривалу затримку і не може бути 

порушена до кінця попередньої задачі. 

За допомогою Spark можна створювати складні багаторівневі ланцюжки 

обробки даних з використанням спрямованої ациклічної діаграми (DAG). Він 

також підтримує спільне використання даних в пам'яті між різними стовпцями, 

тому багато завдань можуть обробляти одні й ті ж дані. 

 працює з існуючою інфраструктурою розподіленої файлової системи (HDFS) 

Hadoop, розширює і додає функції. 

Spark покращує MapReduce з більш швидким і ефективним кроком в 

обробці даних. Продуктивність у багато разів вища, ніж у інших технологій 

великих даних, тому що дані зберігаються в оперативній пам'яті і обробляються 

практично в реальному часі. 

Spark підтримує відкладену оцінку, що оптимізує запити. API високого 

рівня спрощує розробку і забезпечує узгоджену модель архітектури для складних 

рішень. 

Проміжні результати зберігаються в пам'яті, а не на жорсткому диску. Це 

корисно при виконанні декількох завдань для певного запису. В цілому, система 

обробки працює як в пам'яті, так і на жорсткому диску. Якщо дані не 

зберігаються, виконуються зовнішні операції. Spark може обробляти набори 

даних, які перевищують накопичене сховище сервера в кластері. 

Spark намагається зберегти якомога більше даних в пам'яті. Деякі дані 

можуть бути на жорсткому диску. Використання пам'яті є одним з найбільш 



важливих переваг продуктивності. Однак ви повинні ретельно проаналізувати 

вимоги до обладнання, щоб ефективно їх використовувати. 

Resilient Distributed Dataset (RDD) є основною концепцією Spark. RDD 

можна порівняти з таблицею в базі даних. Він може містити дані будь-якого типу. 

Spark зберігає RDD в різних партіях. 

Ця абстракція оптимізує обробку, змінюючи порядок обчислень. Вони 

також відмовостійкі, тому що RDD знає, як відтворити або розрахувати набір 

даних. 

На додаток до Spark Core API існують додаткові бібліотеки, які є частиною 

екосистеми Spark, які надають додаткові аналітичні та машинні можливості 

навчання. Ці компоненти включають в себе: 

 Spark Streaming. Може використовуватися для обробки потокових даних в 

режимі реального часу. Він заснований на стилі розрахунку і обробки 

мікропакетов. Він використовує абстракцію DStream, яка є послідовністю 

RDD. Основною перевагою є те, що один і той же код, який описує 

ланцюжок даних, може використовуватися як для пакетної, так і для 

потокової передачі. 

 Spark SQL. Надає доступ до наборів даних Spark через JDBC API і 

виконання SQL-подібних запитів з використанням традиційних 

інструментів BI (Business Intelligence) і засобів візуалізації. За допомогою 

цієї бібліотеки ви можете виконувати витяг, перетворення, завантаження 

(ETL) даних з різних форматів (JSON, Parquet, Relational Database та ін.), 

перетворювати їх і робити доступними для спеціальних запитів. 

 Spark MLlib. Масштабна бібліотека машинного навчання, яка включає в 

себе традиційні алгоритми навчання і утиліти, включаючи класифікацію, 

регресію, кластеризацію, спільну фільтрацію, зменшення розмірності і 

прості примітиви оптимізації. 

 

3.6 Система зберігання даних 

 



Після першої обробки дані записуються в робочу базу даних, що 

забезпечує їх постійне зберігання. Дані також зчитуються з цього сховища 

інтерфейсними серверами для виконання запитів і підсистемою обробки даних 

для подальшого виконання обчислень, необхідних для виконання аналітичного 

запиту.  

Сформулюємо вимоги, яким повинна відповідати база даних для 

платформи: 

1. Оптимізовано для запису. Як правило, майже у всіх таких сховищах 

робочих даних в системах великих даних кількість записів набагато вище, 

ніж кількість операцій зчитування. Цей шаблон використання 

відрізняється від способу оптимізації традиційних реляційних баз даних. 

Вони найкраще підходять для сценарію, в якому база даних тільки час від 

часу записує дані, але часто отримує запити на зчитування. Наприклад, 

якщо на певному веб-сайті є таблиця з новинами, очевидно, що вона 

записує набагато менше, ніж зчитує. Якщо сховище даних обслуговується 

системою IoT, десятки тисяч запитів на запис повинні виконуватися кожну 

секунду. Зчитування повинно здійснюватися тільки за запитом 

адміністраторів або аналітиків. Висока продуктивність зчитування також 

була б хорошою, але вона набагато менш важлива, ніж швидкість. 

2. Горизонтальна масштабованість. Збільшення кількості серверів має 

збільшити пропускну здатність запису і обсяг збережених даних. 

3. Доступність. Реплікація повинна забезпечити доступ до бази даних (для 

записів і зчитування), коли частина кластера відокремлена. 

4. Ослаблені гарантії угод. Операційна база даних вимагає набагато більш 

слабких гарантії транзакцій, ніж традиційний набір ACID, гарантований 

реляційними даними. Наприклад, коли справа доходить до узгодженості, 

більшість варіантів використання відповідають граничній узгодженості. 

5. Мінімальна функціональність запиту. Оскільки підсистема обробки даних 

використовується для виконання запитів, операційна база даних повинна 

надавати тільки мінімальний набір операцій, таких як запис, зчитування, 

видалення і т. д. Наприклад, якщо хочемо застосувати функцію агрегування 



(таку як сума, мінімум або максимум) до запиту, підсистема обробки даних 

зробить це, і тільки необхідні дані будуть прочитані з бази даних 

(відфільтровані за певним ключем, наприклад, за датою). 

Беручи до уваги ці вимоги, стає ясно, що реляційна база даних навряд чи 

підходить для зберігання робочих даних і вимагає використання рішення NoSQL. 

Реляційні бази даних записують дані набагато повільніше, ніж зчитують. 

Реплікація доступна в деяких базах даних SQL, але їх функціональні 

можливості часто обмежені і мають певні функції, які залежать від вимог 

транзакцій ACID. Горизонтальна масштабованість в реляційних базах даних 

(sharding) дуже складна з тих же причин. В результаті можна збільшити ємність 

сервера тільки без збільшення часу і складності системи (вертикальне 

масштабування), коли для реляційної бази даних не вистачає місця для зберігання 

або якщо не можна обслуговувати необхідну кількість запитів в одиницю часу. 

Також необхідно зберігати великі обсяги даних, і продуктивність запитів до 

таблиць в реляційних базах даних значно зменшується в міру зростання таблиць. 

Будемо використовувати Apache Cassandra з баз даних NoSQL для 

зберігання робочих даних. 

Опишемо, як вона структурована і чому відповідає вимогам. 

 - це розподілена система управління базами даних з відкритим вихідним кодом, 

призначена для обробки великих обсягів даних на великій кількості 

неспеціалізованих серверів, забезпечуючи високу доступність без єдиної точки 

відмови. Cassandra надійна навіть для кластерів деталей, розташованих в різних 

центрах обробки даних. СУБД Cassandra написана на Java і включає повністю 

розподілену hash-систему Dynamo, яка забезпечує майже лінійну 

масштабованість при збільшенні обсягів даних. 

Теорема CAP. Щоб зрозуміти Cassandra, необхідно спочатку згадати 

теорему CAP, яка говорить, що розподілена система не може надати більше двох 

наступних гарантій: 

 узгодженість даних (всі вузли бачать одні й ті ж дані в певний момент часу); 

 доступність (гарантуйте, що на кожен запит буде дана відповідь для 

успішного або неправильного завершення); 



 поділ резистора (незважаючи на поділ на ізольовані секції або втрату 

частини вузла, система не втрачає стабільність). 

Cassandra надає користувачам суворі гарантії доступності та стабільності 

поділу. Узгодженість налаштовується, тому ви можете знайти компроміс між 

узгодженістю і затримкою. При записі/зчитуванні даних ви можете встановити 

рівень узгодженості для кожного запиту. 

L

структурована модель даних. У моделі даних BigTable імена первинних ключів і 

стовпців присвоюються відповідним значенням і утворюють багатовимірне 

відображення. Кожна таблиця має багато вимірів (таб. ). Мітка часу - це один з 

таких вимірів, який дозволяє таблицями створювати версії даних, а також 

використовується для внутрішньої збірки сміття (видалені дані).  

Ключ рядка  

Колонка 1  …  Колонка N  

Значення 1  …  Значення N  

 Сімейство колонок  

 

 

3.7 Система зберігання адміністративних даних 

 

Платформа включає в себе передачу інформації про стан від пристроїв до 

адміністраторів і команди від адміністраторів на пристрої. Крім того, 

повідомлення про статус, призначені адміністраторам, можуть генеруватися за 

допомогою тригерів моніторингу. Ці дані повинні бути надійно збережені перед 

їх передачею одержувачу. 

У цій базі даних також зберігається інформація про аутентифікації / 

авторизації (тобто права доступу користувачів і пристроїв) і дані про пристрої (їх 

тип, місце розташування і інша інформація). 

З міркувань безпеки паролі зберігаються в зашифрованому алгоритмі 

Bcrypt. Bcrypt - це функція хешування паролів, розроблена на основі шифру 

Blowfish. На додаток до використання salt для захисту від атак rainbow table, 

bcrypt є адаптивною функцією: може збільшуватись кількість ітерацій з плином 



часу, щоб сповільнити обчислення та протистояти атакам методом грубої сили, 

навіть за умови збільшення кількості доступних обчислювальних ресурсів. 

Наведемо вимоги до бази даних адміністрування: 

1. Надійність зберігання. Коли база даних підтверджує виконання запиту на 

запис, ми повинні переконатися, що дані зберігаються в незалежній пам'яті, 

тобто вони не будуть втрачені після збою сервера. 

2. Узгодженість. Якщо база даних управління розподілена, зчитування має 

обов'язково повертати те ж значення після успішного зчитування певного 

значення. 

3. Реплікація. Мінімізація недоступності бази в разі збою сервера, зберігаючи 

репліку основного сервера в режимі гарячого резервування і аварійного 

перемикання. Важливо для збереження інформації про стан: пристрої 

можуть намагатися знову протягом деякого часу (якщо вони важливі), але 

їх обсяги зберігання дуже обмежені. 

4. Функціональна мова запитів. Сховище даних управління містить 

інформацію про пристрої, які можна використовувати при виконанні 

аналітичних запитів. Наприклад, вам може знадобитися відфільтрувати 

пристрою за певним критерієм. Підтримка просторових запитів також має 

важливе значення. Оскільки платформа фокусується на зборі та аналізі 

даних з великої кількості розподілених пристроїв, просторові запити 

необхідні для виконання аналітичних запитів, таких як пошук пристроїв в 

межах заданого радіусу зазначених координат. Повнотекстовий пошук 

також корисний при аналізі даних в базі даних управління.  

5. Ефективні операції видалення. З типів даних, описаних в цій базі даних, 

повідомлення про стан і команди мають найбільший обсяг. Однак 

більшість можна видалити при отриманні. Отже, база даних повинна 

підтримувати ефективні операції видалення, які можна виконувати швидко 

і звільняти простір. 

6. Динамічна структура даних. Бажано мати будь-яку структуру даних, щоб 

полегшити адаптацію до змінних форматів, використовувані пристроями. 



Реляційні бази в цілому відповідають вимогам, описаним вище. Вони 

традиційно пропонують значні гарантії зберігання, а новіші версії (такі як 

.0+) пропонують підтримку гарячого резервування. 

Мова запитів SQL володіє широкими можливостями аналізу, але стандарт 

не описує просторові запити. Тому вони доступні тільки як розширення в деяких 

базах даних, і їх функції дещо обмежені. Функціональність повнотекстового 

пошуку також недостатньо розвинена в реляційних базах даних, тому потрібне 

окреме рішення. 

Крім того, реляційні бази даних неефективні при видаленні даних: такі 

операції виконуються дуже повільно, а звільнення місця стає ще довше і 

складніше. Наприклад, якщо ви хочете звільнити місце в таблиці InnoDB 

(MySQL), ви повинні перебудувати таблицю (тобто створити нову таблицю, 

скопіювати дані зі старої в нову і видалити стару). 

MongoDB виконує наші вимоги більше, ніж будь-яке інше рішення. 

Давайте опишемо, як це працює і чому це працює. 

 

  



ВИСНОВКИ  

 

 

В рамках виконання дипломного проекту була досліджена і розроблена 

платформа для Інтернету речей. Зокрема, виділено основні вимоги до таких 

систем, розглянуто основні підходи до вирішення проблем обробки великих 

даних; існуючі платформи були вивчені та виявлені можливі покращення. 

Розроблена платформа відповідає до поставлених функціональних і 

нефункціональних вимог і включає в себе реалізацію наступних систем: прийом, 

зберігання, обробка даних; аутентифікація і безпека; робота з адміністративними 

даними; моніторинг. Це дозволяє використовувати її для таких груп виділених 

користувачів: пристрої, адміністратори, аналітики і адміністратори безпеки.  

Ця архітектура була запропонована і реалізована для розподілених сервіс-

орієнтованих платформ (мікросервісів), які пропонують високу продуктивність і 

практично необмежену масштабованість. Таким чином, ви можете збільшити 

пропускну здатність системи для обслуговування мереж пристроїв будь-якого 

розміру і розширити можливості підсистеми аналізу даних. Ефективно 

впроваджуючи системні компоненти, можемо оптимізувати вартість апаратного 

забезпечення платформи. 

Платформа також гарантує високу ступінь надійності, знижує ймовірність 

втрати оперативних даних і забезпечує високий рівень доступності. Аспекти 

безпеки, проаналізовані і реалізовані, забезпечують достатній захист даних під 

час передачі і захищають систему від різних інформаційних атак. 

При розробці платформи були належним чином обрані й застосовані 

сучасні системи, протоколи, формати даних, бібліотеки та бази даних. Сторонні 

рішення мають відкритий вихідний код, який спрощує розширення системи і 

пропонує економічні та інші переваги. 

Кілька аспектів обраних архітектурних рішень були широко описані: від 

обгрунтування поділу високого рівня в функціональних модулях до 

характеристик ефективної реалізації вводу-виводу і впливу обраної схеми 

аутентифікації на масштабованість архітектури платформи. 



На відміну від існуючих платформ, розроблене рішення можна легко 

адаптувати до аналізу даних з різних пристроїв і датчиків шляхом визначення 

ланцюжків даних. Протоколи і формати даних були вибрані не тільки за їх 

ефективність, але і за зручність і простоту розширення платформи.  

Інші ключові функції платформи включають моніторинг і 

функціональність безпечної передачі службової інформації між пристроями і 

адміністраторами. За допомогою них можемо ефективно управляти мережею 

пристрою, гнучко налаштовувати і усувати неполадки. 

Пропоновані архітектурні та технічні рішення досить універсальні для 

створення різних систем обробки великих даних і інших платформ Інтернету 

речей, які спеціалізуються в більш вузьких областях. 
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