
ВСТУП 

 

Актуальність. Основною задачею при побудові нинішньої мережі 

промислового Інтернету речей є задача правильно побудувати і продумати 

архітектури для створення усіх необхідних вимог. Оскільки індустріальні та 

сільськогосподарські зони можуть простягатися на величезних територіях, які 

віддалені від урбаністичної місцевості, то звичайні рішення з використанням 

провідного інтернету не підходять через досить великі витрати та складність в 

реалізації. Також не є раціональним використання стандартних стільникових мереж 

через нездійсненність забезпечення високошвидкісного інтернету для великої 

кількості сенсорних пристроїв. Досить перспективним підходом сьогодення є 

використання LP-WAN, що компонує плюси безпровідної мережі з використанням 

стільникових станцій для того щоб забезпечити масштабованість та гнучкість. 

Об’єктом роботи є покращення масштабованості та підвищення 

відмовостійкості архітектура мережі індустріального ІоТ. 

Предметом роботи є побудова більш надійної та масштабованої мережі 

промислового IoT за рахунок використання LP-WAN та CDN. 

Метою роботи  

Підвищення масштабованості та надійність індустріальної IoT мережі за 

допомогою модифікації її архітектури.  

Для того щоб досягти мету дослідження було поставлено та вирішено такі 

основні задачі: 

1. Проаналізувати основні проблеми побудови систем промислового 

Інтернету речей. 

2. Визначити вимоги для кожного з трьох рівнів архітектури. 

3. Модифікувати архітектуру індустріального Інтернету речей, за 

допомогою уніфікації використовування пристроїв мережі, для підвищення 

масштабованості та надійності мережі завдяки використання кластерів. 

4. Оцінити ефективність модифікованої архітектури.



Теоретичний результат дослідження: 

1. Створено модифіковану трирівневу архітектуру Інтернету речей. 

Створено вимоги елементів мережі згідно модифікованої архітектури. 

 Практичний результат роботи:  

Рекомендації щодо побудови мережі. 
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РОЗДІЛ № 1. РОЗГЛЯД ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ 

ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

1.1 Аналіз рішень побудови 

 

З розвитком індустріалізації суспільства та кількості сенсорних додатків та 

пристроїв, які використовуються на виробництві або в інших підприємствах 

(наприклад системи контролю, аналізу та управління трафіку чи системи зрошення 

сільськогосподарських угідь) з'явилася необхідність в створенні систем, які будуть 

займатись контролем, агрегацією та аналізом даних. Основні перешкоди, які 

виникли при впровадженні сталих та непохитних рішень індустріального Інтернету 

речей, пов'язані з витратами при керуванні системою, масштабованістю, розміром 

кінцевих вузлів та їх енергоефективністю та недостатньою зоною покриття самої 

мережі. 

 

 

Рисунок 1.1 - Порівняльна оцінка рішень при побудові IoT систем 
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В цілому, способи реалізації рішень для промислових мереж ІоТ можна 

поділити на три категорії (рис. 1.1). Перший, як і найстаріший – це рішення за 

допомогою приладів з порівняно не великим радіусом дії. Другий – рішення за 

допомогою приладів з великим радіусом дії. Третій є змішаним рішенням першого 

і другого підходів. 

Реалізація з коротким радіусом дії 

Системи з не великою зоною покриття були першими для контролю 

бездротової сенсорної мережі (WAN). Зараз системи з з використанням бездротової 

сенсорної мережі є дуже розповсюдженими, наприклад доступ до Інтернету з 

комп'ютера, смартфону, телевізора, чи будь якого іншого гаджета здійснюється 

через WiFi (рис. 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 - Комунікація між різними приладами та Інтернетом використовуючи 

різні підвиди WAN мережі [1 
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Недоліками цього способу реалізації є досить великі витрати на ініціалізацію 

мережі та трудність майбутнього масштабування мережі відповідно до збільшення 

радіусу покриття чи кількості кінцевих вузлів самої мережі. Також складністю є 

гарантування стабільної роботи такої системи та її адміністрування. Для 

забезпечення потрібного рівня безпеки та підтримки самої системи в робочому 

стані, витрати на персонал. При масштабуванні мережі неодмінно виникає 

проблема з витратами на покупку нового обладнання. Перевагою використання 

даного типу системи є її енергоефективність при використанні правильного підходу 

створення і використання відповідних протоколів або технології. Зокрема, для 

роботи з сенсорними мережами найефективнішим буде використання протоколу 

ZEBEE 802.15.4 на основі протоколів ZigBee та 6loWPAN (рис. 1.3), які надають 

значні переваги в енергоефективності і невеликій вартості кінцевих вузлів системи. 

Однак ріст даної мережі вельми обмежений, так як зростає складність в управлінні 

та вплив один на одного між самими вузлами в мережі. Проте існує декілька рішень 

цієї проблем з маршрутизацією в великих мережах, до цих пір для масштабування 

необхідна велика кількість концентраторів, що збільшуватиме спільну 

енергоємність мережі. 

 

 

Рисунок 1.3 - Схема побудови мережі виду ZigBee [2]
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Також необхідно сказати, що суттєвою проблемою даних систем є  

необхідність в підключенні високошвидкісного інтернету, що є можливим лише в 

урбаністичних зонах, але складно та з великими витратами в провінціальній зоні. 

Реалізація з дальнім радіусом дії 

Ще одним варіантом для вирішення проблем мереж короткого радіусу дії був 

варіант з використанням стільникових мереж. Вони створені на загальнодоступній 

інфраструктурі. Їх перевагами є широкий діапазон дії, та можливість використання 

вже існуючих і досить відомих стандартів, таких як GSM, GPRS, або 3G/4G (рис. 

1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 - Схема побудови системи на основі стільникових мереж 

 

Головною проблемою таких систем є те, що вони були створені без 

урахування вимог промислового Інтернету речей. В той час як в стільникових 

мережах є тренд на збільшення доступної смуги пропускання, в IIoT таке рішення 

повинно оптимізувати використання пропускної мережі та значно зменшити 

споживання енергії та трафіку. Сенсорна мережа вимагає підтримки величезної 

кількості приборів та інших кінцевих вузлів з низькою пропускною здатністю, які 
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надсилають короткі повідомлення один раз протягом деякого часу. Тому 

застосування нинішніх стільникових рішень є очевидно неефективним з погляду 

масштабованості та енергетичної ефективності. Щодо масштабованості, то однією 

з можливих реалізацій створення та забезпечення зв'язності з іншими системами є 

застосування підходу з використанням фемтосот або пікосот. Проте це рішення 

занадто збільшує витрати на створення та підтримку системи через те що необхідне 

нове устаткування та інфраструктура для стабільного підключення. 

Зосереджуючись на енергоефективному, стільниковому квазі-постійному зв'язку 

між кінцевими вузлами та базовою станцією для управління, що створює дуже 

негативний вплив на час роботи акумулятора приладів. 

Протокол LP-WAN 

Для того щоб перейти до наступного варіанту для вирішення проблем треба 

розглянути, що таке технологія LP-WAN [3]. 

 LP-WAN (Low Power Wide Area Network), також відомий як LP-WA або LPN, 

– це протокол бездротового транспортування даних, який зараз розуміється як один 

з основних протоколів впровадження IoT. 

 LP-WAN є дуже актуальною технологією, так як існує тенденція на  постійне 

збільшення кількості пристроїв LP-WAN, підключених у всьому світі, очікуючи, що 

це число до 2021 року сягне близько 3,5 мільярдів пристроїв. Остаточні стандарти 

для IoT ще не визначені, адже протоколи вже на стадії розробки і є кілька проектів, 

які мають намір визначити стандарти, однак у більшості літератури LP-WAN 

представляється дійсним варіантом транспортного протоколу для певних потреб в 

IoT. 

Є три технічні особливості LP-WAN [4](рис. 1.5), які відповідають вимогам 

IoT, це: 

● Географічний діапазон: LP-WAN призначений для бездротового 

транспортування даних між пристроями, розділеними на відстані в межах 

кілометрів, а не метрів; 
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● Кількість переданих даних: ідея LP-WAN полягає в регулюванні 

непостійного транспортування невеликої кількості даних; 

● Низьке енергоспоживання: протокол заснований на використанні пристроїв з 

акумуляторами, які працюють роки замість тижнів і місяців. 

Ну, ці функції також розрізняють LP-WAN від інших бездротових технологій, 

таких як Wi-Fi, Bluetooth, 3GPP та Zigbee. 

 

 

Рисунок 1.5 - Графік залежності енергоефективності від дальності зони 

покриття для різних протоколів передачі даних [5] 

 

 На наступному малюнку представлений графік, що показує простір, 

керований кожною з бездротових технологій, з точки зору пропускної здатності та 

фізичного діапазону. Дана технологія LP-WAN майже виключно задовольняє 

потреби додатків, які вимагають бездротової передачі невеликої кількості даних, 

лише кілька разів на день та на великі відстані. 

 З іншого боку, цікавим технічним моментом, який слід згадати LP-WAN, є 

радіочастотний діапазон, в якому він зазвичай працює. Різні товари, які LP-WAN 

реалізує, працюють в Європі в діапазоні ISM (Промисловий, Науковий та 

Медичний), який представляє спектр, який міжнародним чином зарезервований для 
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некомерційного використання, пов'язаного з промисловістю, наукою та медичними 

послугами. 

 Ця смуга важлива, оскільки ця група частот може використовуватися без 

ліцензійної плати, доки дотримуються обмеження щодо переданого рівня 

потужності. Це являє собою ще одну різницю між LP-WAN і стільниковими 

технологіями [6], наприклад, коли потрібно платити за право передачі на певній 

частоті. Використання різних частот означає, що апаратні пристрої можуть 

використовуватися в різних країнах, але потребують коригування програмного 

забезпечення для роботи на певній частоті. 

Використанням LP-WAN рішення 

Нещодавно з'явилися декілька різних платформ, що використовують 

протокол LP-WAN. Ці платформи застосовують як і достатньо велику за площею 

зону покриття, завдяки стільниковими технологіями, так і доволі невеликим 

енергоспоживанням WSN. Багато платформ LP-WAN є досі у початковій стадії 

розробці, а інші вже створили свою архітектуру. LоRаWАN, Sіgfоx та Іngenu в 

сьогоднішній день є найбільш готовими і оптимальними платформами протоколу 

LP-WAN. 

 

 

Рисунок 1.6 - Узагальнений підхід для створення LP-WAN мережі 

 

Як зображено на рис. 1.6, LP-WAN використовує топологію зірки [7], для 

якої властиво щоб всі кінцеві вузли були підключені до базової станції. Тоді 

можна сказати, що LP-WAN модем встановлюється на цих пристроях. У окремих 
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випадках концентратори/шлюзи можуть використовуються для підключення 

створеного кластера вузлів до базової станції (топологія зірки зірок). Базова 

станція та мережа зворотних трактів в основному є відкритими та обслуговуються 

провайдером. Щодо з'єднання кінцевих вузлів з мережею та базовою станцією, 

майже всі з існуючих платформ користуються діапазоном частот ISM 

(промислова, наукова та медична). Однак, найчастіше використовуються частоти, 

що знаходяться в діапазонах менше 1 ГГц, а саме 868 МГц – Європа, 915 МГц – 

США та 920 МГц – Японія. Порівнюючи з діапазоном 2,4 ГГц, передача в 

низькочастотній смузі сприяє до глибшого огинання перешкод на величини 

покриття, що є , мабуть, найважливішими характеристиками для створення 

внутрішнього підключення. 

Для зменшення енерговитрат більшість методів зосереджуються на 

підключенні до висхідної лінії зв'язку [8]; однак, низхідна лінія дуже обмежується, 

отже час «очікування» сигналу, який є необхідним для отримання даних – 

зменшується. Тоді є очевидним, що дані поступають від кінцевої мережі до «ядра», 

але у випадку існування датчиків і певних приладів, існування низхідної лінії стає 

важливим плюсом. Також важливо те, що низхідну лінію можна використати, як 

ресурс для оновлення програмного забезпечення для мережі. Ще важливо вказати 

те, що мережі створені за допомогою LP-WAN мають доволі великий час життя 

кінцевих вузлів, порівнюючи з іншими підходами [9]. 

Спираючись на далі приведений рис. 1.7 в залежності від задач, що будуть 

виконуватись вузлами мережі є пропорційно залежним життя батареї, тому 

потрібно вибрати баланс, що залежить від кількості повідомлень та тривалістю 

життя батареї кінцевого пристрою. Також на цьому графіку видно, що найбільш 

тривалий термін діє батарея, яка має найкраще покритті мережі. 
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Рисунок 1.7 - Графік залежності терміну життя батареї від кількості відправлених 

повідомлень щодня [10] 

 

Але в прикладних умовах майже неможливо досягти такого показника при 

оптимальних витратах на саму мережу, також на якісь зв’язку впливатимуть різні 

метеорологічні умови та перешкоди, тому слід забезпечити на всій території 

покриття достатньо гарний рівень зв’язку. Нижче наведена таблиця з порівнянням 

технологічних рішень, які доступні на сьогодні (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 - Порівняння технологій та їх характеристик, що базуються на                     

     парадигмі LP-WAN 

Параметр LoRaWan Sigfox LTECat1 LTE-M NP-LTE 

Пропускна 

здатність 

125-500 

kHz 

100 Hz 20 MHz 1.4-20 MHz 200 kHz 

Продовження таблиці 1.1 – Порівняння технологій та їх характеристик, що 
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          базуються на парадигмі LP-WAN 

Параметр LoRaWan Sigfox LTECat1 LTE-M NP-LTE 

Швидкість передачі 290bps-

50Kbps 

100 bps 10 Mbps 200kbps-

1Mbps 

20 kbps 

Максимальна 

кількість 

повідомлень 

 - 140 m/day - - - 

Максимально 

вихідна потужність 

20 dBm 20 dBm 23-46 

dBm 

23/30 

dBm 

20 dBm 

Втрати 154 dB 151 dB 130 dB > 146 dB 150 dB 

Час життя 2000 mAh 

батареї в місяцях 

105 90 - 18 - 

Енергоефективність Дуже 

висока 

Дуже 

висока 

Низька Середня Висока 

Стійкість до 

інтерференції 

Дуже 

висока 

Низька Середня Середня Низька 

Безпека + - + + + 

 

Кожна з приведених технологій грунтується на своєму протоколі передачі 

даних. Нижче на рис. 1.8 наведено порівняння радіусу дії, частоти, споживання 

енергії, швидкість передачі даних різних протоколів зв’язку для всіх представлених 

рішень. З цього можна припустити те, що не тільки мережі з близьким радіусом дії 

мають проблеми з стандартизацією, що властиво всім швидко розвиваючим 

технологіям, це , на жаль, викликає певні проблеми не при запуску мережі, а саме, 

при розширенні самої мережі. 
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Рисунок 1.8 – Характеристики і дальність покриття різних платформ [11] 

 

Отже, головними плюсами LP-WAN платформ є: 

1. Здатність до масштабованості. 

2. Широкий діапазон покриття. 

3. Необхідний рівень «очікування» повідомлення. 

4. Економія на розгортці та роумінгу. 

5. Низький рівень енергоспоживання. 

Однак, існують і недоліками, які можна вказати: 

1. Низька швидкість передачі не дозволяє обробляти великі обсяги даних, тому такі 

елементи, як фотографії та відео, повністю відкидаються. LP-WAN дозволяє 

створювати сенсорні мережі, однак, треба сказати, що навіть у цих мережах  

обсяги телеметричних даних, які можна перенести, не можуть бути дуже 

великими, що виключає дуже складні елементи або ті, які потребують великої 

кількості інформації. 

2. Існують повідомлення про проблеми з ослабленням сигналу, коли мережа LP-

WAN включає пристрої, розташовані в будівлях або розділені фізичними 

елементами. Кінцеві вузли LP-WAN ефективніше працюють у відкритих 

просторах із захищеними лініями зору. 
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3. Зв'язок між пристроями та його додатком чи сервером не є постійним і може бути 

односпрямованим – від пристрою до елемента захоплення, що ускладнює 

контроль руху об'єктів у режимі реального часу. Однак слід зазначити, що 

більшість реалізацій LP-WAN дозволяють здійснювати двосторонній зв'язок. 

4. Іншим елементом, з яким повинні мати справу реалізація LP-WAN, є надійність 

передачі. 

 Тим протоколом якому було віддано більшу перевагу впродовж роботи над 

проектом став LoRaWan. 

 LoRaWAN – одна з технологій широкомасштабної мережі з низькою 

потужністю (LPWAN) [12], яка в останні роки приділяла значну увагу науковому 

співтовариству.  Він надає низьку потужність та передачу даних з невеликою 

швидкістю для широкого діапазону покритої території.  За останні роки кількість 

публікацій щодо LoRa та LoRaWAN надзвичайно зросла.  

Реалізація мережі LoRaWAN базується на топології зоряної мережі, і 

особливо мережі типу “зірки зірок”. Топологія зірки - це топологія для локальної 

мережі (LAN), в якій всі вузли індивідуально з'єднані з центральною точкою 

з'єднання, як концентратор або комутатор. Основними перевагами зіркової мережі 

є те, що один несправний вузол не впливає на решту мережі. Однак цей тип мережі 

може бути схильним до вузьких місць та проблем з відмовою на центральній 

ділянці. Перевагами використання топології зірок є збереження ресурсу 

акумулятора та зменшення складності мережі. В той же час вузли не повинні 

поширювати чи пересилати дані інших вузлів, вузли отримують лише власні дані. 

Рис. 1.9 ілюструє архітектуру LoRaWAN [13], яку можна розділити на frontend та 

backend частини.  Frontend частина містить елементи шлюзу та кінцеві вузли.  У той 

час, як у backend частині містяться мережеві сервери, які відповідають за перевірку 

безпеки, зберігання отриманої інформації, фільтрування дублікатів пакетів та 

планування підтверджень через шлюз. 
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Рисунок 1.9 - Спрощена архітектура мережі з використанням LoRaWan [14] 

 

Існує багато інших технологій LP-WAN, пов'язаних з технологіями IoT 

Communication, які мають таку ж специфікацію, як LoRaWAN.  Однією з таких 

технологій є так званий протокол Sigfox, зона покриття Sigfox більша, ніж 

LoRaWAN, до того ж, він прагне збільшити масштаби у всьому світі.  Причина, яка 

робить LoRaWAN кращою за Sigfox, полягає в тому, що це відкритий протокол.  

Інший приклад – вузькосмугова технологія протоколу (NB-IoT), яка має багато 

функцій, як і в LoRaWAN, високочастотний діапазон. Проте NB-IoT не є відкритим 

протоколом на відміну від LoRaWAN [15].  LoRaWAN також має інші переваги, не 

включені до NB-IoT, включаючи масштабовану пропускну здатність, підвищену 

ефективність енергоресурсів та швидкість адаптації даних.  
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1.2 Трирівнева структура IoT 

 

Трирівнева структура IoT (рис. 1.10) була введена на ранніх етапах 

досліджень у цій галузі. Ця структура містить в собі три логічних рівні: 

1. Сенсорний рівень. 

2. Мережевий рівень. 

3. Рівень додатків. 

 

 

Рисунок 1.10 - Трирівнева структура промислового Інтернету речей 

 

Сенсорний рівень. 

Основною метою сенсорного рівню є сприйняття фізичних оточуючих 

об’єктів, які є частиною мережі IoT. Цей процес ґрунтується на кількох сенсорних 

технологіях (такі як GPS, NFC та ін.). До того ж даний рівень відповідає за 

трансформування інформації в цифрові сигнали для надсилання повз мережу [16]. 

Проте є об'єкти, які можуть не сприйматися безпосередньо. Саме через це для таких  
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об’єктів додатково встановлюють мікросхеми, щоб надати їм сенсорні та 

обчислювальні можливості. 

До того ж нанотехнології та можливо вбудований штучний інтелект будуть 

здатні відігравати ключову роль у сенсорному рівні. Спершу створять чіпи досить 

маленькими для вбудовування в пристрої, що використовуються в нашому житті, а 

потім, поліпшать їх здатності обробки для складніших та більш функціональних 

додатків у майбутньому.  

Мережевий рівень. 

Мережевий рівень відповідає за прийом, обробку та передачу даних з рівня 

сенсорів до рівню додатків, за допомогою різних мережевих технології, наприклад, 

як безпровідні/провідні мережі (WAN, Wired Networks) та локальні мережі (LAN). 

Головними середовищами для надсилання являються 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, 

ZigBee, інфрачервоний зв’язок та інші [17]. Оскільки через мережу передається 

величезна кількість даних, тому важливо забезпечити стійке проміжне програмне 

забезпечення для збереження, обробки та передачі даних.  

Для того, щоб досягти цю мету використовуватимуть віддалені сервери 

(хмарні сервіси). Ця технологія пропонує стійкий, легко масштабований інтерфейс 

для зберігання та обробки даних, які є важливим для відмовостійкої роботи додатків 

та самих кінцевих користувачів цієї мережі. 

Рівень додатків. 

Даний рівень застосовує оброблені дані отримані з попереднього рівня. Цей 

рівень являється користувальницьким кінцем всієї IoT архітектури, за допомогою 

якого вона буде використовуватися. Більше за те, даний рівень вміщує потрібні 

інструменти та пристрої для розробників додатків ІоТ середовища [18]. 

Підсумовуючи усе вищезазначене – діапазон можливих застосувань є досить 

великим (наприклад, логістика, ідентифікація особистості, пошук 

місцезнаходження, сервісні та деякі служби, які відповідають за надійність та 

безпеку, тощо). Відповідно до виду IoT мережі, трирівнева архітектура має 

забезпечувати досить високий рівень структурованості, що дозволятиме 
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застосувати різні підходи для створення мережі, а також обмеження та вимоги, які 

є у самій мережі. 

 

1.3 Вимоги до архітектури IoT 

 

Цей підрозділ визначає основні вимоги (рис. 1.11) до архітектури 

промислового Інтернету речей. Кожен рівень мережі Інтернету речей відповідає 

своїй логічній системі додатку. Спираючись на кожен з цих рівнів можна окреслити 

вимоги, які необхідні для вдалого функціонування мережі Інтернету речей. До цих 

вимог можна віднести такі особливості: 

1. Контроль ресурсів. 

2. Енергозбереження. 

3. якість обслуговування. 

4. Сумісність. 

5. керування перешкодами. 

6. Безпека. 

  

 

Рисунок 1.11 - Головні вимоги до мережі промислового IoT 
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Контроль ресурсів: 

Розумні прилади, які являють собою кінцевими вузлами у архітектурі IoT, 

зобов'язані бути доступними у віддаленому режимі. Інколи стаються такі випадки, 

коли адміністратори недоступні в конкретних місцях, контроль над приладами 

зовні має допомогти вирішити це. Більш того, системи IoT мають бути в спроможні 

збалансувати навантаження у випадках наявності надмірних ресурсів чи надмірної 

напруги, що може призвести до відповідного нераціонального використання 

ресурсів.  

Енергозбереження: 

Приєднання енергоефективності в систему IoT, де більша частина приладів 

обмежені ресурсами, дозволить раціональніше управляти обмеженими 

енергетичними ресурсами. Якщо навантаження не є великим, пристрій повинен 

мати змогу перейти в режим очікування або режим сну. Крім того, застосування 

Lightwave протоколів зв’язку матиме змогу допомогти врятувати енергію смарт-

пристроїв, тим самим поліпшити енергозбереження. Отже, запланована архітектура 

IoT має бути розроблена так, щоб вона могла мінімізувати споживання енергії. 

Якість обслуговування: 

Однією з вимог архітектури IoT є те, що вони мають надавати якісні послуги 

користувачам. Якість послуг в системі Інтернету речей може бути забезпечена 

шляхом надання пріоритетних послуг та послуг пошуку. Найбільший пріоритет 

мають програми, що працюють з даними в режимі реального часу, ніж програми що 

працюють зі вже збереженими та обробленими даними. Крім того, програма має 

давати чітку відповідь на будь-який запит без відображення надлишкових даних, 

що може призводити до надлишкових або навіть хибних дій з боку користувача. 

Сумісність: 

Однією з найважливіших вимог для систем Інтернету речей являється 

сумісність різних додатків та пристроїв, які були створені різними виробниками за 

допомогою на різноманітних технологій. Тому необхідна деяка адаптація зі сторони 
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програмного забезпечення так і з боку застосування сумісних мережевих 

протоколів зв’язку та безпеки, щоб забезпечити надійну та стабільну роботу мережі. 

Керування перешкодами: 

Система також має вміти вирішувати проблеми подолання різноманітних 

перешкод. Зі збільшенням кількості підключених до Інтернету речей кінцевих 

приладів, у яких є мульти-радіозв'язок, інтерференція стане дійсно проблемою для 

ініціалізації і подальшої роботи мережі. Тому запланована архітектура IoT має бути 

спроектована таким чином, щоб вона мала інформацію про радіочастоти та 

радіозв’язок. Найкращий надійний і стабільний зв'язок може бути створений лише 

шляхом вирішення проблеми інтерференції хвиль.  

Безпека: 

Це є найголовнішою і найбільш важливою вимогою, яка гостро поставлена в 

сьогоденній та усіх майбутніх мережах Інтернету речей – це захищеність даних 

користувачів та захищеність самих елементів мережі [19]. Так як в мережі Інтернету 

речей використовується велика різноманітність технологій та пристроїв через це 

вона також має не тільки проблеми безпеки елементів системи, але і нові проблеми, 

що викликані при взаємодії цих компонентів. Майбутня архітектура промислового 

IoT має бути досить захищеною, щоб уникнути атак типу “Man-in-the-middle attack”, 

перехоплення керування пристроїв неавторизованими засобами і т.д. Крім цього 

методи захисту мають бути досить легкими, так як у більшості приладів є 

обмеження в ресурсах. Також важливим фактором є забезпечення швидкої обробки 

і можливість доступитися до даних. Відсутність достатнього рівня безпеки може 

призвести до поганих наслідків.

 

Висновки 

 

1. На сьогодення найбільш поширеними варіантами побудови мережі 

індустріального IoT є рішення за допомогою близької і дальньої дії та більш 
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сучасна технологія, яка спеціально створена і розвивається відповідно до вимог 

мереж IoТ. 

2. Було розглянуто трирівневу структуру мережі Інтернету речей, що складається 

з таких рівнів: рівень додатку, рівень мережі, рівень сенсорів. Кожен рівень 

відповідає своїй логічній частині системи. 

3. Виділивши основні завдання, які повинна виконувати мережа індустріального 

IоТ, було описано перелік вимог, які ставляться системі при її проектуванні, 

побудові та супроводженні.
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РОЗДІЛ № 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ПОБУДОВИ ТА 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

2.1 Визначення вимог згідно з трирівневою структурою 

 

Відповідно до наведених вимог у першому розділі спочатку, перед тим як 

робити відповідні зміни та пропозиції щодо модифікації, потрібно визначити, які 

вимоги відносяться до якого рівня мережі, а тільки після цього впроваджувати 

корективи. 

1.1.1 Контроль та управління ресурсами системи. 

 

Рисунок 2.1 - Залежність трьох рівнів структури від вимог контролю за 

ресурсами системи 

 

Змога керувати ресурсами у віддаленому місці дозволить більш 

функціонально працювати з мережею, це не буде змушувати адміністраторів 

фізично бути наявними поряд з сервером. Для цієї реалізації можна використати 

декілька варіантів: 

Ініціалізація інфраструктури на власних серверах або скориставшись 

спеціальними хмарними сервісами від компаній-гігантів, наприклад Mircosoft 

Corporation, Amazon Inc., Google LLC та інші. Недолік першого рішення є те, що 
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крім структурних елементів предметної області необхідно ще теж створити та 

запустити інфраструктуру під особисте серверне обладнання, запуск безпечної 

внутрішньої мережі, додаткові витрати на пристрої, різноманітне обладнання і 

приміщення. Однак з другої сторони ця мережа є 100% унікальною і має можливість 

дотримуватися повної безпеки та захисту особистих даних користувачів, так як 

вони буду розміщуватися лише на кінцевих приладах [20]. Інше же рішення 

дозволяє в дуже швидко ініціалізувати основу мережевого рівня вже з створеними 

та  налаштованими політиками безпеки і вже готовою віртуалізацією серверів. Для 

цього ще треба зменшити витрати і навантаження спираючись на потреби самої 

системи промислового IoT. Ще однією перевагою використання цього підходу є 

функціональний процес керування усіма ресурсами, так як для підвищення чи 

зменшення потужностей не потребується ніяких додаткових дій зі сторони 

системних адміністраторів, це все виконується за сторони компанії, яка надає 

послуг. Саме через це в приведеній моделі всі сервіси для додатків, сервіси для 

обслуговування, сервіси для збереження і обробки даних зберігаються на 

зовнішньому хмарному сервісі.  

Другим пунктом є спроможність забезпечення балансування навантаження 

серед передавальних станцій і кінцевих пристроїв [21]. Саме заради цього 

використовується рішення з застосуванням LP-WAN базових станцій, що даватиме 

спроможність значно зменшити ризики перевантаження мережі, так як у них є 

водночас досить широкий радіус покриття, можливість працювати на 

різноманітних частотах, так і велика кількість підключених приладів. Це 

дозволятиме ініціалізувати мережу на дуже великій території у досить невеликий 

термін з чудовим покриттям та з достатньою надійністю роботи. Для кінцевих 

користувачів, для того щоб знизити час очікування та завантаження додатку чи 

сторінки у мережевому рівні можна запропонувати використати географічно 

розподілену мережу типу CDN, яка дозволятиме зменшити час завантаження 

додатків у кінцевих користувачів. Це досить легко впровадити з застосуванням 
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хмарних сервісів, так як вони вже з коробки надають готові опції для переносу і 

копіювання даних до різних дата-центрів в різних куточках світу. 

1.1.2 Енергозбереження 

Однією з головних цілей створення індустріального ІоT є зменшення обсягів 

використання енергії компонентами мережі або кінцевими пристроями, або 

базовими станція, відповідно до різних географічних точок розміщення самої 

мережі та зручності в обслуговуванні. 

 

Рисунок 2.2 - Залежність трьох рівнів структури від різних вимог 

енергоефективності 

 

Зважаючи на попередній пункт, мною було обраний метод з застосуванням 

LP-WAN, саме через це елементи мережі будуть доволі енергоефективними, 

більшість витрат енергії будуть лягати на провайдерів мережі, які були описані в 

попередніх пунктах, та хмарного сервісу, що дозволятиме приголомшливо знизити 

витрати. Кінцеві прилади мережі LP-WAN можуть мати декілька режимів 

енергозбереження, таких як режим енергозбереження (PSM) та розширений режим 

переривчастого прийому (eDRX). Це даватиме можливість використовувати 

батарею кінцевого пристрою протягом понад 5 років,  а в найближчому 

майбутньому з поліпшенням вже існуючої технології побудови компонентів і 

елементу живлення, цей термін може вирости в десятки раз.  
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Рисунок 2.3 - Графічне порівняння властивостей різноманітних 

архітектурних підходів в промисловому IoT [22] 

 

Вище наведено порівняння характеристик різних способів побудови 

індустріальних ІоТ мереж, як можна побачити з рис. 2.3,  LP-WAN володіє 

найменшим показником споживання енергії серед усіх розглянутих підходів серед 

конкурентів. 

1.1.3 Якість обслуговування 

Згідно з поставлених вимог мережа індустріального ІоТ має забезпечувати 

доволі високий рівень якості обслуговування кінцевих користувачів. Зазначена 

вимога торкається всіх рівнів трьохрівневої структури Інтернету речей, так як вона 

відповідає за результат, який користувачі отримуватимуть на екранах своїх 

пристроїв.  
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Рисунок 2.4 - Залежність трьох рівнів структури ІоТ від вимоги якості 

обслуговування 

 

Найвпливовішим для цієї мети являється якість з’єднання та 

пріоритезованість послуг, які плануються надаватися, тому при агрегації даних 

пріоритетними будуть ті дані, які матимуть особливу цінність для кінцевого юзера, 

такі як загальний стан системи, недавні події, помилки, різного роду інформаційні 

повідомлення, а також інша статистика, ці дані будуть передаватися з невеликою 

затримкою, на жаль використання технології LP-WAN трохи знижує швидкість 

передачі даних, тому на предметних областях, в яких є критично важливою 

швидкість і розмір обміну даних, тому для цього краще застосовувати підхід з 

користуванням суміш простих Wi-Fi мереж та  LP-WAN [23]. 

Проте незважаючи на швидкістю обміну даними, для дійсно досить великих 

мереж затримка у декілька секунд при надсиланні пакету даних від кінцевого вузлу 

до клієнта не являється критичною через кількість і величину датчиків і пристроїв, 

від яких будуть надходити дані. Так як в основному більшість часу очікування при 

обробці великого об'єму даних займає не обмін або передача самих даних, а саме їх 

обробка, тому краще зосередити основну увагу на поліпшенні швидкості обробки, 

а не передачі даних.  

Поглянувши зі сторони зображення графічного інтерфейсу користувача 

(GUI), можна встановити, що дуже важливими є додатки, інформація яких повинна 
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першочергово швидко надійти користувачеві, потрібно розділити на різні онлайн 

додатки, а якщо навантаженість серверу є досить великою то треба перенести на 

інший відокремлений віртуальний сервіс. Так як в вищеописаних вимогах було 

згадано використання CDN підходу, то навіть при високонавантажених сервісах 

через маршрутизацію та локалізацію серверів час очікування при обробці даних і 

надсиланні кінцевому споживачеві будуть значно зменшені, це і передбачає 

допомогу в досягненні довільної якості при обслуговуванні. Недоліком 

використання CDN є ціна даного рішення, так як з кожним новим локалізованим 

сервером треба буде надавати додаткові кошти на ініціалізацію та підтримку.  

1.1.4 Керування перешкодами 

Для того щоб надати надійний зв’язок, вчасну сигналізацію та забезпечити 

стабільну роботу для мережі Інтернету речей потрібно створити відсутність 

інтерференцій серед сигналів в цій мережі, щоб функціонування одних компонентів 

ніяк не впливало на функціонування  інших компонентів та не впливало ніяк на 

будь-які елементи поза мережею [24]. 

 

 

Рисунок 2.5 - Залежність трьох рівнів структури від вимоги керування 

перешкодами
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Так як була вибрана технологія LP-WAN, цю задачу можна вважати майже 

вирішеною, тому що мережі цього типу мають власні робочі частоти і не будуть 

ніяк впливати на пристрої, які працюють із власними стандартами 3G/4G, Wifi і 

тому подібне, але через такі проблеми з сертифікацією треба враховувати 

частотний спектр і доступ деяких каналів тієї країни чи області в якій 

ініціалізується мережа. 

Згідно до місця ініціалізації сенсорної частини мережі, кліматичних та 

географічних властивостей обирається будь-який з доступних варіантів. Найбільш 

універсальною є технологія LoRaWan, яка все одно добре може бути використана 

як і в урбаністичній так і в будь-якій провінціальній місцевості.  

1.1.5 Безпека 

Безпека є ключовим аспектом серед всіх інших аспектів мережі 

індустріального ІоТ, тому якщо кінцеві користувачі не будуть спокійні щодо 

цілісності та безпеки своїх даних, то сам сенс існування самої мережі Інтернету 

речей є під питанням: будуть надані злочинцям доступ практично до всіх закритих 

персональних даних користувачів і різних компаній, що є абсолютно 

неприпустимим. Тому дана вимога має бути здійснена на всіх рівнях мережі. 

 

 

Рисунок 2.6 - Залежність трьох рівнів структури від вимоги безпеки
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Рівень сенсорів 

Рівень сенсорів це рівень зовнішніх сенсорів та приладів, які застосовуються 

для агрегації даних з навколишнього середовища, через це він має свій специфічний 

набір можливих ризиків. Спершу слід згадати що IoT вузли працюють в 

навколишньому середовищі, це може призвести до фізичного пошкодження, коли 

хтось зовні має змогу фізично пошкодити компоненти датчика чи станції, саме для 

таких випадків слід застосовувати додаткові захисні конструкції. Так як мережі 

Інтернету речей використовують бездротові технології для передачі інформації, 

інші існуючі хвилі через ефект інтерференції можуть спричинити зниження рівня 

бездротових сигналів [25]. Різні види атак можуть буду здійснені на цьому рівні. 

Тому потрібно вжити сукупність заходів для забезпечення стабільності мережі від 

подібних атак, скажімо створення унікального алгоритму розпізнавання власних 

кінцевих вузлів мережі, щоб уникнути підміни та фальсифікації даних, крім цього 

можна ще досить часто і регулярно оновлювати ключі та сертифікати для кожного 

компонента системи, які цього потребують. 

Рівень мережі 

Передача середовища, обчислення та обмеження потужності сенсорного 

вузла робить мережевий рівень більш дегким для злочинців які використовують 

атаки типу DDOS. Так як використовуються хмарний сервіс, то вже не потрібно 

буде в майбутньому створювати механізм безпеки від DDOS атак, тому що за 

надійність роботи сервісу відповідальним є провайдер сервісу яким ви 

користуєтесь, і як для великих мереж IoT, так і для малих, це є доволі суттєвим 

плюсом. 

Крім атак типу DDOS, сама безпека і конфіденційність мережевого рівня 

можуть бути скомпрометовані пасивним моніторингом, аналізом трафіку та 

атаками прослуховування типу атаки man-in-the-middle. Ці атаки стаються під час 

обміну даними між приладами та механізмами віддаленого доступу, які є 

основними функціями, які були надані даним рівнем. Найкраще це виявляється у 
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підміні сертифікатів і крадіжці або зникненні ключів, тому даній проблемі потрібно 

надавати значну увагу, так як саме правдивість і відповідність сертифікатів, 

перевірка цифрових підписів та побудова захищених підмереж, де наявні ключові 

компоненти серверної архітектури, потребують обдуманого планування та 

реалізації. Також варто приділити час на створення правильної структури розподілу 

прав і ролей всередині домену для того щоб у випадку проникнення у мережу 

запобігти повній кражі персональних даних користувачів. 

Охорона компонентів мережі однаково важлива для безпеки мережі. 

Компоненти повинні мати можливість відстежувати мережеві загрози та 

забезпечити необхідність захисту від різноманітних інших атак. Це можна вирішити 

за допомогою розробки програмного забезпечення та нових протоколів, котрі 

дозволятимуть дуже швидко реагувати на непередбачувану ситуацію, яка може 

погано впливати на надійність і безпеку. 

Рівень додатків 

У рівня додатків є багато питань, які пов'язані з захистом, оскільки IoT не 

відповідає тим стандартам і глобальній політиці, яка відповідає за розвиток та 

взаємодію різних додатків. Застосування різних засобів аутентифікації і авторизації 

кінцевому користувачі може ускладнювати інтеграцію додатків в систему, що в 

свою чергу може спричинити до появу різних дірок в безпеці пристрої користувача 

та самої системи промислового Інтернету речей. В той час, коли дані обробляються 

в хмарному середовищі і відправляються користувачу вже в готовому  вигляді є 

найбезпечнішим, так як саме прилади користувачів часто можуть бути 

скомпрометовані, або поцуплені, а не сервери самої IoT мережі. Щодо рішення 

розміщати сервіси за допомогою різних компаній провайдерів, тому ця проблема 

буде вже вирішена за рахунок системи захисту самого хосту провайдера. 
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1.1.6 Сумісність 

Сумісність дає змогу всім трьом рівням архітектури взаємодіяти один з 

одним, саме через це слід спочатку обдумано вирішити з якими протоколами мають 

функціонувати всі мережі промислового Інтернету речей. 

 

 

Рисунок 2.7 - Залежність трьох рівнів структури від вимог сумісності 

 

Виходячи з вищеописаних вимог для обміну даними між кінцевими вузлами 

і базовими станціями було вирішено використати LP-WAN технологію, як рішення, 

обмін даних в якій залежить від обраної технології.  

Як можна побачити з рис. 1.6 LP-WAN рішення мають основуватися на різних 

технологіях, отже для більшої однорідності і сумісності мережі перспективніше 

вибирати одну конкретну технологію, щоб не створювати для того щоб не 

розміщувати допоміжних ресурсів для обробки і надсилання повідомлень в 

базовому форматі прийнятних для обробки сервером [26]. В цьому випадку 

радиться застосовувати технологію LoRaWan, що є універсальною зі сторони 

дальності покриття базовою станцією і швидкості передачі даних. Але ще є і 

недоліки, в тому, що нема наявної сертифікації, тобто може використовуватися 

будь-яка з дозволених частот в діапазоні низьких частот, що наділяє певною 

гнучкістю, але має бути прораховано вже на початковому етапі ініціалізації мережі, 
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щоб не заблокувати чи не бути заблокованою сусідніми компонентами 

інфраструктури. 

З додатками користувачів однаково такий же підхід, для створення коректної 

роботи клієнт-серверного додатка потрібно буде встановити загальний 

універсальний формат і спосіб обміну даними між різним програмним 

забезпеченням. Найпопулярнішим сьогодні є HTTP підхід із архітектурою REST 

API, даний підхід дає змогу самостійно від платформи чи приладу надсилати на 

сервер та получати з нього дані з чітко встановленими правилами і структурою. Ще 

одним додатковим способом написання додатків є написання коду під певну 

платформу. Якщо мережа буде містити в собі прилади, які використовують певну 

існуючу операційну систему, то є можливість створити кросс-платформовий 

додаток, який буде працювати незважаючи на саму ОС додатку, на основі певної 

технології. Наприклад це можна реалізувати з допомогою Universal Window 

Platform (UWP) на для ОС Windows від Microsoft, або за допомогою React-native 

технології загально для всіх платформ. 

Для того щоб налаштувати сам спосіб і формат обміну даними між клієнтом 

і сервером треба вибрати архітектуру, протокол, формат обміну та саму технологію 

яка буде за це відповідати. На даний момент існують три основні технології для 

створення архітектури API: 

1. SOAP. 

2. REST. 

3. GraphQL. 

Хоча всі три використовуються для створення архітектури API, вони мають 

деякі основні відмінності, починаючи з самого їх призначення.  SOAP – це 

протокол, REST – це архітектурний стиль, тоді як GraphQL, як ми бачимо з його 

назви "QL", є мовою запитів (query language). 

SOAP працює з двома основними функціями – GET і POST.  GET 

використовується для отримання даних із сервера, тоді як POST використовується 

для додавання чи зміни даних. REST, у свою чергу, змінює стан відповідного 
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джерела, роблячи запит до URI. GraphQL використовує запити двох типів – запити 

на отримання даних із сервера та мутації, що змінюють дані. Нижче приведене 

порівняння характеристик цих технологій (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 - Порівняння характеристик SOAP, REST та GraphQL 

Параметр SOAP REST GraphQL 

Формат XML JSON, HTML, 

XML, YAML etc. 

JSON 

Гнучкість - + + 

Кешування - + + 

Ефективність - - +/- 

Типізованість даних + + + 

Легкість в розробці + + - 

Незалежність від 

схеми даних 

+ + - 

 

  Основна концептуальна відмінність трьох протоколів полягає в тому, що 

SOAP виконує операції, що представляють логіку, тоді як REST і GraphQL 

працюють з ресурсами, що представляють дані. 

SOAP може бути використаний у рішеннях підприємств з формальними 

форматами обміну на основі контракту.  Також API SOAP найкраще спрацьовують, 

коли з двох сторін є механізми прискорення, одна він є не стільки поширений в наш 

час при розробці IoT додатків. 

 REST дуже зручний для JavaScript, тому це ідеальний вибір для програм на 

основі JavaScript.  Крім того, він може впоратися з більшими навантаженнями та 
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обробляти дані швидше, ніж SOAP.  Таким чином, якщо ваша програма досить 

інтенсивна навантаження, REST може бути вашим API вибору. 

 GraphQL може показувати найкращу ефективність, коли кількість запитів 

потрібно зменшити до абсолютного мінімуму.  Завдяки своєму єдиному запиту, що 

стосується декількох ресурсів, GraphQL може добре відповідати цьому виклику.  

Також, враховуючи той факт, що дані GraphQL визначені на стороні клієнта, це 

може бути хорошим рішенням у випадках, коли між клієнтською програмою та 

сервером немає залежності. 

Так як в наведеному рівні робиться пріоритет на швидкість і зручність 

ініціалізації мережі, а також саппорт і масштабування мережі в майбутньому, тому 

при створенні програм для кінцевих користувачів буде зроблена ставка на REST 

API, ніж на GraphQL так як GraphQL напряму залежить від схеми даних, які 

зберігаються в базі даних, GraphQL має надлишок в запитах, його сучасну і 

модифіковану версії JSON API, це вирішує певні проблеми з сумісністю і 

надсиланням інформації. Це надаватиме можливість розробникам програмного 

забезпечення не залежно від програми обмінюватися даними в обговореному 

форматі запитів з сервером, це в майбутньому матиме гарний вплив на 

масштабування доступного програмного коду додатків під будь-які платформи.  

Для прикладу, вже створене готове рішення, яке підтримує веб-додатки та 

певні додатки під мобільні платформи, але якщо постало питання в побудові 

певного інтерфейсу для терміналів чи десктопного додатку. Якщо не дотримуватись 

певної стратегії розвитку мережі або додатку це могло б призвести до зміни сервісу 

додатку, яку в свою чергу могло б мати негативний вплив на інші клієнтські 

додатки, або ж ініціалізацію ще одного додатку спеціально для підтримки 

клієнтських додатків сучасного типу. Цього можна уникнути застосувавши певний 

підхід, який достатньо ясно визначає спосіб обміну між клієнтом і сервером, а також 

сам формат обміну даними. Нижче на рис. 2.8 та рис. 2.9 показано зміни, які б треба 

було провести в вже існуючій архітектурі, а саме в створенні кодової бази додатка, 

що підтримується операційними системами вибраних терміналів. 
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Рисунок 2.8 - Архітектура типу Клієнт-Сервер для створення нового додатку 

 

 

Рисунок 2.9 - Архітектура типу Клієнт-Сервер після створення нового додатку 

 

Підсумовуючи все попередньо описане можна створити нову модифіковану 

архітектуру рішення для достатньо швидкої в ініціалізації, зручної в підтримці та 

доволі масштабованої мережі промислового IoT спираючись на: 
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1. Використання архітектури LP-WAN з використанням LoRaWan стандарту 

зв’язку для сенсорного рівня, це даватиме змогу покривати значно ширшу 

територію, яке не залежитиме від місцевості, достатньо високу 

енергоефективність кінцевих вузлів та створюючи оптимальну швидкість 

передачі. 

2. Використання віртуалізації та кластеризації для мережевого рівня основуючись 

на хмарних рішень від провідних компаній, що може створити швидку 

ініціалізацію, перенесення та масштабування сервісів, а також стійкіший захист 

та реплікацію баз даних. 

3. Використання чітко описаного, зручного та підтримуваного метода для 

написання клієнт-серверних додатків для того ж додатків. Цей метод 

дозволятиме збільшити швидкість створення додатків, зробити їх 

універсальними і незалежними між собою, але і одночасно легкішими у 

підтримці і подальшому розвитку. 

 

2.2 Модифікована архітектура мережі індустріального Інтернету речей. 

 

Підсумовуючи, щодо вимог визначених і описаних в вищеописаному розділі 

можна сформулювати узагальнену структуру зміненої мережі Інтернету речей. 

Головними її плюсами може бути зручність в ініціалізації, масштабованості, 

сапорті та розвитку. Нижче можна побачити загальну структуру всієї мережі 

Інтернету речей, а в наступному підрозділі надані рекомендації щодо підтримки і 

реалізації. 
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Рисунок 2.10 - Модифікована архітектура індустріального Інтернету речей 

 

Загальний опис щодо кожної частини запропонованого підходу. Для 

покращення енергоефективності, легкості в ініціалізації, кращому масштабуванні і 

дальньому радіусі покриття на рівні сенсорів запропоновано застосовувати 

LoRAWan технологію в LP-WAN архітектурі. Для зменшення кількості витрат і 

покращення зручності масштабування запропоновано перенести всю серверну 

архітектуру до хмарного сервісного центру з використанням технології CDN, яка 

при зростанні кількості клієнтів системи дозволить географічно розподілити 

сервіси для швидкого та зручного доступу клієнтів з будь-якої точки світу та 

балансування навантаження самого сервісу. Для прискорення розробки клієнтських 

додатків і спрощення написання кодової бази для клієнтських додатків 

запропоновано застосувати універсальний підхід щодо написання клієнт-серверних 

додатків. Застосовуючи цей підхід, було обрано технологію JSON API, для того щоб 

чітко створити формат спілкування між клієнтською і серверною частинами 

додатка. 
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Висновки 

 

1. Спираючись на аналіз особливостей індустріального Інтернету речей 

сформульовано вимоги, які є обов'язковими для змінення архітектури мережі для 

кожного з трирівневої структури. 

2. Модифіковано архітектуру мережі індустріального IoT з використанням 

технологій, використання яких може призвести до кращої відмовостійкості та 

масштабованості самої мережі. 
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РОЗДІЛ № 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПОБУДОВИ МОДИФІКОВАНОЇ 

МЕРЕЖІ 

3.1 Планування і підготовка до ініціалізації мережі 

 

Так як через нестачу ресурсів, можливість протестувати імітаційне 

моделювання відсутня, саме через це моделювання буде створено в теоретичному 

форматі з посиланнями на деякі джерела.  

У побудові мережі існує декілька етапів, так як не впорядковані виконання дії 

на ініціалізацію і старт роботи мережі, навіть якщо це є досить мала мережа на 

тисячу одиниць кінцевих приладів потребує уважної підготовки для того, щоб 

уникнути незгод з майбутньою підтримкою і взагалі успішним запуском проекту. 

Нижче описано усі основні етапи: 

Перший етап – ретельна підготовка та планування. На даному етапі треба 

правильно  визначити економічну вигоду розгортки, географічне положення і 

технології, що мають бути застосовані при надсиланні даних і на серверній, і 

клієнтських частинах. Розташування основних серверів чи це буде особистий дата-

центр, або буде обраний сторонній дата-центр якогось провайдера.  

Другий етап – початкова розгортка та налаштування. Даний етап 

розпочинається з розгортки самої мережі, як в фізичному, так і в логічному плані. 

Створюються спеціальні програми для юзерів, створюється архітектура серверної 

частини, йде забезпечення відповідності мережі промислового Інтернету речей 

відповідно до вимог. 

Третій етап – це підтримка і масштабування мережі, зростання кількості 

кінцевих пристроїв, збільшення покриття, покращення обчислювальної потужності 

та збільшення кількості видів користувацьких додатків. 
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Рисунок 3.1 - Головні етапи при створенні мережі промислового Інтернету речей 

 

Перед тим як зробити ініціалізації мережі треба дізнатися точне місце 

ініціалізації, ландшафт місцевості, приблизну кількість  приладів, які будуть 

кінцевими вузлами мережі та свободні частоти для передачі даних. Так як в першій 

частині був прийнятий метод, який основується на технології LP-WAN з 

застосуванням  технології LoRaWan, саме через це з табл. 1.1 можна побачити, що 

зона покриття базової станції цього типу мережі включає 2-5км в урбаністичній зоні 

і 20км в провінціальній з підтримкою 40 тисяч кінцевих вузлів на соту.  

В залежності від площі, що займає досліджувана область та кількість приладів 

можна вивести певні висновки про географічне розташування базових станцій 

самого підприємства. Також є необхідність визначити частотний діапазон роботи, 

так як для різних стандартів можуть використовуватися різні значення роботи, в 

даному дослідженні буде взятий діапазон в 863-870 МГц. 
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3.2 Рівень сенсорів 

 

Так як радіус покриття LP-WAN базової станції приблизно 20 км (в провінціальній 

місцевості), то для ініціалізації цілком буде достатньо однієї лише такої станції, але 

якщо мережа має бути значно більшою, тоді слід використовувати декілька станції 

однакового типу. Як можно побачити на рис. 3.2, що для покриття площі в 10 тис. 

кв. км. необхідно 11-13 станцій в залежності від ландшафту і завад, це являється 

досить легким в реалізації, так як за допомогою однієї станції можна охопити 

достатньо велику зону, це може значно зменшити кошти і пришвидшити час на 

ініціалізацію. Для створення на урбаністичній території ці цифри мають бути 

значно меншими, проте так як території промислових компаній(фабрики, 

лабораторії та інші комплекси) значно менші ніж в аграрному секторі, тоді 

наприклад, щоб охопити центр міста Києва (рис. 3.3) буде необхідно лише 4 станції, 

за умови, що дальність покриття їхньої дії буде складати лише 2 км. 

 

 

Рисунок 3.2 - Радіус зони покриття мережі LoRaWan не в міській зоні 
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Рисунок 3.3 - Радіус зони покриття мережі LoRaWan в міській зоні 

 

На етапі підготовки також потрібно буде не забувати про кількість приладів, 

які можуть бути зв'язані та підтримуватись з однією станцією, для обраної 

технології ця кількість є близько 50 000 одиниць на соту, це є не завжди достатнім 

числом для обраної сфери, проте це досить легко можна виправити за допомогою 

збільшення числа сот, через їх економічну доступність і досить великий вибір 

моделей на ринку. 

В той же час високий термін життя пристрою LoRaWan є суттєвою перевагою 

і він досягає приблизно 5-10 років, це є досить гарним показником автономності 

[27]. Нижче показана діаграма залежності часу життя батареї від якості покриття 

цієї мережі. Також дивлячися на рис. 1.5 потрібно звертати увагу на те, як пристрої 

в кінці зони покриття мережі матимуть менший термін експлуатації, саме через це 

при створенні мережі це теж необхідно врахувати. 

Через те що в будь-якому випадку кінцеві прилади все ж можуть інколи 

ламатися та застарівати, бажано треба робити закуп великої партії, ніж це необхідно 



43 

 

для самої мережі, для того щоб швидко змінити зламані модулі, або мати деталі на 

заміни чи ремонт, якщо прилад ще підлягає ремонту. Так  всі модулі будуть 

однакові, це даватиме основоположний виграш в налаштуванні і подальшому 

розгортанні мережі. Через те що вже будуть відомі усі проблеми, які були вже 

вирішені при ініціалізації мережі, а так як всі налаштування будуть виконані, при 

заміні приладу достатньо буде просто інсталювати новий модуль з усім потрібним 

програмним забезпеченням, котре можна буде дістати зі зламаного чи працюючого 

пристрою, і новий пристрій буде одразу працювати в мережі без потреби в 

виконанні додаткових маніпуляцій над ним, це значно спростить роботу 

обслуговуючому персоналу та людям які будуть допомагати в підтримці. 

 

3.3 Рівень мережі 

 

Наступним важливим кроком є підготовка до старту або ініціалізації 

серверної архітектури мережі. Потрібно знати приблизну кількість приладів, які 

будуть підключенні, а саме кількість даних з цих приладів, які будуть надсилатися 

до серверу обробки. Що ж до самих даних треба буде також обчислити термін життя 

даних та їх об’єм, які будуть міститись на серверах даних, тому що для створення 

безпечного збереження для них і реплікації треба створити спеціальну серверну 

інфраструктуру [28]. Крім цього треба створити та запустити власний домен для 

створення якісного рівня адміністрування і обслуговування мережі. Більш того 

домен потрібен для впровадження безпеки і розподілення ролей користувачів за 

правами, видачу їм прав, які стосуються їх сфер діяльності (наприклад, 

адміністратор, служба підтримки, менеджер, технічний спеціаліст і т.д.). Одночасно 

з цим, домен потрібен для створення та налаштування маршрутизації і розміщення 

сервісів для додатків. 

Виходячи з того що можна побачити нижче на рис. 3.4, точка входу до 

серверної частини є віртуальний комутатор. Усі запити, які надсилаються до мережі 

проходять повз нього, одночасно на ньому може бути встановлений простий 
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базовий фаєрвол. Після цього іде NAT сервер, який також має власні політики 

безпеки і відповідає за маршрутизацію пакетів, віддалений доступ користувачів до 

серверу. 

 

 

Рисунок 3.4 - Спрощена структура мережевого рівня архітектури мережі 

промислового Інтернету речей 

 

Виходячи з того що можна побачити на рис. 3.4, що точка входу до серверної 

частини є віртуальний комутатор. Усі запити, які надсилаються до мережі 

проходять повз нього, одночасно на ньому може бути встановлений простий 

базовий фаєрвол. Після цього іде NAT сервер, який також має власні політики 

безпеки і відповідає за маршрутизацію пакетів, віддалений доступ користувачів до 

серверу. 

 Також треба зауважити, що головним ядром даної системи є домен-

контроллер, який вміщає в собі користувачів системи, налаштування усіх 

глобальних політик довіреності до інших доменів, тобто є відповідальним за всю 

структурну цілісність системи.   

 Після домен-контроллеру іде пул сервісів, які є відповідальними за 

приймання та обробку даних, для досить невеликої мережі достатньо одного 

потужного серверу, проте в випадку, коли даних для обробки надсилається надто 
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багато краще застосовувати пул серверів для рівномірного навантаження і більшої 

швидкості обробки даних.  

 Не є обов’язковим сама наявність пулу веб-серверів, коли мережа не має 

зовнішніх додатків чи власного сайту, який хостився би на них, то їх наявність 

взагалі не є необхідною, проте якщо система має деякий інтерфейс для кінцевих 

користувачів, то при досить високому навантаженні чи розташуванні різного роду 

додатків краще застосувати сам пул веб-серверів, або ж декілька універсальних 

незалежних серверів. 

 Мабуть однією з основних частин даного рівня системи є база даних, які 

вміщує в собі дані, які є результатом агрегації з усіх пристроїв мережі, саме через 

це їй треба приділяти досить уваги при створенні і майбутній підтримці системи. 

Взагалі-то дані можуть міститись по різному, але в наш час стали 

найпопулярнішими два види баз даних – реляційні та нереляційні (SQL та NoSQL 

відповідно). Котрий з цих видів застосовувати і об'єднувати з існуючою системою 

залежить від типу даних,які буду зберігатися і роботою над цими ними, так для 

прикладу для зберігання масивів великих даних з однорідною структурою без 

здійснення частих операцій над ними оптимальніше застосувати NoSQL базу даних, 

а ось для створення більш чіткої логічної структури, здійснення різноманітних 

операцій та переносу частини логіки на саму базу даних оптимальніше буде 

застосовувати тип бази SQL.  

В залежності від обраного виду бази даних, або ж їх комбінацій, наприклад 

зберігати, або архівувати необроблені дані з пристроїв на NoSQL базах, а вже 

оброблену та структуровану інформацію на SQL, треба вибрати свою власну модель 

кластеризації і відмовостійкості баз даних. Для прикладу сьогодні для таких 

реляційних баз, як Microsoft SQL, існують два дуже популярних серед розробників 

підходи це ініціалізація простого Clustered SQL Server чи Always On SQL Server, 

для початкової ініціалізації буде оптимальніше використати звичайний кластерний 

варіант, який відображений на рис 3.5, що включає в себе три вузли, які керуються 



46 

 

лише однією сутністю (Instance), ця сутність у разі відмови однієї з нод, переведе 

всі вхідні запити на іншу сутність.  

 

 

Рисунок 3.5 - Спрощена структура кластера реляційних баз даних 

 

 При застосуванні NoSQL баз даних, для прикладу Mongo DB, на них також 

існують два підходи, перший з них має більшу продуктивність, другий же кращу 

реплікацію даних, це так звані осколковий підхід (sharding method) і підхід 

реплікації (replication method). Застосовуючи осколковий підхід, база даних 

розділяється на осколки (Shards) в яких йде запис та зчитування даних з них, це 

дозволятиме дуже пришвидшити швидкість роботи з базою даних. Однак для 

більшої надійності застосовується метод репліки або реплікація. Суть даного 

методу являється тим, що для забезпечення цілісності бази даних ці дані мають 

дублюватися для кожного з вузлів. Одночасно з цим для того щоб відбулося 

пришвидшення зчитування, не тільки один головний вузол має бути застосований 

для зчитування цих даних.  
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Рисунок 3.6 - Спрощена структура кластера NoSQL бази даних створена на 

осколковому типі реплікації 

 

 

Рисунок 3.7 - Спрощена структура кластера NoSQL бази даних створена на 

стандартній реплікації 

 

Якщо відсутня конкретна потреба в реалізації користувацьких додатків, то 

сервіс може бути зображений як показано на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Спрощена структура мережевого рівня модифікованої мережі 

промислового Інтернету речей за відсутності використання пулу веб-додатків 

 

В даному випадку немає веб-додатків, і всі додатки, які використовують 

інформацію з бази даних, будуть надсилати запити до серверів пулу додатків на 

яких буде ініціалізовано мінімальні додатки для обробки і структуризації формату 

цих даних, щоб не зменшити навантаження на сервер. 

 

3.4 Рівень додатків 

 

 Якщо в мережі є наявні зовнішні користувацькі додатки, серверна архітектура 

має враховувати одночасно і додаткове навантаження від запитів від різних 

приладів користувача, що було вже попередньо зображено, як пул зовнішніх веб-

серверів, так і стандартизованість щодо обміну даними між клієнтом і сервером. 

Тому для написання користувацьких додатків буде застосовано метод з 

використанням JSON API, це стандартизує обмін даними в чітко визначеному JSON 

форматі і також це метод є значно економніший в залежності від кількості 

інформації, що надсилається від сервера назад до користувача, в плані 

енергоефективності (рис. 3.9). Даний підхід допомагає подолати проблему , коли у 

розумінні різними розробниками по різному сприймаються типи REST запитів, 
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тому достатньо детальний систематизований і оформлений формат обміну даними, 

допомагатиме подолати перешкоду в розробці. Також на відміну від REST, що 

реалізований над HTTP протоколом, JSON може бути реалізований над іншими 

транспортними протоколами (наприклад, websocket, webrtc і т.д.). 

 

 

Рисунок 3.9 - Спрощена схема обміну даними між клієнтською і серверною 

частиною по архітектурі з застосуванням підходу JSON API 

 

З масштабуванням мережі з'явиться питання про її доступність і можливість 

надати відповідь віддалено в різних куточках світу, так як чим більша відстань, тим 

більше часу займатиме затримки при передачі інформації, саме тому для 

збільшення доступності та зменшення навантаження при масштабуванні мережі 

промислового Інтернету речей, був запропонований CDN підхід [29]. Так як при 

побудові мережі для збереження і обробки даних застосовується клонування 

серверів, тому при географічній віддаленості користувачів від ядра сервера, 

користувачі майже не матимуть затримки, оскільки всі запити будуть звернені до 

географічно локальної копії. 

Для реалізації конфігурації та подальшого маніпулювання можна 

використати Terraform, за допомогою якого можна використати інфраструктуру як 

код для надання та керування будь-якою хмарою, інфраструктурою чи послугою. 

Terraform – це інфраструктура з відкритим кодом як інструмент програмного 

забезпечення, створений HashiCorp [30]. Це дає змогу користувачам визначати та 
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надавати інфраструктуру центру обробки даних за допомогою мови конфігурації 

високого рівня, відомої як мова конфігурації Hashicorp (HCL), або необов'язково 

JSON. Terraform підтримує низку провайдерів хмарної інфраструктури, таких як 

веб-сервіси Amazon, IBM Cloud (раніше Bluemix), Google Cloud Platform, Linode, 

Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure або VMware vSphere, а також OpenStack. 

Узагальнену архітектуру самого сервісу Terraform та взаємодію, яка відбувається 

між користувачем, Terraform-ом та провайдером можна побачити на рис. 3.10. 

Набір файлів, що використовуються для опису інфраструктури Terraform, 

відомий, як просто конфігурація Terraform. Terraform використовує власну мову 

конфігурації, розроблену для того, щоб доволі стисло описувати 

інфраструктуру.  Мова Terraform є декларативною, вона описує намічену мету, а не 

кроки для досягнення цієї мети. 

 

 

Рисунок 3.10 - Узагальнена архітектура сервісу Terraform 

 

Приклад конфігурації AWS сервісу [31] S3 bucket за допомогою Terraform, де 

можуть зберігатися допоміжні бібліотеки чи програмні сервіси, або ж для того щоб 

зберігати логи або інші метріки які генеруються при якомусь взаємодії з додатком, 

адмініструванні і тд наявний в додатках в «Додатку А». 
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 Також для використання CDN, було прийнято використати одну з відомих 

CDN, а саме Fastly [32].  

 Fastly – це мережа доставки контенту або CDN.  CDN працюють на принципі, 

що після створення фрагменту контенту його не потрібно генерувати знову, щоб 

копію можна було зберігати в кеш-пам'яті.  Можна зробити вміст доступним через 

веб-сайти та доступні в Інтернеті через певне API.  Можна створювати контент 

(створений клієнтом вміст), як і ваші кінцеві користувачі (вміст, створений 

користувачем).  Служба CDN Fastly потім робить передачу цього контенту (яку ми 

іноді називаємо "об’єктами вмісту") більш ефективною, автоматично зберігаючи 

копії в проміжних місцях на тимчасовій основі.  Процес зберігання цих копій 

відомий як "кешування", а місця сервера, в яких вони зберігаються, називаються 

"кешами".  Зазвичай CDN мають кеші, розміщені в центрах обробки даних по 

всьому світу.  CDN також мінімізують ефекти пропуску кешу [33].  Пропуск кеша 

виникає, коли користувач запитує трохи вмісту, і він не знаходиться в кеші на той 

момент (тому що термін дії минув, тому що ніхто його раніше не просив, або тому, 

що кеш був занадто заповнений, і старий вміст був викинутий). Створити Fastly 

CDN сервіс можна використати також  Terraform. Програмний код наведений в 

додатках в «Додатку Б». 

Даний код створюватиме Fastly CDN сервіс, який буде не тільки слугувати як 

СDN, а й приймати логіку як перенаправлення логів в S3 бакет [34]. Також 

доповнити логіку, яку можна розмістити в сервісі, можна за допомогою VCL 

скриптів.  

 VCL (Varnish Configuration Language) має чудову систему конфігурації. 

Більшість інших систем використовують директиви налаштування, де ви в 

основному включаєте і вимикаєте безліч комутаторів вручну. Натомість було 

вирішено використовувати для цього мову, специфічну для домену під назвою VCL 

[35]. 

 Кожен вхідний запит протікає через Varnish, і ви можете впливати на обробку 

запиту, змінюючи код VCL.  Ви можете спрямовувати певні запити до певних 
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сервісів, ви можете змінювати запити та відповіді або змусити Varnish здійснювати 

різні дії залежно від довільних властивостей запиту чи відповіді.  Це робить Varnish 

надзвичайно потужним процесором HTTP, не тільки для кешування. Varnish 

переводить VCL у двійковий код, який потім виконується після надходження 

запитів.  Вплив VCL на продуктивність незначний. Файли VCL організовані в 

підпрограми.  Різні підпрограми виконуються в різний час. Один виконується, коли 

ми отримуємо запит, інший, коли файли витягуються із сервера резервного сервера. 

 

Висновки 

 

1. Під час виконання практичної частини роботи було проаналізовано та 

запропоновано необхідні для здійснення поставлених вимог рішення, які 

призведуть до кращої масштабованості та відмовостійкості самої мережі.  

2. Було запропоновано варіант уніфікації комунікації клієнт-серверних додатків, 

для збільшення швидкості розробки додатка і стандартизації написання 

програмного коду. 

3. Було запропоновано використовувати Terraform для швидкої розгортки та 

маніпулюванням архітектурою в подальшому, Fastly як CDN та VCL скрипти для 

того щоб полегшити процес налаштування та майбутньої підтримки сервіс



 

 

РОЗДІЛ № 4. ПРАКТИЧНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

4.1 Підтвердження відмовостійкості і надійності мережі 

 

У зв’язку з проблемоюа з нестачею ресурсів та немає можливості провести 

практичне імітаційне моделювання, тому було вирішено, що буде застосовано 

математичний підхід для моделювання ефективності запропонованого рішення. 

Для того щоб підтвердити ефективність кластеризації баз даних можна 

використати визначення надійності і ймовірності безвідмовної роботи мережі. 

Розрахуємо величину статистичної ймовірності безвідмовної роботи мережі за 

допомогою визначеної формули обчислення статистичної оцінки[36]: 

   𝑃(𝑡) =
𝑁0−𝑛(𝑡)

𝑁0
= 1 −

𝑛(𝑡)

𝑁0
                          (4.1) 

де 𝑁0 – початкова кількість приладів, які є готовими для роботи, 

𝑛(𝑡) – число приладів, які відмовили впродовж часу t. 

 

Так як звичаний підхід не містить в собі кластеризацію серверів, для 

прикладу, поки кількість помилок в системі або зношення диску не стане 

критичним і сервер не перестає функціонувати. 

Можна визначити статистичну оцінку при кластеризації відповідно до 

формули : 

𝑃(𝑡) = ∏ 𝑃𝑘(𝑡)𝑛
𝑘=1                 (4.2) 

Тому оскільки сервери мають однакові настройки і конфігурацію та 

однакового ініціалізовані, то для них вигляд цієї формулу стає таким: 

    𝑃(𝑡) =  [𝑃1(𝑡)]𝑛                                                    (4.3) 

І в залежності від кількості вузлів, які застосовуються, відмовостійкість 

загалом буде пропорційно степені з кількості вузлів у кластері. 

 На даний момент, відповідно до вказаних цілей, є необхідність забезпечити 

надійність системи, так як основним призначенням кластеру є зведення до мінімуму 



 

 

часу відновлення працездатності самого серверу. Так як при стандартному режимі 

роботи в випадку перенапруги або поломки відновлення серверу до повної 

працездатності може займати доволі значну кількість часу, то при застосуванні 

кластерного підходу відновлення роботи кластеру триватиме значно менше, 

приблизно трохи менше хвилини. Зараз треба довести попередньо спрогнозовані 

результати. Так як середній час безвідмовної роботи можна визначити за 

формулою: 

          𝑇2 = ∑
𝑡𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1                     (4.4), 

де n – це кількість випадків відмов за час t, ti – це час безвідмовної роботи між 

i-1 і і-n відмовами. 

Середній час безвідмовної роботи буде значно більший судячи з того, що 

середній час відновлення буде значно зменшеним відповідно до формули (4.5).  

Під середнім часом відновлення τср, мається на увазі математичне очікування 

часу відновлення до цілковито готового до роботи стану – визначення і усунення 

самої відмови. Позначивши n як число відмов прилада в процесі спостереження або 

випробування, а через τi – час відновлення вироба після i-ї відмови, то середній час 

відновлення приладу за статистичними даними можна визначити за допомогою 

вираза: 

𝜏ср = ∑
𝜏𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1       (4.5) 

𝜏ср = ∑ ∑
𝜏𝑗𝑖

𝑛𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑁
𝑗=1       (4.6), 

де nj – число відмов j-го виробу (де, j = [1, ..., N]), τji. – час відновлення j-го 

виробу після i-ї відмови. Але так як принцип роботи кластеру спирається на те, що 

керуюча служба кластеру в результаті поломки основного вузла просто направить 

всі запити на другий вільний вузол кластеру в результаті чого простої пов’язані з 

відновленням роботи будуть, через це формула 4.6 перетвориться в 4.5, проте час 

простою доволі скоротится: не буде зупинена робота кластеру бази даних, а тільки 

зламаного вузлу. Вузол, який зламався, в майбутньому можна буде відновити і 



 

 

додати в кластер. Допустимо, що ймовірність виходу з ладу серверу бази даних за 

деякий час t рівна певному початковому значенню в 0.015, а потім за якийсь 

проміжок часу збільшується до 0.03, відповідно до формули 4.3, нижче приведена 

гістограма, яка показує для припущення, що всі сервери баз даних мають однакову 

конфігурацію та ймовірність відмови серверу бази даних, за допомогою 

відображення залежності імовірності виходу з ладу бази данних від певний період 

часу. 

 

 

Рисунок 4.1 - Імовірність відмови різних видів серверів баз даних в стандартному 

представлені 



 

 

 

Рисунок 4.2 - Імовірність відмови різних видів серверів баз даних в 

логарифмічному представлені 

 

 Зверху можна побачити графіки залежності ймовірності виходу бази даних з 

ладу від першого періоду для різних типів баз даних в стандартному (рис. 4.1) та 

логарифмічному представленнях (рис. 4.2). 

 

4.2 Підтвердження масштабованості 

 

Для покращення масштабованості і вдалого балансування навантаження 

можна використати архітектуру CDN. Так як в попередніх розділах вже було 

прийнято рішення використовувати хмарні сервіси, більшість з яких мають в собі 

вже готові та перевірені засоби для надійної та швидкої реплікації серверів, саме 

через це проблеми з самою розгорткою не повинні виникати.  

В попередніх розділах було прийнято рішення щодо використання сервісу 

Fastly та AWS s3 бакету для вже перевіреного процессу розгортки та запуск CDN 

серверів.  

 Моментальна чистка також дозволяє швидко клієнтам обслуговувати 

динамічний вміст, що не може доставити застарілі CDN.  Завдяки швидко, будь-



 

 

який HTTP-запит може бути кешований.  Це дозволяє швидко отримати динамічну 

сторінку з початкового сервера, і клієнт повинен надсилати запит на очищення 

лише при зміні базової моделі даних.  Існують певні ситуації, коли клієнти швидко 

можуть скористатися цим шляхом, просто додавши гачок на рівні моделі програми. 

Для того щоб довести те, що регіональне рознесення серверів може 

допомогти покращити масштабованість і відмовостійкість, приймемо те, що 

основною проблемою є час очікування на вузлах мережі при надсиланні і 

підтвердження отримання пакету. Тому створимо довільну матрицю, точки якої 

приймемо за вузли реальної мережі і поставимо довільно клієнт і сервер, відповідно 

порахуємо скільки стрибків потрібно зробити, для того щоб клієнт подав запит до 

серверу (рис. 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 - Схема найкоротшого та найшвидшого маршруту від клієнта до 

серверу 



 

 

Методологія розрахунку спирається на те, що при прямокутній матриці, якщо 

стрибки по діагоналі є можливими, то у кількість стрибків, яку потрібно зробити 

рівна найбільшій стороні матриці. 

 

 

Рисунок 4.4 - Схема найкоротшого маршруту від клієнта до двох серверів в 

мережі 

 

А тепер позташуємо ще один сервер трохи ближче до клієнта і вираховуємо 

кількість стрибків. Спираючись на рис. 4.4 клієнту буде краще обмінюватись 

пакетами даних з сервером, який позташований географічно ближче. Логіку 

знаходження клєнтом найближчого сервера можна описати блок-схемою, яка 

наведена в додатках в «Додатку В». 



 

 

Для прикладу було реалізовано та протестовано алгоритм знаходження 

найкоротшого маршруту від початкової точки знаходження клієнт через інші 

сервери до серверу куда повинно прийти повідомлення. 

Для того щоб реалізувати прототип можна використати типізовану мову 

програмування Typescript, яка була представлена компанією Microsoft, для того щоб 

розширити можливості мови програмування Javascript. Для того щоб навести 

приклад тестування для алгоритму була використана бібліотека Jest, яка була 

створена компанією Facebook, для тестування додатків написаних на мові Javascript 

з будь-яким розширенням і для будь-якої платформи, будь то мобільний додаток, 

додаток для IoT, веб-додаток, або додаток написаний за допомогою Node.js. 

Реалізація коду з наведеним прототипом алгоритму наведено в додатках в 

«Додатку Г». Реалізація коду з тестуванням наведеного алгоритму наведено в 

додатках в «Додатку Д», результат тестування зображений на рис. 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 - Результат тестування алгоритму знаходження найкоротшого 

шляху від клієнту до серверу 

 

Також можна навести приклад з реального життя, для прикладу кількість 

вузлів, яку потрібно пройти до локальних мереж сайтів, міністерств освіти України 

і В’єтнаму, хоч домен В’єтнаму і розташований в Китаї, а саме в Гонконзі, але 

відношення кількості стрибків дорівнює 13 до 5 (рис. 4.6).  



 

 

 

Рисунок 4.6 - Маршрут проходження пакетів до серверів, які розташовані в 

різних країнах і абсолютно і різних географічних місцях 

 

При передачі великої кількості інформації, навіть кілька лишніх стрибків 

можуть дуже вплинути на швидкість і тим самим збільшити час очікування для 

клієнта.  

 

Висновки 

 

1. Під час виконання практичної частини роботи було проаналізовано та 

запропоновано необхідні для виконання поставлення вимог рішення, які 

забезпечуватимуть кращу масштабованість та стабільність мережі. 

2. Під час виконання роботи було практично і теоретично підтверджено відповідне 

збільшення стабільності та відмовостійкості для більшої захищеності даних, які 

були отримані з предметної області завдяки кластеризації серверів після 

агрегації. 



 

 

ВИСНОВКИ 

1. Під час аналізу проблем створення архітектури індустріального Інтернету речей 

було визначено основні плюси та мінуси кожного з існуючих підходів та 

виявлено необхідність покращення масштабованості та відмовостійкості мереж 

Інтернету речей індустріального характеру. 

2. На основі можливостей мережі Інтернету речей індустріального призначення 

сформовано вимоги для кожного з трьох рівнів архітектури мережі, який 

дозволятиме модифікувати її для покращення масштабованості та 

відмовостійкості.  

3. Здійснено модифікування архітектури індустріального ІоТ мережі за рахунок 

модифікації структури та формату збереження даних, а саме використання 

кластеризації при побудові серверного пулу баз даних, що призведе до 

підвищення відмовостійкості і покращення масштабованості  мережі 

промислового Інтернету речей. 

4. Спираючись на модифіковану архітектуру було запропоновано програмну 

реаліацію алгоритма пошуку найкоротшого шляху від клєнта до серверу та 

програмну код та сервіси, базуючись на яких, можна створити інфраструктуру 

для мережі, майбутньої підтримки та аналізу роботи мережі та додатку. 

5. Була дана аналітична оцінка запропонованого рішення, яка підтвердила 

підвищення відмовостійкості та масштабованості індустріальної мережі 

Інтернету речей на основі модифікованої трирівневої архітектури в порівнянні з 

існуючими архітектурами 


