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Об`єкт дослідження – технологія інтернету речей 

 

 Предмет дослідження – аналіз архітектури мережі 

 

Мета роботи – дослідити технологію інтернету речей на основі   AWS Amazon 

 

Методи дослідження — методи теоретичного дослідження, синтезу та моделювання. 

 

Хмарні обчислення дають великі переваги та проблеми для малих, середніх та 

великих організацій. Будь то фінансовий, технологічний чи інженерний сектор, будь-

яка компанія може знайти корисний хмарний компонент для потреб організації. 

Незважаючи на те, що з його переваг виникає багато проблем, експерти вважають, що 

переваги хмарних обчислень переважають недоліки. Amazon - провідний 

постачальники хмарних послуг з різними компонентами та послугами, що 

розвиваються.  

Проведено дослідження хмарних технологій. Визначено, що є багато 

постачальників хмарних технологій і користувачу треба вибрати  відповідного 

постачальника з численних доступних. 

Приводиться методика розробки простих кількісних моделей для оптимального 

вибору протоколу по критерію продуктивності, що залежить від числа користувачів.  

Використання запропонованої методології дозволяє вибрати найкращий варіант 

транспортного протоколу для побудови конкретної мережі.  
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Цифрова революція внесла глибокі зміни в нашу економіку, суспільство та 

спосіб життя. Цифрова технологія пронизала наше життя і перетворила наш світ так, 

як мало хто уявляв століття тому. Активний розвиток та дослідження тривають у 

сферах обчислювальної техніки, штучного інтелекту, розподілених систем та 

взаємодія людини та комп'ютера.  

Інтернет речей (Internet of Things, IoT) - це технологічне поле, яке охоплює 

безліч різних ідей, концепцій та особливостей [1].  Інтернет речей, як вказує його 

назва, - це з'єднання всіх загальних об'єктів в Інтернет, з метою зробити їх розумними 

та взаємодіяти між собою та людьми. Річ (також відома як кінцева точка або вузол) - 

це пристрій, вбудований в підключену систему IoT в Інтернет, який може 

контролюватися та надавати інформацію іншим пристроям або користувачам. Ці 

пристрої характеризуються обмеженістю з точки зору простору, зв’язності, 

обчислювальної техніки та можливості енергоспоживання. Ще одним викликом  IoT 

є розгортання такої великої кількість пристроїв, що дозволяє безпечно спілкуватися з 

Інтернетом та мати взаємозв’язок з користувачами через мобільні додатки та веб-

сторінки. Для цього  постачальники хмарних послуг  розробили платформи для 

полегшення розгортання систем IoT та підключення речей до Інтернету. 

Актуальність теми. Технологія IoT дозволить з легкістю контролювати всі 

аспекти нашого життя. Поява Інтернету речей зв’язала фізичні об'єкти, з якими ми 

взаємодіємо кожен день, з Інтернетом і призвело до глобальної мережі 

взаємопов'язаних об'єктів. Зберігання даних є важливим ключовим фактором в 

обчислювальних технологіях і основою для багатьох організацій. Це один із 

інструментів ІТ-інфраструктури, який є створив виклики та складність для багатьох 

технологічних компаній завдяки своїй постійності зміни та просування на основі 

існуючих інструментів. 

Мета і завдання дослідження: дослідити  та зрозуміти технологію інтернету 

речей на основі   хмарної платформи AWS Аmazon. Це дослідження також направлене 
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на вивчення  сприйняття ІТ-спеціалістів  хмарних обчислень та впровадження цих 

обчислень на свої підприємства.     

Об`єкт дослідження – Технологія інтернету речей. 

  Предмет дослідження – Аналіз архітектури мережі. 

Методи дослідження — методи теоретичного дослідження, синтезу та 

моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів: проведено аналіз сервісу IoT, 

розгорнутого на інфраструктурі AWS Amazon, та розроблено методологію розрахунку 

продуктивності мережі. 

     Практичне значення одержаних результатів: розроблена методологія розрахунку 

може використовуватися для розрахунку необхідної ширини смуги пропускання при 

резервуванні ресурсів, що необхідне для забезпечення необхідної якості 

обслуговування. AWS IoT забезпечує безпечне двостороннє спілкування між 

пристроями, підключеними до Інтернету, такими як датчики, виконавчі пристрої, 

вбудовані мікроконтролери або інтелектуальні пристрої та Cloud AWS. Це дає змогу 

збирати телеметричні дані з кількох пристроїв, а також зберігати та аналізувати їх. 

      Апробація результатів магістерської роботи: IX Науково-технічна 

конференція «Сучасні інфокомунікаційні технології», грудень 2019 р. 

     Публікації: Савчук Є.В. Дослідження технології ІоТ на платформі AWS    

/Савчук Є.В// IX Науково-технічна конференція «Сучасні інфокомунікаційні 

технології». Київ, грудень 2019 р.,  с. 173. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

1.1 Архітектура Інтернету речей 

 

Інтернет речей (Internet of Things, IoT) - це система взаємопов'язаних 

обчислювальних пристроїв, механічних та цифрових машин, предметів, тварин або 

людей, яким надаються унікальні ідентифікатори (UID) та можливість передавати 

дані по мережі, не вимагаючи присутності  людини, взаємодія людини або людини з 

комп'ютером. 

У своїй найпростішій формі система IoT складається з чотирьох основних 

компонентів, як показано на рисунку  1.1.  

Рисунок 1.1 - Чотири основні компоненти системи IoT 

 

• Річ: вбудоване в середовище запис даних та керуючих виконавчих механізмів. 

• Шлюз: точка доступу до Інтернету. 

• Хмара: з можливостями підключення для зберігання, обчислювальної техніки та 

розробки. 
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• Людські інтерфейси: такі, як мобільні програми та веб-сайти, щоб користувач 

взаємодіяв із системою.  

Оскільки системи IoT побудовані на основі поточної мережі Інтернет, важливо 

врахувати, як створені загальні системи мережі. Більшість комп'ютерних 

комунікаційних мереж дотримуються моделі взаємозв’язку відкритих систем (OSI), 

показаної на схемі А на рисунку 1.2. Ця концептуальна модель стандартизує спосіб 

побудови мережевих систем для того, щоб забезпечити взаємодію між собою. Існують 

стандарти та протоколи, з яких мережеві системи можуть базувати свою конструкцію 

для забезпечення сумісності [2] та [3]. 

У роботі [2] Sethi та інші, описують п'ятирівневу архітектуру порівняно із 

загальною трирівневою архітектурою, визначеною для систем IoT. Ми також 

знаходимо більш детальну архітектуру, запропоновану Weigong LV et all в [3], яка 

включає такі важливі поняття в IoT-дизайні, як сервісний середній шар та шар 

абстракції. Ці дві архітектури показані на діаграмах B і C на рисунку 1.2. Важливість 

цих двох шарів обумовлена проблемами, що виникають під час управління 

мільйонами пристроїв у системі, тому створення сервісів, які можуть негайно 

обробляти дії та автоматизувати систему, є вирішальними. Крім того, шар абстракції 

може підвищити сумісність різних систем IoT, стандартизуючи дані з ресурсу такого 

датчика (наприклад, стандартизуючи датчик температури, щоб мати певні 

властивості, про які система може знати, щоб кожен пристрій не мав бути 

розробленим для конкретного додатка, такого як роздільна здатність, частота 

оновлення тощо). Тим не менш, ця архітектура не відображає транспортного або 

мережевого рівня, як це роблять інші. 
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Рисунок 1.2 - Різні моделі шарів для мережевих та IoT систем. Діаграма A, 

адаптована з [5], B і C від [2] і D від [3] 

 

Пошук уніфікованого рішення для всіх систем IoT є складним через 

різноманіття застосувань IoT та вимог, які кожен з них пред'являє до системи. 

Кількість речей, їх необхідні можливості (наприклад, обчислювальна потужність) та 

обмеження (такі як зв'язок або обмеження потужності) - лише деякі фактори, які 

можуть впливати на структуру всієї системи. В основному це пов'язано з тим, що 

сучасним рішенням IoT не вистачає інтероперабельності і компаніям та науковим 

дослідженням потрібно докласти більше зусиль для стандартизації IoT. 

 

1.2 Підключення датчиків та мереж або рівень пристрою 

 

Шар у нижній частині в основному представляє пристрої IoT, і вони входять у 

різні типи та форми архітектури, властивості та можливості. Пристроєм може бути  

як пристрій IoT, якщо такий пристрій має будь-яку форму зв'язку, яка може бути 

підключена до Інтернету прямо або опосередковано. Рисунок  1.3 ілюструє деякі 

приклади пристроїв, які можна знайти на підключенні датчиків та мережевому шарі. 
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Пристрої на  шарі датчиків мають можливість сприймати та збирати інформацію 

в режимі реального часу для обробки. Вони мають низьку потужність і низьку 

швидкість передачі даних для підключення. 

Області застосування деяких з цих датчиків можна назвати датчиком тіла, 

екологічні датчики та датчики спостереження. 

 

Рисунок 1.3 – Датчики  в ІоТ 

 

1.3 Шлюз і мережевий рівень 

 

Шлюз і мережевий шар, також відомий як рівень зв'язку, підтримує 

підключення пристроїв у датчику або на рівні пристрою. Він складається з 

різноманітних протоколів, які допомагають у зв’язку між пристроями та хмарою.  
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Найбільш помітними з цих протоколів є протокол передачі гіпертексту (HTTP) з 

RESTful підхідом, телеметрія транспорту черги повідомлень (MQTT) та протокол з 

обмеженою програмою (CoAP).  На рисунку  1.4 показано шлюз та мережевий шар з 

технологіями, які в ньому беруть участь. 

 

Рисунок 1.4 -  Шлюз і мережевий шар IoT 

 

Крім того, одним з найважливіших аспектів шлюзового та мережевого шарів є 

його здатність для збирання даних, а також для розміщення зв'язку з брокером. 

Брокер комунікації та агрегації даних поєднують комунікації та дані з різних 

пристроїв, а потім маршрутизувати інформацію до певного пристрою через послугу 

шлюзу . Шлюз і мережевий шар також здатні підтримувати, наприклад, HTTP-

сервера та брокера MQTT для включення зв’язку між пристроями. Більше того, він 

служить мостом і перетворюється між різними протоколами, такими як HTTP API на 

основі MQTT-повідомлення на  пристрій. 

 

1.4 Протоколи 

 

У цьому розділі ми обговорюємо протоколи, що використовуються для зв'язку 

кінцевих пристроїв та шлюзів із хмарними платформами. Протоколи визначають 

модель обміну повідомленнями, щоб визначити, як вищевказані суб'єкти спілкуються 

між собою, роль кожної з цих сутностей та структуру обміну повідомленнями між 

ними. На основі моделі обміну повідомленнями ми можемо широко класифікувати 

протоколи на два типи, а саме протоколи відповіді на запит та протоколи передачі 

повідомлення.  
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1.4.1 Протоколи відповіді на запит. У протоколах типу відповідь на запит 

учасники протоколів спілкуються один з одним за допомогою набору запитів та 

відповідних відповідей. Модель взаємодії для такого роду протоколів визначається на 

основі двох об'єктів, сервера та клієнта. Сервер - це організація, що надає набір послуг 

або ресурсів, якими користується клієнт. Клієнт запитує сервер на певний ресурс, а 

сервер слухає вхідні запити. Сервер, відповідно, обробляє запит і відповідає клієнту. 

Таким чином, модель взаємодії між сервером і клієнтом, як правило, базується на 

принципах, де суб'єкт господарювання надсилає запит на послугу, коли потрібна 

послуга. Два протоколи, що часто використовуються, засновані на моделі запит-

відповідь - це протокол передачі гіпертекстів (HTTP) та протокол обмеженого 

застосування (CoAP). 

1.4.1.1 Протокол передачі гіпертексту (HTTP). Hyper Text Transfer Protocol 

(HTTP) - протокол рівня додатків, заснований на моделі повідомлення-відповіді на 

запит. Архітектура протоколу HTTP включає сервер і клієнт у найпростішому вигляді. 

Сервер пропонує послуги у вигляді спільних ресурсів, які однозначно ідентифіковані 

Уніфікованим ідентифікатором ресурсів (URI). Щоб скористатися послугами, 

пропонованими сервером, клієнт відправляє на сервер повідомлення із запитом, 

включаючи URI ресурс, версію протоколу та метод запиту разом з іншими 

параметрами та тілом повідомлення. Методи запиту відповідають архітектурі 

RESTful, де методи дотримуються стандартного набору попередньо визначених 

операцій. Методи засновані на парадигмі Create-Read-Update-Delete (CRUD) і 

визначаються набором дієслів HTTP. Метод запиту GET використовується для 

зчитування ресурсу, метод запиту PUT використовується для створення ресурсу, 

метод запиту POST використовується для оновлення ресурсу, а метод видалення 

запиту - DELETE. Сервер відповідає на запит рядком стану та кодом, який позначає 

вірно чи помилку. Наприклад, якщо клієнт надсилає GET-запит на читання ресурсу, 



14 
 

сервер відповідає кодом вірно 200 та запитуваним ресурсом в тілі або відповідає на 

помилки різних типів, включаючи недоступність ресурсу чи сервера. 

У більш складній архітектурі між клієнтом і сервером є сутності, які обробляють 

запити від імені клієнта або сервера. Проксі-сервер отримує запити від клієнта і 

пересилає запит на сервер шляхом переформатування запиту. З іншого боку, шлюз 

виступає в якості приймаючого агента між клієнтом і сервером і виконує такі функції, 

як переклад протоколу та запуск  системи брандмауера. Ця архітектура зображена на 

рисунку  1.5. Проксі-сервер перетворює запит, зроблений локально, на інший запит, 

адресований серверу, тоді як шлюз діє як перекладач протоколу між клієнтом, який 

працює з іншим протоколом, і сервером. HTTP також пропонує безпечний зв’язок між 

клієнтом та сервером через протокол TLS Security Transport (Протокол безпеки 

транспортного шару) для аутентифікації під час використання служб, пропонованих 

сервером. 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 1.5 - Архітектура повідомлень HTTP-відповіді на запит 

 

Модель зв'язку та архітектура HTTP робить її відповідним протоколом зв'язку 

для Інтернету речей. Сервери HTTP, що пропонують послуги для Інтернету речей, 

розкривають ресурси та методи для зберігання та обробки даних. Кінцеві пристрої та 

шлюзи, на яких працює протокол HTTP, використовують методи PUT та POST для 

надсилання, зміни та зберігання даних на хмарну платформу. Пристрої 

використовують GET-запити для отримання даних і DELETE для видалення 
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відповідних даних із сервера. Таким чином, відповідність архітектурі RESTful 

пропонує стандарт для розробки та розгортання програм IoT, використовуючи 

протокол HTTP. Крім того, удосконалення, додані до протоколу HTTP, включаючи 

передачу паралельних відповідей з сервера, стиснення заголовка та натискання 

сервера, полегшує використання HTTP для Інтернету речей  навіть далі. 

 

1.4.1.2 CoAP  (Constrained Application Protocol) — протокол прикладного рівня, 

призначений для міжмашинної взаємодії (Machine-to-Machine, M2M). Підходить для 

пристроїв з обмеженими ресурсами таких як мікроконтролери та ін.  Протокол 

обмежених прикладних програм (CoAP) - це веб-протокол рівня додатків, 

розроблений для пристроїв з обмеженою пам’яттю та потужністю процесора, а також 

враховує обмежені та втрачені мережі з високою швидкістю втрат пакетів. Оскільки 

пристрої мають обмежені ресурси, реалізація повного стека HTTP на основі 

архітектури REST тягне за собою великі накладні витрати для пристроїв. CoAP 

спрямований на створення архітектури RESTful для цих пристроїв та середовищ з 

урахуванням обмежень. 

Як і HTTP, CoAP дотримується моделі відповіді на запит і використовує URI для 

обміну повідомленнями. Окрім того, CoAP дозволяє вбудовувати  ресурси та сервісні 

послуги з пристроїв, а також підтримувати обмін повідомленнями в багатьох режимах 

і низькі витрати. Низькі накладні витрати досягаються використанням простих 

механізмів для обробки дублювання пакетів та асоціації пакетів із запитами. Пакети 

маркуються за допомогою 16-бітового ідентифікатора, щоб уникнути дублювання, 

тоді як маркер змінної довжини використовується для асоціації пакета з певним 

обміном запит-відповідь. Однак, на відміну від HTTP, де чітко розрізняються клієнт і 

сервер, у випадку CoAP пристрої, що працюють з протоколом CoAP, можуть діяти як 

серверним пристроєм, так і клієнтським пристроєм. CoAP покладається на 

використання проксі-серверів для перекладу запитів, зроблених на кінцеву точку 

CoAP, на запити HTTP на інший сервер. Проксі-сервер може бути проксі-сервером 
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CoAP-до-CoAP, коли запит переводиться з одного запиту CoAP на інший, або 

перехресним проксі-сервером, де запит переводиться на інший запит, 

використовуючи інший протокол, як HTTP. Приклад використання проксі-серверів 

проілюстрований на рисунку 1.6, а на рисунку 1.7 представлено   взаємодію з 

використанням протоколу  CoAP. 

 

 

Рисунок 1.6 -  Використання проксі в CoAP 

 

Рисунок 1.7 -  Взаємодія з використанням протоколу  CoAP 

 

Цей протокол був розроблений спеціально для додатків IoT, і він вважається 

схожим на HTTP лише більш легким та простим. Це спеціально підходить для 

обмеження зберігання вузлів IoT, оскільки протокол може бути реалізований на 

пристроях із дійсно низькими оперативними пам’яттю та блоками пам’яті Flash. Ще 
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одна суттєва перевага протоколу CoAP полягає в тому, що він використовує модель 

передачі репрезентативного стану (REST), яка стає надзвичайно практичною при 

інтеграції пристрою у веб-додатки та ресурси Інтернету. Модель представницького 

стану передачі (REST) - це низка обмежень, встановлених при проектуванні систем, 

щоб забезпечити стандартизацію їх взаємодії з іншими системами. Це стало дуже 

популярним при розробці веб-додатків для використання моделі REST, щоб 

спростити спосіб доступу до ресурсів, модифіковані та керовані користувачами. 

1.4.2 Протоколи передачі повідомлень. У протоколах передачі повідомлень 

клієнти, що стежать за протоколом, обмінюються повідомленнями один з одним через 

центральний брокер, який виступає арбітром для цих клієнтів. Клієнти протоколів 

передачі повідомлень є або виробники даних або споживачі даних або те і інше. 

Виробники даних надсилають свої повідомлення брокеру, позначеному символом 

ідентифікатора. Брокер розбирає повідомлення відповідно до набору правил, 

заснованих на ідентифікаторі для переадресації повідомлення відповідним 

споживачам повідомлень. Таким чином, модель взаємодії для подібного роду 

протоколів це push, коли споживач не запитує повідомлення, а повідомлення 

передається споживачеві від брокера. Два часто використовуваних протоколу 

передачі повідомлень, які використовуються для Internet of Things, MQTT та Протокол 

черги розширеного повідомлення (AMQP)  

1.4.2.1 Протокол Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).  

Використовується протягом багатьох років, але зараз він особливо актуальний 

завдяки вибухового зростання IoT: і споживчі, і промислові пристрої впроваджують 

розподілені мережі і граничні обчислення (edge computing), а пристрої з постійною 

трансляцією даних стають частиною повсякденного життя. MQTT - це протокол 

обміну повідомленнями за шаблоном видавець-передплатник (pub / sub). Архітектура 

для протоколу MQTT складається з брокера MQTT, який здійснює обмін 

повідомленнями між клієнтами. Виходячи з парадигми видавець-передплатник, 

клієнти в основному є видавцями повідомлень або абонентам повідомлення або обом. 
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Видавці повідомлень генерують повідомлення, поки абоненти повідомлень 

отримують їх. Видавець і передплатник  роз'єднані в просторі, отже, їм не потрібно 

однозначно пізнавати один одного та спілкуватися один з одним. Вони спілкуються 

один з одним опосередковано через брокера MQTT. Видавці повідомлень публікують 

повідомлення, адресовані брокеру MQTT. Про це свідчить брокер MQTT 

повідомлення, що базуються на двох типах перегляду, на основі вмісту та предметів. 

Повідомлення містяться на основі рядка під назвою тема, визначена видавцем 

повідомлення під час публікації.   Під час вмісту, орієнтованого на вміст, брокер 

обробляє повідомлення на основі вмісту опублікованого повідомлення. 

Передплатники  повідомлень підписуються на набір тем або конкретних змістових 

записів, залежно від типу перегляду, для отримання повідомлень від брокера MQTT. 

Брокер MQTT отримує повідомлення від видавців, повідомляє їх відповідно до методу 

літтера та публікує повідомлення назад відповідним абонентам. Ця архітектура 

зображена на рисунку  1.8. Однак передплатник  і видавець вчасно роз’єднуються а 

також не потрібно одночасно підключатися для отримання абонентом повідомлень. 

Коли повідомлення публікуються, брокер зберігає повідомлення протягом певного 

часу, а потім надсилає їх відповідним абонентам, коли вони підключаються до 

брокера. Повідомленнями можуть обмінятись між собою клієнти та брокер 

визначають якість обслуговування в трьох рівнях, а саме - максимум один раз, 

принаймні один раз дорівнює один раз. Рівень QoS можна визначити по-різному для 

публікації повідомлення брокеру та для брокера, який публікує повідомлення 

абоненту. 

 

Рисунок 1.8 - Тематика видавець – передплатник  за допомогою MQTT 
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Рисунок 1.9 - Модель клієнт-сервер та модель клієнт-брокер. Кольори повідомлень 

показують три різні теми MQTT X, Y та Z 

 

Протокол MQTT відхиляється від загальної конфігурації клієнт-сервер 

способом обробки транзакцій між сервером і клієнтом. У протоколі MQTT є те, що 

називається Брокер замість Сервера. У конфігурації «Клієнт-Сервер» Клієнт 

встановлює зв’язок із сервером та відправляє повідомлення запитів, на які Сервер 

може надіслати відповідь. Клієнт-брокер, з іншого боку, визначає теми повідомлень, 

які можна розглядати як канали зв'язку, через які Клієнти надсилають повідомлення. 

Клієнти можуть публікувати повідомлення в цій темі та підписатися на тему, щоб 

отримувати повідомлення, що публікуються в цій темі. Брокер здійснює фільтрацію 

тем, передає повідомлення підписаним Клієнтам та обробляє з'єднання з Клієнтами. 

На рисунку 1.9 показано подання двох конфігурацій. 
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Протокол MQTT має невелику вагу з невеликим накладним покриттям і тому 

підходить для встановлення на стороні клієнта для обмежених пристроїв. Він також 

забезпечує перевагу перед протоколами  відповідь на запит з точки зору 

масштабованості, оскільки операції брокера можуть здійснюватися паралельно, 

оскільки клієнти роз'єднуються як у часі, так і в просторі. MQTT також не 

використовує черги для зберігання повідомлень, коли вони отримуються від видавця, 

тим самим обминаючи складність іменування та обробки черг однозначно. Ці 

переваги сприяли у зростанні MQTT як одного з найбільш широко використовуваних 

протоколів передачі повідомлень для Інтернету речей. 

1.4.2.2 Протокол черги розширеного повідомлення (AMQP) (Advanced Message 

Queueing Protocol) . AMQP - це проміжне програмне забезпечення, яке виступає 

посередником для передачі повідомлень між різними процесами, додатками або 

навіть непов'язаними системами, які повинні взаємодіяти один з одним, забезпечує 

взаємодію між клієнтами та брокерами (проміжним ПЗ для обміну повідомленнями). 

Він створений для того, щоб шляхом стандартизації повідомлень надати можливість 

широкому колу різних додатків і систем працювати разом незалежно від їх 

внутрішньої структури. 

AMQP - широкий термін, який має на увазі як спосіб організації мереж, так 

роботу брокерів повідомлень. AMQP також відноситься: до маршрутизації і 

зберігання повідомлень брокерами і наборам правил для визначення поведінки 

компонентів; до протоколу для реалізації зв'язків між клієнтами і брокерами, які 

виконують вищевказані операції.  Кількість повідомлень для моделі AMQ 

проілюстрована на рисунку  1.10.  

Модель AMQ має дві різні особливості для налаштування протокола сервера. 

По-перше, користувач може додавати обміни та черги повідомлень під час виконання, 

використовуючи протокол, по-друге, прив'язку між  обміном  і чергою повідомлень 

також програмуються під час виконання. Коли повідомлення надійде на адресу 

обміну, брокер вивчає властивість повідомлення «ключ маршрутизації». Ключ 
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маршрутизації зазвичай містить назву черги повідомлень, коли вона спрямована на 

набір клієнтів, підписаних на чергу, або вона містить тему, на основі якої 

маршрутизуються повідомлення до визначених черг. Виходячи з типу ключа, що 

використовується для обміну, є два типи: прямий обмін повідомленнями, який 

обробляє повідомлення, надіслані на конкретні повідомлення черги та обмін темами, 

який здійснює маршрутизацію повідомлень шляхом розбору теми, яка 

використовується як клавіша маршрутизації. З іншого боку, повідомлення можуть 

бути постійними або тимчасовими, залежно від того, чи видаляють вони 

повідомлення, коли вони доставляються споживачеві або зберігаються протягом 

більш тривалого періоду. 

 

Рисунок  1.10 - Архітектура для клієнтів та брокера AMQP 

 

Протокол AMQP пропонує модульний підхід до сервера, який обробляє 

проміжне повідомлення, що дозволяє користувачу створювати різні типи черг  для 

різних додатків. Протокол також існує більше доступність, дозволяючи 

користувачеві змінювати логіку, на основі якої повідомлення надсилаються різним 

споживачам. 

  

1.5 Архітектура додатків Internet of Things  

 

Архітектура додатків Інтернету речей, показана на рисунку  1.11, включає в себе 

дані, згенеровані з пристроїв або «речей», які можна збирати на шлюзі в залежності 
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від конкретного додатка, а потім відправляти в хмару [10]. Шлюз пропонує такі 

послуги, як трансляція протоколу, локальне зберігання і обробка даних і локальна 

перевірка, коли «речі» обмежені в ресурсах і не обладнані для обробки складності цих 

послуг [9]. Хмарні платформи пропонують безліч послуг для створення комплексних 

програм для Інтернету речей. По-перше, хмарні платформи пропонують послуги для 

збору даних від кінцевих пристроїв і шлюзів, які використовують різні базові 

протоколи. По-друге, хмарні платформи пропонують різні модулі обробки для 

обробки даних за допомогою простих модулів, що пропонують базову статистичну 

обробку  як машинне навчання і розпізнавання образів. По-третє, хмарні платформи 

пропонують віддалений доступ до збережених даних на платформі через різні 

інтерфейси. Крім того, деякі хмарні платформи пропонують каркаси додатків для 

створення додатків поверх платформи, використовуючи дані, що зберігаються на 

платформах. Крім того, хмарні платформи пропонують такі сервіси, як тригери на 

основі правил для виконання активацій на основі певних подій, отриманих з 

оброблюваних даних, візуалізації даних, що зберігаються на платформах, і бібліотек 

для доступу до послуг, що пропонуються платформою. 

 

Рисунок  1.11 - Архітектура додатків Інтернет речей 
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Інтернет речей (IoT) - це нова концепція, що з'єднує фізичні об'єкти з Інтернетом 

і змінює їх , як ми дивимось на своє оточення та на взаємодію з об'єктами навколо нас. 

Інтернет рухається від з'єднання людей з людьми до з'єднання людей з речами і речей 

також. Інтернет речей відіграє головну роль у цій трансформації. Інтернет речей 

можна визначити як мережу об'єктів, які мають такі властивості; ці об’єкти повинні 

вміти підключіться до Інтернету, і ці об’єкти мають бути однозначно адресованими в 

Інтернеті. Наприклад, термостат в будинку може бути таким предметом або «річчю», 

підключеною до Інтернету. Термостат може  використовуватись  для автоматичного 

контролю температури будинку на основі датчиків, розміщених всередині будинку з 

прогнозом погоди через Інтернет. Завдяки простоті, корисності та повсюдності, ІоТ 

знайшов використання в різних областях, починаючи від автоматизації будівлі, 

розумних транспортних системи та промислова автоматизація до охорони здоров’я, 

управління катастрофами та реагування на надзвичайні ситуації. 

Взаємодія з безліччю предметів через Інтернет речей спричинила стрімке 

зростання  обсягу даних, що генеруються та обмінюються через Інтернет. Отримані 

дані різноманітні за своєю природою, від текстових даних до зображень та відео, які 

мають різні вимоги до зберігання та обробки. 

Це різноманіття вимог було виконано хмарними платформами, які дозволяють 

зберігати та обробляти дані і пропонує середовище для створення IoT-додатків, 

використовуючи дані.  

 

1.6 Архитектурні елементи в ІoТ 

 

Кінцеві пристрої в вищенаведеної архітектурі представляють собою «речі», які 

складають Інтернет речей. Ці пристрої знаходяться на краю мережі і зазвичай 

оснащені обмеженими можливостями зберігання і обробки. Кінцеві пристрої 

виконують дві основні функції, а саме розпізнавання і приведення в дію. Пристрої, що 

виконують зондування, мають датчики, які збирають дані з середовища, в якій вони 
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розміщені. Залежно від можливостей зберігання і обробки, пристрій зберігає дані або 

передає дані на більш високий рівень абстракції в архітектурі. Пристрої, що 

виконують приведення в дію, оснащені виконавчими механізмами і виконують деяку 

дію, яка зазвичай управляється на основі зворотного зв'язку, отриманої з виявлених 

даних. Виміряні дані можуть бути від одного і того ж кінцевого пристрою або від 

іншої групи кінцевих пристроїв, в залежності від програми. Наприклад, якщо ми 

розглянемо додаток для підрахунку кількості вільних паркувальних місць в зоні 

парковки і відображення його, ми можемо використовувати кінцеві пристрої, що 

містять інфрачервоні датчики, які діють як чутливі пристрої, в той час як у нас є інший 

кінцеве пристрій, який відображає кількість вільних місць який можна вважати 

приводним кінцевим пристроєм. У цій заявці виконавчі пристрої виконують 

приведення в дію на основі даних від інших чутливих пристроїв. Складність обробки 

виявлених даних і виконання приведення в дію передається на більш високі рівні 

абстракції в архітектурі. Кінцеві пристрої також оснащені комунікаційними 

модулями, які дозволяють їм зв'язуватися один з одним або з об'єктами на більш 

високому рівні архітектури. Ці комунікаційні модулі зазвичай різноманітні за своєю 

природою і йдуть різними комунікаційним стандартам і протоколам. 

Ці стандарти включають в себе 802.15.4, Bluetooth, Zigbee, LoRA, WiFi та інші, 

які використовують різні методи шифрування і працюють з різною пропускною 

здатністю і частотами. Таким чином, одна з основних задач Інтернету речей полягає в 

використанні цих стандартів і підключенні пристроїв до Інтернету. Кінцеві пристрої 

зазвичай оснащені микроконтроллерами з 8-бітної або 16-бітної архітектурою. Таким 

чином, операційні системи, що працюють на цих пристроях, зазвичай є 

низькорівневими і мають обмежені можливості для виконання складних 

арифметичних і логічних операцій. Ці пристрої також програмуються з 

використанням мов низького рівня або асемблера. Отже, складність зберігання і 

обробки даних, зібраних з кінцевих пристроїв, передається на більш високі рівні 

абстракції. Кінцеві пристрої можуть також слідувати різним топологиям, а саме 
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однопрохідної і багатоперехідних, в залежності від типу додатка, в якому вони 

розгорнуті. Ці топології показані на рисунку 1.12. У топології мережі з одним 

переходом, зображеної на рисунку 1.12 (a), пристрої безпосередньо підключаються до 

об'єкта на більш високому рівні архітектури. З іншого боку, для багатоперехідних 

топологій, зображених на рисунку  1.12 (b), кінцеві пристрої утворюють персональну 

мережу і обмінюються даними один з одним для передачі даних на кінцевий пристрій, 

що діє в якості базової станції. Базова станція зберігає дані локально і передає дані на 

більш високий рівень в архітектурі. 

 

Рисунок 1.12 - Топології для кінцевих пристроїв 

 

 Шлюз. Ідея Інтернету речей полягає не лише у підключенні нових пристроїв до 

Інтернету, а й у підключенні вже існуючих пристроїв. Однак виникають дві проблеми 

підключення пристроїв до Інтернету. По-перше, деякі з цих пристроїв не оснащені 

інтерфейсом Ethernet або Wi-Fi для підключення їх до Інтернету. Установка 

інтерфейсу для підключення до Інтернету з повним стеком протоколів - також 

громіздке завдання на існуючих пристроях та пристроях з обмеженими можливостями 

зберігання та обробки. Якщо ми розглянемо приклад розумного будинку, де ми 

хочемо підключити лічильник електроенергії безпосередньо до Інтернету, завдання 

встановлення інтерфейсу для його підключення до Інтернету було б надмірним просто 

для отримання даних з лічильника в Інтернет. Аналогічно, у деяких крайових 

пристроях, які обладнані для збору даних з датчиків, не вистачає пам'яті, щоб 
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запустити повний стек IP на пристроях. По-друге, існує питання сумісності, коли 

існуючі та нові пристрої відповідають різним стандартам зв'язку. Деякі з цих 

пристроїв оснащені комунікаційними модулями Bluetooth Low Energy (BLE), деякі з 

цих пристроїв обмінюються даними через 802.15.4, в той час як деякі з них можуть 

також обмінюватися даними через провідний інтерфейс. Замість того, щоб обладнати 

ці пристрої для підключення до Інтернету, було необхідно мати пристрій, який може 

взаємодіяти в цих середовищах і одночасно підключатися до Інтернету. 

Шлюзи можна в першу чергу класифікувати на два типи, а саме прості шлюзи і 

вбудовані шлюзи управління, грунтуючись на функціональності шлюзу в архітектурі. 

Простий керуючий шлюз діє як пристрій, який отримує дані від кінцевих пристроїв в 

одній формі і упаковує дані для відправки через Інтернет і навпаки. Шлюз не бере 

участі в обробці даних, отриманих від кінцевих пристроїв. З іншого боку, вбудовані 

шлюзи управління забезпечують функціональні можливості простого шлюзу і 

забезпечують обробку і побудова інтелектуальних баз на його основі. Таким чином, 

вбудований керуючий шлюз можна використовувати для обробки даних, щоб 

пропонувати такі функції, як фільтрація і перевірка даних датчика. Наприклад, якщо 

кінцеві пристрої оснащені датчиками вологості, шлюз можна використовувати для 

відхилення негативних значень, що генеруються кінцевими пристроями. Таким 

чином, з вбудованими шлюзами управління складність кінцевих пристроїв додатково 

передається на шлюзовий пристрій. 

Шлюзи можуть одночасно підтримувати кілька пристроїв, взаємодіючи з різних 

базовим технологіям і протоколам. Це вирішує проблему сумісності між пристроями. 

Таким чином, коли споживач купує нове кінцеве пристрій, складність зменшується 

від того, як підключити кінцеве пристрій до Інтернету, до того, як підключити кінцеве 

пристрій до шлюзу, використовуючи інтерфейси, пропоновані на кінцевому пристрої. 

Ми можемо розглянути приклад, коли споживач купує розумний термостат, який 

регулює температуру вдома в залежності від температури всередині і зовні будинку. 

Якщо ми припустимо, що термостат обмінюється даними через Bluetooth, ми можемо 
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підключити його до пристрою шлюзу, яке може отримувати прямі дані про погоду 

міста через Інтернет і передавати дані на термостат через Bluetooth. Таким чином, 

складність і вартість, пов'язані з оснащенням кожного кінцевого пристрою 

інтерфейсом для підключення до Інтернету, знижуються за рахунок спільного 

використання ресурсів шлюзу для підключення до Інтернету між кінцевими 

пристроями. Шлюз також може виступати в якості системи управління для 

підключених до нього пристроїв. Наприклад, ми можемо створити веб-сервіс поверх 

шлюзу, який споживач може використовувати для керування пристроями, 

підключеними до шлюзу. Таким чином, використання шлюзів для подолання розриву 

між кінцевими пристроями та Інтернетом проклало більш плавний шлях для 

зростання Інтернету речей. Однак шлюзи можуть зберігати дані тільки з обмеженого 

числа пристроїв протягом обмеженого періоду часу через обмеження обробки і 

зберігання. Отже, для складної обробки даних і віддаленого доступу до збережених 

даних шлюзи використовуються для подальшої передачі даних на хмарні платформи. 

Напрямки практичного застосування IoT. 

«Розумна планета» – людина зможе буквально «тримати руку на пульсі» 

планети: своєчасно реагувати на упущення в плануванні господарств, забруднення та 

інші екологічні проблеми, а значить, ефективно розпоряджатися невідновлюваними 

ресурсами. 

«Розумне місто» – міська інфраструктура і супутні муніципальні послуги, такі 

як освіта, охорона здоров’я, громадська безпека, ЖКГ, стануть більше пов’язаними і 

ефективними. 

«Розумний будинок» – система буде розпізнавати конкретні ситуації, що 

відбуваються в будинку, і реагувати на них відповідним чином, що забезпечить 

мешканцям безпеку, комфорт і ресурсозбереження. 

«Розумна енергетика» – буде забезпечена надійна і якісна передача електричної 

енергії від джерела до приймача в потрібний час і в необхідній кількості. 
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«Розумний транспорт» – переміщення пасажирів з однієї точки простору в 

іншу стане зручнішим, швидшим і безпечнішим. 

«Розумна медицина» – лікарі і пацієнти зможуть отримати віддалений доступ до 

дорогому медичного обладнання або до електронної історії хвороби в будь-якому 

місці, буде реалізована система віддаленого моніторингу здоров’я, автоматизована 

видача лікарських препаратів хворим і багато іншого. 
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ AWS 

 

2.1 Хмарні платформи 

 

Зберігання даних є важливим ключовим фактором в обчислювальній техніці і 

основою для ділових операцій багатьох організацій. Це один з інструментів ІТ-

інфраструктури, який створює проблеми і складності для багатьох технологічних 

компаній через його постійні зміни та удосконалення, заснованих на існуючих 

інструментах. За більш ніж десятиліття ця тенденція розвивається від настільної 

архітектури до додатків клієнт-сервер. Більш того, останнім часом все більшого 

поширення набуває все більш широке впровадження веб-сервісів і інфраструктур, 

орієнтованих на сервіси. Крім того, адекватне використання ресурсів компаній, таких 

як сервери, сховище даних і апаратні засоби, стало зростаючою проблемою в ІТ-

індустрії. Тобто, правильне використання і прогнози були проблематичними. 

Наприклад, ІТ-фірма прогнозує, що її компанія буде використовувати 100 ГБ сховища 

даних протягом наступних 2 років, але через 2 роки компанія в кінцевому підсумку 

використовувала більш високу або меншу частину прогнозованого сховища даних; це 

типова ситуація в компанії, і її нелегко передбачити через невизначеність у багатьох 

компаніях. Хмарні обчислення розвиваються для вирішення цих проблем 

використання ресурсів, зберігання даних і багатьох інших обчислювальних потреб.  

Хмарні обчислення (Cloud computing) (CC) - це технологія, яка існує вже більше 

десяти років. Його можна розглядати як «узгоджену, великомасштабну, 

загальнодоступну колекцію обчислювальних, сховищ і мережевих ресурсів» , які 

розподіляються через HTTP-запити (тобто виклики веб-служб). За даними 

Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), хмарні обчислення - 

це модель, що забезпечує зручний мережевий доступ на вимогу до загального пулу 

настроюються обчислювальних ресурсів (таких як мережі, сервери, сховище, додатки 

та послуги), які може бути швидко забезпечено з мінімальними зусиллями 
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керівництва або взаємодії з постачальником послуг. NIST класифікував CC на чотири 

моделі розгортання; приватний, публічний, гібридний і громадський. Приватні хмари 

належать підприємствам, публічні хмари - це величезна інфраструктура, яка 

продається населенню, хмарне співтовариство - це загальна інфраструктура, яка 

використовується конкретним спільнотою, а гібридне хмара складається з двох або 

більше моделей розгортання хмари. 

 

2.2 Еволюція хмарних обчислень 

 

З ростом числа користувачів комп'ютерів і мобільних пристроїв зберігання 

даних стало пріоритетом у всіх областях. Великі й малі підприємства сьогодні 

процвітають в своїх даних, і вони витратили величезні кошти на підтримку цих даних. 

Потрібно сильна ІТ-підтримка та центр зберігання. Не всі компанії можуть дозволити 

собі високу вартість внутрішньої ІТ-інфраструктури та послуг резервного 

копіювання. Для них Cloud Computing - більш дешеве рішення. Можливо, його 

ефективність в зберіганні даних, обчисленнях і менших витратах на обслуговування 

дозволила залучити і більш великі компанії. 

Хмарні обчислення знижують потребу в апаратному та програмному 

забезпеченні з боку користувача. Єдине, що повинен вміти запускати користувач, - це 

програмне забезпечення інтерфейсу систем хмарних обчислень, яке може бути таким 

же простим, як веб-браузер, а хмарна мережу подбає про все інше. Ми всі відчули 

хмарні обчислення в якийсь момент часу, деякі з популярних хмарних сервісів, які ми 

використовували або використовуємо досі, це поштові сервіси, такі як gmail,  або 

yahoo і т.д. 

При доступі до служби електронної пошти наші дані зберігаються на хмарному 

сервері, а не на нашому комп'ютері. Технології та інфраструктура, що ховаються за 

хмарою, невидимі. Менш важливо, чи базуються хмарні сервіси на HTTP, XML, Ruby, 

PHP або інших конкретних технологіях, оскільки вони зручні і функціональні. 
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Окремий користувач може підключатися до хмарної системі зі своїх власних 

пристроїв, таких як настільний комп'ютер, ноутбук або мобільний телефон. 

Хмарні обчислення ефективно використовують малий бізнес, маючи обмежені 

ресурси, і дають малому бізнесу доступ до технологій, які раніше були недоступні. 

Хмарні обчислення допомагають малим підприємствам перетворити свої витрати на 

обслуговування в прибуток. Подивимося як? 

На внутрішньому ІТ-сервері ви повинні приділяти багато уваги і стежити за тим, 

щоб в системі не було недоліків, щоб вона працювала безперебійно. І в разі будь-якого 

технічного збою ви несете повну відповідальність; він буде шукати багато уваги, часу 

і грошей на ремонт. Беручи до уваги, що в хмарні обчислення постачальник послуг 

несе повну відповідальність за складності і технічні несправності. 

Потенціал для економії витрат є основною причиною прийняття хмарних послуг 

багатьма організаціями. Хмарні обчислення дають можливість користуватися 

послугами відповідно до вимог і платити тільки за те, що ви використовуєте. Завдяки 

хмарних обчислень стало можливим запускати ІТ-операції в якості зовнішнього 

підрозділи без значних внутрішніх ресурсів. 

Нижче наведені переваги хмарних обчислень [11]: 

- Нижча ІТ-інфраструктура і вартість комп'ютерів для користувачів 

- Покращена продуктивність 

- Менше проблем з обслуговуванням 

- Миттєві оновлення програмного забезпечення 

- Покращена сумісність між операційними системами 

- Створення резервних копій та відновлення 

- Продуктивність і масштабованість 

- Збільшена ємність 

- Підвищити безпеку даних 

Види хмар. 
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Існує чотири різних хмарних моделі,  які ви можете вибрати відповідно до 

потреб бізнесу (рис. 2.1) : 

 

Рисунок 2.1 – Хмарні обчислення для початківців 

 

Приватна хмара: тут обчислювальні ресурси розгорнуті для однієї конкретної 

організації. Цей метод більше використовується для внутрішньофірмових взаємодій. 

Де обчислювальні ресурси можуть управлятися, належати і управлятися однією і тією 

ж організацією. 

Хмара спільноти: Тут обчислювальні ресурси надаються спільноті і 

організаціям. 

Публічна хмара: цей тип хмари зазвичай використовується для взаємодії типу 

B2C (бізнес-споживач). Тут обчислювальний ресурс належить і управляється урядом, 

академічної або комерційною організацією. 

Гібридне хмара: цей тип хмари може використовуватися для обох типів 

взаємодій - B2B (Business to Business) або B2C (Business to Consumer). Цей метод 

розгортання називається гібридним хмарою, оскільки обчислювальні ресурси 

пов'язані між собою різними хмарами. 

Сервіси хмарних обчислень (рис. 2.2). Три основних пропозиції хмарних 

обчислень: програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа як послуга (PaaS), 

інфраструктура як послуга (IaaS). 

https://www.guru99.com/images/blog_image/cloud_computing_3.jpg
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Різні компанії використовують деякі або всі ці компоненти відповідно до їх 

вимог. 

 

Рисунок 2.2 - Сервіси хмарних обчислень 

SaaS (програмне забезпечення як послуга). SaaS або програмне забезпечення як 

послуга - це модель розповсюдження програмного забезпечення, в якій додатки 

розміщуються постачальником або постачальником послуг і надаються клієнтам 

через мережу (Інтернет). SaaS стає все більш поширеною моделлю доставки в якості 

базових технологій, що підтримують сервіс-орієнтовану архітектуру (SOA) або веб-

сервіси. Через інтернет ця послуга доступна користувачам в будь-якій точці світу. 

Традиційно, програмне забезпечення необхідно було придбати заздалегідь, а 

потім встановити його на свій комп'ютер. Користувачі SaaS, з іншого боку, замість 

покупки програмного забезпечення підписуються на нього, як правило, щомісяця 

через Інтернет. 

https://www.guru99.com/images/blog_image/cloud_computing_4.jpg
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Будь-кому потрібен доступ до певного програмного забезпечення, може 

підписатися як користувач, будь то один або дві людини або кожна тисяча 

співробітників корпорації. SaaS сумісний з усіма інтернет-пристроями. 

Багато важливі завдання, такі як облік, продажа, виставлення рахунків і 

планування, можуть бути виконані за допомогою SaaS. 

PaaS (платформа як послуга). Платформа як сервіс, іменована PaaS, надає 

платформу і середовище, що дозволяє розробникам створювати додатки і сервіси. Цей 

сервіс розміщений в хмарі і доступний користувачам через Інтернет. 

Простіше кажучи, давайте порівняємо це з малюванням картини, коли ваш 

шкільний учитель надає вам фарби, різні кисті і папір, і вам просто потрібно 

намалювати красиву картинку за допомогою цих інструментів. 

Послуги PaaS постійно оновлюються і додаються нові функції. Розробники 

програмного забезпечення, веб-розробники і бізнес можуть отримати вигоду з PaaS. 

Він надає платформу для підтримки розробки додатків. Він включає в себе підтримку 

програмного забезпечення і послуги управління, зберігання, мережева взаємодія, 

розгортання, тестування, спільну роботу, розміщення і обслуговування додатків. 

IaaS (інфраструктура як послуга). IaaS (інфраструктура як послуга) є однією з 

фундаментальних моделей хмарних обчислень поряд з PaaS (платформа як послуга). 

Він забезпечує доступ до обчислювальних ресурсів в виртуализированной середовищі 

«хмара» в Інтернеті. Він забезпечує обчислювальну інфраструктуру, таку як простір 

віртуального сервера, мережеві з'єднання, пропускну здатність, балансувальник 

навантаження і IP-адреси. Пул апаратних ресурсів витягується з декількох серверів і 

мереж, зазвичай розподілених по численним центрам обробки даних. Це забезпечує 

надмірність і надійність для IaaS. 

ІaaS (інфраструктура як послуга) являє собою повний пакет для обчислень. Для 

малих підприємств, які прагнуть скоротити витрати на ІТ-інфраструктуру, IaaS є 

одним з рішень. Щорічно багато грошей витрачається на обслуговування і покупку 

нових компонентів, таких як жорсткі диски, мережеві підключення, зовнішні пристрої 
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зберігання даних і т. д, які власник бізнесу міг би заощадити на інші витрати за 

допомогою IaaS. 

 

2.3 Огляд  Amazon Web Services (AWS) IoT 

 

Amazon Web Services (AWS) почав свою діяльність в 2006 році з надання ІТ-

інфраструктури для різних сфер бізнесу. Свого часу ці утиліти називалися веб-

сервісами. Тепер відповідні служби взяли нове ім'я; хмарні обчислення. У AWS була 

ідея створити інфраструктуру, за допомогою якої клієнти можуть замінити свої власні 

початкові витрати з низькими витратами. З їх точки зору, витрати збільшуються з часу 

використання послуг. AWS почав використовувати термін «плати як є». AWS 

усвідомила потенціал ідеології, коли власна інфраструктура клієнта не лежить на 

шляху майбутнього зростання. Клієнти можуть автоматично розширювати свої власні 

сервіси за допомогою автоматичних послідовностей всередині хмарних сервісів AWS. 

[12] 

AWS розробила глобальну, масштабовану, надійну і недорогу інфраструктуру, 

що працює в 14 географічних регіонах в 38 зонах доступності (центрах обробки даних) 

з додатковим розширенням в найближчі роки. [13] AWS надає більше 70 різних 

послуг, з яких клієнти можуть вибрати ті, які пропонуються для їх вирішення [12]. За 

даними Gartner Magic Quadrant , за 10 років роботи на ринку AWS завоювала помітну 

перевагу в порівнянні з конкуруючими постачальниками послуг і новачками [14]. 

Для нових користувачів Amazon Web Services пропонує концепцію під назвою 

Free Tier, починаючи з дати реєстрації. Коли клієнт реєструється через портал AWS, 

Ви завжди маєте право безкоштовного користування певними послугами протягом 

одного року з певними обмеженнями. Рівень безкоштовного користування охоплює 

приблизно половину всієї лінійки продуктів, і всі основні послуги включені. Рівень 

безкоштовного користування розділений на щомісячне використання, і будь-яке 

використання в рамках рівня оплачується окремо. У більшості початкових 
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випробувань і концептуальних проектів для використання хмарних сервісів Free Tier 

є вельми адекватним. Після року безкоштовного користування з клієнта стягується 

плата у відповідності зі стандартними цінами AWS. [15] В маркетингових цілях AWS 

розробила досить привабливу рекламну систему. 

AWS надає своїм клієнтам різноманітні рівні безпеки на протязі багатьох років 

розвитку безпеки. Хмара клієнта захищена концепцією віртуального приватного 

середовища  (VPC) AWS, включеного в брандмауери. Клієнти мають право на 

створення своїх власних підмереж в середовищі VPC і управління своїми шлюзами 

для доступу в Інтернет. Всі дії всередині хмарної інфраструктури зашифровані за 

допомогою TLS (Transport Layer Security). Крім того, клієнти можуть створювати 

групи безпеки, що забезпечують правила IP-адреси (Інтернет-протоколу) для вхідного 

і вихідного трафіку. При доступі до різних сервісів через API (а не через портал AWS) 

з'єднання перевіряється за допомогою ідентифікаційного номера, що складається з 

цифр і букв з великих і малих літер. Відповідна концепція називається AWS IAM 

(Identity and Access Management). Велика частина питань безпеки і деталей 

тримаються в секреті. Amazon не дає повного опису своїх механізмів безпеки. [16] 

Сервіси Amazon можна підтримувати протягом тривалого періоду на ринку, і 

позитивні відгуки досить легко можна знайти в результаті декількох пошукових 

запитів в Інтернеті. Amazon заявляє, що має резервні джерела живлення і незалежні 

мережеві і комунікаційні рішення, розміщені в окремих об'єктах у різних зонах 

доступності [13]. Крім того, не менш важливим є поняття про те, як і де зберігаються 

дані клієнта. Угода з клієнтом Amazon [17] гарантує, що дані клієнта завжди 

зберігаються і зберігаються в зоні доступності (центр обробки даних), яку клієнт 

зробив вибір. Дані переміщаються новіше, без ясності клієнта. Таким чином, в разі, 

коли дані зберігаються в економічному регіоні ЄС, дані завжди будуть залишатися 

там. Хоча в AWS є заява про відмову від відповідальності, в якому говориться, що в 

випадках незаконного використання дані обробляються відповідно до правових норм, 

хоча про це заздалегідь повідомляється замовнику. [17]. 
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Для виконання завдань, поставлених перед цією тезою, повинні бути реалізовані 

кілька сервісів AWS. На рисунку  2.3 представлений огляд необхідних послуг. Всі ці 

сервіси є частиною пропозиції AWS Free Tier [15]. Залежно від частоти збору даних 

тимчасова мітка може бути утруднена, і підключення до Інтернету може бути 

перевантажено, якщо кожна ініціює запис даних і передається незалежно. Більш 

зручний спосіб - спочатку зібрати дані всередині контролера робота і транспонувати 

їх після завершення процесу. З іншого боку, моніторинг в реальному часі повинен 

проводитися через певні інтервали від контролера. FTP - це зручний спосіб передачі 

даних після завершення процесу. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) [18] з 

екземпляром операційної системи Amazon Linux може містити FTP-сервер, до якого 

контролер робота може отримати доступ зі своїм клієнтом [19-20]. EC2 може 

додатково містити сервер Node.js, що надає платформу для виконання інтерфейсу 

REST. За допомогою сервісу REST можна здійснювати моніторинг в реальному часі. 

 

Рисунок 2.3 - Іфраструктура Amazon Web Service для реалізації збору та  

візуалізації даних 
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Віртуальна приватна хмара Amazon. AWS надає концепцію Virtual Private Cloud 

або зазвичай називається VPC [23]. Це приватна віртуальна мережа всередині хмарної 

екосистеми Amazon, аналогічна приватній мережі клієнта усередині компанії. Різні 

ресурси і сервіси AWS можуть бути розгорнуті всередині мережі VPC, і клієнт може 

мати в своєму розпорядженні кілька мереж VPC без будь-якої додаткової оплати. 

Кожна з цих мереж логічно ізольована від будь-яких інших віртуальних мереж AWS. 

[23] Віртуальні приватні хмари можуть містити різні підмережі, які, крім того, можуть 

бути виділені як для приватного, так і для загального користування, а останнє - для 

підключення до Інтернету. [23] Підмережі повинні бути розташовані в одній зоні 

розподілу в одному регіоні (наприклад, в регіоні ЄС, зону розподілу Франкфурта). Це 

дає клієнтові доступ до резервних операцій. При створенні VPC користувачеві 

пропонується вказати діапазон IP-адрес, які будуть використовуватися. Ці IP-адреси 

задаються в блоках безкласової междоменной маршрутизації (CIDR). [24] На рисунку  

2.4 представлена  концепція VPC, де VPC має блок 10.0.0.0/16 CIDR. Це означає, що 

перші 16 бітів в адресі зарезервовані для мережевої частини, а що залишилися 16 бітів 

для розподілу підмережі [25; 26]. Підмережі можуть бути призначені в цей 

конкретний VPC, і підмережа повинна бути підмножиною блоку CIDR VPC. Для 

призначення підмереж AWS рекомендує використовувати адреси з непублічного 

маршрутизациї діапазону відповідно до специфікації. 

 Кожна підмережа повинна бути підключена до таблиці маршрутизації AWS. 

Таблиця маршрутизації визначає правила для вихідного / вхідного трафіку [24]. На 

рисунку 2.4 підмережа 1 має запущений екземпляр, позначений як V1, і таблиця 

маршрутизації налаштована для доступу до AWS Internet Gateway (IGW) (igw-id) [27]. 

IGW є компонентом VPC для забезпечення можливості доступу до Інтернету 

зсередини мережі VPC і конвертування валюти мережевих адрес (NAT) для 

примірників з додатковими загальнодоступними IP-адресами. Призначення інтернет-

шлюзу - об'єднувати вихідний / вхідний інтернет-трафік тільки з примірниками, 

підключеними до IGW через маршрутизатор. Метод, який дозволяє трафік усередині 
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VPC між різними підмережами і тільки виділеної підмережею для доступу до 

загальнодоступної мережі. [27]. 

 

Рисунок  2.4 - Віртуальна приватна хмара Amazon Web Services 

 

Приклад на рисунку 2.4 має еластичну IP-адресу (статичний IP), призначений 

для примірника V1. Це означає, що відповідний екземпляр може бути знайдений в 

Інтернеті за цією IP-адресою до будь-якої зміни від самого користувача. [21] Після 

зміни IGW і так далі відповідно до таблиці маршрутизації AWS ретранслює трафік 

для відповідного примірника [24; 27]. AWS надає одну Elastic IP-адресу для одного 

облікового запису клієнта. Будь-які додаткові Еластичні IP-адреси оплачуються. Це є 

наслідком обмеженої кількості одноразових статичних публічних IP-адрес AWS. [21] 

На рисунку 2.4  підмережа 2 не дозволена для доступу в Інтернет, але вона 

підключена до концепції, званої кінцевою точкою VPC, через таблицю маршрутизації. 

Кінцеві точки VPC - це віртуальні пристрої AWS, які розподіляють трафік з підмережі 

AWS для додаткових ресурсів AWS без загальнодоступного підключення через 

Інтернет, пристрої NAT, VPN-підключення або AWS Direct Connect. [142] Таким 

чином, трафік ніколи не виходить з виділеної мережі AWS. На відповідному рисунку 
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2.4 підмережа 2 має таблицю маршрутизації, налаштований для ретрансляції трафіку 

AWS Simple Storage Service (S3) через кінцеву точку VPC (vpce-id). Конфігурація 

кінцевої точки VPC відбувається на порталі AWS із зазначенням ідентифікатора 

префікса (ідентифікації) послуги. Ідентифікатор формується відповідно до регіону 

AWS і назвою послуги; com.amazonaws. <Регіон>. <Служба> [23], com.amazonaws.eu-

central-1.s3. 

З метою безпеки AWS пропонує три різні функції: групи безпеки, списки 

контролю доступу до мережі (ACL) і журнали потоку. Група безпеки контролює 

вхідний і вихідний трафік для екземпляра, підключеного до Інтернету. Технологія 

ACL управляє вхідний і вихідний трафік між різними підмережами. AWS рекомендує 

введення в експлуатацію ACL для додаткового рівня безпеки, заявляючи, що груп 

безпеки досить для забезпечення захисту в разі потреби. Журнали потоку збирають 

інформацію про трафік між різними інтерфейсами всередині VPC. [22] . 

 

2.4 Структура AWS 

 

 Структура AWS розділена на чотири основні блоки: глобальна інфраструктура 

AWS, служби Foundation, служби платформи додатків і управління та 

адміністрування. Географічна інфраструктура (а саме глобальна інфраструктура 

AWS) є основним будівельним блоком AWS. Послуги фонду - це послуги, на яких 

сидять всі інші послуги. Служби платформи додатків виконують певні функції як 

частина розширеного додатки. Нарешті, блок «Управління та адміністрування» 

складається з сервісів, які управляють, відстежують і контролюють всі інші сервіси 

AWS. На рисунку 2.5  показана архітектура компонентів AWS.  

  Основою архітектури веб-служб Amazon є глобальна інфраструктура , яка має 

кілька зон доступності, які виконують функції центрів даних. Є 9 різних географічних 

регіонів (див. рисунок  2.5), які Amazon використовує для розміщення AWS у всьому 

світі, щоб обслуговувати багатьох клієнтів. Регіони включають: Західний Орегон 
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США, Західна Каліфорнія США, Східна Північна Вірджинія США, Європа, 

Тихоокеанський Сінгапур, Азіатсько-Тихоокеанський Токіо, Азіатсько-

Тихоокеанський Сідней, AWS GovCloud.  Крім того, є також близько 40 країв, які є 

частиною мережі доставки вмісту Amazon. 

 

Рисунок 2.5 -  Архітектура веб-служб Amazon 

 

Принцип роботи: Послуги, пропоновані AWS IoT, зосереджені навколо брокера 

повідомлень, який відповідає за обмін інформацією між пристроями та AWS-IoT. 

Коли клієнт підключається до брокера повідомлень, йому присвоюється 

ідентифікатор клієнта. Цей клієнтський ідентифікатор використовується для 

ідентифікації кожного клієнта і передається клієнтові посереднику повідомлень як 

частина корисного навантаження MQTT для наступних комунікацій. Однак брокер 

повідомлень не підтримує з'єднання з декількома клієнтами з тим самим 

ідентифікатором клієнта. Таким чином, якщо клієнт надсилає ідентифікатор клієнта 

як частину корисного навантаження, яка така ж, як інший клієнтський ідентифікатор, 

підключений в даний час, клієнт, який в даний час підключений, відключається. 

Кожен підключений клієнтський пристрій є частиною облікового запису користувача, 
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який належить клієнтському пристрою і є частиною AWS-області. Кінцеві точки для 

кожного регіону унікальні. Таким чином, теми з різних облікових записів 

користувачів або регіонів можуть мати одне ім’я, але брокер повідомлень по-різному 

трактується. 

AWS IoT визначає поняття "Thing Shadow", що є документом JSON, який 

зберігає та витягує інформацію про стан для "речі". Річ може бути клієнтським 

пристроєм, підключеним до AWS IoT, а також може бути додатком. Тінь Thing може 

використовуватися для отримання стану речі або для зміни стану речі. Кожна річ може 

мати декілька атрибутів, стани яких підтримуються в цьому документі. Наприклад, 

стан світлодіодного освітлення приміщення може бути атрибутом, який має стан 

УВІМКНЕНО та ВИМКНЕНО. Цей документ містить такі властивості, стан, метадані, 

часові позначки, clientToken та версію. Стан речі можна класифікувати на дві частини: 

"бажаний" та "повідомлений". Бажаний стан речі можна встановити програмою, 

незалежною від того, чи пристрій підключено до AWS IoT у той момент чи ні. Якщо 

пристрій не підключено, він може встановити потрібний стан при підключенні назад 

до AWS IoT. З іншого боку, повідомлений стан пристрою - це поточний стан речі. Річ 

оновлює повідомлення про стан, яке потім читається програмою для аналізу речі. 

Метадані пропонують дрібно детальну ілюстрацію стану пристрою із позначкою часу 

атрибутів у розділі стану,тобто коли пристрій став активним або коли пристрій 

перейшов у режим офлайн. Тимчасові позначки використовуються для визначення 

віку отриманих повідомлень або часу, коли певний атрибут був встановлений у речі, 

навіть за відсутності внутрішнього годинника для речі. "ClientToken" - це рядок, який 

використовується для ідентифікації відповіді на відповідний запит, оскільки запит та 

відповідна відповідь повинні мати той самий clientToken. 'Версія' зазначає версію 

документа, яка збільшується щоразу, коли оновлюється тінь речі. Версія корисна, щоб 

перевірити наявність останньої версії, читаючи Thing Shadow. 

До документа Thing Shadow можна отримати доступ за допомогою  HTTP 

UPDATE, GET та DELETE. Запит UPDATE виконується на відповідному URI шляхом 
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вказівки thingName, яке визначає ім'я речі, а кінцева точка визначається регіоном, для 

якого реєстр зареєстровано. Запит UPDATE використовується для оновлення 

наявного документа та для створення нового, якщо документа не існує. Зміни, внесені 

в документ, зберігаються тут із позначкою часу. Це використовується для 

встановлення стану пристрою до потрібного стану або для зміни атрибутів, які 

використовуються додатком. Виконання GET-запиту на URI для Thing Shadow 

повертає весь документ у форматі JSON разом з метаданими, тоді як виконання 

DELETE-запиту повністю видаляє документ. У випадку MQTT з тінню Thing 

обробляється за допомогою фіксованого набору заздалегідь визначених тем, де 

специфікація теми визначає конкретну тему, яка обробляється. Якщо AWS IoT 

приймає зміну, він публікує повідомлення з темою, доданою із прийнятим терміном, 

або із терміном відхиленим, якщо зміна відхилена. Під час запиту Thing Shadow або 

оновлення його може бути вказаний і номер версії. Для AWS IoT повідомлення не 

доставляються в порядку їх генерації. Таким чином, якщо брокер повідомлень 

отримує два повідомлення з різними номерами версій, повідомлення зі старшим 

номером версії відкидається. 

AWS IoT також пропонує можливість створення тригерів на основі правил. 

Додавання правила не настільки інтуїтивно зрозуміло, як інші платформи, проте 

парадигма додавання правила та вибору параметрів для правила є досить надійною. 

Щоб додати правило, користувач повинен спершу створити роль, що дозволяє 

отримати доступ до речі та даних у вигляді документа політики довіри у форматі 

JSON. Після створення ролі користувачеві необхідно призначити роль AWS IoT, щоб 

дозволити річ отримати доступ до даних. Після того, як AWS IoT отримає доступ до 

даних, правила можуть бути створені за допомогою таких атрибутів, "ім'я правила", 

яке додає до правила унікальне ім'я, "опис", щоб необов'язково описати, що робить це 

правило, SQL-заяву для надання пункту для правило та одна чи декілька дій, які слід 

вжити, якщо умова правила є істинною. AWS IoT з'єднує речі з широким спектром 

послуг Amazon, включаючи Amazon S3 для зберігання, Amazon DynamoDB для баз 
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даних та інші. Дії, що вживаються при запуску правила, використовують ці послуги, 

пропоновані Amazon. Наприклад, якщо правило задоволено, дані записуються у відро 

Amazon S3. 

Модель взаємодії: Модель взаємодії AWS IoT заснована на читанні та написанні 

документа Thing Shadow для речей, як пристроїв, так і програм. Програми можуть 

записати потрібний стан для атрибутів у документі Thing Shadow, що дозволяє 

програмам змінювати стан атрибута навіть у тому випадку, коли пристрій перебуває 

в режимі офлайн. Пристрої з іншого боку можуть встановлювати звітний стан 

атрибута. Це повідомлення про стан можна прочитати в додатку. Оскільки документ 

є спільним і може бути написаний як програмою, так і самим пристроєм, він дозволяє 

гнучко керувати "речами". Наприклад, програма може записати потрібний стан, коли 

пристрій перебуває в режимі офлайн. Коли пристрій повернеться в Інтернет, то він 

може встановити звітний стан у потрібний стан. Таким чином програма може 

встановлювати стан пристрою, навіть якщо пристрій перебуває в автономному 

режимі, коли бажаний стан встановлюється програмою. 

Заходи безпеки: AWS IoT працює з трьома типами ідентифікаційних принципів, 

а саме: сертифікатами X.509, інтегрованим управлінням доступом (IAM) та Amazon 

Cognito Identities. Тип вибору основного посвідчення залежить від протоколу, який 

використовується. Для MQTT використовуються сертифікати X.509. Сертифікати 

X.509 пропонують значну перевагу перед стандартним використанням токенів або 

автентифікацією пароля користувача, оскільки приватний ключ може зберігатися на 

пристрої і не потрібно кожного разу надсилати його для аутентифікації. 

Аутентифікація клієнта базується на TLS 1.2, де AWS IoT вимагає від клієнта 

сертифікат і перевіряє підпис та стан сертифіката. Інтерфейс командного рядка 

Amazon IoT (CLI) може бути використаний для створення сертифіката, анулювання 

старого сертифіката та сертифікату переказу серед облікових записів. Для HTTP-

запитів на основі API REST використовується ідентифікація IAM або ідентифікація 

Amazon Cognito. Принцип ідентичності IAM заснований на призначенні ролей 
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пристроям. Для облікового запису AWS IoT користувач може створити роль, 

забезпечену необхідними дозволами та призначити роль пристрою. Відповідно до 

ролі, призначеної пристрою, пристрій може отримати доступ до послуги або 

публікувати або передплачувати повідомлення. Наприклад, якщо призначена роль, 

яка дозволяє зберігати дані в таблиці Amazon DynamoDB, пристрій може публікувати 

свої дані в DynamoDB. Користувачів можна об'єднати для формування груп, а ролі 

можна призначити групам користувачів у цілому. З іншого боку, Amazon Cognito 

особистість дозволяє відкрити аутентифікацію за допомогою акаунтів третіх сторін, 

таких як Facebook та Google для доступу до послуг AWS IoT. 

Після аутентифікації користувача з використанням одного з вищезазначених 

ідентичностей особам присвоюються політики, які використовуються для надання 

дрібнодисперсних дозволів пристроям, що отримують доступ до послуг AWS IoT. Ці 

політики додаються до сертифікатів X.509 або до ідентифікацій Amazon Cognito, тоді 

як для IAM політики призначаються відповідно до ролей, визначених для кожного 

клієнта. Політики AWS IoT зберігаються як документи JSON як пари імен-значень пар 

"Ефект", "Дія" та "Ресурс". Ефект використовується для вказівки, дозволити чи 

обмежити згадану дію на вказаному ресурсі. 

Вартість: послуги AWS IoT оцінюються за допомогою використання, тобто 

користувач оплачує відповідно до кількості повідомлень, опублікованих на сервері 

AWS IoT та кількості повідомлень, опублікованих клієнтом AWS IoT. 

Використовуючи безкоштовний акаунт, наданий Amazon, спочатку 250 000 

повідомлень можна обмінюватися між AWS IoT та клієнтськими пристроями 

щомісяця протягом 12 місяців. Обсяг використання за цей період відрізняється для 

кожного регіону і виставляється на мільйон повідомлень. Витрати на публікацію 

повідомлення з кожного пристрою в AWS IoT та на підписку на кожне повідомлення 

на кожен пристрій обчислюються окремо і потім додаються для розрахунку кінцевої 

понесеної вартості. 512 Байтові повідомлення вважаються стандартними розмірами 

повідомлення і розглядаються як одиниця при оплаті повідомлень. Наприклад, якщо 
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пристрій публікує 10 512 байтних повідомлень на годину, адресованих 4-ма іншими 

пристроями, користувач повинен платити за 10 повідомлень, які публікує пристрій, і 

загалом 40 повідомлень, які пристрої отримують, тобто за 50 повідомлень на годину. 

Бібліотеки: Amazon пропонує набори для розробки програмного забезпечення (SDK) 

для пристроїв на C та Node.js. Ці бібліотеки були розроблені для реалізації вимог 

безпеки для AWS IoT з використанням сертифікатів та основних функцій публікації 

та підписки для пристроїв. SDK пропонує інтерфейс для спілкування з брокером 

повідомлень AWS IoT, а також оновлення, отримання та видалення Thing Shadows. 

SDK по суті підтримує аутентифікацію TLS 1.2, але також може бути використаний 

для підтримки реалізації криптографічних бібліотек сторонніх розробників. 

Пристрої: Бібліотеки, пропоновані AWS IoT, розроблені для роботи з 

обмеженими пристроями або з системою на мікросхемі, що має пам'ять 256 Кб або 

більше. Вони працюють над вбудованими пристроями Linux та іншими галузевими 

стандартами, змінюючи також обгортку, надану SDK для цих пристроїв. SDK 

розроблені та продемонстровані для пристроїв Raspberry Pi та Arduino Yun, тому вони 

можуть бути використані для швидкого прототипування. Однак SDK можуть 

використовуватися для інших операційних систем, ніж Embedded Linux, а також для 

посібника з портації, наданого AWS IoT, що дозволяє переносити код програми або 

код пристрою на інші пристрої, що не базуються на Linux, з мінімальними змінами 

коду. 

Частина приваблювання AWS - це філософія виставлення рахунків із оплатою 

оплати. Вимагати від вас платити тільки за те, що ви використовуєте, як ви ним 

користуєтеся. 

Отримавши цю перевагу на крок далі, рівень безкоштовного використання AWS надає 

можливість безкоштовно досліджувати та експериментувати з послугами AWS, до 

визначених лімітів для кожної послуги. 

Про безкоштовний рівень AWS. 
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Безкоштовний рівень поширюється на певні послуги, що беруть участь у службі 

AWS, до максимальної максимальної кількості використання щомісяця. 

Безкоштовний рівень використання AWS складається з трьох різних типів 

цінових моделей, 12-місячного безкоштовного рівня, пропозиції завжди безкоштовно 

та в короткотермінових випробувань. 

Безкоштовний рівень використання AWS доступний для всіх - студентів, 

підприємців, малого бізнесу та компаній. Що ще важливіше, що рівень безкоштовного 

використання AWS доступний для нових облікових записів AWS, створених 21 

жовтня 2010 року або пізніше. 

Послуги, які доступні у рівні безкоштовного використання AWS. 

- 750 годин використання платформи Amazon EC2 Linux або RHEL або SLES t2.micro 

(1 Гб оперативної пам’яті та 32-розрядна та 64-розрядна підтримка платформи) - 

достатньо годин, щоб постійно працювати щомісяця. 

- 750 годин еластичного балансиру навантаження плюс 15 ГБ обробки даних.  

- 750 годин Amazon RDS Single-AZ Micro DB. Екземпляри, які працюють з MySQL, 

MariaDB, PostgreSQL, Oracle BYOL або SQL Server Express Edition - достатньо годин 

для безперервного запуску Ідентифікатора БД щомісяця. Ви також отримуєте 20 Гб 

сховища бази даних та 20 ГБ резервного зберігання. 

- 750 годин використання Amazon ElastiCache Micro Cache Node - достатньо годин, 

щоб постійно працювати щомісяця. 

- 30 Гб Amazon Elastic Block Storage в будь-якій комбінації загального призначення 

(SSD) або Magnetic, плюс 2 мільйони вводу / виводу (з EBS Magnetic) та 1 Гб 

зберігання знімків. 

- 5 Гб стандартного сховища Amazon S3, 20 000 отримання запитів та 2 000 запитів на 

поставку. 

- 25 Гб пам’яті, 25 одиниць ємності читання та 25 одиниць ємності запису, достатньо 

для обробки до 200 мільйонів запитів на місяць за допомогою Amazon DynamoDB. 

- 25 годин роботи машин Amazon SimpleDB та 1 Гб пам’яті. 
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- 1000 виконань робочого процесу Amazon SWF можна ініціювати безкоштовно. 

Всього 10 000 завдань активності, сигналів, таймерів та маркерів, а також 30 000 

робочих днів також можна безкоштовно використовувати. 

- 100 000 запитів служби Amazon Simple Queue 

- 100 000 запитів, 100 000 HTTP-сповіщень та 1000 повідомлень електронною поштою 

для Amazon Simple Notification Service 

- 10 показників Amazon Cloudwatch, 10 сигналів тривоги та 1 000 000 запитів API. 

- 50 Гб передачі даних, 2 000 000 запитів HTTP та HTTPS для Amazon CloudFront. 

- 15 Гб смуги пропускання, сукупно для всіх служб AWS. 

 

2.5 Оцінка системи 

 

Три різних рішення були протестовані з точки зору часу пінга і розміру пакета. 

Час пінга з'єднання - це показник того, наскільки чуйним є сервер, і скільки часу 

потрібно серверу для відображення повідомлення, яке надіслано клієнтом. Розмір 

пакета - це максимальний розмір в байтах, який клієнт може відправити на сервер по 

одній передачі. Систему можна розділити на три шляхи з різними реалізаціями, як 

показано на рисунку  2.6. 

 Для оцінки системи, програм і сценаріїв, розроблених для трьох різних 

реалізацій пристроїв, включаючи відповідну конфігурацію дій AWS IoT. Реалізації 

коду можна знайти в обліковому записі Project на GitHub [31]. Апаратні компоненти, 

що використовуються для оцінки: 

ST Nucleo F401RE [24] макетна плата 

Щит ST X-NUCLEO-IDB05A1 BLE [25] 

ST X-NUCLEO-IDW01M1 Екран Wi-Fi [26] 

Raspberry Pi 3 
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Рисунок 2.6 – Три різні шляхи 

  

Експеримент 1: час пінгу з пристрою на сервіс AWS 

Перший проведений експеримент - це час пінг для доступу до служби AWS. Щоб 

виміряти час пінг, система повинна бути налаштована автоматично відповідати, коли 

повідомлення надходить до служби AWS. Було встановлено, що час ping сильно 

різниться залежно від частоти надсилання повідомлень, тому для кожного маршруту 

частота, на яку надсилаються вихідні повідомлення, змінювалася і визначаються три 

різних стани системи: 

- Підкреслено: частота відправки повідомлень встановлена на дуже низьке значення 

(0,01 секунди). Проте, мікроконтролер налаштований на очікування відправленого 

повідомлення перевірки зв'язку перед відправкою наступного, тому в цьому стані 

пристрій просто відправляє повідомлення, як тільки приходить попереднє.  

Близько до стресу: період між повідомленнями про час пінгу трохи вище, ніж час 

пінга записано під стресом. 

Без стресу: період встановлюється значно більше, ніж час пінгу в стані стресу. 
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У таблиці 2.1 показані 3 різних інтервалу системи: 50 зразків були взяті в 

кожному з трьох різних періодів. 

Таблиця 2.1 - Періодичні інтервали в експерименті 1 для кожного з шляхів 

 

Для трьох різних реалізацій пристрою пристрій має два ресурси: вихідний 

ресурс і вхідний ресурс. Через задані інтервали пристрій оновлює вихідний ресурс 

значенням лічильника і запускає таймер. Якщо отримано відповідь від служби AWS, 

лічильник збільшується, таймер зчитується і час пінгу зберігається. Пристрій має бути 

настроєний на очікування, поки вхідне повідомлення прийшло до відправки іншого 

вихідного повідомлення. Повідомлення відправляється встановити кількість разів для 

кожної з трьох частот, згаданих вище. Початковий ресурс створений для керування 

програмою і ресурсом часу за допомогою рядка, розділеного запитом, з усіма 

значеннями часу пінга від тесту. Для запуску програми необхідно виконати POST-

запит з рядком корисного навантаження «START» і в кінці програми пристрій 

оновлює ресурс часу всіма зареєстрованими часом пінгу. 

Для трьох шляхів до тем MQTT для вихідних ресурсів прикріплено правило IoT 

AWS який запускає функцію AWS Lambda. Ця лямбда-функція є прикладом служби 

AWS доступ, і він виконує відлуння, публікуючи назад у вихідне повідомлення. В разі 

ресурсів двох мостових шляхів, функція Lambda також форматує корисне 

навантаження для повернення правильно тлумачити ресурс Bridge Connector, Існує 

перевидання дії для правил IoT AWS, які можна використовувати для шляху III, але 

для узгодженості – лямбда функція також використовується для виконання відлуння. 

Експеримент 2: Час пінгу для різних розмірів пакетів 
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Три різні шляхи використовують різні протоколи: MQTT, BLE і CoAP. Зверніть 

увагу, що це не порівняння з трьох протоколів, а скоріше з трьох різних рішень 

пристроїв, що використовуються. Кожен з цих рішень мають максимальний розмір 

пакету. В цьому експерименті для кожного з трьох шляхів час пінгу записано для 

мінімального (1 байт) і максимального розміру пакета даних, показаного в таблиці 2.2, 

і часу пінгу для цього порівнюються два розміри. 

Таблиця 2.2 - Максимальні розміри пакетів для різних шляхів системи. 

 

Цей тест не може бути виконаний з кінця в кінець системи з використанням 

Connector Bridge, так як це обмежило б максимальний розмір пакета всіх трьох шляхів 

до 300. Для пристроїв A і B при підключенні до MDC був створений скрипт Python 

MDC з використанням mdc-python-api [20] для виконання еха, як показано на рисунку  

2.7. У разі влаштування C дію повторної публікації, згадану в експерименті 2 

додається до правилу IoT AWS для вихідної теми MQTT. Час пінгу для кожного 

порівнюються шляхи на байт і процентне збільшення від мінімальної до максимальної 

пропускної здатності. 
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Рисунок 2.7 - Конфігурація системи для другого експерименту  
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ ПРДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖІ  

 

 3.1 Служби  AWS 

При проектуванні рішень IoT за допомогою AWS необхідно враховувати кілька 

моментів. Якщо для вимог клієнтів використовуються правильні сервіси AWS, то 

рішення IoT зможуть надавати результати більш безпечним, надійним і 

масштабованим чином. 

Системи IoT повинні обробляти високошвидкісні і об'ємні дані, що збираються 

пристроями і шлюзами. Переповнення вхідних  даних може очікуватися через раптове 

зростання бізнесу або іноді через зловмисні атаки. У таких випадках архітектура 

хмарної системи повинна бути масштабованої для обробки таких даних. 

Найкращий підхід - відправляти дані в чергу і буферизувати в оперативній базі 

даних в реальному часі перед їх збереженням. Це допомагає досягати подій в 

реальному часі і сповільнювати швидкість вставки даних, щоб запобігти збій бази 

даних або запобігти більш повільний відповідь. 

AWS IoT безпосередньо інтегрується з наступними службами AWS:  

• Amazon Simple Storage Service - забезпечує масштабоване зберігання в Cloud AWS. 

Сучасні компанії повинні вміти просто та безпечно збирати, зберігати та аналізувати 

дані у величезному масштабі. Amazon S3 - це об'єкт зберігання, призначений для 

зберігання та вилучення будь-яких обсягів даних з будь-яких джерел: веб-сайтів і 

мобільних додатків, корпоративних додатків, а також даних з датчиків або пристроїв 

IoT. Сервіс гарантує надійність зберігання на рівні 99,999999999% і використовується 

для зберігання мільйонів прикладних програм, що застосовуються у всіх галузях 

промисловості. S3 відкриває найширші можливості для забезпечення безпеки та 

відповідає самим строгим нормативним вимогам. Сервіс надає клієнтам гнучкість у 

керуванні даними, забезпечуючи оптимізацію витрат, контроль доступу та 

відповідність вимогам. S3 надає функціональні можливості для виконання запитів до 
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сервісу без вилучення, що дозволяє використовувати потужні аналітичні інструменти 

для безпосередньої обробки даних, що зберігаються в S3.  

• Amazon DynamoDB - надає керовану базу даних NoSQL. це швидкий і гнучкий сервіс 

баз даних NoSQL. Він підходить для будь-яких додатків, що вимагають стабільної 

роботи із затримкою не більше кількох мілісекунд на будь-який масштаб. Ця повністю 

керована обласна база даних підтримує роботу на базі як документів, так і пар «ключ-

значення». Гнучка модель даних, стабільна продуктивність та автоматичне 

масштабування пропускної здатності роблять цей сервіс відмінною платформою для 

мобільних і інтернет-додатків, ігор, реклами, IoT та багатьох інших додатків. Amazon 

DynamoDB Accelerator (DAX) - це повністю керований високоактивний кеш пам'яті, 

який дозволяє зменшити час відгуку DynamoDB з мілісекунд до мікросекцій навіть 

при обробці мільйонів запитів у секунду.  

• Amazon Kinesis-Дозволяє в реальному часі обробляти потокові дані в масовому 

масштабі. За допомогою Amazon Kinesis можна просто збирати, обробляти і 

аналізувати потокові дані в режимі реального часу, щоб своєчасно отримувати 

аналітичні результати і швидко реагувати на нову інформацію. Надані службою 

Amazon Kinesis основні можливості дозволяють економічно обробляти поточні дані 

на будь-якому масштабі, а також забезпечують гнучкість при виборі інструментів, які 

оптимально відповідають вимогам програми. Amazon Kinesis дає можливість в режимі 

реального часу збирати такі дані, як відео- та аудіопотоки, додатки журналів, події 

навігації користувачів по веб-сайтам і телеметричні дані Інтернету для машинного 

навчання, аналізу та інших додатків. Amazon Kinesis дозволяє обробляти і аналізувати 

дані за моментом поступу і реагувати миттєво, а не чекати, поки всі дані будуть 

зібрані, щоб розпочати їх обробку.  

• AWS Lambda - запускає ваш код на віртуальних серверах від Amazon EC2 у відповідь 

на події. AWS Lambda дозволяє запускати програмні коди без виділення серверів та 

керування ними. За допомогою Lambda можна запускати практично будь-які види 

програм і серверних сервісів, при цьому виконувати які-небудь операції адміністрації 
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не потрібно. Просто завантажте програмний код, і Lambda забезпечить всі ресурси, 

необхідні для його виконання та масштабування, з високою ступенем доступності. 

Можна налаштувати автоматичний запуск програмного коду з інших сервісів AWS 

або безпосередньо з будь-якого мобільного або веб-додатка.   

• Amazon Simple Notification Service - це гнучка, повністю керована служба передачі 

повідомлень по моделі «публікація-підписка» та повідомлення для мобільних 

пристроїв, що дозволяє координувати доставку повідомлень для підписаних кінцевих 

точок і клієнтів. За допомогою SNS можна надсилати повідомлення більшій кількості 

отримувачів, включаючи розподілені системи та сервіси, а також мобільні пристрої. 

Сервіс дозволяє надійно надсилати повідомлення з усіма кінцевими точками при будь-

якому масштабі. Розпочати роботу з SNS можна за кілька хвилин, використовуючи 

Консоль управління AWS, інтерфейс командного рядка AWS або AWS SDK всього з 

трьома простими API. SNS дозволяє забути про складності та додаткові витрати, 

пов'язані з обслуговуванням виділеної ПО та інфраструктури для відправлення 

повідомлень, а також з керуванням такими.  

• Amazon Simple Queue Service-зберігає дані в черзі, які потрібно завантажити за 

допомогою додатків. Служба простої черги Amazon (SQS) - повністю керована 

послугами повідомлень, що дозволяє легко ізолювати та масштабувати мікросервіси, 

розподілені системи та безсерверні додатки. Одна з сучасних рекомендацій по 

розробці ПО - створення архітектури, в якій кожний окремий компонент рішення 

виконує свою конкретну задачу. Така підхід дозволяє підвищити масштабність та 

надійність готової системи. SQS дозволяє легко та економічно ізолювати компоненти 

обласного додатка та координувати їх роботу. За допомогою SQS можна відправляти, 

зберігати та отримувати повідомлення компонентів програмного забезпечення в будь-

якому масштабі без втрати повідомлень і необхідності забезпечити постійну 

доступність інших сервісів [18]. 
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3.2 Фактори, що впливають на продуктивність Web-служб  

 

Розглядаються фактори, що впливають на продуктивність Web-служб, а також 

приводиться методика розробки простих кількісних моделей для оптимального 

вибору протоколу по критерію продуктивності, що залежить від числа користувачів. 

Web-служба - це послуга, що отримується через Internet, яка виконує поставлені 

завдання або виробляє транзакції [29]. Web-служби мають модульну структуру і є 

самодостатніми модулями, які можна описати, опублікувати і виконати через Internet. 

Web-служба може являти собою бізнес-процес, додаток і навіть обчислювальний 

ресурс. До прикладів Web-служб можна зарахувати все, починаючи з послуг 

електронних платежів і закінчуючи послугами поширення вмісту і зберігання 

інформації. Web-служби можна автоматично викликати з додатків, а не тільки з 

браузерів. 

Бізнес стає все більш залежним від використання Web-служб, тому їх робочі 

характеристики (тобто продуктивність) стають життєво важливими. Чим більше 

інформації і послуг можна отримати від компанії, тим більше запитів він отримує. А 

чим більше запитів отримує Web-служби, тим більше ймовірність, що користувачі 

занадто довго чекатимуть реакції на свій запит. І тоді, як правило, Web-користувачі 

(можливі покупці) будуть розчаровані і будуть відмовлятися від надання послуг.  

Час відгуку і пропускна здатність - це два найбільш важливих показника 

продуктивності Web-систем. Зазвичай під пропускною спроможністю Web-служби 

розуміють швидкість обслуговування запитів, що вимірюється кількістю операцій в 

секунду. Через великого розмаїття розмірів запитуваних Web-об'єктів, пропускну 

здатність також вимірюють в бітах в секунду (біт / с, bps).  

Незважаючи на те, що затримка установки зв'язку впливає на сприйняття 

користувачами сайту, в той же час вона є нетривалим, одноразово діючим фактором 

продуктивності сайту, тобто він вимірюється один раз на запит і не відображає якість 

всього сеансу [18].  
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Отже, до найбільш часто використовуваних показників продуктивності Web-

служб відносяться:  

• пропускна здатність, запитів / с;  

• пропускна здатність, Мбіт / с;  

• час відгуку при наскрізній передачі даних; 

• навантаження центрального процесору. 

 

3.3 Середній час відгуку 

 

Визначення затримок, та “вузьких місць” відіграє важливу роль для того, щоб 

робити зміни в програмному забезпеченні, модернізації обладнання або установки, 

використовувати більш швидкісні лінії передачі даних. Затримки можна поділити на 

3 масштабні складові:  

1. Процесор. Центральний процесор відповідальний за обробку даних з пристроїв, а 

також за ініціалізацію зв’язку.  

2. Мережа.  Мережа породжує затримки під час доставки інформації від клієнта до 

сервера і назад від сервера до клієнта. Ці затримки є функціями різних компонентів 

на шляху між клієнтом і сервером, таких як модеми, маршрутизатори, лінії передачі, 

мости і комутатори.  

3. Сервер. Час перебування на сервері, R' Server - це час, що витрачається на виконання 

запиту. Воно включає в себе час обробки і час очікування на різних компонентах 

сервера, таких як процесор, диск і мережевий адаптер.  

Коли запитуваний документ не перебуває в кеші клієнта, час відгуку Т на запит являє 

собою суму часу перебування запитів на всіх ресурсах:  

 

Тmiss=Т′CPU+Т′ Network+ Т′ Server ,                                          (3.1) 

 

де Т' CPU – час обробки процесором.  
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Т' Network- час передачі в мережі.  

Т' Server - час перебування на сервері.  

 

Розглянемо середній час відгуку для запропонованих протоколів. Припустимо, 

що документи не кешуються. Середній час перебування на сервері (Т' Server) – 3,7 с., а 

час, затрачений процесором на обробку отриманих даних (Т' CPU) – 0,4с. Пропускна 

здатність мережі складає 100 Мбіт/с.  

Час передачі в мережі (Т' Network) дорівнює розміру даних в бітах, поділеному на 

пропускну здатність мережі. Продемонструємо розрахунки для першого варіанта. 

Розрахунки для інших варіантів було проведено в програмі Excel, результати наведено 

в таблиці 3.6  

                                       Т′Network(𝐻𝑇𝑇𝑃)= 
120450∗8

100000000
= 0,009639,[с]                              (3.2) 

 

                            R′Network(𝑀𝑄𝑇𝑇)= 
119010∗8

100000000
= 0,009521,[с]                                         (3.3) 

 

                             𝑅𝑚𝑖𝑠𝑠(𝐻𝑇𝑇𝑃) =0.009639+0.3+3.7=4,009639, [с]                                      (3.4) 

 

                           𝑅𝑚𝑖𝑠𝑠(𝑀𝑄𝑇𝑇) =0.009521+0.3+3.7=4,009521 [с]                                        (3.5) 

 

                                                         𝛥= 
𝑅𝑚𝑖𝑠𝑠(𝐻𝑇𝑇𝑃)

𝑅𝑚𝑖𝑠𝑠(𝑀𝑄𝑇𝑇)
 ;                                                              (3.6) 

𝛥= 
4,009639

4,009521
= 1,00002943 
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Таблиця 3.1 – Середній час відгуку 

 

 

Рисунок 3.1 - Порівняння середнього часу відгуку для протоколів 
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Рисунок 3.2 - Відношення середнього часу відгуку 

 

3.4 Розрахунок пропускної здатності  

  

Проксі-сервер, кеш і сервер дзеркального відображення - це три технології, які 

використовуються для поліпшення характеристик продуктивності і безпеки Web. 

Згадані технології призначені для скорочення часу доступу до Web-документів, 

збільшення пропускної здaтності мережі, необхідної для передачі Web-документів, 

потреби в серверах, які містять найбільш популярні документи, а тaкож підвищення 

безпеки електронних служб [21].  

Проксі-сервер являє собою особливий тип Web-серверa. Він має можливість 

виступати в якості і сервера, і клієнта (див. рис. 3.3). Проксі-сервер працює як агент, 

що представляє сервер для клієнта і клієнта для серверa. Проксі-сервер приймає 

запити від клієнтів і направляє їх на Web-сервери. Як тільки проксі-сервер отримує 

відповіді від віддалених серверів, він передає їх клієнтам. Спочатку проксі-сервери 
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були створені для надання доступу в Web користувачам з приватних мереж, які могли 

отримувати доступ в Internet тільки через брандмауер.  

 

Рисунок 3.3 Архітектурa проксі-сервера для Web 

 

Проксі-сервер робить набагато більше, ніж просто комутує відповіді. Проксі-

сервери для Web можуть бути налаштовані так, щоб кешувати прийняті відповіді, 

ииии стаючи, таким чином, кешуючими проксі-серверами. У великих розподілених 

інформаційних системах, подібних World Wide Web, кешування - це ключ до високої 

продуктивності. Основна ідея кешування досить-таки проста: зберегти необхідні 

документи в локальних файлах або проксі-серверах для подальшого використання. 

Таким чином, відпадає необхідність у завантаженні документа при подальшому його 

запиті. Кешування зводить до мінімуму час доступу за рахунок максимально 

близького розташування даних до їх споживачів. Отже, кешування збільшує 

швидкість доступу і скорочує мережевий трафік, оскільки часто запитуваний 

документ повертається з найближчого кешу швидше, ніж з віддалених серверів. Крім 
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того, кешування скорочує навантаження на сервер і збільшує коефіцієнт готовності за 

рахунок дублювання документа на декількох серверах [24 ].  

Розрахуємо, яке знaчення пропускної здатності можна економити, 

використовуючи кешуючий проксі-сервер. 

 

                                                   EПЗ = С * Р* К,                                                (3.7) 

 

де ЕПЗ - економія пропускної здатності; 

    С - пропускна здатність; 

   К - % кешованого трафіку. 

      

Протокол HTTP передбачає кешування даних, що дозволяє зекономити частину 

пропускної здатності мережі. В цілях аналізу показника кешування, розглянемо 

випадок, коли результативність складає 68% і 42% всього трафіку можна зекономити, 

використовуючи кешування. Пропускна здатність HTTP складає 4,4471 Мбіт/с, а 

MQTT – 4.434 Мбіт/с.  

ЕПЗ=4,4471∗0,42∗0,60=1,12 [Мбіт/с]  

 

                                       С =4,4471−1,12=3,327 [Мбіт/с]                                     (3.8) 

 

Так, як протокол MQTT не використовує кешування, то використання HTTP буде 

давати виграш в розмірі: 

                                              4,434−3,327= 1,107 [Мбіт/с]                                   (3.9) 
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Рисунок 3.4 - Порівняння пропускної здатності протоколів при використанні кеш-

серверу 

 

3.5 Сервер додатків при обробці запитів  

 

Сервер додатків (application server) являє собою програмне забезпечення, 

обробляє всі прикладні операції між споживачами, і базою даних компанії. У 

загальному випадку, сервер додатків отримує запит клієнта, виконує деяку бізнес-

логіку і взаємодіє з сервером транзакцій і / або сервером бази даних. Як правило, 

сервери додатків демонструють такі характеристики:  

1) зберігають і виконують логіку додатків, написаних на різних мовах програмування 

(наприклад, Java, С або C ++);  

2) керують великими обсягами транзакцій з серверними базами даних;  

3) забезпечують сумісність з усіма існуючими мережевими стандартами, включаючи 

HTTP, HTML, XML, CGI, Netscape Server API (NSAPI), Microsoft Internet Server API 

(ISAPI) і Java;  
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4) працюють з більшістю популярних Web-серверів, браузерів і систем управління 

базами даних.  

Сервери додатків можуть бути реалізовані кількома різними способами: у вигляді 

CGI-сценаріїв, FastCGI-сценаріїв, Java-сервлетів, серверних додатків і серверних 

сценаріїв [22].  

Припустимо, що Web-сервіс отримує в середньому 20 відвідувань в секунду. 0,8 

запитів проходять всі етапи. Кожна з цих транзакцій генерує HTTP – запити (CGI-

сценарії), які виконуються на Web-сервері. Потрібно знати навантаження на 

центральний процесор, що створюється сценаріями. Навантаження, що визивається 

HTTP – запитом було змодельовано наступним чином. Середня потреба в 

обслуговуванні ЦП HTTP – запитом (𝐷cpu
𝐻𝑇𝑇𝑃) складає 12 мс. Використовуючи закон 

для необхідності в обслуговуванні, отримуємо:  

 

                                                       Ucpu
𝐻𝑇𝑇𝑃= С 𝐻𝑇𝑇𝑃∗𝐷cpu

𝐻𝑇𝑇𝑃 ,                                          (3.10) 

 

де С 𝐻𝑇𝑇𝑃 – пропускна здатність сервера в HTTP - запитах, виконаних за секунду,  

Ucpu
𝐻𝑇𝑇𝑃– використання ЦП, що пов’язане з виконанням HTTP - запитів.  

 

Інтенсивність вхідного потоку (λHTTP) може бути розрахована, як:  

 

                                             λ𝐻𝑇𝑇𝑃 =20∗0.8=16 [запитів/с],                                     (3.11)  

 

Вважаємо, що поток постійний С𝐻𝑇𝑇𝑃=λ𝐻𝑇𝑇𝑃. Таким чином:  

 

                                                       Ucpu
𝐻𝑇𝑇𝑃 = 16∗0.012 = 19%   
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З отриманих результатів ми бачимо, що на обробку HTTP – запит витрачається 

19% ЦП.  

Розглядаючи MQTT, використовуються Java Servlet . Сервлет, який 

підключається до теми MQTT, і пересилає всі повідомлення, які він отримує через 

WebSocket. Згідно статистики, сервлети на 30% менш ресурсномісткі, ніж CGI-

додатки. Потреби в обслуговуванні ЦП зі сторони сервлетів складає: 

 

                                     𝐷cpu
𝑀𝑄𝑇𝑇

= 𝐷cpu
𝐻𝑇𝑇𝑃∗0.7=12∗0.7=8.4 [мс],                                    (3.12) 

 

Використовуючи формулу 3.10, отримаємо:  

 

                                     Ucpu
𝐻𝑇𝑇𝑃= 16∗0.0084 = 13%,                                                     (3.13) 

 

Отримані результати наглядно демонструють, що Java-сервлети (MQTT) 

знижують використання ЦП з 19% до 13%.  

 

Рисунок 3.5 - Використання ЦП серверу, при обробці запитів 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
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3.6 Час обслуговування в різних мережах  

 

Повідомлення від клієнта до сервера повинно пройти через декілька рівнів 

протоколу та може передаватися через одну або більшу кількість мереж (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6 - З’єднання між клієнтом і сервером 

 

Повідомлення від клієнта до Web-сервера повинно пройти через три мережі з 

швикостями 10 Мбіт/с, 100 Мбіт/с, і 16 Мбіт/с відповідно. Повідомлення, що 

генеруються додатком, повинні пройти через стек протоколів, що включають, 

принаймні, транспортний протокол (TCP чи UDP), Internet-протокол (ІР) та 

мережевий протокол. Протокольні об’єкти кожного рівня спілкуються між собою за 

рахунок обміну протокольними одиницями обміну (ProtocolDataUnit, PDU), що 

складаються з заголовка та області даних [23].  

Протокольні одиниці обміну по різному називаються в різних протоколах і 

зазвичай відводять максимально можливий розмір під область даних. На мережевому 

рівні максимальний розмір області даних носить назву максимального розміру блоку 

корисного навантаження пакету(maximum transmissionunit, MTU). Для мережі 

першого ISP (Internet Service Provider) MTU = 1 500 байт, для мережі другого ISP MTU 

= 4 472 байт, а для мережі третього ISP MTU = 4 444 байт.  

Таким чином, маршрутизатори повинні фрагментувати дейтаграми при 

переході до мережі з більш низьким значенням MTU. Фрагменти збираються заново 

на рівні Internet-протокола (ІР) на хості місця призначення.  
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Кожен рівень протоколу добавляє свій власний заголовок, а іноді і хвіст (тобто 

заключну частину). Час обслуговування повідомлення мережею – це час, необхідний 

на передачу даного повідомлення через мережу. Згаданий час еквівалентний 

відношенню кількості байт, необхідних для передачі повідомлення, включаючи 

заголовок та хвіст(службова інформація) до  пропускної здатності мережі. Розмір 

заголовка протоколу залежить від протоколів, що використовуються та від 

фрагментації повідомлення, яка може знадобитися на мережевому рівні.  

Для ілюстрації методики розрахунку часу обслуговування повідомлення 

мережею, розглянемо декілька прикладів.  

Приклад перший:  

Клієнт на рис. 3.6 посилає 300-байтний запит Web-серверу та отримує 10 000-

байтну відповідь. Взаємодія між клієнтом та сервером здійснюється через ТСР-

з’єднання.  

Запит від клієнта до сервера розміщується в області даних ТСР-сегмента, який 

надходить в область даних ІР-дейтаграми. ІР-дейтаграма інкапсулюється Ethernet-, 

кадрами по мірі її проходження по мережам. Таким чином, до 300-байтного запиту 

дописується 20-байтний ТСР-заголовок. 20-байтний ІР-заголовок плюс 2 байт 

заголовка MQTT в мережі 1, та 18 байт – в мережі 3. Тобто 300-байтний запит 

перетворюється в 342-байтовий кадр (= 300 + 20 + 20 + 2) в мережі 1та 2 і в 358-

байтний кадр (= 300 + 20 + 20 + 18) в мережі 3. Час на передачу кадру по мережі 

дорівнює розміру кадру в бітах, поділеному на пропускну спроможність мережі (в 

біт/с). Відповідно, час передачі для кадрів, які містять клієнтський запит, в мережах 1, 

2 та 3, відповідно, складає:  

                                                 
342∗8

10000000
 = 0,000273,[с]                                  (3.14) 

                                                   
342∗8

10000000
  = 0,00002736,[с]                            (3.15) 

                                                      
358∗8

16000000
 = 0,000179,[с]                               (3.16) 
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Рисунок 3.7 - Взаємодія між клієнтом та сервером 

 

Приклад другий:  

Клієнт на рис. 3.6 посилає 10 000-байтний запит Web-серверу.  

Таким чином, до 10 000-байтного запиту дописується 20-байтний ТСР-

заголовок. 20-байтний ІР-заголовок плюс 2 байт заголовка MQTT в мережі 1, та 18 

байт – в мережі 3. Тобто 10 000-байтний запит перетворюється в 10042-байтовий кадр 

(= 10000 + 20 + 20 + 2) в мережі 1та 2 і в 10058-байтний кадр (= 10000 + 20 + 20 + 18) 

в мережі 3. Відповідно, час передачі для кадрів, які містять клієнтський запит, в 

мережах 1, 2 та 3, відповідно, складає:  

 

                                             
1045∗8

10000000
  = 0,008033,[с]                                                  (3.17) 

                                          
1045∗8

10000000
 = 0,00080336,[с]                                                  (3.18) 

                                       
1058∗8

16000000
 = 0,005029,[с]                                                          (3.19)  
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Приклад третій:  

Клієнт на рис. 3.6 посилає 50-байтний запит Web-серверу. Тобто 50-байтний 

запит перетворюється в 92-байтовий кадр (= 50 + 20 + 20 + 2) в мережі 1та 2 і в 108-

байтний кадр (= 50 + 20 + 20 + 18) в мережі 3. Відповідно, час передачі для кадрів, які 

містять клієнтський запит, в мережах 1, 2 та 3, відповідно, складає:  

 

                                 
92∗8

10000000
 = 0,0000736,[с]                                                  (3.20) 

                                     
92∗8

10000000
 = 0,00000736,[с]                                            (3.21) 

                                       
108∗8

16000000
= 0,000054,[с]                                                (3.22) 

 

Розглянемо ситуацію, коли замість MQTT використовується HTTP, при 

відповідних запитах довжиною 300, 10 000, 50 байт. Середня довжина заголовку HTTP 

складає 290 байт. Таким чином, до 300-байтного запиту дописується 20-байтний ТСР-

заголовок. 20-байтний ІР-заголовок плюс 290 байт заголовка HTTP в мережі 1, та 18 

байт – в мережі 3. Тобто 300-байтний запит перетворюється в 630-байтовий кадр (= 

300 + 20 + 20 + 290) в мережі 1та 2 і в 648-байтний кадр (= 300 + 20 + 20 + 18+290) в 

мережі 3.  

Час передачі клієнтського запиту складатиме:  

 

                                              
630∗8

10000000
  = 0,000504,[с]                                        (3.23) 

                                            
630∗8

10000000
 = 0,0000504,[с]                                        (3.24) 

                                           
648∗8

16000000
 = 0,000324,[с]                                             (3.25) 

 

Проведемо аналогічні розрахунки для запиту розміром 10 000 байт та 50 байт. 

50-байтний запит перетворюється в 380-байтний в мережі 1 та 2, та в 398-байт в 

мережі 3.  
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380∗8

10000000
   = 0,000304,[с]                                                             (3.26) 

                              
380∗8

10000000
 = 0,0000304,[с]                                                           (3.27)                                                                                                              

398∗8

16000000
 = 0,000199,[с]                                                                 (3.28) 

 

На рис. 3.8 зображено порівняльну характеристику часу обробки повідомлення 

запиту розміром 300 байт. 

 

 

Рисунок 3.8 - Час обробки повідомлення розміром 300 байт 

 

На рисунку 3.9 - зображено порівняльну характеристику часу обробки 

повідомлення запиту розміром 10 000 байт. 
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Рисунок 3.9 - Час обробки повідомлення розміром 10 000 байт 

 

На рисунку 3.10 зображено порівняльну характеристику часу обробки 

повідомлення запиту розміром 50 байт. 

 

Рисунок 3.10  - Час обробки повідомлення розміром 50 байт 
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У таблиці 3.2 наведено узагальнені результати розрахунків часу обробки 

запитів.  

Таблиця 3.2 - Час обробки запитів 

 

Тепер роздивимось відповідь сервера клієнту. Нехай після встановлення ТСР-

з’єднання встановлений MSS (максимальний розмір сегмента), що дорівнює 1 460 

байт. Це означає, що серверу потрібно відправити клієнту 7 ТСР-сегментів, щоб 

передати свою 10 000-байтну відповідь. Перші 6 сегментів будуть мати кожний 1 460-

байтний блок даних плюс 20-байтний ТСР-заголовок. Останній сегмент буде мати 

блок даних довжиною 1 240 байт (≈ 10 000 – 6 х 1 460). По мірі руху відповіді від 

сервера до клієнта, до кожного сегменту добавляться ще ІР-заголовок і заголовок 

кадра відповідної мережі.  

Розрахуємо час обслуговування для відповіді в мережах 1, 2 і 3. Почнемо з 

мережі 3, Ethernet. Кожен з перших 6 сегментів згенерує 1518-байтний кадр (з них 101  
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1460 байт буде відведено на дані, 20 байт – ТСР-заголовок, 20 байт - на ІР-заголовок 

і 18 байт – на службову інформацію кадра Ethernet).  

Останній сегмент згенерує 1298-байтний кадр. Отже, час обслуговування для 

відповіді в мережі 3 складе:  

 

                                           
(6∗1518+1298)∗8

16000000
  = 0,005203,[с]                                        (3.29) 

 

Розмір заголовку кадра и полоса пропускання мережі 1 та 2 відрізняються від 

відповідних значень для мережі 3. Таким чином, час обслуговування для відповіді 

складатиме:  

               
(6∗(1460+20+20+2)+(1240+20+20+2))∗8

10000000
 = 0,008235,[с]                          (3.30)  

                
(6∗(1460+20+20+2)+(1240+20+20+2))∗8

10000000
= 0,000823,[с]                        (3.31)  

                     
(6∗(1460+20+20+18)+(1240+20+20+18))∗8

16000000
= 0,00337,  [с]                 (3,32)  

 

Час обслуговування 100 000- байтної відповіді:  

 
(69∗(1460+20+20+2)+(720+20+20+2))∗8

10000000
= 0,0835223, [с]                                    (3.33) 

     
(69∗(1460+20+20+2)+(720+20+20+2))∗8

10000000
= 0,008352,[с]                                   (3.34)  

   
(69∗(1460+20+20+18)+(720+20+20+18))∗8

16000000
= 0,05276, [с]                                   (3.35)  

 

Час обслуговування 5 000- байтної відповіді:  

                        
(4∗(1460+20+20+2)+(620+20+20+2))∗8

10000000
= 0,005336,[с]                             (3.36)  

                        
(4∗(1460+20+20+2)+(620+20+20+2))∗8

10000000
= 0,0005336,[с]                           (3.37)  

                    
(4∗(1460+20+20+18)+(620+20+20+18))∗8

16000000
= 0,003375,[с]                              (3.38)  
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Розрахуємо час обслуговування для відповіді в мережах 1, 2 і 3, при 

використанні протоколу HTTP.  

Час обслуговування 10 000- байтної відповіді:  

 

       
(6∗(1460+20+20+290)+(1240+20+20+290))∗8

10000000
= 0,010608,[с]                          (3.39)  

         
(6∗(1460+20+20+290)+(1240+20+20+290))∗8

10000000
= 0,001061, [с]                        (3.40)  

        
(6∗(1460+20+20+18)+(1240+20+20+18))∗8

16000000
= 0,00663, [с]                              (3.41)  

 

Час обслуговування 100 000- байтної відповіді:  

                    
(69∗(1460+20+20+290)+(720+20+20+290))∗8

10000000
= 0,100824,[с]                       (3.42)  

                
(69∗(1460+20+20+290)+(720+20+20+290))∗8

10000000
= 0,010082,[с]                            (3.43)  

                  
(69∗(1460+20+20+308)+(720+20+20+308))∗8

16000000
= 0,06315,[с]                            (3.44)  

 

Час обслуговування 5 000- байтної відповіді:  

                  
(4∗(1460+20+20+7)+(620+20+20+7))∗8

10000000
= 0,007744, [с]                                (3.45) 

                 
(4∗(1460+20+20+2)+(620+20+20+2))∗8

10000000
= 0,000774,[с]                                    (3.46)  

              
(4∗(1460+20+20+18)+(620+20+20+18))∗8

16000000
= 0,00484, [с]                                    (3.47)  

 

На рис. 3.11 зображено порівняльну характеристику часу обробки повідомлення 

відповіді розміром 10 000 байт.  

На рис. 3.12 зображено порівняльну характеристику часу обробки повідомлення 

відповіді розміром 100 000 байт.  

На рис. 3.13 зображено порівняльну характеристику часу обробки 

повідомлення відповіді розміром 5000 байт. 
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Рисунок 3.11 - Час обробки повідомлення розміром 10 000 байт 

 

 

Рисунок 3.12 - Час обробки повідомлення розміром 100 000 байт 
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Рисунок 3.13 - Час обробки повідомлення розміром 5000 байт 

 

Відмітимо, що оскільки MSS менше або дорівнює MTU для всіх мереж, то 

фрагментувати повідомлення не знадобиться. Сучасні ІР-стандарти рекомендують 

хосту джерела повідомлення визначати мінімальне значення MTU по тракту 

передачі даних до вибору початкового розміру дейтаграми. Це дозволить уникати 

фрагментації з наступною зборкою повідомлення та прискорює обробку пакетів на 

проміжних маршрутизаторах і хості місця призначення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розглянуто архітектуру «Інтернету речей» та  основні поняття технології IoT 

(Internet of Things). Інтернет речей складається з чотирьох основних рівнів, таких як: 

річ: вбудоване в середовище запис даних та керуючих виконавчих механізмів; шлюз: 

точка доступу до Інтернету; хмара: з можливостями підключення для зберігання, 

обчислювальної техніки та розробки; людські інтерфейси: такі, як мобільні програми 

та веб-сайти, щоб користувач взаємодіяв із системою.  

2.  Досліджено протоколи, що використовуються для зв'язку кінцевих пристроїв та 

шлюзів із хмарними платформами. Протоколи визначають модель обміну 

повідомленнями, щоб визначити, як вищевказані суб'єкти спілкуються між собою, 

роль кожної з цих сутностей та структуру обміну повідомленнями між ними. На 

основі моделі обміну повідомленнями ми можемо широко класифікувати протоколи 

на два типи, а саме протоколи відповіді на запит та протоколи передачі повідомлення.  

3. Зберігання даних є важливим ключовим фактором в обчислювальній техніці і 

основою для ділових операцій багатьох організацій. Описано використання  хмарних 

обчислення. Вони  знижують потребу в апаратному та програмному забезпеченні з 

боку користувача. Єдине, що повинен вміти запускати користувач, - це програмне 

забезпечення інтерфейсу систем хмарних обчислень, яке може бути таким же 

простим, як веб-браузер, а хмарна мережу подбає про все інше. Тому в роботі  описано 

хмарні обчислення розвиваються для вирішення цих проблем використання ресурсів, 

зберігання даних і багатьох інших обчислювальних потреб.    

4)  Проведено аналіз сервісу IoT, розгорнутого на інфраструктурі AWS Amazon. У 

міру поширення пристроїв IoT підприємствам необхідне рішення для збору, 

зберігання і аналізу даних своїх пристроїв. Amazon Web Services надає кілька 

корисних інструментів для розробки надійних конвеєрів даних для пристроїв IoT. 

Amazon AWS IoT пропонує підключення до своєї платформи від пристроїв та шлюзів 

через різноманітний набір протоколів, таких як MQTT, HTTP та веб-сокети. 
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5) Розроблено методологію розрахунку продуктивності мережі. Розрахунок 

проводили для протоколів HTTP та MQTT: для протоколa проксі- сервер MQTT  не 

передбачений. Для протокол HTTP виграш в пропускній здатності складає 1,107 

Мбіт/с; при використанні протоколу HTTP використання ресурсів ЦП склало 19%, а 

при MQTT – 13%. 
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