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Об'єкт дослідження – мережа Інтернет речей 

Предмет дослідження – методи та засоби взаємодії в мережах Інтернету речей 

Мета роботи – дослідження та реалізація моделей і алгоритмів інформаційної 

взаємодії в мережах Інтернету речей  

Методи дослідження. У роботі використані методи моделювання і натурних 

експериментів, теорії ймовірностей, математичній статистиці, методах системного 

аналізу, теорії ймовірності, випадкових процесів і методів чисельного аналізу. 

 

У світі і в нашій країні  спостерігається значне зростання попиту на послуги 

Інтернету речей а саме діяльність з управління автоматизованими процесами 

споживача послуг Інтернету речей, які виконуються за допомогою забезпечення 

зв'язку між речами на основі існуючих інформаційних і комунікаційних технологій.   

У магістерській роботі, для виконання поставленої мети, виконано аналіз 

сучасного стану розвитку та особливості інформаційної взаємодії в мережі Інтернет 

речей. Досліджено  моделі оцінки показників якості передачі даних та алгоритми 

інформаційної взаємодії в мережі  Інтернету речей. У практичній частині, 

магістерської роботи, виконана реалізація інформаційної взаємодії в  мережах 

Інтернет речей 

Таким чином, специфіка мереж IoT, як об'єкта дослідження і необхідність в 

нових моделях і алгоритмах, що дозволяють отримувати оптимальні рішення по 

організації інформаційної взаємодії в мережах IoT визначили актуальність теми 

магістерської роботи. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтернет речей - концепція глобальної інфраструктури 

інформаційного суспільства, що забезпечує інноваційні послуги за допомогою 

організації зв'язку між речами (фізичними або віртуальними) на основі існуючих і 

технологій що розвиваються в  інформаційних і комунікаційній сфері. 

Складність опису феномена «Інтернету речей» полягає в тому, що це 

одночасно і концепція, і набір взаємопов'язаних технологій, активно 

використовуються, наприклад, в таких областях, як засоби вимірювання в режимі 

реального часу, робототехніка, штучний інтелект, машинне навчання, обробка і 

зберігання великих даних. 

З функціональної точки зору Інтернет речей можна розділити на кілька рівнів: 

кінцеві пристрої (засоби ідентифікації, датчики, виконавчі пристрої, що носиться 

електроніка), транспортний рівень (гетерогенна телекомунікаційне середовище, що 

включає провідні та бездротові мережі) і рівень роботи з даними (інтелектуальні 

платформи, які здійснюють збір, зберігання і обробку) . 

Інтернет речей дозволяє оперативно отримувати фактичну інформацію, 

швидко її аналізувати, і, відповідно, приймати обґрунтовані рішення і заходи. 

Використання інтернету речей дає можливість: 

- перейти від непрямих показників до безпосередніх (від розрахунків до 

прямого виміру); 

- контролювати ситуацію в режимі реального часу; 

- збирати супутню інформацію, яка збагачує основну; 

- вивчати властивості системи на більш високому якісному рівні; 

- оперативно, в тому числі реагувати на події. 

На міжнародному рівні концепція IoT вже набуває рис сформованої 

технології. Ведуться активні роботи в області стандартизації архітектури, 

технічних компонентів, додатків. Одночасно з цим потрібні нові моделі і 

алгоритми, що враховують специфіку інформаційної взаємодії в мережах Інтернету 

речей. Специфіка інформаційної взаємодії визначається фундаментальними 



характеристиками IoT-технології, до числа яких відповідно до рекомендацій 

Міжнародного Союзу Електрозв'язку. 

Таким чином, специфіка мереж IoT, як об'єкта дослідження і необхідність в 

дослідженні моделей і алгоритмів, що дозволяють отримувати оптимальні рішення 

по організації інформаційної взаємодії в мережах IoT визначили актуальність теми 

магістерської роботи. 

Об'єкт дослідження – мережа Інтернет речей 

Предмет дослідження – методи та засоби взаємодії в мережах Інтернету речей 

Мета роботи – дослідження та реалізація моделей і алгоритмів інформаційної 

взаємодії в мережах Інтернету речей  

Для виконання поставленої мети у магістерській роботі було виконано 

наступні завдання: 

1. Аналіз сучасного стану та особливості інформаційної взаємодії в мережі 

Інтернет речей. 

2. Дослідження  моделей і алгоритмів  інформаційної взаємодії в мережі  

Інтернету речей 

3. Практична реалізація інформаційної взаємодії в  мережах Інтернет речей 

Методи дослідження. У роботі використані методи моделювання і натурних 

експериментів, теорії ймовірностей, математичній статистиці, методах системного 

аналізу, теорії ймовірності, випадкових процесів і методів чисельного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. В рамках дослідження отримано 

рішення важливої науково-технічної задачі реалізації моделей і алгоритмів 

інформаційної взаємодії в мережах Інтернету речей. 

Практична значення одержаних результатів. Досліджена і реалізована 

модель інформаційної взаємодії з урахуванням фундаментальних характеристик 

технології Інтернету речей, що дозволяє адекватно оцінювати характеристики 

інформаційної взаємодії. 

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської роботи 

доповідались і обговорювались на 2-х науково-практичних конференціях, 

опубліковано 1 наукову статтю. 



11 
 

1 ДОСЛІДЖнЕННЯ ОРГАНІЗ нАЦІЇ, ТЕХНІЧНнІ ОСОБЛИВнОСТІ ТА 

ВЗАЄМОДнІЯ ПРИСТРОнЇВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕ нТУ РЕЧЕЙ 

 

 

1.1 Огляд особлив ностей практик ни впровад нження послуг Інтерне нту речей 

на вітчизнняному та світово нму телеком нунікаційному ринку  

 

Проведений аналіз зарубіж нної та вітчизн няної практик ни впровад нження 

Інтерне нту речей для вирішенння завдань, що виникаю нть в різних галузях економі нки, 

показав, що зростає кількіс нть таких успішни нх проектінв. 

Під галуззю економі нки в контекснті дослідж нення розуміє нться сукупні нсть 

підприєнмств, які виробля нють (видобувних) однорід нну або специфі нчну продукц нію 

по однотип нним техноло нгій. 

Так, наприкл над, виробни нки промислнового устатку нвання (верстатів) 

розвива нють нові можливо нсті отриманння доходів від післяга нрантійного 

обслугонвування власної продукц нії на підстав ні предект нівного аналізу даних про її 

поточнинй стан, що збирают нься з встанов нлених в ній пристро нїв Інтерненту речей. 

Операто нри логісти нчних центрів підвищу нють власну продукт нивність за рахунок 

викорис нтання логісти нчних роботів, Інтерне нт речей вже трансфо нрмує існуючі галузі. 

наприкл над, компані ня «Убер» (англ. Uber) в світі (більше 600 міст) і «Uklon» в 

Україні, не інвесту нють володін ння парком автомоб нілів, але забезпе нчують значна 

кількіснть пасажир ноперевезень, загальн на чисельнність яких перевищнила до 2018 року 

мільярд штук в рік. Їх модель роботи грунтує нться на викорис нтанні Інтерненту речей 

як джерела даних, на базі яких надаєть нся інформанція для власник нів автомоб нілів 

(водіїв) і замовни нків послуг. 

Компанія «Дженерал електри нк» (англ. General Electri нc) у 2010 році прийнял на 

рішення про розвито нк напрямк ну, пов'язаного з надання нм своїм спожива нчам послуг 

Інтерне нту речей. Додатко нві доходи компані ня отримує від надання аналіти нчної 

інформанції, одержув наної від пристро нїв Інтерне нту речей, встанов нлених в авіацій нних 

двигуна нх. 



12 
 

Аналіз впливу Інтерне нту речей на світові товарні ринки і промисл новість 

показав, що такий вплив буде зростат ни. Так, відпові ндно з дослідж ненням, з цим 

згодні керівнинки 94% зі ста найбіль нших за ринково ню вартіст ню світови нх організнацій. 

Опитуванння найбільнших німецьк них організ націй показав, що впровад нження 

Інтерне нту речей дозволи нть знизити витрати в середнь ному на 18% протяго нм п'яти 

років. Опитува нння 1278 організ націй з різних галузей економі нки (торгівля, 

промислновість, житлово н-комунальне господа нрство, охорона здоров'я, транспо нрт, 

управлі нння побутов не обслуго нвування) з 13 країн (США, Бразилі ня, Ірланді ня, 

Великоб нританія, Німеччинна, Італія, Іспанія, ПАР, Китай, Індія, Японія, Австрал нія і 

Нова Зеландіня) показав, що 29% організ націй вже впровад нили Інтернент речей (в 2013 

році - тільки 12%), з яких 51% збільши нли свої доходи, а також 47% - знизили 

витрати за рахунок впровад нження Інтерне нту речей [10]. За оцінкамни Німецькної 

академі нї науки і техніки, впровад нження Інтерненту речей за період з 2016-го по 2025 

підвищи нть продукт нивність німецьк них промислнових підприє нмств на 30%. 

Таким чином, ефекти від впровад нження Інтерне нту речей проявля нються в 

скороче ннні витрат, підвище ннні якості товарів і послуг, підвище ннні продуктнивності, 

появі нових можливо нстей і джерел доходу, а також в інших аспекта нх, в тому числі 

підвищенння безпеки та поліпшенння якості життя людей. 

Під ефектом в контекс нті дослідж нення розуміє нться результ нат, є наслідк ном 

якого-небудь дії, або реакція на деякий дія. 

Таким чином, застосу нвання Інтерне нту речей охоплює широкий спектр галузей 

економі нки, що свідчит нь про масштаб нне потенці нал впливу Інтерне нту речей на 

економі нку нашої країни і світу. Значне зростан ння попиту на послуги Інтерне нту 

речей спостер нігається в світі і в Україні. 

Під діяльні нстю в контекснті дослідж нення розуміє нться будь-яка активні нсть 

організ нації, якій надаєть нся певний економі нчний, виробни нчий або управліннський 

сенс. 

Під управліннням автомат низованими процеса нми спожива нча послуг Інтерне нту 

речей в контекс нті дослідж нення розуміє нться діяльні нсть операто нра послуг Інтерне нту 
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речей зі зміни цих автомат низованих процесі нв для досягне нння цілей спожива нча 

послуг Інтерне нту речей. 

Під операто нром послуг Інтерне нту речей в контекс нті дослідж нення розуміє нться 

юридичн на особа або індивід нуальний підприє нмець, надає послуги Інтерне нту речей. 

Під споживанчем послуг Інтерне нту речей в контекс нті дослідж нення розумієнться 

організ нація або фізична особа замовля нє, купує або викорис нтовує послуги Інтерне нту 

речей, або має такі наміри. 

Таким чином, для послуг електро нзв'язку метою є повідом нлення (передача 

інформанції), а для послуг Інтерне нту речей – управлі нння автоматнизованими 

процесанми споживанча послуг Інтерне нту речей, виконув нана за допомогною 

забезпенчення зв'язку між речами (фізичними або віртуал ньними) на основі існуючинх 

і розвива нються інформанційних і комунік наційних техноло нгій. Тому послуги 

Інтерне нту речей не є частино ню послуг зв'язку, але тісно пов'язані з ними. 

УВ Україні і в світі розвива нється ринок послуг Інтерне нту речей під яким в 

контекснті дослідж нення розуміє нться сукупні нсть економі нчних відноси нн між 

постачанльниками послуг Інтерне нту речей та їх споживанчами. 

Оцінка розмірі нв світово нго ринку послуг Інтерне нту речей в порівня ннні з 

телекомнунікаційним ринком, на базі якого він розвива нється, наведен на на рис.1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Оцінка розмірі нв світово нго телекомнунікаційного ринку та 

ринку послуг Інтерне нту речей 
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Дані про структу нру світово нго ринку послуг Інтерне нту речей в розрізі галузей 

економі нки наведенні на рис. 1.2 [12, 13]. 

Аналіз даних про структу нру світово нго ринку послуг Інтерне нту речей в розрізі 

галузей економі нки показав, що цей ринок зачіпає різні галузі економі нки, при цьому 

зазнає значних змін. 

 

Рисунок 1.2 - Структу нра світово нго ринку послуг Інтерне нту речей в розрізі н 

галузей економінки 

 

Так, з 2012 до 2016 року частки ринку, що припада нють до галузей транспо нрт і 

логісти нка, здоров'я, розумні вимірюв нання, збільши нлися в 1,8, 2,0, 1,3 рази 

відповіндно; галузей промисл новості, торгівл ні, признач нена для користу нвача 

електро нніка зменшил нися в 2,2, 1,5, 1,4 рази відпові ндно; галузей інфраст нруктура і 

безпеку збереглни свої частки. Зміна розподі нлу ринку послуг Інтерне нту речей в 

розрізі галузей економі нки викликанний різним попитом на ці послуги і різними 

темпами їх впровад нження. 

У Україні відсутн ня офіційн на статист нична інформанція про ринок послуг 

Інтерне нту речей. За даними звітів операто нрів зв'язку, аналіти нчним дослідж ненням і 

іншими джерела нми, російсьнкий ринок послуг Інтерне нту речей по стадії розвитк ну 

збігаєтнься зі світови нм - знаходи нться на стадії зростан ння. 

Таким чином, значне зростан ння ринку послуг Інтерне нту речей очікуєт нься і в 

світі, і в нашій країні. Для дослідж нення ринку послуг Інтерне нту речей необхід нно 

провестни аналіз особлив ностей моделі Інтерне нту речей, які впливаю нть на 

організ наційно-управлінські особлив ності розвитк ну такого ринку. 
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1.2. Еталоннна моделі Інтерненту речей 

 

Для аналізу організ наційно-управлінських особлив ностей розвитк ну ринку послуг 

Інтерне нту речей, проведенно аналіз еталонн ної моделі Інтерне нту речей. Відпові ндно до 

рекоменндацій МСЕ, еталонн на модель Інтерне нту речей включає в себе чотири рівні 

(рівень додатки; рівень підтрим нки послуг і підтрим нки додаткі нв; рівень мережі; 

рівень пристро ню), а також можливо нсті (домени) управлі нння і можливо нсті 

забезпенчення безпеки, які пов'язані з ними рис. 1.3 [14]. 

 

 

Рисунок 1.3 - Еталонн на модель Інтерне нту речей 

 

Аналіз еталонн ної моделі Інтерне нту речей показав, що для надання послуг 

Інтерне нту речей необхід нним є наявніс нть сукупно нсті з чотирьо нх елемент нів моделі і 

двох пов'язаних з ними додатко нвих доменів. 

Першим рівнем еталонн ної моделі Інтерне нту речей є рівень пристро нїв. Він 

включає в себе три види пристро нїв, які мають обов'язковими можливо нстями зв'язку 

та додатко нвими можливо нстями вимірюв нання, спрацьо нвування (виконання 

операці нй), а також введенн ня, зберіганння і обробки даних: сенсорн не або виконавнчий 

пристрінй, пристрі нй загальн ного призначнення, пристрі нй збору даних, а також 

пристрінй переносну даних рис. 1.4 [14]. 

Аналіз видів пристро нїв Інтерненту речей показав, що їх номенкл натура 

різноманнітна, а аналіз даних про їх виробни нках показав, що кількіс нть виробни нків 

перевищнує 1200 організ націй. Приклад ни основни нх видів пристро нїв Інтерне нту речей 

наведенні на рис. 1.5 

 



16 
 

 

Рисунок 1.4 - Види пристро нїв Інтерненту речей та їх взаємоз нв'язок з  

фізичними Речами 

 

 

Рисунок 1.5 - Приклад ни основни нх видів пристро нїв Інтерненту речей 

 

Аналіз прикладнів основни нх видів пристронїв Інтерне нту речей показав, що існує 

їх варіати нвність. 

Аналіз видів пристро нїв, що викорис нтовуються для рівня пристро нїв еталонн ної 

моделі Інтерне нту речей, а також приклад ни їх практичнного застосу нвання показав, що 

для них характе нрний високий рівень інвести нцій. Він обумовл нений комбінанцією 

великої кількос нті пристронїв при низькій питомій ціні (Вид пристро ню сенсорн не / 

виконавнчий пристрі нй, пристрі нй збору даних, пристрі нй перенос ну даних) і високою 

ціною при відносн но низьком ну або високом ну кількоснті пристро нїв (вид пристро ню 

пристрінй загальн ного призначнення). 
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Для забезпенчення можливо нстей (домену) управлі нння пристро нями Інтерненту 

речей необхід нним є наявніснть автомат низованої системи управлі нння першого рівня 

еталонн ної моделі Інтерне нту речей. 

Під автомат низованою системо ню керуван ння першого рівня еталонн но моделі 

Інтерне нту речей (АСУ першого рівня) в контекснті дослідж нення розуміє нться 

організ наційно-технічна система, що складаєнться з коштів автоматнизації управлі нння 

пристро нями Інтерненту речей і предста нвників організ націй, які є учасник нами ринку 

послуг Інтерне нту речей, викорис нтовують інтерфе нйси користу нвача автомат низованої 

системи. 

Під користу нвачем автомат низованої системи розуміє нться особа, яка бере участь 

у функціо ннуванні автоматнизованої системи або що викорис нтовує результ нати її 

функціо ннування. 

Під інтерфенйсом користу нвача автоматнизованої системи в контекс нті 

дослідж нення розуміє нться сукупні нсть програмнних і апаратн них коштів, що 

забезпенчують взаємоднію користу нвача і автоматнизованої системи. 

Під управліннням пристро нями Інтерне нту речей в контекснті дослідж нення 

розуміє нться управлі нння, що включає в себе управлі нння всіма аспекта нми пристро нїв, 

включаюнчи настройнку, оновлен ння прошивк ни програм нного забезпенчення, 

управлі нння життєви нм циклом додатка, блокува нння пристро ню і вимиканння. 

Другим рівнем еталонн ної моделі Інтерненту речей є рівень мережі. Під мережею 

зв'язку в контекс нті дослідж нення розуміє нться технолонгічна система, що включає в 

себе кошти і лінії зв'язку і признач нена для електро нзв'язку. Цей рівень забезпе нчує 

передачну даних, зібрани нх пристро нями, до додаткі нв і інших пристро нїв, а також 

передачну інструк нцій від додаткі нв до пристро нїв. Технічн ною основою цього рівня є 

електро нзв'язок - будь-які випромі ннювання, передачна або прийом знаків, сигналі нв, 

голосов ної інформанції, письмов ного тексту, зображеннь, звуків або будь-яких 

повідомнлень по радіоси нстеми, провідн ний, оптично нї і іншим електро нмагнітних 

система нх. В контекснті дослідж нення термін електро нзв'язок та зв'язок 

викорис нтовуються як синонім ни. 
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Єдина мережа електро нзв'язку складає нться з розташо нваних на територ нії країни  

мереж електро нзв'язку наступн них категор ній: 

- мережа зв'язку загальн ного користунвання; 

- виділенні мережі зв'язку; 

- техноло нгічні мережі зв'язку, приєдна нні до мережі зв'язку загальн ного 

користу нвання; 

- мережі зв'язку спеціалньного признач нення; 

- інші мережі зв'язку для передач ні інформанції за допомог ною електро нмагнітних 

систем. 

Кожен пристрі нй Інтерне нту речей, підключ нений до мережі електро нзв'язку, є 

абонент нським обладнаннням (кінцевим обладна ннням) зв'язку. 

Під абонент нським обладна ннням (кінцевим обладна ннням) зв'язку в контекс нті 

дослідж нення розуміє нться технічн ний засіб для передач ні і (або) прийому сигналі нв 

електро нзв'язку по лініях зв'язку, підключ нений до абонент нських ліній і знаходи нться 

в користу нванні абонент нів або признач нене для таких цілей. 

 

 

Рисунок 1.6 - Класифі нкація мереж зв'язку, що викорис нтовуються з метою 

приєднанння і передачні даних для надання послуг Інтерне нту речей 

 

Під абонент ном в контекснті дослідж нення розуміє нться користу нвач послуганми 

зв'язку, з яким укладен но договір про надання таких послуг при виділен нні для цих 

цілей абонент нського номера або унікаль нного коду ідентиф нікації. 
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Відповідно до еталонн ної моделлю Інтерне нту речей для кожного пристро ню 

Інтерне нту речей повинна бути можливі нсть управлі нння характенристиками послуг 

зв'язку, віднесе нних до нього. такими характе нристиками можуть бути баланс 

особово нго рахунку абонент на, обсяги спожити нх і (або) оплачен них послуг зв'язку, 

інші характенристики. 

Прикладами можливо нстей управлінння характенристиками послуг зв'язку, 

наданимни операто нрами зв'язку, є: 

- можливінсть в режимі реально нго часу міняти статус SIM-карт і задават ни ліміти 

їх роботи (обмеження по трафіку, кількос нті SMS і т.п.); 

- проведенння одиничн них і групови нх операцінй по SIM-картками, в тому числі 

блокуванння / розблок нування, установ нка лімітів, створен ння звітів і статист ники; 

- повідомнлення про станах SIM-карт: перевищнення лімітів, блокува нння і т.п. по 

SMS або через e-mail; 

- відобранження інформанції з викориснтанням фільтрі нв, угруповнань і груповинх 

операці нй; 

- отриманння статистники по викориснтанню SIM-карт у вигляді звітів або 

діаграм; 

- скороченння витрат на зв'язок за рахунок гнучког но управлінння лімітамни; 

- зниженн ня втрат через простій обладнанння; 

- розмежу нвання прав доступу. 

Таким чином, необхід нним є наявніс нть автомат низованої системи управлі нння 

другого рівня еталонн ної моделі Інтерне нту речей. 

Під автомат низованою системо ню управлінння другого рівня еталонн ної моделі 

Інтерне нту речей (АСУ другого рівня) в контекс нті дослідж нення розуміє нться 

організ наційно-технічна система, що складаєнться з коштів автоматнизації управлі нння 

послуганми зв'язку та предста нвників організ націй, які є учасник нами ринку послуг 

Інтерне нту речей, які викорис нтовують інтерфе нйси користу нвача автоматнизованої 

системи. АСУ другого рівня надають нся операто нрами зв'язку. Існує варіати нвність 

АСУ другого рівня як по виробни нкам таких АСУ, так і по операто нрам зв'язку, які 

викорис нтовують їх. 
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Аналіз статистничних даних про інвести нції і введенн ні основни нх фондів 

організ націй галузі «зв'язок» в Російсь нкій Федерац нії показав, що високий рівень 

інвести нцій необхіднний для забезпе нчення рівня мережі. 

Третім рівнем еталонн ної моделі Інтерне нту речей є рівень підтрим нки послуг і 

підтримнки додаткі нв. Він визнача нється вимогамни до основни нх характенристик 

Інтерне нту речей, якими, відпові ндно з рекоменндацією Міжнаро ндного союзу 

електро нзв'язку, є можливі нсть встанов нлення з'єднань, послуги, пов'язані з речами, 

гетерог ненність, динамічнні зміни, величез нний масштаб. Це визнача нє такі вимоги як 

забезпенчення з'єднання на основі ідентиф нікації, функціо ннальну сумісні нсть, 

можливо нсті, заснованні на визначеннні місця розташу нвання, безпеки, автомат ничної 

конфігу нрації, керованності. 

На цьому рівні еталонн ної моделі Інтерне нту речей забезпе нчується можливі нсть 

об'єднувати для користу нвача послуг Інтерне нту речей функції декільк нох АСУ 

першого і кількох АСУ другого рівня. такі системи є автомат низованими система нми 

третьог но рівня еталонн ної моделі Інтерне нту речей. Такі автомат низовані системи 

управлі нння в контекс нті дослідж нення називаюнться платфор нмами Інтерненту речей. 

Під платфор нмою Інтерне нту речей (автоматизованими система нми третьог но 

рівня еталонн ної моделі Інтерне нту речей, АСУ третьог но рівня) в контекснті 

дослідж нення розуміє нться організ наційно-технічна система, що складає нться з 

інтерфенйсу взаємод нії з декількнома АСУ першого і (або) другого рівня і 

предстанвників організ націй, які є учасник нами ринку послуг Інтерненту речей, які 

викорис нтовують інтерфе нйси користу нвача автоматнизованої системи, а також, в 

деяких випадканх, засобів автомат низації управлі нння пристро нями Інтерне нту речей та 

(або) засобів автомат низації управлінння послуганми зв'язку. 

Існують приклад ни організ націй, які розробл няють, що постача нють і 

обслугонвуючих платфор нми Інтерненту речей рис. 1.7[15]. 

Аналіз прикладнів організ націй, які розробл няють, що постачанють і 

обслугонвуючих платфор нми Інтерне нту речей показав, що на ринку Інтерне нту речей 

існують пропози нції АСУ третьог но типу, а також існує варіати нвність організ націй, що 

їх забезпенчують. 
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Аналіз статистничних даних про інвести нції і введенн ні основни нх фондів 

організ націй галузі «зв'язок» в Україні показав, що високий рівень інвести нцій 

необхіднний для забезпенчення рівня додаткі нв еталоннної моделі Інтерне нту речей. 

Четвертий рівень еталонн ної моделі Інтерне нту речей є рівнем додаткі нв 

Інтерне нту речей. Під додатко нм Інтерне нту речей в контекснті дослідж нення 

розуміє нться програмна, признач нена для виконан ння визначенних завдань з 

викорис нтанням Інтерне нту речей і розрахо нвана на безпосе нредню взаємод нію з 

користу нвачем. існують різні види додаткі нв, які можуть бути розробл нені для 

окремог но споживанча, виду послуги Інтерне нту речей, виду галузі економі нки і (або) 

практичнного завданн ня. Завданн нями, які вирішую нться з викорис нтанням додаткінв 

Інтерне нту речей можуть бути, як показан но вище, скороче нння витрат, підвищенння 

якості товарів і послуг, підвище нння продуктнивності, поява нових можливо нстей і 

джерел доходу для спожива нчів послуг Інтерне нту речей, а також в інших аспекта нх, 

в тому числі підвищенння безпеки і поліпше нння якості життя людей. 

 

 

 

Рисунок 1.7 - Приклад ни організнацій, що розроблняють, постачанють 

і обслуго нвують платфор нми Інтерненту речей 

 

На цьому рівні еталонн ної моделі Інтерне нту речей для користу нвача послуг 

Інтерне нту речей забезпенчується можливі нсть скористнатися наявнимни можливо нстями 
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декільк нох АСУ третьог но рівня. Під автомат низованими система нми четверт ного рівня 

еталонн ної моделі Інтерне нту речей (АСУ четверт ного рівня) в контекснті дослідж нення 

розуміє нться організ наційно-технічна система, що складає нться з АСУ додаткі нв 

Інтерне нту речей, інтерфе нйсу взаємод нії з декількнома АСУ третьог но рівня і 

предстанвників організ націй, які є учасник нами ринку послуг Інтерне нту речей, які 

викорис нтовують інтерфе нйси користу нвача АСУ. 

Аналіз статистничних даних про інвести нції і введенн ні основни нх фондів 

організ націй галузі «зв'язок» в Російсь нкій Федерац нії показав, що високий рівень 

інвести нцій необхід нний для забезпенчення рівня підтрим нки послуг і підтрим нки 

додаткі нв [83]. 

Таким чином, еталонн на модель Інтерне нту речей включає чотири рівня, кожен 

яких необхіднний для надання послуг Інтерне нту речей. 

Для аналізу організ наційно-управлінських особлив ностей моделі виробни нчої 

діяльно нсті операто нра послуг Інтерне нту речей необхід нно дослідж нувати 

послідо нвність діяльно нстей по створен нню доданої вартост ні на ринку цих послуг з 

урахува ннням цих чотирьонх рівнів. 

 

1.3 Архітекнтура Інтерненту речей та технічнні особлив ності 

 

Стандартизація - це важливи нй момент будь-якої області. На даний момент 

існує дуже багато видів архітек нтурних рішень, але типів (основний) не існує, так як 

перші спроби стандар нтизувати дану область були зроблен ні всього декільк на років 

тому, і даний процес ще не закінчи нвся. 

Відсутність загальн ноприйнятих стандар нтів призвелно до створен ння безлічі 

розрізн нених систем, такі, як «розумний будинок н» від різних компані нй, що 

призводнить до ряду проблем: 

- Створенння надлишкнової кількос нті стандар нтів. 

- Надмірн не регламеннтування найбіль нш простих об'єктів і процесі нв. 

- Велика кількіснть організ націй і стандарнтів призводнить до лобіюва нння інтереснів 

окремих компані нй в збиток загальн них задач стандар нтизації. 
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- Довгі терміни розробк ни стандар нтів призводнять до їх моральн ному старінн ня, 

так як вони не встигаю нть за розвитк ном технолонгій, особлив но на їх ранньомну етапі. 

Таким чином варто розглян нути дві основні архітекнтури: програмнну і фізичну. 

Умовно програмнна архітекнтура складає нться з 7 рівнів: 

1. Фізични нй рівень - це датчики і електро ннні пристро нї, які здатні підключнатися 

до «речам» і отримув нати дані від них. 

2. Датчики збирают нь дані, але нам необхід нно перетво нрити їх в зрозумі нлий 

формат і підключ нити цей пристрі нй до системи, викорис нтовуючи протоко нл обміну 

даними, який потрібн но налашту нвати. 

3. Підключнення до мережі. підключ нення пристро ню до бездрот нової або 

провідн ної мережі. Ця можливі нсть підключнення змінюєт нься на основі контекс нту і 

домену. 

4. Акумулянція даних. Можна сказати, що даний шар відпові ндає за рівень 

безпеки та доступ до даних. Даний шар повинен бути досить «мобільний» для 

внесенн ня необхіднних змін. 

5. Абстраг нування даних. Зібрані дані викорис нтовуються для прийнят нтя 

рішення або для цілей звітнос нті. Це важливи нй шар, в який входить фактичн ний 

створюв нане рішення і бізнес-логіка. 

6. Рівень додатки. На даному рівні відбува нється контрол нь, аналіз і подання 

звітів системи. Грунтую нчись на цих даних, ми можемо відобра нжати звіти або 

застосо нвувати машинне навчанн ня, якусь спеціал ньну логіку або викорис нтовувати 

інтелек нтуальне рішення і посилат ни сигнал назад на датчики. 

7. Останні нй рівень, це шар признач неного для користу нвача інтерфе нйсу. 

Це коротки нй опис організ нації програмнної частини Інтерне нту речей. Програмнна 

архітекнтура предстанвлена на рис. 1.8. 

Проста архітек нтура системи в фізично нї реалізанції являє собою взаємод нії всіх 

учасникнів мережі (датчиків, пристро нїв і т.д.), а також обробка отриман ної інформанції 

та прийнят нтя рішень. Одна з таких реаліза нцій предстанвлена на рис. 1.9. 
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Рисунок 1.8 - Приклад програмнної архітекнтури Інтерне нту речей 

 

 

Рисунок 1.9 - Приклад реалізанції архітекнтури Інтерне нту речей 

 

Залежно від розв'язуваних завдань і викорис нтовуваних пристро нїв архітекнтура 

системи буде змінюва нтися. При її створен нні необхід нно врахову нвати поточни нй 

розвито нк стандар нтів і можливі нсть подальшної підтримнки системи і її розвитк ну. 

В якості архітек нтури Interne нt of Things (IoT) розглян нуто мережу рис. 1.10, що 

складаєнться з декільк нох обчислю нвальних мереж фізични нх об'єктів, підключнених до 

мережі Інтерне нт з допомогну одного з пристро нїв: Gateway, Border router, Router. 

Як випливанє з архітекнтури IoT, мережа Interneнt of Things складає нться: з 

обчислюнвальних мереж фізични нх об'єктів, традиці нйної IP мережі Інтерне нт і різних 

пристро нїв (Gateway, Border router і т.д.), які об'єднують ці мережі. 
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Рисунок  1.10 - Фрагменнти архітекнтури Interne нt of Things (IoT) 

 

Обчислювальні мережі фізични нх предмет нів складаю нться з "розумних" 

датчикі нв і приводінв (виконавчих пристро нїв), об'єднаних в обчислю нвальну мережу 

(персональну, локальн ну і глобаль нну) і керован них централ ньним контрол нером 

(шлюзом або IoT Habs, або платфор нмою IoT). 

В Interne нt of Things (IoT) застосо нвуються техноло нгії бездрот нових 

обчислюнвальних мереж фізични нх предметнів з низьким енергос нпоживанням, до яких 

віднося нться мережі малого, середнь ного і дальньо нго радіусу дії (WPAN, WLAN, 

LPWAN). 

 

1.3.1 Техноло нгії комунік нації між пристро нями Інтерненту речей 

 

Всі датчики і пристро нї повинні бути пов'язані в єдину мережу для обміну 

інформанцією між собою. Рішення який тип зв'язку вибрати нгрунтується на 

вирішеннні конкретнної задачі і оточенн ня. Розглян немо основні техноло нгії комунікнації 

між пристро нями. 

Бездротові техноло нгії мереж LPWAN (Low-power Wide-area Networkн) 

Інтерне нту речей IoT 
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До поширен них техноло нгій мереж дальньо нго радіусу дії LPWAN, які 

предстанвлені на рис. 1.11. [15], віднося нться: LoRaWAN, SIGFOX, "Стриж" і Cellula нr 

Interne нt of Things або скороче нно CIoT (EC-GSM, LTE-M, NB-IoT). До мереж 

LPWAN віднося нться і інші техноло нгії, наприклнад, ISA-100.11.a, Wireles нs, DASH7, 

Symphon нy Link, RPMA і так далі, які на малюнку 1 не вказані. Великий список 

техноло нгій предстанвлений на сайті link-labs. 

Однією з широко поширен них техноло нгій є LoRa, яка признач нена для мереж 

дальньонго радіусу дії, з метою передач ні даних телемет нрії різних приладі нв обліку 

(датчиків води, газу і т.д.) на далекі відстан ні. 

LoRa - це метод модуляц нії, який визначанє протоко нл фізичнонго рівня моделі 

OSI. Техноло нгія модуляц нія LoRa може застосо нвуватися в мережах з різною 

тополог нією і різними протоко нлами канальн ного рівня. Ефектив нними мережамни 

LPWAN є мережі LoRaWAN, які викорис нтовують протоко нл канальнного рівня 

LoRaWAN (MAC протоко нл канальн ного рівня), а в якості протоко нлу фізично нго рівня 

- модуляц нію LoRa [15]. 

Мережа LoRaWAN рис. 1.11., складає нться з кінцеви нх вузлів End Nodes 

(трансиверів або модулів LoRa), підключ нених по бездрот нових мережах до 

концент нраторів / шлюзів або базових станцій, Network Server (сервера мережі 

операто нра) і Applicaнtion Server (сервера додаткі нв сервіс провайд нера). Мережев на 

архітекнтура LoRaWAN - "клієнт-сервер". LoRaWAN працює на 2 рівні моделі OSI. 

 

 

Рисунок 1.11 - Network Architeнcture LoRaWANн 
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Між компоненнтами мережі «кінцеві вузли - сервер» викорис нтовується 

двосторнонній зв'язок. Взаємод нія кінцеви нх вузлів локальн ної мережі LoRaWAN з 

серверо нм відбуванється на основі протоко нлів канальн ного рівня. В якості адреси 

викорис нтовуються унікальнні ідентиф нікатори пристро нїв (кінцевих вузлів) і унікаль нні 

ідентиф нікатори додатки на сервері додаткі нв. 

Фізичним рівнем стека протоко нлів LoRaMAC сегмент на мережі «кінцеві вузли 

- шлюз», який функціо ннує на другому рівні моделі OSI, є бездрот нова модуляцнія 

LoRa, а MAC-протоколом канальн ного рівня є LoRaWAN. Шлюзи LoRa 

підключнаються до сервера мережі провайд нера або операто нра за допомог ною 

стандар нтних техноло нгій Wi-Fi/Ethernet/3G, які віднося нться до рівня інтерфе нйсів IP 

мереж (фізичним і канальн ним рівнями стека TCP/IP). 

Шлюз LoRa забезпе нчує межсете нвое взаємод нія між мережамни на основі 

різнорі ндних техноло нгій LoRa/LoRaWAN і Wi-Fi, Etherneнt або 3G-5G [15]. На рис. 

1.14 предста нвлена мережа LoRa з одним шлюзом, виконан на по тополог нії «зірка», 

але мережу LoRa може бути і з безлічч ню шлюзів (стільникова структу нра мережі). У 

мережі LoRa з безлічч ню шлюзів «кінцеві вузли - шлюз» побудовнані по тополог нії 

«зірка», в свою чергу, "шлюзи - сервер" теж підключ нені по тополог нії «зірка». 

Отримані з кінцеви нх вузлів дані зберіганються, відобранжаються і обробля нються 

на сервері додаткі нв (на автоном нному Web сайті або в «хмарі»). Для аналізу IoT-

даних можуть застосо нвуватися методи Big Data. Користу нвачі за допомог ною 

клієнтсньких додаткі нв, встанов нлених на смартфо нн або ПК, мають можливі нсть 

доступу до інформанції на сервері додаткі нв. 

Технології SIGFOX (sigfox.com) і "Стриж" (strij.net) аналогі нчні техноло нгії 

LoRaWAN (www.semtech.com), але мають деякі відмінн ності. Основна відмінн ність 

полягаюнть в методах модуляц нії, які визначанють протоко нли фізични нх рівнів цих 

мереж. Техноло нгії SIGFOX, LoRaWAN і "Стриж" є конкуре ннтами на ринку мереж 

LPWAN. 

Конкурентами на ринку мереж LPWAN є і техноло нгії CIoT (EC-GSM, LTE-M, 

NB-IoT), а також 5 G. Вони признач нені для побудов ни бездротнових мереж LPWAN 

стільни нкового зв'язку на основі існуючо нї інфрастнруктури стільни нкових операто нрів. 
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Застосу нвання традиці нйних мереж стільни нкового зв'язку в IoT є нерента нбельним, 

тому в даний час нішу мереж LPWAN зайняли LoRaWAN, SIGFOX і т.д. Але якщо 

операто нри стільни нкового зв'язку своєчаснно впровад нять техноло нгії EC-GSM 

(Extended Coverag нe GCM), LTE-М (LTE для М2М-комунікацій), заснованні на 

еволюці нї GSM і розвитк ну LTE, то вони потісня нть LoRaWAN, SIGFOX і інші 

техноло нгії з ринку LPWAN. 

До найбільнш перспекнтивних напрямкнів побудовни бездротнових мереж LPWAN 

відноси нться вузькоснмуговий інтерне нт речей NB-IoT (Narrow Band IoT) на базі LTE, 

який може бути розгорн нутий поверх існуючи нх мереж LTE операто нрів 

стільни нкового зв'язку. Але стратег нічним напрямкном в CIoT є стільни нкові мережі 

нового поколін ння 5G, які будуть підтримнувати IoT[15]. 

Технологія 5G, признач нена для роботи з різнорі ндним трафіко нм, забезпенчить 

підключнення до Інтерне нт різноманнітних пристро нїв з різними парамет нрами 

(енергоспоживанням, швидкос нтями передачні даних і т.д.) як мобільн них пристро нїв 

(смартфонів, телефон нів, планшет нів і т.д.), так і Smart Objects (sensors or actuato нrs). 

Де застосо нвуються мережі LPWAN? Наприкл над, в Нідерла нндах і в Південн ній 

Кореї для Interne нt of Things вже розгорн нуто загальн нонаціональна мережа LoRa. 

Мережі SigFox для IoT розгорн нуті в Іспанії і Франції. У Росії створює нться 

націона нльна мережа "Стриж" для Interne нt of Things (IoT) і т.д. В даний час в якості 

стандар нту для обчислюнвальних мереж фізични нх предмет нів LPWAN Інтерне нту речей 

IoT розгляд наються стандар нти - LoRaWAN і NB-IoT. 

Слід зазначинти, що в Interne нt of Things (IoT) поряд з викорис нтанням хмарних 

техноло нгій застосо нвуються техноло нгії «туманних обчисле ннь» (fog computi нng). Це 

обумовл нено тим, що в хмарної моделі, викорис нтовуваної в IoT, слабким місцем є 

пропуск нна здатніснть каналів операто нрів зв'язку, за якими здійсню нється обмін 

даними між "хмарою" і "розумними" пристро нями обчислюнвальних мереж фізични нх 

предмет нів. 

Концепція "туманних обчисле ннь" передба нчає децентр налізацію обробки даних 

за рахунок передач ні частини роботи з обробки даних та прийнят нтя управліннських 
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рішень з "хмари" безпосе нредньо пристро нїв обчислюнвальних мереж фізични нх 

предмет нів. 

Підвищення пропуск нної здатнос нті каналів зв'язку Cloud computi нng може 

забезпенчити новий підхід їх побудов ни на основі техноло нгії Softwarнe-Defined 

Network нs (SDN). Тому впровад нження SDN дозволи нть підвищи нти ефектив нність 

роботи каналів зв'язку Cloud computi нng і Interne нt of Things (IoT). 

Бездротові персона нльні мережі (WPAN) передач ні даних малого радіусу з 

низьким енергос нпоживанням - компоненнти Interne нt of Things (IoT). До мереж 

WPAN віднося нться бездрот нові сенсорн ні мережі на основі техноло нгій: 6LoWPAN, 

Thread, ZigBee IP, Z-Wave, ZigBee, BLE 4.2 (Bluetooth Mesh) [15]. Ці мережі 

належатнь до mesh-мереж (самоорганизующимся і самовід нновлюватися мережах з 

маршрут низацією), які мають пористу тополог нію, є складов ними (компоненнтамі) 

мережі Interne нt of Things (IoT). 

 

1.4 Огляд способі нв взаємоднії в Інтерненті речей 

 

На даний момент можна виділит ни 3 основні способи взаємод нії з інтернент-

речами: 

- прямий доступ, 

- доступ через шлюз, 

- доступ через сервер. 

У разі прямого доступу інтерне нт-речі повинні мати власний IP-адреса або 

мережевний псевдон нім, за яким до них можна звернут нися з будь-якого клієнтснького 

додатку. Інтерфе нйс з такими речами зазвича нй виконанний у вигляді web-ресурсу з 

графічн ним інтерфенйсом для управлі нння за допомогною веб-браузера. Можливе 

викорис нтання спеціалнізованого програм нного забезпенчення. 

Недоліки такого способу очевидн ні: 

- необхід нність мати фіксованний адресу в мережі, що залежит нь від провайд нера 

послуги зв'язку з Інтерне нтом таких речей. Іншим виходом із ситуаці нї є 

викорис нтання аліаса (мережевого псевдон німа IP-адреси), що вимагає постійн ного 
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звернен ння інтерне нт-речі до спеціал ньного сервера з запитом про оновлен ння 

мережевного адреси за псевдон німом. 

- ліміт підключнень до пристро ню - викликанла низька якість зв'язку інтерне нт-

речей, а також їх слабким ни обчислюнвальними ресурса нми. Така проблемна 

вирішує нться шляхом включен ння до складу інтернент-речі високоп нродуктивного 

обладнанння і підключ нення речей до стабіль нного джерела зв'язку з Інтерне нтом. Це 

викликанє необхіднність у більшій спожива ннні енергії такою річчю і часто змушує 

робити такі речі стаціон нарними, що харчуют нься від постійн них джерел 

електро ненергії. 

Доступ до інтерне нт-речей через шлюз є більш раціона нльним способо нм 

організ нації взаємод нії і повніст ню витіснянє метод прямого доступу в разі потреби 

організ нації зв'язку бездрот нових сенсорн них мереж або мережі інтерне нт-речей з 

глобальнною мережею Інтерне нт. Більшіснть стандар нтів бездрот нових сенсорн них мереж 

не підтримнують протоконл IP, викорис нтовуючи власні протоко нли взаємод нії. Така 

особлив ність викликанє необхід нність наявноснті пристро ню для ретранс нляції 

повідомнлень з сенсорн ної мережі в мережу Інтерне нт для сумісно нсті протоконлів. 

Недоліки такого підходу ті ж, що і в разі прямого доступу, але поширюю нться 

вони на шлюз. 

Доступ до інтернент-речей через сервер має на увазі наявніс нть посеред нника між 

інтерне нт-речами і користу нвачем. Таким посеред нником є сервер, в основні функції 

якого входить: 

- прийом повідомнлень від інтерне нт-речей і передачна їх користу нвачам, 

- зберіганння прийнят ної інформанції і її обробка, 

- забезпенчення признач неного для користу нвача інтерфенйсу з можливі нстю 

двосторноннього обміну між користу нвачем і інтерне нт-річчю. 

Такий спосіб доступу є найбіль нш раціонанльним і часто викорис нтовуваним, 

оскільк ни дозволя нє перенеснти наванта нження обробки запитів користу нвачів з 

інтерне нт-речей на централ нізований сервер, тим самим розвант нажуючи слабкий 

радіо-канал зв'язку інтерне нт-речей, перенос нячи навантанження на провідн ні канали 

зв'язку між серверо нм і користу нвачами. 
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Метод централнізованого сервера також надає надійні засоби зберіга нння і 

обробки інформанції, дозволя нє інтерне нт-речам взаємод ніяти один з одним і 

користу нватися хмарним ни обчисле нннями. Даний підхід може викорис нтовувати 

метод шлюзу для з'єднання локальн них бездрот нових мереж з серверо нм. 

 

1.4.1 Викориснтання шлюзу 

 

В Інтерне нті речей шлюз викорис нтовується не тільки для прямого зв'язку 

інтерне нт-речей з користу нвачем, але і при викорис нтанні централнізованого сервера. 

Шлюзи служать засобом для об'єднання локальн них мереж інтерне нт-речей з 

глобальнною мережею і зв'язком з серверо нм управлінння або кінцеви нм користунвачем. 

Оскількни локальн ні мережі інтерне нт-речей є в основно нму бездротнові сенсорн ні 

мережі, то шлюзи, які викорис нтовуються в Інтерне нті речей, аналогі нчні 

викорис нтовуваним в територ ніально-розподілених сенсорн них мережах. Існує кілька 

способі нв організ нації шлюзів. 

Перший спосіб полягає у викорис нтанні комп'ютерів, які мають точку доступу 

до глобальнної мережі Інтерне нт, і кожна з поєднув наних мереж підключ нена до такого 

комп'ютера. Основни нми недолік нами такого підходу є вартіст нь і громізд нкість. 

Сенсорн ні мережі складаюнться з мініатю нрних датчикі нв і повинні працюва нти 

автономнно, проте територ ніально-розподілена сенсорн на мережа при такому підході 

втрачає властив ність автономнності, оскількни тепер вона залежит нь від наявнос нті 

електри нки і точки доступу в Інтерне нт на комп'ютері. 

Другий спосіб полягає у викорис нтанні пристроню-шлюзу, що дозволя нє з'єднати 

сенсорн ну мережу з найближ нчої провідн ний мережею, що має вихід в Інтерне нт. Такий 

провідн ний мережею, як правило, є Etherne нt-мережа. Пристрі нй має в собі приймач, 

суміснинй з об'єднаній сенсорн ної мережею, порт для підключ нення до мережі Etherneнt 

і мікроко ннтролер, що виконує функції перетво нрення пакетів однієї мережі в формат 

інший. Такий спосіб відрізн няється меншою вартіст ню, ніж перший і розмір такого 

пристро ню невелик ний, але воно потребу нє відносн но високом ну енергоснпоживанні 

через те, що стандар нтні провідн ні мережі не розрахо нвані на низький рівень сигналу 
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і спожива нння енергії. Також такий пристрі нй не може гаранту нвати наявніснть точки 

доступу в найближ нчій провідн ної мережі. 

Третій спосіб полягає у викорис нтанні пристро ню-шлюзу, яке є повніст ню 

автономнним і саме надає точку доступу до мережі Інтерне нт. Це можливо при 

викорис нтанні бездрот нових техноло нгій передачні даних. Пристрі нй складаєнться з 

одного приймач, сумісно нго з сенсорн ною мережею і другого - суміснонго з тієї чи 

іншої глобальнної бездрот новою мережею, в область дії якої потрапл няє сенсорн на 

мережа. Такими мережам ни можуть служити GSM або WiMAX. Викорис нтання 

мережі GSM є більш економі нчним в плані енергоснпоживання. 

Існують також шлюзи, що надають доступ сенсорн ним мереж до найближ нчих 

мереж Wi-Fi для пошуку точки доступу до мережі Інтерне нт. 

Таким чином, якщо необхід нно організнувати повніст ню автономнну 

територ ніально-розподілену сенсорн ну мережу, то слід викорис нтовувати третій 

спосіб. Якщо ж сенсорн на мережа викорис нтовується як частина будь-якої великої 

провідн ної мережі, то немає необхід нності в її повної автомат низації та можливе 

викорис нтання перших двох способі нв. 

 

 

Рисунок 1.12 - Шлюз в територ ніально-розподілених сенсорн них мережах н 

 

Найчастіше в Інтерне нті речей викорис нтовується третій спосіб - шлюз, що має 

апаратнно-програмні засоби для роботи в мережах ZigBee і GSM, а також має 

можливі нсть викориснтання GPRS/EDGE каналу для доступу в мережу Interne нt. З 
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огляду на цієї особлив ності і того, що локальн ні мережі інтерне нт-речей зазвичанй 

заснованні на стекупр нотоколів ZigBee, найбіль нш часто викориснтовуваних пристро нєм 

є ZigBee-GSM шлюз. 

ZigBee-GSM шлюз являє собою систему, що складає нться з двох основни нх 

частин: вузол мережі ZigBee і вузол мережі GSM, з'єднаних послідо нвним 

інтерфенйсом UART. Як вузлів цих мереж можуть виступа нти вбудовунються модулі. 

Такі модулі розробл няються різними компані нями, такими як Jennic, Digi для мереж 

ZigBee і Siemens, Sierra Wireles нs для мереж GSM. Вбудову нвані модулі 

випусканються для констру нкторських розробо нк, для створен ння автоматнизованих 

систем і апаратн но-програмних комплек нсів на їх основі. 

Нижче предстанвлена спрощен на загальн на схема ZigBee-GSM шлюзу. 

 

 

Рисунок 1.13 - Функціо ннальна схема ZigBee-GSM шлюзу 

 

В даний час шлюзи в сенсорн них мережах активно викорис нтовуються для 

інтегра нції та співпра нці різних техноло нгій. За останні 4 роки різними компані нями 

були розробл нені всілякі варіант ни шлюзів для сенсорн них мереж, які об'єднують в 

собі всі сучасні бездрот нові техноло нгії, такі як Wi-Fi, LTE, WiMAX, GSM/GPRS, 

Bluetoo нth, GPS. 

Сучасна тенденц нія в розробц ні шлюзів для сенсорн них мереж спрямов нана в 

першу чергу на викорис нтання новітні нх бездротнових техноло нгій і інтегра нцію їх в 

одному пристро нї. Однак для інтерне нт-речей зберіганється пріоритнет в таких умовах, 
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як вартіст нь і енергоснпоживання. Тому шлюзи повинні їм відповіндати і мати не надто 

складну і дорогу констру нкцію. 

Говорячи про енергос нпоживання пріёмоп нередающіх пристро нїв можна сказати, 

що операці ня передачні даних на сервер складає нться з наступн них етапів: 

- накопичнення інформанції; 

- включенння або вихід з режиму сну GSM/GPRS модуля; 

- установ нка з'єднання з серверо нм; 

- передача інформанції; 

- перехід в сплячий режим або виключе нння. 

Був проведе нний ряд дослідж нень, де встанов нлено, що GSM/GPRS пристро нї 

витрачанють від кількох до десяткі нв секунд на встановнлення зв'язку з мережею, а 

також, в разі викорис нтання TCP/IP стека, на отриман ння IP-адреси і встанов нлення 

з'єднання з серверо нм. Відпові ндно, якщо необхід нно викорис нтовувати сплячий 

режим, то час сну і накопич нення інформанції потрібн но взяти порівня нно більше, ніж 

час з'єднання пристро ню з серверо нм. 

На кафедрі обчислю нвальних систем і мереж в лаборат норії WiSeNet Lab був 

розроблнений ZigBee-GSM шлюз, що максима нльно задовол ньняє критері ням вартост ні 

і енергос нпоживання. Це було досягну нто шляхом підбору компоне ннтів для 

розроблнювального пристро ню, в тому числі і основни нх модулів, вибираю нчи їх за 

цими критері нями. Була також розробл нена математнична модель енергос нпоживання 

ZigBee-GSM шлюзу, що дозволя нє конфігунрувати його відпові ндно до будь-яких 

вимог до спожива нння енергії. 

 

1.4.2 Централ нізований сервер як метод взаємод нії 

 

Більшість інтерне нт речей є самості нйні пристро нї, що передаю нть деяку 

інформанцію в базу даних для подальш ної обробки і передач ні кінцеви нм користу нвачам. 

Для збору, зберіга нння, обробки, спрощен ння пошуку, контрол ню і візуалі нзації 

інформанції викориснтовується централ нізований сервер управлі нння інтернент-речами, 

який включає в себе: 
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- модуль обробки інформа нції, 

- базу даних для зберіга нння інформанції, що збираєт нься, 

- інтерфенйс взаємод нії з інтерне нт-речами (деякий протоко нл, підтримнуваний 

всіма речами), 

- систему контрол ню призначненого для користу нвача доступу до речей, 

управлі нння їх ієрархі нєю, параметнрами і функціо нналом. 

Останній пункт може бути перенеснений на окремий сервер і винесен но в 

відокренмлену систему управлі нння, відокренмлюючи один від одного базу даних, що 

збирают нься і базу даних управлі нння речами. 

Модуль обробки інформа нції може виробля нти розпаку нвання стислій для 

прискор нення транспо нртування інформанції, твори арифмет ничних і логічни нх 

обчисленнь, класифі нкацію і перетво нрення прийнят ної інформа нції до зрозумі нлого 

формату сприйня нття. 

Для зберіга нння інформанції з підведе нння деякої статист ники, необхід нної для 

монітор нингу об'єктів, а також надання актуаль нної опублік нованої інформанції всім 

користу нвачам незалежнно від їх часу підключнення викорис нтовується база даних. 

Управління інтерне нт-речами проводи нться також через сервер. Користу нвач 

відправ нляє команду на сервер управлінння, а він, у свою чергу, транслю нє її адресатну. 

Набір команд управлі нння повинен бути мінімал ньним і загальн ним для всіх інтерне нт-

речей для забезпе нчення повного відділе нння управлі нння від даних. Це важлива 

вимога до інтерне нт-речей, оскількни дозволянє значно спрости нти обмін інформанцією 

між користу нвачами і речами, а також зробити крок на шляху до стандар нтизації 

методів взаємод нії в Інтерненті речей і створен ння загальнного центру управлі нння. 

Відділення керуючо нї інформанції від даних має на увазі виділенння мінімалньного 

набору команд і сутност ней, над якими ці команди можуть бути виконан ні. 

Наприклнад, для виключе нння лампочк ни, включенння тостера або перемик нання 

режиму зйомки відеока нмери можна виконув нати одну і ту ж команду - запис. 

Даними в такому випадку будуть стану пристро нїв. Для отриман ння інформанції 

необхіднно виконатни читання поточно нго стану пристро ню або окремої його складов ної 

частини. 



36 
 

При викориснтанні централнізованого сервера управлі нння, структу нру мережі 

(топологію) Інтерне нту речей можна розгляд нати з двох сторін: реальна (фізична 

тополог нія) і тополог нія з урахуваннням непряминх зв'язків (логічна). 

Фізична Топологнія Інтерне нту речей - зірка - все інтерне нт-речі або групи речей 

з'єднані з серверо нм окремо. 

Логічна ж топологнія може бути абсолют нно будь-який. Будь-які 2 речі можуть 

бути з'єднані як місцеви нм бездрот новим каналом, так і зовнішн нім - через сервер 

управлі нння, забезпенчуючи непряму зв'язок. Надання послуг однією річчю інший 

може бути як абсолют нно прозори нм (незалежно від територ ніального розташу нвання 

речі), так і з поділом на 2 протоко нли для локальн ної мережі та зв'язку з віддале нної 

річчю. 

Бездротова локальн на мережа інтерне нт-речей може бути організ нована засобамни 

протоконлів ZigBee, Wi-Fi, Bluetoo нth і інших протоко нлів бездрот нового зв'язку малої 

зони дії, а зв'язок з серверо нм управлі нння може бути встанов нлена за допомог ною 

глобальнної мережі Інтерне нт. При цьому можуть викорис нтовуватися техноло нгії 

GPRS, WiMAX, спрямов нана радіопе нредача, провідн ні канали зв'язку. 

ZigBee - найбільнш часто викорис нтовуваний протоко нл для бездрот нових 

сенсорн них мереж. ZigBee - це по суті не окремий протоко нл, а специфі нкація 

мережевних протоко нлів верхньо нго рівня (рівня додаткі нв і мережев ного рівня), що 

викорис нтовують сервіси нижніх рівнів - рівня управлі нння доступо нм до середов нища 

і фізично нго рівня, регламе ннтованих стандар нтом IEEE 802.15.4. ZigBee і IEEE 

802.15.4 описуют нь бездрот нові персона нльні обчислюнвальні мережі (WPAN). 

Специфі нкація ZigBee орієнто нвана на програм ни, що вимагаю нть гаранто нваної 

безпечнної передачні даних при відносн но невеликних швидкос нтях і можливо нсті 

тривало нї роботи мережев них пристро нїв від автономнних джерел живленн ня (батарей). 

Основна особлив ність техноло нгії ZigBee полягає в тому, що вона при малому 

енергоснпоживанні підтрим нує не тільки прості тополог нії мережі ( «точка-точка», 

«дерево» і «зірка»), а й самоорг нанізується і самовід нновлюється порожни нсту (mesh) 

тополог нію з ретранснляцією і маршрут низацією повідомнлень . 
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Рисунок 1.14 - Фізична Тополог нія Інтерненту речей з викорис нтанням 

централнізованого серверан 

 

Крім того, специфі нкація ZigBee містить можливі нсть вибору алгорит нму 

маршрут низації, в залежно нсті від вимог програм ни та стану мережі, механіз нм 

стандар нтизації додаткі нв - профілі додаткі нв, бібліот нека стандар нтних кластер нів, 

кінцеві точки, прив'язки, гнучкий механіз нм безпеки, а також забезпе нчує простот ну 

розгорт нання, обслуго нвування та модерні нзації. 

 

1.5 Види взаємоднії в Інтерненті речей 

 

Інтернет речей являє собою обчислю нвальну мережу, що має 

- основні вузли - інтерне нт-речі, 

- сервери керуван ння інтерне нт-речами, 

- призначнені для користу нвача вузли - мобільн ні та персона нльні обчислюнвальні 

пристро нї. 

Таким чином, можна виділит ни 3 основні види взаємод ній в Інтерне нті речей: 

1. взаємод нія між інтернент-речами, 

2. взаємод нія між користу нвачами і інтернент-речами, 

3. взаємод нія між віддаленним серверо нм і інтерне нт-речами. 
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1.5.1 Взаємод нія між віддале нним серверо нм і інтернент-речами 

 

Всі інтерне нт-речі в більшос нті своїй викорис нтовують радіоча нстотний канал 

даних, часто з дуже обмежен ною пропускнною спромож нністю, незважанючи на 

величезнний обсяг передан них даних в деяких випадка нх. У той же час інтерне нт-річ 

має і жорсткі обмежен ння по обчислюнвальних ресурсі нв. Це створює такі обмежен ння 

для протоко нлу обміну між річчю і концент нратором даних (концентратор даних - 

сервер, шлюз або будь-яке інше пристрі нй, що приймає і маршрут низуюче або фіксує 

дані від інтернент-речі): 

- мінімізнація трафіку, 

- максиманльне виключенння помилок передач ні даних і транслянції команд, 

- підтримнка функції делегув нання завданн ня іншої обчислюнвальної одиниці. 

Протоколом мережев ного рівня для існуючи нх зараз інтерне нт-речей є IP, над 

яким можливе застосу нвання протоко нлів транспо нртного рівня зі спеціал ньними 

модифік націями. У різних джерела нх розгляд нається також питання про заміну 

протоконлу IP з метою поліпши нти алгоритнм маршрут низації для забезпе нчення 

мобільн ності інтерне нт-речей (наприклад, протоко нли Locator н/ID Separat нion Protocoнl 

(LISP) і Six / One). 

Протокол LISP створен ний компані нєю Cisco для поділу на дві частини 

функціо ннальності, пов'язаної з IP-адресами. Ідентиф нікатори хостів і локатор ни 

маршрут низації поділяю нться, і передба нчається установ нка тунельн них 

маршрут низаторів, додаван ння LISP-заголовків в пакети по мірі їх руху по мережі. 

Протокол Six/One, створен ний компані нєю Ericsso нn, є альтерн нативою LISP і 

доповне ннням до протоконлу IPv6.Прі такому підході хости отримую нть постійн ні IP-

адреси, які змінюют нься лише в старших бітах, в залежно нсті від того, до якого 

провайд неру підключнений хост в даний момент. Ці старші біти підстав нляються 

автоматнично, як тільки пакети йдуть через нового провайд нера. 
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На приклад нному рівні існує ряд протоко нлів, розроблнених спеціал ньно для 

"розумних речей". Найбіль нш відомий і популяр нний серед них - протоконл MQTT, 

розроблнений компані нєю IBM. 

 

1.5.2 Взаємод нія між інтернент-речами 

 

Концепція Інтерне нту речей має на увазі не тільки збір даних з віддаленних і 

відслід нковуються об'єктів, не тільки управлі нння цими об'єктами, а й обмін 

інформанцією об'єктів між собою, перероз нподіл завдань, планува нння з урахува ннням 

доступн ності тих чи інших сервісі нв в зоні охоплен ння об'єкта. Інтерне нт-речі повинні 

мати можливі нсть об'єднуватися в локальн ні бездротнові мережі, вирішую нчи спільні 

завданн ня. Це можливо завдяки властив ності самооргнанізації бездрот нових сенсорн них 

мереж. 

Існують складні завданн ня, які вирішую нться інтерне нтом речей, і що вимагаю нть 

великих обчислюнвальних ресурсі нв. Наприклнад, обробка відео в реально нму часі. При 

наявнос нті помірно нго потоку інформа нції локальн на мережа "розумних камер" здатна 

сама його обробит ни, однак при посилен ній роботі системи, локальн на бездрот нова 

мережа може, викориснтовувати обчислюнвальні ресурси хмари. Хмарні техноло нгії в 

Інтерне нті речей поділяюнться на дві: 

- хмарні обчисленння, 

- туманні обчисленння. 

Туманні обчислюнвальні ресурси - це як раз ті локальн ні сенсорн ні мережі, з яких 

складаєнться Інтерне нт речей, вузли яких здатні вирішув нати спільні завданн ня. Під 

туманом мається на увазі наближе нння хмари до землі, в даному випадку туман - це 

різновинд хмарних сервісі нв, розташо нваних не десь в недосту нпних висотах, а в 

навколи ншньому середов нищі. Інакше кажучи, Fog Computi нng не альтерн натива, а 

доповне нння до Cloud Computi нng, і можуть виникну нти ситуаці нї їх спільно нї дії 

(наприклад, виконан ння аналіти нчного додатки н), і в такому випадку Cloud надасть 

послугу Fog. 
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Fog Computiнng можна визначи нти як в максиманльному ступені віртуал нізувати 

платфор нму, що підтрим нує три основни нх типи сервісі нв, що утворюю нть M2M: 

обчисленння, зберіганння та мережу. Завданн ня Fog Computi нng полягає в забезпенченні 

взаємод нії мільярд нів пристронїв між собою і з хмарним ни ЦОД. 

Туман можна предста нвити у вигляді трирівн невої моделі. Верхній рівень 

займаютнь тисячі хмарних ЦОД, що надають ресурси, необхід нні для виконан ння 

серйозн них, наприкл над аналіти нчних, додаткі нв. Рівнем нижче розташо нвуються 

десятки тисяч розподі нлених керуючи нх ЦОД, в яких містить нся «інтелект» Fog 

Computi нng, а на нижньом ну рівні знаходя нться мільйон ни окремих пристро нїв. 

Парадигма Fog Computi нng відрізнняється від Cloud Computi нng за цілою низкою 

парамет нрів: 

- Розподінл обчислю нвальної потужно нсті і реальни нй час. Значні обчислю нвальні 

ресурси можуть бути розміще нні на перифер нії Мережі, причому не повинно бути 

залежно нсті від координ нат того місця, де знаходи нться пристрі нй, і при цьому робота 

в режимі реально нго часу передба нчає низький рівень затримо нк при обміні даними, 

до того ж в Fog Computi нng може статися конверг ненція двох існувал ни довгий час 

автономнно одна від одної систем - управлінння бізнесо нм і техноло нгічними 

система нми. 

- Географнічне розподінл компоне ннтів. Модель розподі нлу сервісінв в Fog 

Computi нng менш централ нізована, ніж для хмар, а окремі пристро нї можуть бути 

пов'язані між собою отоко даних і надават ни один одному «важкі» сервіси. 

- Великий обсяг зовнішн ніх даних. Пристро нї, екіпіро нвані численн ними 

сенсора нми, можуть в реально нму часі генерув нати гігантснькі обсяги даних. Складна 

тополог нія. Мільйон ни географ нічно розподі нлених вузлів можуть створюв нати 

різноманнітні і не детермінновані заздаленгідь зв'язку. 

- Мобільнність та гетерог ненність. Мобільнність пристро нїв зажадає викорис нтання 

альтерн нативних протоко нлів, наприкл над LISP. 
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2 МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЙМОВІРН нІСНО-ЧАСОВИХ ХАРАКТЕ нРИСТИК 

ТА АЛГОРИТнМИ ІНФОРМАнЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДнІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕ нТУ 

РЕЧЕЙ 

 

2.1 Дослідж нення моделей інформа нційної взаємод нії 

 

З урахува ннням фундаменнтальних характе нристик мереж Інтерне нту речей при 

розробцні моделі інформанційної взаємод нії було проведе нно аналіз особлив ностей 

імітаці нйного моделювнання (ІМ). 

У практичнній реалізанції імітаці нйне моделювнання спираєт нься на чотири 

парадиг нми: дискретнно-подієвого моделюв нання, динамічнне моделюв нання, системн на 

динамікна в сенсі Форрест нера і Мультиангентний підхід. 

У всіх розглян нутих чотирьо нх версіях ІМ симулят нор просуванє вперед системнний 

час і створює на кожному черговонму кроці поточни нй тимчасо нвої шар системи. Цей 

шар містить відомоснті про можливи нх найближнчих майбутн ніх і останні нх змін, що 

відбулинся для рекурен нтного перерах нунку показни нків. Симулятнор просува нє цей 

часовий шар вперед в модельн ному часу вздовж безлічі фактів відслід нковується їм 

причиннно-наслідкового ланцюга і досягає заданих цілей. Цей принцип і є сутністню 

комп'ютерного ІМ. 

Всі чотири «парадигми», по суті, просто різні реаліза нції ІМ, різні підходи до 

побудов ни траєкто нрій зміни станів. Всі вони викорис нтовують причинн но-наслідковий 

механіз нм просуванння процесі нв в часі. Відмінн ності віднося нться лише до вибору того 

чи іншого набору базових математ ничних і програм нних об'єктів, а логіка імітаці нї 

процесі нв однаков на. Побудов на траєкто нрії функціо ннування об'єкта, що моделює нться 

виконує нться просуваннням системн ного часу 

З точки зору реалізанції математ ничних і програмнних об'єктів зупиним нося на 

мультіангентом моделювнанні інформанційної взаємод нії. 

Модель створен на в системі імітаці нйного моделюв нання AnyLogi нc [16], 

структу нра і вікно анімаці нї якій наведен но на рис. 2.1. 
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Модель функціо ннує наступн ним чином: стохаст ническим чином задані запити 

надходя нть від агентів мережі. Якщо агент проходи нть валідац нію і сертифі нкований на 

прийом/передачу інформа нції і передає запит вперше з моменту виявленння в мережі, 

то він додаєтьнся в «карту» мережі, для ідентиф нікації його в простор ні. Після обробки 

та збереже нння інформанції в пам'яті, відбува нється відправ нка керуючо нї команди від 

сервера агенту, на яку агент повинен відправнити нотифік націю про отриман ння. 

В процесі проходжнення всіх етапів схеми можуть виникну нти такі ситуаці нї: 

1. Запит агента на передач ну даних відхиле нний в силу виникне нння колізій 

джерел даних або маршрут для передач ні ще не побудов наний. 

2. Багатор назове додаван ння одного і того ж агента в карту. Проблемна 

вирішує нться шляхом видален ння об'єкта з карти, якщо після закінче нння заданог но 

часу від нього не надходи нть відповіндь. 

 

 

Рисунок 2.1 - Імітаці нйна модель взаємод нії 

3. «Зациклення» - відправ нка однієї і тієї ж команди агенту після відключнення / 

підключнення. Якщо агент не може виконат ни передан ну команду (виражається у 
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відсутн ності даних, які очікуєт нься отриматни у відпові ндь), то система буде 

пропонунвати виконатни цю команду знову до тих пір, поки вона не буде виконан на, 

або після закінченння певної кількос нті спроб, інформа нція про яких зберіга нється в 

пам'яті. 

4. Запит успішно проходинть - інформанційну взаємоднію відбуло нся. 

Модель роботи агента в терміна нх AnyLogi нc - вікно стейтча нта приведенна на 

рис.2.2. Передба нчається, що мобільн ний об'єкт має можливі нсть переміщнатися вільно, 

або слідуючни певним алгорит нмом. У процесі свого переміщ нення він може залишатни 

і входити в зону покритт ня мережі, в залежно нсті від стандар нту і викорис нтовуваного 

частотн ного діапазонну радіус покриттня може відрізн нятися (IEEE 802.11).  

 

Рисунок 2.2 - Модель роботи агента 

 

Таким чином, перші два блоки схеми описуют нь рух і підключ нення агента до 

мережі, після якого стає можливи нм обмін інформанцією з іншими агентам ни і 

учасникнами мережі. Підключ нившись, агент починає передавнати і отримув нати 

повідомнлення. Слід зазначи нти, що валідац нія агента (дозвіл на прийом-передачу) 

проводи нться на рівні всієї системи, тому на даній блок схемою вона не позначе нна. 
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При відсутн ності відповінді на повідом нлення, агент вважаєт нься відключненим від 

мережі. Крім ймовірн ності відключ нення агента від мережі, існує також можливі нсть 

виникне нння колізії між декільк нома об'єктами, які намагаю нться одночаснно передатни 

інформанцію. 

 

2.2  Аналіз методів доступу при  впливі сигналі нв від різних сенсорнних 

пристро нїв  

 

Всі методи доступу розгляд наються в тимчасонвій області. 

Колізією або конфлікнтом називаєнться накладенння сигналі нв від різних СП один 

на одного. 

Пропонуються наступн ні моделі доступу в Інтерне нт речах на базі хмарних 

обчисленнь з дозволо нм колізій джерел даних, що реалізу нють відпові ндно режими: 

опитуванння, перерив нань і множинн ний доступ [17]. 

 

2.2.1 Модель доступу в режимі опитува нння 

 

У даній системі є централньний вузол (маршрутизатор, шлюз або сервер) і деяку 

кількіснть СУ, яке в силу динаміч нних змін заздаленгідь «невідомо» вузлу. 

Сенсорні пристро нї починаю нть передачну даних тільки за запитом централньного 

вузла. Якщо у СУ немає підгото нвленого для передачні пакета даних, то спеціал ньний 

логічнинй механіз нм СУ формує ідентиф нікаційний пакет, що містить унікальнний 

ідентиф нікаційний номер (ID) сенсорн ного пристро ню. Завданн ня централньного вузла 

ідентиф нікувати всі сенсорн ні пристро нї, які знаходя нться в зоні його покритт ня і якщо 

у СУ є дані для передачні, то прийнятни їх [18]. 

Процес опитува нння - часовий інтерванл, який розділе нний на блоки - вікна. Вікна 

- нефіксонвані відрізк ни часу, розмір яких визнача нється кількіснтю слотів, на які він 

ділитьсня. Розмір слота - фіксованна величин на для кожного сенсорн ного пристроню. Так 

як слот - це теж часовий інтерванл, його розмір визнача нється швидкіснтю передачні 
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даних від СУ до вузла, тобто його визнача нє обладнанння, що викорис нтовується в 

системі. Приклад поділу часу опитува нння наведен но на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Поділ часу опитува нння на вікна і слоти 

 

На початку процесу вузол посилає сигнали «опитування» всім сенсорн ним 

пристро нїв, які знаходя нться в зоні його покритт ня. У цих сигнала нх міститьнся час 

початку доступу і тривалінсть, тобто кількіснть слотів. СУ, прийняв нши ці сигнали, 

випадко нвим чином вибираюнть слот, в якому будуть передав нати свої дані. 

В процесі доступу в слоті можливе виникненння трьох подій. Пусто - в тому 

випадку, коли жодна з СУ не вибрала поточни нй слот для передач ні даних. Успіх - 

коли тільки одне СУ передає дані в поточно нму слоті. Конфлік нт - коли більше одного 

СУ починаюнть передавнати дані в поточно нму слоті. 

Опитування СУ, що знаходя нться в зоні покритт ня централньного вузла 

закінчу нється, коли у вікні з'являються тільки слоти з успішно ню передач нею і 

порожні слоти. 

Приклад доступу в режимі «опитування» предста нвлено на рис. 2.4. 

Централньний вузол посилає сигнал «опитування» зі значенн ням часу початку 

доступу і кількоснті слотів, в даному випадку 5. Сенсорн ні пристро нї, що знаходя нться 

в зоні покритт ня, в даному приклад ні  їх 4 штуки, приймаю нть сигнал і за отриман ними 

даними вибираю нть випадко нвим чином слот від 1 до 5. 

На рис. 2.4 видно, що 4-е СУ обрав перший слот, а 1-е і 2-е СУ вибрали другий 

слот, 3-е СУ вибрало 4-й слот. Відпові ндно до вибрано нго слотом СУ передаю нть свої 

ідентиф нікатори і дані при наявнос нті. 

Центральний вузол аналізу нє кожен слот і виконує деякі дії. Якщо слот - 

успішни нй, то він реєстру нє СУ по її ідентиф нікатором і збільшу нє лічильн ник успішни нх 
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вікон, якщо слот - порожнінй, збільшу нється лічильнник порожні нх вікон, якщо слот - 

конфлік нтний, збільшу нється лічильн ник конфлікнтних слотів. По заверше ннню 

поточнонго вікна, відбуванється обчисле нння розміру наступн ного вікна. 

Розмір наступн ного вікна W визначанється від кількос нті конфлікнтів Er поточнонго 

вікна за правило нм: W = Er ×2 + 1. Лічильн ник конфлік нтних слотів обнуляє нться. 

Даний спосіб є евристи нчним, оскількни параметнри вибираю нться природнним шляхом. 

У приклад ні на рис. 2.4, вузол розраху нвав розмір наступн ного вікна, рівного 3-м 

слотів. 

 

Рисунок 2.4 - Приклад роботи режиму «опитування» 

 

Час, необхіднний для виконан ння операці нї опитуванння залежит нь від фізичнинх 

характенристик каналу взаємод нії, які і визначанють затримкну поширен ння. 

Час обслугонвування ts сенсорн ного пристро ню в режимі опитува нння формуєт нься 

таким чином: 

 

де tp - час, що витрачанється на сигнал опиту, [c]; 

𝑏 ̅- середнє значенн ня довжини пакета, [біт]; 

С - пропускнна здатніс нть каналу, [біт/с]. 
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Відповідно, повний цикл взаємод нії N сенсорн них пристро нїв і централньного 

вузла станови нть T = Nts. 

Зв'язок цих змінних предстанвлена на рис. 2.5. 

Час tp включає як час формува нння опитуванння, так і затримк ну поширен ння. 

Ставленння b / C - це час, необхід нний для передачні b біт зі швидкіс нтю C біт в секунду. 

Якщо опитува нне СУ не має готовог но повідомнлення для передач ні, то b - дуже мало, 

оскільк ни передаєнться тільки ID сенсорн ного пристро ню. Якщо ж в буфері 

сформов наний пакет даних, то b дорівнюнє числу біт ідентиф нікаційного номера СУ 

плюс пакет даних. 

 

Рисунок 2.5 - Тимчасо нва діаграмна реалізанції режиму опитува нння 

 

Відношення  (2.1) дозволя нє оцінити середні нй час обслуго нвування одного СУ за 

умови, що дисперс нія b значно менше, ніж �̅� 

Якщо кожне СУ передає в середнь ному λ пакетів в секунду, то при наявнос нті в 

системі N сенсорн них пристро нїв, загальн на інтенси нвність потоку даних складе λN 

пакетів в секунду, а середні нй інтерва нл між їх надходж неннями 1/λN с. Отже, щоб 

уникнутни необмеж неного зростан ння черг, час обслуго нвування ts має відпові ндати 

умові: 

 

Вирішуючи (2.2) щодо С, отримає нмо умову гаранту нє відсутн ність черзі для 

кожного сенсорн ного пристро ню 
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Це пояснюєнться тим, що будь-яка з СП опитуєт нься кожні 1/λ секунд і в той же 

час в ньому формуєт нься чергови нй пакет даних. 

 

2.2.2 Модель доступу в режимі перерив нань 

 

Відмінність режиму перерив нань від режиму опитува нння в тому, що замість 

посилки сигналі нв опитуванння, сервер приймає і ставить в чергу сигнали від СП про 

готовно нсті розпочанти передач ну. Таким чином, система, керован на по перерив нанням, 

передбанчає суперни нцтво за право передат ни дані на сервер. Сенсорн ні пристро нї 

спонтан нно посилаюнть запити на передач ну даних сервера, який вибудовнує їх в чергу 

і направлняє позитивнні підтвер ндження. Якщо після закінче нння певного інтерванлу 

часу таке підтвер ндження не надходи нть, запит автомат нично повторю нється. при 

вільном ну каналі сервер приймає дані від запитувнача СП. Після завершенння передачні 

сервер переход нить до прийому даних від наступн ного в черзі запиту. На рис.2.6 

приведенна схема і тимчасо нва діаграмна реалізанції режиму перерив нань. 

Для випадко нво запитів, що надходянть на передачну даних ймовірн ність перетин ну 

двох або більше запитів дорівню нє 

 

де Т - час передачні пакета довжино ню b біт. 

При повторе ннні запитів реальна інтенсинвність їх надходж нення перевищнить λ. 

Відпові ндно до закону Пуассон на отримаєнмо наступн ну ймовірн ність виникне нння 

конфлік нту 

 

де Λ - реальна інтенсинвність надходж нення пакетів в Т-секундному інтерванлі  

Λ = Nλ + РсΛ. 
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Рисунок 2.6 - Схема і тимчасо нва діаграмна реалізанції режиму перерив нань 

 

Тоді продуктнивність такої системи дорівню нє NλT = ΛTe-ΛT. 

Щоб знайти максима нльну продуктнивність, продифф неренцируем NλT по ΛТ і 

результ нат прирівнняємо до нуля: 

 

 

Підставляючи це значенн ня Λ Т в вираз для NλT визначи нмо максиманльну 

кількіснть сенсорн них пристро нїв Nmax при якому при заданої смуги пропуск нання 

можна уникнут ни критичнного рівня колізій (NλT)max =1/e. 

З урахува ннням того, що Т = b/С 

 

Ці рівнянн ня отриманні з припуще нння про існуван ння окремог но каналу для 

посилки запитів. 

Час перебув нання запитів у черзі ta може бути знайден но з співвід нношення 

інтенси нвностей їх надходж нення і обслуго нвування. Загальн ний час обслугонвування ts 

включає час доступу ta і час передач ні даних 
�̅�

𝐶
, де С -пропускна здатніс нть каналу, 

[біт/c]. Таким чином 



50 
 

 

Це рівнянн ня аналогі нчно (2.1) для режиму опитува нння. за міру продукт нивності 

такого режиму взаємод нії можна прийнят ни коефіці нєнт завантанження  𝜌= Ats. 

Якщо 𝜌 > 1, то запити надходя нть швидше, ніж вони можуть бути обслуже нні, 

що призвод нить до необмеж неного росту черг. при 𝜌 < 1 xthuf залишаєнться кінцево ню. 

Фізични нй сенс 𝜌 є ставлен ння середньного часу обслуго нвування до середнь ного 

інтерванлу часу між надходжненням запитів. 

 

2.2.3 Модель множиннного доступу н 

 

Доступ до сервера розподі нляється між конкуру нючими СП у відпові ндності до 

керован ним імовірн нісним арбітра нжем. При наявнос нті даних на обробку СП починає 

передачну пакета на сервер. Передач на аварійн но завершу нється і заново плануєт нься 

сенсорн ним пристро нєм при виявлен нні захід з пакетам ни іншими СП. У відсутн ності 

перетин ну пакет буде послани нй за признач ненням. Щоб уникнут ни повторенння 

конфлік нтів сенсорн ні пристро нї здійснюнють повторн ну передачну в випадконві інтерванли 

часу tr. Щоб забезпенчити оптимал ньне викориснтання каналу при зміні наванта нження, 

інтерванли повторн ної передач ні пакетів обчислюнються як функції від передіснторії 

конфлік нтів. Множинн ний доступ може бути реалізо нваний в режимі Тактиру немого 

або нетакті нруемой передачні. При нетакті нруемом режимі СП зраджую нть дані в будь-

який момент часу. При Тактиру немого режимі передач на дозволенна тільки в 

заздаленгідь певні інтерванли часу. Такт дорівню нє максима нльному інтерванлу часу між 

моменто нм, коли СП починає передачну і моменто нм виявленння конфлікнту [19]. 

Тимчасова діаграмна режиму множинн ного доступу приведенна на рис. 2.7. 

Імовірність відсутн ності конфлік нту визначинмо, як 
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де P - ймовірнність того, що рівно одне СП спробує передатни пакет на протязі 

такту і отримає доступ до сервера; 

N - кількіснть СУ в черзі на передач ну. 

 

 

Рисунок 2.7 - Тимчасо нва діаграмна режиму множинн ного доступун 

 

Ефективність режиму множинн ного доступу або частка часу в протяго нм якого 

пакети передаюнться без повторенння, визначанється наступн ним чином: 

 

де W - середнє число тактів, що пройшли в інтерванл конкуре ннції, поки СП не 

отримає доступ для передач ні даних, W = (1-P)/P. 

Т - тривалі нсть такту. 

 

2.3 Особлив ності реалізанції імітаці нйної моделі встанов нлення з'єднання 

 

Процес встанов нлення інформанційної взаємод нії (ІВ) в мережі Інтерне нту рече 

може займати деякий час в силу її динаміч нних властив ностей: топологнія мережі 

може багатор назово змінюва нтися в процесі функціо ннування внаслід нок введенння 

нових вузлів, відмов існуючи нх, критичн них змін зовнішн нього середов нища. Всі ці 
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можливо нсті повинні бути врахова нні при розробц ні моделі встанов нлення з'єднання 

для інформанційної взаємод нії [20]. 

Встановити інформа нційну взаємод нію - це значить побудувнати логічни нй канал, 

що зв'язує сенсорн ний пристрі нй зі шлюзом адресат на для подальш ної передач ні по 

ньому даних. Таких логічни нх каналів, що зв'язують джерело і адресат, може бути 

кілька в силу mesh-топології мережі Інтерне нту речей рис. 2.8. 

Логічний канал складає нться з фізични нх каналів, що зв'язують сусідні СП. 

Побудовна логічно нго каналу виконує нться посилко ню сигналу н-виклику на 

встанов нлення з'єднання. При проходж ненні виклику від одного СП до іншого стан 

фізично нго каналу приймає одне з двох станів: «1» - канал зайняти нй, і дані по ньому 

не пройдут нь, або «0» - канал вільний для передач ні даних. 

Повторні спроби встанов нлення з'єднання надають стохаст ничність цього 

процесу, тому що виникаю нть вимушен ні поверненння на поперед нні СП і число 

фізични нх каналів, пройденних виклико нм при його доставц ні адресат ну, виявляєнться 

випадко нвим числом. Облік даного аспекту дозволянє вдатися до імітаці нйного 

моделювнання процесу встанов нлення логічнонго каналу для інформанційної взаємод нії. 

Таким чином, час встанов нлення інформанційної взаємод нії tу.в визначинмо як 

випадко нву величинну, яка може бути знайден на виразомн 

 

де nк - число фізични нх каналів в логічнонму каналі, побудов наного від СП 

джерела до СП-адресату; 

nо - число фізични нх каналів, на які виклик поверну нвся назад при пошуку 

альтерн нативного логічнонго каналу; 

nп - число спроб в зафіксо нваної реалізанції процесу встановнлення ІР; в 

загальн ному випадку 0≤ nп <nдоп, де nдоп - допустинму кількіс нть спроб встанов нлення 

ІР; 

𝑡𝑘𝑖
-  час проходжнення i-го фізично нго каналу; 

𝑡0𝑖
 - час зворотн ного проходжнення i-го фізично нго каналу; 
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tп - час перемик нання на інший логічни нй канал. 

 

Рисунок 2.8 - Логічні канали для передачні даних від СП в «хмару» 

 

Кожен експери нмент на імітаці нйної моделі дає реаліза нцію трьох випадко нвих 

величин: nк, nо і nп, що дозволя нє оцінити час встанов нлення інформанційної взаємод нії 

tу.в відпові ндно до вираженння (2.12). 

Отримане значенн ня tу.в визначанє результнат встанов нлення ІВ:  

- якщо tу.в ≤ tдоп, то ІР встанов нлено; 

- якщо tу.в  > tдоп, то ІР встанов нлено, але з низькою якістю обслуго нвування, і для 

даних терміно нвої доставкни це має критичн не значенн ня, тому що вони могли втратит ни 

свою актуаль нність [21]; 

- якщо nп > nдоп, то з'єднання не встанов нлено. 

Вихідними даними для моделюв нання є: 

- безліч логічни нх каналів, які можуть бути побудов нані від джерела i до адресат на 

j - позначи нмо, як Lij.  

- характенристика фізични нх каналів: час передач ні сигналу н-виклику по 

фізично нму каналу в прямому і зворотнному напрямкнах; 

- значенн ня ймовірн ностей повної зайнято нсті фізични нх каналів; 

- допустинмий час встанов нлення ІР; 

- число спроб встанов нлення ІР; 

- час, виділен ний на повторн ну спробу - перемикнання на інший логічни нй канал. 
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У моделі накопич нуються статист ники, що дозволя нють оцінити ймовірн ність 

встанов нлення ІВ за час, що не перевищ нує допусти нмий, а також середні і 

средньо нквадратичне значенн ня tу.в, що характе нризують процес встанов нлення ІР в 

мережі Інтерне нту речей. 

На всій множині логічни нх каналів Lij проводинться їх упорядк нування по числу 

зайняти нх фізични нх каналів с, тобто (с = сmin, ..., сmax). В окремом ну експери нменті 

розігрунється число з номерів зайняти нх фізични нх каналів в безлічі Lij і на отриманній 

реаліза нції імітуєт нься процес проходж нення виклику джерела i до адресат на j. За 

фактом встанов нлення ІР фіксуют нься значенн ня nтр, nот і nп. Процеду нра повторю нється 

N раз. За результ натами експери нментів обчислю нється середня оцінка часу 

встанов нлення ІР. 

Реалізація кількос нті втрачен них фізични нх каналів з зводить нся до «Вибору 

навманн ня» номерів каналів з d можливи нх, c∈d. Чергови нй номер втрачен ного 

фізично нго каналу z визначанється за формуло ню 1 z =[Ud+1], де U - випадко нве число, 

U∈ [0,1], що отримує нться шляхом звернен ння до датчика випадко нвих чисел. Дужки 

[] означаю нть округленння в меншу сторону. 

Фізичному каналу з номером z присвою нється «1» в безлічі Lij. 

Процедура визначенння z повторю нється c раз. 

Завдання розраху ннку характенристик встанов нлення ІР може бути зведена до 

задачі оцінюва нння математничного очікува нння M𝜉 дискрет нної випадко нвої величинни 

𝜉 = f (𝛼), де  𝛼 = (𝛼1, ..., 𝛼d) має закон розподі нлу ймовірн ностей p (Тобто 𝛼 ~p), який 

відомий. Випадко нва величин на 𝜉 приймає два значенн ня, тобто 𝜉 ∈{0,1}: 

- 𝜉 = 0 відпові ндає встанов нленню з'єднання, 

- 𝜉 = 1 - невстанновлених з'єднання. 

Значення M 𝜉 = P { 𝜉 = 1} має сенс ймовірн ності невстан новлення з'єднання. 

Випадко нва величин на 𝜉 невирод нжена, тобто 0 <M 𝜉 <1. 

Інтерпретуємо випадко нву величин ну α як вектор α=( α1
𝑣, ..., α𝑑

𝑣 ) відобранжає стан 

фізични нх каналів, що входять в моделюєнться безліч Lij в сенсі їх статусу: є чи ні. 

Випадко нва величин на α𝑖
𝑣  ∈ {0,1},,  i=1, 𝑑̅̅ ̅̅ ̅, d- число фізични нх каналів в безлічі Lij. 
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Значенн ня α𝑖
𝑣 = 1 має сенс втрати i-го фізично нго каналу зі швидкіс нтю υ . випадко нві 

величин ни α𝑖
𝑣вважаються незалеж нними, 𝛼 має кінцеве безліч значень 𝛼 ∈X, 

X={𝑥𝑗; 𝑗 = 1, … , 𝑛; 𝑛 = 2𝑑}. Для неї розподі нл 𝜌 (х), х∈Х задаєтьнся набором 

ймовірн ностей 𝑝(𝑥𝑗) = 𝑃{𝛼 =  𝑥𝑗} = 𝑝𝑗 ≥ 0, о = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅. З урахува ннням класифінкації Lij 

по з оцінку М 𝜉 знайдемно у вигляді: 

 

де ξM - оцінка ймовірн ності невстан новлення ІР при наявнос нті с фізични нх 

каналів, непрово ндящих виклик. 

Для завданн ня станів Lij (с) на k-му розігранші застосо нвується випадко нвий вибір 

номерів фізични нх каналів с, непрово ндящих виклик на встанов нлення ІР. В результнаті 

вектор 𝛼 отримує конкретнну реаліза нцію x, що містить з одиниць і (d-с) нулів. 

Відпові ндно до правила проходж нення виклику по безлічі альтерн нативних логічни нх 

каналів Lij і правилонм встанов нлення ІР обчислюнється значенн ня 

 

де ξ(x|c)k результнат встанов нлення (невстановлення) ІР при k-му випробунванні 

(k-й реалізанції Lij), ξ(x|c)k ∈(0,1), і ймовірн ність отриман ної реаліза нції 

 

 

Значення ξ(x|c)k =1 має місце, якщо сигнал виклику не дійшов до адресат на (не 

побудов нано жодного логічно нго каналу з безлічі Lij), або число спроб перевищ нило 

допустинме значенн ня, або виклик дійшов до адресат на і встанов нлено ІР, але без 

належно нї якості обслуго нвування (tув> tдоп). 

Оцінка ймовірн ності невстан новлення ІР між СП при з втрачен них фізични нх 

каналів на безлічі всіх Lij визначанється у вигляді: 

 

де Nc - число розігра нних станів (реалізацій) безлічі Lij. 
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Імовірність p (Lij) розрахо нвується за формуло ню: 

 

Ймовірності 𝑝(𝛼𝑖 = 1), 𝑖 = 1, 𝑑̅̅ ̅̅ ̅  задані під час розв'язання задачі розподі нлу 

потоків. 

Остаточна оцінка ймовірн ності невстан новлення з'єднання між парою (i,j) набуде 

вигляду: 

 

Таким чином, вираз (2.14) повніст ню відобранжає імовірн нісний підхід до 

встановнлення Інтерненті речей з тополог нією mesh. 

 

2.4 Алгоритнм самооргнанізації мережі Інтерненту речей 

 

Ефективна організ нація інформанційної взаємод нії в Інтерне нті речей залежит нь, в 

тому числі від побудов ни альтерн нативних маршрут нів і оптимал ньного розміще нння 

сенсорн них пристронїв. 

В силу фундаменнтальних характе нристик Інтерне нту речей, алгорит нми пошуку 

альтерн нативних маршрут нів і розміще нння повинні носити імовірн нісний характенр 

[22]. 

Одним з підходінв для вирішен ння подібнинх завдань є еволюці нйні алгорит нми. 

Генетичні алгорит нми довели свою конкуре ннтоспроможність при вирішен нні 

багатьо нх NP-важких завдань і особлив но в практичнних додатканх, де математ ничні 

моделі мають складну структу нру і застосу нвання стандар нтних методів типу гілок і 

меж, динамічнного або лінійно нго програмнування вкрай утрудне нно. 

Для самооргнанізації СП в простор ні необхіднний алгорит нм, відпові ндно до якого 

СП будуть автоном нно розподі нлятися в простор ні з метою максима нльного покриттня 

територ нії. 
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Передбачається, що простір ділитьсня на окремі фрагмен нти і може містити три 

сутностні: вільне місце, перешко нда і СП з якимсь радіусо нм дії R. 

 

 

Рисунок 2.9 - Схема класичн ного генетич нного алгоритнму 

 

Якби СП були однаков ні, було б можливо викориснтовувати відомі алгорит нми, 

такі як завданн ня упаковкни куль. Однак, будемо вважати, що СП неоднорнідні, тобто 

мають різний R і функціо ннально признач нені для монітор нингу різної інформа нції. Для 

її вирішенння запропо ннований наступн ний генетичнний алгорит нм. 

Область розміщенння СП для спрощен ння можна предста нвити у вигляді 

площини, на якій існують перешко нди і встанов нлені СП. Цю площину можна уявити 

математнично як матрицю A, в якій порожнє місце на площині позначанється нулем, 

перешко нда познача нється одиниценю, а різні СП цифрами 2 ... N + 1, де N - кількіснть 

різних СП рис. 2.10. 
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Рисунок 2.10 - а) площину з перешко ндами і СУ б) уявленн ня площині у 

вигляді матриці н 

 

Потім матриця розбива нється на два множини: множина B з ідучих підряд 

осередкнів, в яких немає перешко нд, і допоміж нне безліч C, що дозволя нє віднови нти з 

B оригінанльну матрицю рис. 2.11. Поділ відбува нється наступнним чином: 

проводи нться обхід матриці A, при якому для кожного осередкну, що не є 

перешко ндою, в множині C записую нться підряд два значенн ня індексанції комірки по 

осях матриці, а в безліч B записує нться числове значенн ня осередкни (нуль або номер 

СП). Розмір безлічі В позначи нмо як Ni. 

 

 

Рисунок 2.11 - Поділ матриці A на безлічі B і C 

 

Множина B являє собою всі позиції, де можливо розміст нити СП. Для 

кодуван ння індексу СП у цій множині необхід нно витрати нти Nb біт, тобто Nb = 

[log2Ni]. 

Цей закодов наний у вигляді двійков ній рядки індекс і буде являти собою один 

ген хромосо нми. 
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Хромосома являє собою набір з йдуть підряд індексі нв в битовом коді, що 

описуют нь розташу нвання набору СП в множині B. Із-за принцип нів роботи ГА 

(розмір всіх хромосо нм повинен бути однаков ним), за один прохід алгорит нму може 

розгляд натися тільки постійн не кількіснть СП. 

Фітнес функція F в алгорит нмі реалізонвана наступн ним чином: оскільк ни 

вирішує нться завданн ня покритт ня площині, необхіднно її відновл нення. Гени з 

перевір няючої хромосо нми записую нться як СП в множини B, потім відновл нюється 

матриця A. На основі таблиці характенристик визначанються зони покриттня датчикінв. 

Потім вирахов нується сумарна площа покриттня датчиканми, і це число і є оцінка 

фітнес функції. 

Розрахунок площі покритт ня відбуванється наступн ним чином. Для рішення, 

записан ного в хромосо нмі Chi, складаєнться двовимінрний булевскний масив покритт ня X, 

рівний за розміра нми площині і, отже, має аналогі нчну індексанцію. Далі відбуванється 

обхід по датчика нм: для кожного датчика в залежно нсті від радіуса визначанються 

чотири кордони в різні боки на площині (якщо отриман ні межа заходит нь за межі 

матриці, то замість неї беретьс ня крайня осередо нк матриці н). За отриман ним кордонінв 

відбува нється обхід квадрат нної області. Далі перевір няється, чи задовол ньняє осередонк 

умові за допомог ною простогно рівнянн ня окружнонсті: 

 

 

Де a, b - координ нати СП; 

x, y - координ нати осередкну обхіднонї області; 

R - радіус дії СП. 

Якщо осередо нк задоволньняє умові, то в X з аналогі нчним індексо нм записує нться 

true. Таким чином, створюю нться «кола покритт ня» навколо датчикінв, як показан но на 

рис. 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Створенння масиву покритт ня для площині н 

 

Значення фітнес функції F можна обчисли нти, підсуму нвавши осередкни масиву 

X, покриті по N 

 

На етапі оцінки також доданий механіз нм збереженння кращого рішення. Він 

полягає в тому, що після оцінки популяц нії кращий кандида нт цього поколін ння 

порівнюнється з запомне ннним кращим рішення нм. 

Якщо виграє це рішення, то воно замінює найгіршну хромосо нму з цього 

поколін ння, а якщо виграє кращий кандида нт, то він стає новим кращим рішення нм. 

Відбір проводинться таким чином: для кожної хромосо нми визначанється 

ймовірн ність pi: 

 

Сума ймовірнностей pi всіх хромосо нм дорівню нє одиниці. Потім по цій 

ймовірн ності відбира нються хромосо нми в кількоснті, що дорівню нє розміру популяцнії. 

Таким чином, хромосо нми, що мають більш високу оцінку pi з більшою 

ймовірн ністю потрапл няють в відбір для рекомбі ннації. 

Рекомбінування в алгорит нмі реалізо нвано стандар нтними методамни: між 

випадко нво попарно взятими пройшли відбір хромосо нмами вироблянється 

одноточнечное схрещувнання. При цьому хромосо нми побітно змінюют нься випадко нво 
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обранимни ділянканми відповіндно до ймовірн ністю схрещув нання pcr, pcr≥0,5. Потім для 

кожної хромосо нми з ймовірн ністю рmt = 0,1 буде проведенна мутація: при цьому один 

з генів хромосо нми буде випадко нвим чином змінени нй. 

У зв'язку з тим, що гени в залежно нсті від вхідних параметнрів можуть мати 

заборон нені значенн ня, кожен ген у кожній вийшла хромосо нмі буде перевір нений на 

можливу помилку. При наявноснті помилки в гені, він буде замінен ний на випадко нво 

взятий ген з іншого, здорово нї хромосо нми. 

У дослідж нуваному алгорит нмі умова виходу виконує нться при досягне ннні 

одного з двох обмежен нь: 

1) Минуло максима нльне число ітераці нй. оптимал ньним рішення нм розміщенння 

буде вважати нся кращий кандидант. 

2) Повне покритт ня виконан но і знайден не рішення неможлинво поліпши нти. 

Таким чином, алгорит нм в процесі своєї роботи буде поступо нво оптиміз нувати 

рішення, поки в результ наті не відобра нзиться якесь рішення, яке не виходит нь 

поліпши нти рис. 2.13. 

 

Рисунок 2.13 - Результнат роботи алгорит нму 

 

Цей алгорит нм можливо реалізу нвати і для тривимі нрного простор ну. В цьому 

випадку для опису територ нії будуть викорис нтані тривимі нрні масиви A і X. Крім 

цього, для визначе нння, чи знаходи нться осередо нк всереди нні радіусу дії СП при 

створен нні масиву X, викорис нтовується рівнянн ня сфери: 

 

Де a, b, с - координнати СП; 
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x, y, z - координнати осередкну обходимной області; 

R - радіус дії СП. 

Розмірність множин B і C для тривимі нрного простор ну не змінитьнся. 

 

2.5 Особливності застосу нвання нейронн них мереж в задачах класифінкації 

даних мереж Інтерне нт речей 

 

Рішення завданння класифі нкації є найпоши нренішим додатко нм нейроннних 

мереж. У разі великої кількоснті різнорі ндних даних, як в мережах Інтерненту речей 

нейроннна мережа може служити таким засобом класифінкації [23]. 

Складовими елемент нами, визначенннями та паремет нрами нейронн ної мережі є 

[24]: нейрон, синапс, функція активацнії, нейрон зміщенн ня, ітераці ня, помилка, 

архітекнтура нейронн ної мережі, навчанн ня нейроннної мережі, швидкіс нть навчанння, 

момент навчанн ня. 

 

Рисунок 2.14 - функції активац нії 

а) лінійна; b) сигмоїд нальна; с) гіпербонлічний тангенс н 

Кожна нейронн на мережа має свою функцію активац нії. В основно нму в 

нейроннних мережах викорис нтовуються три функції активацнії: лінійна, 

сигмоїд нальна, гіпербо нлічний тангенс, предстанвлені на рис. 2.14. 
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Процес налашту нвання  мережі, при яких помилка мінімалньна є навчанння 

нейроннної мережі. 

Сучасні алгоритнми навчанн ня можна розділи нти на навчанн ня з учителе нм і 

навчанн ня без вчителя [25]. 

Навчання або тренува нння нейронн ної мережі виконує нться на деякому 

тестово нму безлічі «вхід-вихід», де при відомом ну безлічі вхідних значень відомо 

безліч вихіднинх значень. Такий процес навчанн ня називає нться «навчання з 

учителенм». Очевидн но, що чим більше тестови нх прикладнів для навчанн ня, тим краще 

навчена нейронн на мережа [26]. 

Процес навчанн ня нейроннної мережі являє собою ітераці нйний процес, при 

якому на кожній ітераці нї на вхід нейронн ної мережі подаютьнся дані, які проходя нчи 

крізь її шари, перетво нрюються у вихідні значенн ня. Метою навчанн ня є налагод нження 

вагових коефіці нєнтів нейронн ної мережі, таким чином, що різниця між вихіднинм 

істинни нм результ натом тестово нго безлічі і реально одержув наних результнатом була 

не більша допусти нмого значенн ня. Коригувнання ваг здійсню нється поступо нво від 

ітераці нї до ітераці нї. Допусти нме значенн ня визначанє якість нейронн ної мережі і 

встанов нлюється заздаленгідь перед процесо нм навчанн ня. Одним з варіант нів 

коригувнання вагових коефіці нєнтів є дельта-правило. Дельта-правило визначанє 

помилку 𝛿 наступн ним чином 

 

де i- очікуванний, тобто істинни нй висновонк нейронн ної мережі; 

a - реальни нй висново нк нейроннної мережі. 

Крім нейроні нв вихіднонго шару помилки визначанють і для нейроні нв сховани нх 

шарів. Дельта правило для прихова нних шарів вигляданє наступн ним чином 

 

де 𝛼 - норма навчанн ня - задаєть нся перед початко нм навчанн ня; 

xi - значенн ня (рівень) сигналу, що приходи нть від i-го нейрона до k-му; 

𝛿𝑘 - помилка до k-го нейрона. 

Одним з поширенних алгорит нмів навчанн ня є зворотн не поширен ння помилки. 
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Відповідно до цього алгорит нмом існує два потоки - вхідні сигнали, 

поширюю нчись від входу до виходу, утворюю нть прямий потік і в результ наті чого 

виходитнь величинна помилки. Величин на помилки поширює нться в зворотн ному 

напрямкну, в результ наті чого відбува нється коригув нання вагових коефіці нєнтів зв'язків 

нейроннної мережі. 

Для нейроннної мережі, що вирішує завданн ня класифі нкації, застосо нвується 

метод «навчання з учителе нм». Даний метод побудов наний на основі наявнос нті двох 

вибірок одного розміру: вхідних і вихідни нх даних. Пари вибірок по черзі надаютьнся 

мережі, як би показую нчи їй, що якщо на вхід подаєть нся одна послідо нвність, то на 

виході повинна бути відпові ндна їй. 

В якості  методу навчанн ня обраний самий популяр нний - метод зворотн ного 

поширен ння помилки, викорис нтовує градієн нтний спуск. Він отримав таку назву, 

тому що має два варіант ни роботи: прямий прохід і зворотн ний. Під час прямого 

проходу мережа працює в стандар нтному режимі (від вхідног но шару до вихідно нго), 

а під час зворотн ного проходу відправнляє значенн ня помилки, навпаки (від вихіднонго 

до вхідног но). 

Вибір архітекнтури нейронн ний мережі полягає в підборі гіперпанраметров. 

Гіперпа нраметрамі є такі величин ни, як: 

- кількіснть нейроні нв у вхідномну і вихідно нму шарах, 

- кількіснть прихованних шарів, 

- кількіснть нейроні нв в кожному з прихованних шарів, 

- швидкіснть навчанн ня мережі, 

- моменту навчанн ня мережі, 

- кількіснть епох, протягонм яких мережа буде проходи нти навчанн ня. 

Кожен з цих парамет нрів впливає на певні характенристики, як навчанн ня, так і 

роботи мережі. 

Нейронна мережа з великою кількіснтю нейронінв у вихіднонму шарі буде здатна 

більш точно класифі нкувати ту чи іншу вхідний значенн ня, так як у неї буде більший 

вибір до якого класу віднест ни отриман ні на вхід дані. 
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Кількість же нейроні нв у вхідном ну шарі також впливат ни на збільше нння 

ймовірн ності розпізн навання. Чим більше мережа знає про об'єкт, тим з більше 

вірогід нністю вона зможе його правиль нно класифі нкувати. 

Кількість прихованних шарів впливає на більш точну класифі нкацію об'єкта. Тут 

можна провест ни аналогі ню з роботою головнонго мозку. Чим довше людина вивчає 

об'єкт, тим більше областе нй його головно нго мозку задіюют нься для більш точного 

опису, отже, і класифі нкації. Якщо перевод нити на мову навчанн ня нейроннної мережі, 

то це буде звучати так: чим більше нейроні нв буде задіяно в момент класифі нкації, 

тим більша ймовірн ність вірного розпізннавання. 

 

Рисунок 2.15 - Графік градієн нтного спуску з різним моменто нм навчанн ня 

 

Однак існують розумні обмеженння. Наприклнад, для класифі нкації об'єктів на 

два класи, при наявнос нті трьох входів, архітек нтура мережі з 3-5 прихова нних шарів 

по 7-10 нейронінв в кожному буде занадто громізд нкою і долгоранботающего. 

Залежно від заданої мети підбира нє кількіснть нейроні нв в прихованних шарах. 

Вибір архітекнтури нейронн ної мережі можливи нй через експери нментальний 

підбір парамет нрів. 
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2.6 Програм нна реалізанція констру нктора нейронн них мереж 

 

Програмні продукт ни створен ння, навчанн ня і тестува нння нейронн них мереж 

умовно можна розділи нти на кілька типів: 

- надбудонви для пакетів приклад нних обчисленнь; 

- спеціалнізовані нейроме нрежеві пакети; 

- універснальні нейроменрежеві пакети. 

 

Таблиця 2.1– Порівня нння програмнних пакетів н 

№ Назва нейропа нкета  Переваги Недоліки 
1 Neural10  є безкоштновним Дозволяє створювнати 

тільки один тип 

мережі 
2 NeuroSolutions Підтримує велику 

кількіснть варіант нів 

введенння та обробки 

інформанції 

Висока вартіст нь, 

відсутн ність 

російсьнкомовного 

інтерфенйсу 
3 QwikNet32   Реалізує лише один 

тип мережі 
4 MemBrain  Безкоштовний для 

освітнінх цілей, 

наявніснть потужно нго 

інструмнентарію 

Відсутність 

російсьнкомовного 

інтерфенйсу і довідки н 

5 NeuroPro  Має російсьнкомовний 

інтерфенйс і довідку н 

Незручний інтерфенйс 

6 Deductor 5.2  Безкоштовна версія, 

російсьнкомовний 

інтерфенйс 

перевантажена 

функціо ннальність 

 

Прикладами є [27]: 

- Statist нicaNeuralNetworks - набір розшире ннь, що входять до складу пакета 

прикладнних обчисленнь Statist нica; 

- MatlabNнeuralNetwork - набір розшире ннь, що входять до складу пакета 

прикладнних обчисленнь Matlab; 

- ExcelNeнuralPackage - набір скрипті нв і бібліот нек для електро ннних таблиць 

Excel, що реалізу нють деякі можливо нсті по реалізанції нейронн них мереж. 
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До другого типу віднося нться програмнні продукт ни, які вирішую нть певний, 

вузькоснпеціалізований набір завдань. До таких продуктнів віднося нться: 

- Око - програмна, призначнена для виконан ння обробки аерокоснмічної 

інформанції; 

- NeuroshнellTrader - програмна, призначнена для створен ння нейроннних мереж і 

аналізу ринків. 

Універсальні програм нні пакети мають більш специфі нчну спрямов наність і 

функціо ннальність, які признач нені для роботи з нейронн ними мережамни. 

Найбільш популяр нними програмнними продуктнами є: Neural10, NeuroSo нlutions, 

QwikNet н32, MemBraiнn, NeuroPr нo, Deducto нr 5.2. 

Проаналізувавши функціо ннальні можливо нсті різних програм нних продуктнів, 

можна прийти до висновк ну, що всі вони в різній мірі володію нть схожими 

можливо нстями. Однак деякі з них мають велике кількіс нть інструм нентів, які мало 

підходя нть для початко нвого знайомснтва з нейрон-ними мережамни, а також мають 

високу вартіст нь. Інші ж програм нні продуктни занадто обмежен ні в наборі функцій, 

наприкл над, дозволянють реалізу нвати мережі лише певної структу нри. 

Таким чином, розробк на сучасно нго програм нного продукт ну констру нювання 

нейроннних мереж, простог но в освоєнн ні нейроменрежевих технік, з наочним і 

зрозумі нлим інтерфенйсом, вільно поширюв наного і з відкрит ним вихідни нм кодом, є 

актуальнними завданн ням [28]. 

 

2.6.1. Функціо ннальні вимоги до констру нктору нейронн них мереж, його 

склад, структунра і функціо ннальні особлив ності 

 

Конструктор нейронн них мереж повинен про-Лада наступнні функціо ннальні 

можливо нсті: 

- створювнати різні типи нейронн них се-тей (лінійний нейрон, персепт нрон, 

многослной-ні мережі прямого поширен ння); 

- налашту нвання парамет нрів кожного шару для багатош нарових мереж; 
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- налашту нвання парамет нрів навчанн ня, підтрим нки класичн них нейроменрежевих 

моделей і алгорит нмів навчанн ня; 

- збереженння параметнрів програм ни у файлі налашту нвань; заванта нження 

парамет нрів з файлу; 

- відобранження результ натів роботи нейронн ної мережі в зручном ну графічнному 

вигляді; 

- зручною роботою з вхідним ни даними (користувач повинен мати можливі нсть 

завантанжувати готові вхідні дані з файлу, або записув нати ці дані вручну); 

- масштабнування даних з метою звільне нння користу нвача від додатко нвої роботи 

по підгото нвці вхідних або вихіднинх даних; 

- російсьнкомовний інтерфе нйс користу нвача повинен здійснюнватися за 

принципном «usability», бути наочним, а також інтуїтинвно зрозумі нлим, що дозволи нть 

користу нвачеві зосеред нити увагу на розробц ні і вивченнні нейроннних мереж; 

- тестуванти нейронн ні мережі; 

- доступнність, тобто програм нне забезпенчення повинно бути у вільномну доступі 

з відкрит ним вихідни нм кодом, що дозволи нть залучит ни більшу кількіс нть користу нвачів 

і розробн ників. 

Для розробк ни програмнного продуктну констру нювання нейронн них мереж 

викорис нтана інтегро нвана середов нище розробкни Microso нft Visual Studio 2017. 

В якості мови програм нування викорис нтаний об'єктно-орієнтована мова C , 

признач нений для розробкни додаткі нв для платфор нми Microso нft. NET Framewo нrk. 

Склад, структунра і функції програм нного засобу. Створен на програмна 

NeuralNнetConstructor признач нена для побудов ни нейронн них мереж і надає 

можливі нсть вирішувнати заду-чи регресі нї, класифінкації та розпізн навання образів. 

На рис. 2.15 предста нвлена Use case-діаграма констру нктора нейронн них мереж, 

на якій наведен но основні функції програмнного забезпе нчення. Для його 

функціо ннування користу нвачеві необхід нно задати налашту нвання, до яких 

віднося нться тип мережі і її конкрет нні параметнри, а також підготу нвати вхідні дані. 

Вхідні дані можуть бути заванта нжені з файлу або задані користу нвачем вручну 

на етапі налашту нвання парамет нрів. Надалі процес навчанн ня повніст ню прихова нний 
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від користу нвача. Вихідни нми даними (результатом навчанн ня) є значенн ня вагових 

коефіці нєнтів. Ці дані можна зберегт ни в файл для подальшного викориснтання в інших 

проектанх або для тестуванння. 

 

Рисунок 2.16 - Use case-діаграма «Конструктора нейронн них мереж» 

 

На рис. 2.17 приведе нна модульн на структу нра розробл неного програмнного 

забезпенчення. 

Послідовність дій користу нвача в додатку предста нвлена на рис. 2.18. Після 

введенн ня всіх необхід нних парамет нрів відбува нється автомат ничне створен ння 

нейроннної мережі. 

Приховуючи від користу нвача процес створен ння мережі, програмна, володію нчи 

зручним інтерфе нйсом, дозволя нє користу нвачеві швидко приступ нити до роботи із 

нейроменрежею і не витрачанти час на вивченн ня докумен нтації та вбудова нної мови 

програмнування. Крім того, такий підхід дозволя нє уникнутни користу нвачеві помилок, 

що значно економи нть час проекту нвання нейронн них мереж. 
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Рисунок 2.17 - Модульн на структу нра програмни 

 

Конструктор нейронн них мереж надає можливі нсть завданн ня парамет нрів для 

кожного шару багатош нарових мереж: число нейроні нв, тип активац нійної функції, 

діапазо нн зміни вагових коефіці нєнтів, а також коефіці нєнтів цільово нї функції. Крім 

того, можна масштаб нувати вхідні і вихідні дані, що дозволя нє користу нвачеві 

створюв нати більш гнучкі моделі мереж. Для неліній нного нейрона список 

парамет нрів схожий з багатош наровими мережам ни. 

При вирішеннні завдань регресі нї за допомог ною моделей багатошнарових мереж і 

нейрона передбанчається, що є багато входів і тільки один вихід. Для задач 

класифі нкації та розпізн навання образів є багато входів і багато виходів. 
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Для лінійно нго нейрона список парамет нрів значно вужче, однак не варто 

вважати, що лінійни нй нейрон має малі обчислюнвальні здібнос нті. 

Лінійний нейрон дозволя нє вирішув нати завданн ня регресі нї, проте в більшос нті 

випадкі нв він признач нений для фільтранції сигналі нв шляхом коригув нання вагових 

коефіці нєнтів за допомог ною мініміз нації середньноквадратичної помилки. 

Для лінійно нго нейрона можна задават ни розмір входу, швидкіс нть навчанн ня і 

кількіснть навчальнних приклад нів. Так як на виході відсутнній неліній нна активац нійна 

функція необов'язково нормува нти вхідні і вихідні дані. 

Крім спеціалнізованих особлив ностей програмни, які впливаюнть на якість роботи 

алгорит нмів, було реалізо нвано безліч функцій, які признач нені для комфорт нної 

роботи користунвача [29]. 

 

 

Рисунок 2.18 - Послідонвність дій користу нвача 

 

Зручність роботи користу нвача забезпе нчує можливі нсть заванта нження і ручного 

введенн ня даних, а також графічн не предстанвлення результ натів роботи. Користу нвач 

може в режимі реально нго часу спостер нігати результ нат роботи програм ни на графіканх, 

що дозволя нє швидко приймат ни рішення про працезднатність створен ної моделі. 

Розроблена бібліот нека «Neuron.dll» містить три основні класи: Layer, 

Percept нron, LinearN нeuron. 
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Процес створен ння лінійнонго нейрона відбуванється в класі LinearN нeuronForm. 

При цьому, в першу чергу, при заванта нженні форми створює нться об'єкт класу 

LinearNнeuron з бібліот неки 

«Neuron.dll». Як парамет нр констру нктору передаєнться число входів нейрона, 

потім обчислюнється помилка. Помилка обчислюнється як різницю між еталонн ним і 

поточнинм виходом мережі. Далі помилка передає нться в якості парамет нра в метод, 

коригув нальний вагові коефіці нєнти. Навчанн ня є ітерати нвним процесо нм, тому дана 

операці ня буде виконув натися до тих пір, поки вихід мережі не буде задовол ньняти 

заданої точностні. Крім виходу мережі, на кожній ітераці нї навчанн ня обчислюнється 

середнь ноквадрвтична помилка і поточна помилка. Ці дані викорис нтовуються для 

побудов ни графікінв. Побудовна точок графікінв відбува нється на кожній ітераці нї 

навчанн ня. 

Після завершенння навчанн ня сформов наний масив вагових коефіцінєнтів 

зберіганється в класі AppSett нing. 

Для збереженння налашту нвань конфігу нрації нейронн ної мережі проводи нться 

сериалі нзация класу AppSett нings, в результ наті якої створює нться xml-файл на диску. 

Логічно припустнити, що для завантанження налашту нвань необхід нно провест ни 

зворотну операці ню під назвою десеріа нлізацію. У загальн ному сенсі процес 

проекту нвання нейроменрежі для лінійно нго та неліній нного нейрона є однаков ним. На 

рис. 2.19 можна бачити порядок дій при створен нні багатош нарових мереж. 

Для тестува нння вже навчено нї мережі необхід нно заванта нжити тестові набори 

даних, створит ни об'єкт нейрона або багатошнарової мережі і подати дані на вхід, 

викорис нтовуючи вже налашто нвані вагові коефіці нєнти, що знаходя нться в класі 

AppSett нings. 

На рис. 2.20 предста нвлений процес тестува нння навчено нї нейронн ної мережі. 
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Рисунок 2.19 - Створенння багатошнарової мережі 

 

 

Рисунок 2.20 – Тестуванння навчено нї мережі 

2.6.2 Реалізанція інтерфенйсних можливо нстей програмнного засобу 
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При запуску програмни на екрані користу нвача з'являється головна форма 

«Конструктор нейронн них мереж», предста нвлена на рис. 2.21. 

На даній формі можна задати тип мережі, встанов нити парамет нри шару для 

багатош нарових мереж, встанов нити швидкіс нть навчанн ня, число вхідних наборів і 

точніст нь навчанн ня. 

Після завданн ня всіх парамет нрів необхіднно вибрати дію «Створити» для 

створен ння нейроменрежі. Залежно від парамет нрів, які були вказані раніше, 

створюю нться різні по функціо ннальності форми. 

Для управлі нння навчанн ням лінійнонго нейрона викориснтовується форма 

«Лінійний нейрон», показан на на рис. 2.22. У робочій області форми «Лінійний 

нейрон» розташо нвані дві таблиці, в які заванта нжуються дані для навчанн ня і 

тестуванння. 

 

 

Рисунок 2.21 - Головна форма «Конструктор нейронн них мереж» 
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Наявність можливо нсті візуаль нного доступу до даних дозволя нє змінюванти їх в 

динамічнному режимі. Тут же на формі відобра нжаються графіки для візуаль нного 

предстанвлення результнатів роботи процесі нв навчанн ня і тестува нння. 

Цінним функціо ннальним якістю програм ни є можливі нсть навчанння і тестуванння 

багатош нарових мереж. Для настрой нки багатошнарових мереж викорис нтовується 

форма, показанна на рис. 2.23. 

На даній формі розташо нвані ідентичнні елемент ни управлі нння, за винятко нм 

елемент нів, які дозволя нють установ нкою прапорц ня повідом нити програмні про те, що 

необхіднно зробити модифікнацію вхідних (вихідних) даних - їх масштабнування. 

На відміну від нейроннних мереж, призначнених для вирішен ння завдань регресі нї, 

в яких, як правило, є багато входів і один вихід, в нейронн них мережах завдань 

класифі нкації є багато входів і багато виходів. 

Так як число виходів може бути дуже великим, і відсутн ня необхіднність 

побудов ни графікінв для кожного виходу мережі, було прийнят но рішення надати 

користу нвачеві в якості оцінки навчанн ня підсумкновий графік «Оцінка навчанн ня 

мережі», за яким він може судити про правиль нність ходу цього процесу. 

 

Рисунок 2.22 - Форма «Лінійний нейрон» 
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Рисунок 2.23 - Форми «Багатошаровий персепт нрон» 
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3 ПРАКТИЧнНА РЕАЛІЗАнЦІЯ ІНФОРМА нЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДнІЇ В 

МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕ нТУ РЕЧЕЙ 

 

3.1 Аналіз результнатів моделюв нання доступу в мережах Інтерне нт речей  на 

базі  туманнинх обчисленннях 

 

Постановка імітаці нйного експери нменту: оцінити час отриман ння доступу до 

централньного вузла для різних режимів відпові ндно до дослідж неної імітаці нйної 

моделі доступу в туманни нх обчисленннях, предстанвленої у другому розділі 

магістенрської роботи. 

Результати дослідж нення отримаєнмо у вигляді: 

1) F(J), де F - функція розподі нлу відлікі нв часу J початку відпові нді СУ на 

опитуванння централ ньного вузла. 

2) Порівнянльна оцінки середні нх і з ймовірн ністю p (0≤J ≤ Jд) = 0,999 часу 

отриманння доступу СУ для заданог но їх числа і різних значень r ∈ RND [L,R] і 

мінімал ньних значень Jд. 

3) Залежно нсті максиманльного числа N сенсорн них пристро нїв від наванта нження  

𝜌  на централньний вузол в «тумані». 

4) Залежно нсті середньного часу передач ні даних 𝑡�̅� від навантанження 𝜌 на 

централньний вузол в «тумані». 

На рис. 3.1 наведен ні гістогр нами функції розподі нлу відлікінв часу початку 

відповінді СП на опитува нння централньного вузла для трьох режимів доступу при 

однаков них парамет нрах: n = 10, RND [1,14] і rpak = 2 (Довжина пакета 128 байт, С = 

100 Кбіт / с, T = 0,1 мс), кількіс нть експери нментів - 1000. 

Отримано порівня нльна оцінка середні нх і з ймовірнністю p (0≤ J ≤ Jд) = 0,999 

часу отриманння доступу сенсорн них пристро нїв для заданог но їх числа і різних значень 

r ∈ RND [L, R] і мінімалньних значень Jд. Результнати порівня нльної оцінки для десяти 

СП наведен ні в таблиці 3.1. Період квантув нання приймавнся рівним 1 мс. 
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Рисунок 3.1 - Функція розподі нлу відлікінв часу початку відпові нді СУ на 

опитуванння централ ньного вузла 

а) режим опитува нння; б) режим перерив нань; в) множинн ний доступ 

 

Відзначено зменшен ння часу доступу з ростом rрак при всіх режимах доступу. 

Це пояснює нться збільшеннням точност ні обчисленння часу доступу СП, оскільк ни 

період квантув нання безперенрвного часу Т з ростом rрак зменшує нться і, отже, «вага» 

точки відліку в сумарно нму підраху ннку точок відліку зменшує нться. З іншого боку, 

зі збільшеннням rрак час моделюв нання різко зростає. Тому для вибору числа точок 

відліку, необхід нних для зчитува нння даних, доцільн но скорист натися такою 

процедунрою: 

- визначинти середні нй час доступу з ймовірн ністю p (0≤ j ≤  jідм) = 0,999, нехай 

при множині доступі воно вийшло рівним 14.5; 

- знайти в останні нй колонці таблиці 2.1 число найближ нче до 14.5, таким числом 

є 14.03; 

- в якості r прийнят ни значенн ня, яке знаходи нться на перетин ні стоки з числом 

14.03 і колонки rрак, в даному випадку отримує нмо для rрак = 32, r ∈  RND [1, 8]. 

Зі збільше ннням кількоснті СП, взаємод ніючих з серверо нм, середні нй час передач ні 

збільшу нється. Таким чином, виходяч ни з вимог до часу передач ні, модель дозволя нє 

визначи нти максиманльно можливу кількіс нть СУ, підключ нених до сервера. На рис. 

3.2 приведе нна залежні нсть максима нльного числа СП від наванта нження 𝜌. 

Порівня нльні результ нати показую нть переваг ну множинн ного доступу при організ нації 

взаємод нії СП з серверо нм при низьких і середні нх навантанженнях. 

Таким чином, при планува ннні організ нації кластер нної структу нри мережі IoT 

модель дозволя нє вибрати оптимал ньний режим взаємод нії при планова нної 

навантанженні в кластерні. 
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Таблиця 3.1- Значенн ня tд  витребу нвання для 10 СУ при зміні rрак,RND [L,R], Jд, 

rрак RND [L, R] M(J) Jд T, мс tд, мс 

Середнє З ймовірнністю 

p(0≤j ≤jд) = 

0,999 

 

Режим «Запиту» 

16  [1,8]  298  352  0.082  24.53  28.96  

32  [1,8]  532  640  0.045  23.95  28.81  

64  [1,14]  778  896  0.022  17.94  19.93  

128  [1,22]  1320  1576  0.011  14.53  17.07  

256  [1,26]  2489  2928  0.005  12.79  14.50  

Режим «Переривань» 

16  [1,8]  216  288  0.073  18.24  22.16  

32  [1,8]  405  509  0.037  16.84  19.31  

64  [1,14]  703  842  0.018  12.71  15.20  

128  [1,22]  1301  1556  0.009  11.74  14.05  

256  [1,26]  2478  2903  0.004  10.01  11.69  

Множинний доступ 

16  [1,8]  197  257  0.062  12.32  16.06  

32  [1,8]  349  449  0.031  10.84  14.03  

64  [1,14]  669  819  0.016  10.45  12.80  

128  [1,22]  1291  1540  0.008  10.09  11.87  

256  [1,26]  2475  2883  0.004  9.67  11.26  

 

На рис. 3.3 наведен ні результ нати залежно нсті середнь ного часу передачні даних 𝑡�̅� 

від наванта нження 𝜌 при n = 10 для різних режимів взаємод нії СП і сервера 

(інтенсивність 𝜆 при цьому змінюва нлася від 0,1 до 100 пакетів н/с). 

 

 

Рисунок 3.2 - Залежні нсть N від 𝜌 
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Рисунок 3.3 - Залежні нсть 𝑡�̅� від 𝜌 

 

Аналіз результ натів говорит нь на користь режиму множинн ного доступу при 

навантанженнях, вже починаю нчи з 𝜌 > 0,1. При цьому необхід нно враховунвати, що 

високе наванта нження передба нчає, що сенсорн ні пристро нї весь час будуть 

знаходи нтися в активно нму стані для отриман ння доступу до сервера, оскільк ни 

в режимі множинн ного доступу зростає ймовірн ність виникне нння колізій. 

Виникненння колізій вимагає свого вирішен ння, і багатор назові спроби СП отримат ни 

доступ до сервера для передач ні даних «змушує» сенсорн ні пристро нї перебувнати в 

активно нму стані. 

Умови високог но навантанження мають мало спільно нго з реальні нстю, тому що 

природа СУ така, що необхід нно чергуванти «сплячий» режим і режим активно нсті для 

збереженння залишко нвої енергії і терміну життя СП. 

З іншого боку, при малих наванта нженнях 𝜌 <0,1, що більше відпові ндає 

реальни нм умовам, режими відрізн няються за влучним вислово нм часу незначн но. 

Проте, в таких умовах режим опитува нння може бути краще, оскільк ни всі дії виконує 

сервер, а СП можуть не виходит ни з «сплячого» режиму при відсутн ності даних для 

передачні і зберіганти залишконву енергію. 

Також, предстанвляє інтерес результ нат порівня нння режимом опитува нння і 

перерив нань: при 𝜌 <0,2 час передач ні даних менше при організ нації взаємод нії 

сенсорн них пристро нїв з серверо нм в режимі переривнань і навпаки зі збільше ннням 𝜌 

взаємод нія в режимі опитуванння стає краще. 
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3.2 Аналіз еекспер ниментальної моделі встанов нлення інформа нційного  

взаємоднії між пристро нями Інтернент речей 

 

Постановка імітаці нйного експери нменту: побудує нмо залежно нсті абсолютнних і 

імовірн нісних характенристик встанов нлення з'єднання, такі як ймовірн ність 

встанов нлення інформанційної взаємод нії Pу.в. і часу встанов нлення з'єднання 𝑡у.в.̅̅ ̅̅̅ від 

- кількоснті втрачен них каналів с; 

- кількоснті втрачен них сенсорн них пристронїв N; 

- кількоснті спроб nп. 

Експеримент проведе нно на мережі з тополог нією mesh, наведен ної на рис. 3.4. 

Матриця L задає відстан ні між сусідні нми СУ, через які може бути встанов нлений 

канал передачні даних 

 

Рисунок 3.4 - Тополог нія mesh-мережі 

 

Встановити такі парамет нри, що характенризують СП і канали зв'язку: 

- пропускнна спроможнність усіх каналів зв'язку - 9600 бод;  

- швидкіснть проходж нення i-го фізично нго каналу в прямому і зворотн ному 

напрямкнах однаков ні, тобто 𝑡𝑘𝑖
= 𝑡0𝑖

 

- час перемикнання на інший маршрут 𝑡П 10-2 мс; 

- допустинмий час на встанов нлення з'єднання tдоп можна варіюванти в залежно нсті 

від вимог і рекомен ндацій до доставк ни трафіку Інтерненту речей. 
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Зібрані в результ наті моделювнання статист ники дозволянють побудувнати важливі 

ймовірн носно-часові залежно нсті, що характенризують інформанційну взаємод нію 

мережі. 

На рис. 3.5 приведе нна залежні нсть ймовірн ності встанов нлення з'єднання від 

допустинмого часу на доставк ну виклику при фіксова нних nп і с. При зміні значень c і 

nп характенр графіка не змінюєт нься. Призначнення цих залежно нстей знайти необхіднні 

парамет нри, що забезпенчують гаранто нваний час встановнлення з'єднання, наприкл над, 

якщо в околиці восьми СП буде втрачен но три канали і одна спроба побудув нати 

інший логічни нй канал, то для забезпе нчення 100% встанов нлення інформанційної 

взаємод нії необхіднний час не менше 5 мс (рис. 3.5, а), а при тих же умови і при 

наявнос нті трьох спроб, то необхід нно час не менше 4 мс. 

 

 

Рисунок 3.5 -залежних Pу.в. від tдоп 

а) при nп = 1 і з = 3 б) nп = 3 і з = 3 

 

Залежності ймовірн ності встанов нлення з'єднання від числа втрачен них каналів і 

втрачен них СУ наведен ні на рис. 3.6, а і 3.6, б відпові ндно, результ нати отриманні при nп 

= 3. Очевидн но, що ймовірн ність встанов нлення з'єднання знижуєт нься зі збільшеннням 

кількоснті втрачен них каналів і СП. Графіки дозволя нють знайти максима нльно 

можливу кількіс нть втрачен них каналів і СП, при яких гаранту нється встановнлення 

інформанційної взаємод нії за допусти нмий час. 
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Рисунок 3.6 -залежних Pу.в. від кількоснті втрачен них елемент нів мережі nп = 3 

 

На рис. 3.7 наведен ні залежно нсті Pу.в (а) і 𝑡̅у.в t (б) від кількос нті спроб nп. 

Призначнення графікі нв на рис. 3.7 визначи нти кількіснть необхіднних спроб при відомій 

кількоснті втрачен них елемент нів мережі. 

 

Рисунок 3.7 Ймовірн носно-часові залежно нсті від nп 

а) при с = 4 б) при с = 3 

 

Рисунок 3.8 - Залежні нсть Pу.в від с 
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Оскільки в моделі можна змінюва нти допусти нмий час tдоп, і по результ натами 

експери нменту рекомен ндувати його значенн ня при дотриманнні необхіднної Pу.в, то 

відповіндно можна оцінити умовну ймовірн ність (ймовірність встанов нлення взаємод нії 

за умови, що час доставк ни менше допусти нмого). Графіки на рис. 3.8 показую нть 

залежні нсть ймовірн ності і умовної ймовірнності встанов нлення з'єднання від числа 

втрачен них каналів. 

 

3.3 Практичнна реаліза нція моделей та алгорит нмів класифі нкації даних від 

сенсорн них пристро нїв 

 

3.3.1 Побудовна та опис макета системи Інтерне нту речей  

 

Для реаліза нції експери нментів по класифінкації даних був розробл нений 

наступн ний макет системи Інтерне нту речей: ланцюг з сенсорн ного, агрегує і 

централньного пристроню. 

СП являє собою прилад передач ні, до якого підключ нений набір датчикі нв. Для 

реаліза нції макета викорис нтовувалася платфор нма Genuino 101 і програм нне 

забезпенчення Arduino IDE. Загальн на схема і фотогра нфія реалізо нваного СУ наведен ні 

на рис.3.9, 3.10 відпові ндно [24]. 

Для проведенння експери нменту по класифі нкації даних від СП був розробл нений 

макет системи Інтерне нту речей, дані з яких з'явилися тренува нльним сетом для 

навчанн ня нейроннної мережі. 

 

 

Рисунок 3.9 - Загальн на схема дослідж нуваного сенсорн ного пристро ню 

 



85 
 

Агрегуючий пристрі нй (шлюз/маршрутизатор) забезпе нчує зв'язок між вузлами 

системи: зв'язок між СП та шлюзом здійсню нється за техноло нгією Bluetooнth, зв'язок 

між маршрут низатором і серверо нм - по бездрот новій мережі Wi-Fi. 

 

 

Рисунок 3.10 - Фотогранфія реалізо нваного СП 

 

Відповідно маршрут низатор/шлюз повинен підтрим нувати обидві технолонгії. 

Для макета була викорис нтана платфор нма Intel Edison [58]. На рис.3.11 наведен на 

фотогранфія реалізо нваного агрегую нчого пристро ню. 

 

 

Рисунок 3.11 - Фотогранфія реалізо нваного агрегую нчого пристро нї 

 

Центральний пристрі нй (сервер) обробля нє дані з усіх вузлів системи. Воно 

предстанвляє із себе програм нне забезпенчення на комп'ютері. 

Центральний пристрі нй отримує дані через бездрот нову мережу, і надає доступ 

до веб інтерфенйсу - імітацінї «хмарних обчисле ннь». 
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Сервер реалізо нваний на програм нній платфор нмі Node.js [77]. На рис. 3.12 

наведенна схема макета системи Інтерне нту речей, на якої проводи нлися експери нменти 

по класифі нкації даних від СП. 

Для набору датчикі нв викориснтані поширен ні напівпр новідникові датчики серії 

MQ виробни нцтва Winsen Electro нnics Technol нogy Co Ltd: MQ-3, MQ-5 і MQ-7. 

Датчик MQ-3 реагує на пари спирту, що дозволя нє детекту нвати такі загрози як, 

наприкл над, витік бензолу на підприє нмстві (бензол – вкрай небезпенчне летюча 

речовин на, сильний канцеро нген і при великих концент нраціях в повітрі 

вибухон небезпечний; широко викорис нтовується в промисл новості). Датчик MQ 

реагує на природнний газ (бутан, метан, пропан). Датчик MQ-7 реагує на моноокснид 

вуглецю (чадний газ) і водень, що дозволя нє виявлятни загорян ння на ранній стадії. 

 

Рисунок 3.12 - Схема макета системи Інтерне нту речей 

 

Дані з датчикінв збираютнься у вигляді аналого нвих даних - концент нрації речовин. 

Датчик з деяким проміжк ном часу фіксує значенн ня, передаюнчи його на 

аналого нво-цифровий перетво нрювач (АЦП). Сигнал з АЦП відправ нляється на 

сервер, який вирішує завданн ня класифі нкації. 

Вимірювання речовин ни відбуванється за допомог ною зміни вихідно нго напруги 

сенсора, яке вимірює нться як різниця між поточно нму значенн ням і нормаль нним 

рівнем. Далі сигнал, перетво нрений з допомог ною АЦП, подаєтьнся на цифровинй блок, 

який реєстру нє всі надійшлни значенн ня і формує їх в дослідж нуваний вектор. 

Входами нейроннної мережі будуть датчики запахів. 

Довжина вихіднинй послідо нвності дорівню нє кількос нті запахів, які повинна 

розпізн навати мережу, плюс один вектор, який ми отримає нмо, якщо запах не 

визначенний. 
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Функція активацнії - сигмоїд нальна. Її математ нична формула виражає нться в 

такий спосіб: 

 

У сигмоид нальной функції є ряд переваг, щодо інших функцій активац нії: 

- варіюємно кут нахилу функції завдяки змінюванному парамет нру α; 

- вихідне значенн ня лежить в діапазо нні [0,1]; 

- проста похідна: 

 

- диференнціюється на всій осі абсцис, що благотв норно впливає на навчанн ня; 

- посилює малі сигнали більше, ніж великі, що допомаг нає запобігнти насичен ння. 

Попередній етап - навчанн ня буде складатнися з пред'явлення на вході нейронн ної 

мережі стандар нтів запахів, які повинна розрізн няти мережу. Ці стандар нти під час 

навчанн ня предстанвляють дослідж нувані послідо нвності. 

Наступним етапом є тестува нння. Він дозволя нє визначи нти якість навчанн ня 

мережі. 

При розробц ні власної конфігу нрації мережі підбір кількос нті шарів і кількос нті 

нейронінв в них виконує нться експери нментальним шляхом. Задавши структу нру 

мережі, потрібн но підібранти величин ну синапсинчного зв'язку. Ця проблем на 

вирішує нться шляхом навчанн ня мережі. Якість навчанн ня буде залежат ни від якості 

підбору вагових коефіці нєнтів, а вони в свою чергу будуть залежат ни від парамет нрів 

навчанн ня, таких як кількіснть ітераці нй навчанн ня (епох), якість підбору тренува нльних 

сетів, час навчанн ня, рівня довіри мережі, швидкос нті навчанн ня. 

 

 

3.3.2 Підбір архітекнтури нейроннної мережі 

 

Для того щоб підібранти архітекнтуру нейроннної мережі було прийнят но провестни 

ряд експери нментів. А саме, навчити нейроннну мережу на різних гіперпа нраметрах. 
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За результ натами експери нментів, які детальн но описані нижче, була побудов нана 

нейроннна мережа з архітек нтурою, яка приведе нна рис. 3.13. Згідно з результ натами 

експери нментів, нейроннна мережа з такою архітек нтурою показал на найменшну 

середнь ноквадратичну помилку з інших можливи нх. 

 

 

Рисунок 3.13 - Архітекнтура нейронн ної мережі 

 

Мережа складає нться з 9 нейроні нв у вхідном ну шарі, одного прихова нного шару, 

що включає в себе 12 нейроні нв, 4 нейрона у вихідно нму шарі. В якості функції 

активацнії була обрана сигмоїд нальна, тому що мережа працює з числа в діапазо нні від 

0 до 1. Вхід нейрона є суматор всіх вхідних ваг, помноже нних на значенн ня, 

відповіндно пов'язаних з ними, нейроні нв поперед ннього шару. Після підсумо нвування 

беретьсня функція активацнії від ваги нейрона. Отриман не значенн ня відправ нляється на 

наступн ні нейрони. 

Приклад значень, що подають нся на входи нейронн ної мережі наведен но в таблиці 

3.2. 

Першим експери нментом було прийнят но рішення підібранти значенн ня швидкоснті 

і момент навчанн ня нейроннної мережі. Для цього були проведе нні експери нменти, в 

яких брали участь мережі з усіма комбіна нціями наступн них гіперпанраметров: 

- Кількіснть нейроні нв у вхідномну шарі: {3, 5, 7, 9}; 

- Кількіснть нейроні нв у вихідно нму шарі: {2,3,4}; 
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- Кількіснть прихованних шарів: 1; 

- Кількіснть нейроні нв у прихованному шарі: {4,6,8,10,12,14}; 

- Швидкоснті навчанн ня: {10-5, 10-4, 10-3, 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.5, 0.75}; 

- Моменти навчанн ня: {10-7, 10-6,10-5, 10-4, 10-3, 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.5, 0.75}; 

- Кількіснть епох: 100 000; 

- Нейрони зміщенн ня присутн ні. 

 

Таблиця 3.2 - Приклад входу нейронн ної мережі 

Назва запаху  Вхід нейроннної мережі   

Метан (CH4)  0,934567318  

Чадний газ (СО)  0,592465487  

Хлор (Cl2)  0,213243545  

Невідомий 0  

 

На рис. 3.14 наведен но графік тенденц нії зміни MSE від моменту навчанн ня. 

 

Рисунок 3.14 - Діаграмна залежно нсті середнь ного значенння 

середньноквадратичної помилки від моменту навчанн ня 

На графіку рис. 3.14 видно, що найменш не кінцеве MSE виходит нь, коли момент 

навчанн ня стає рівним 0.75, однак різниця між кінцеви нм і мінімал ньним MSE 

набагатно вище, ніж у моменту навчанн ня рівного 0.5. Це може свідчит ни того, що під 

час навчанн ня на моменті навчанн ня 0.75 функція потрапи нла в локальн ний мінімум, з 

якого вибрати нся так і не змогла. Найкращ ним результ натом тут буде значенн ня 0.5. 

Воно ж буде коефіці нєнтом значенн ня коригувнання ваг на поперед нній ітерацінї. 
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На рис. 3.15 наведен на діаграмна залежно нсті середнь ного значенн ня MSE від 

швидкос нті навчанн ня. 

На діаграмні рис. 3.15 видно, що при значенн ні швидкос нті навчанн ня рівному 10-

5, мережа має найбіль нше значенн ня MSE і найбіль ншу різницю між середні нм і 

кінцеви нм значенн ням MSE. Це може свідчит ни про те, що за задану кількіс нть епох 

мережа не встигла навчити нся. 

В діапазо нні швидкос нті навчанн ня від 0.5 до 0.75 видно, що нейронн на мережа 

дійшла до одного з локальн ного мінімумну, проте не змогла навчити нся, так як через 

високій швидкос нті не змогла підібранти відповіндні ваги. 

Результати експери нменту показал ни, що найкращ ним вибором для швидкос нті 

навчанн ня є значенн ня 0,001 - 0,05. 

По закінченнню першого експери нменту були обрані значенн ня швидкос нті і 

моменту навчанн ня для другого експери нменту. 

Швидкість навчанн ня = 0,001; 

Момент навчанн ня = 0,5. 

 

Рисунок 3.15 - Діаграмна залежно нсті MSE від швидкос нті навчанння 

 

Метою другого експери нменту було підібра нти такі гіперпа нраметри, як кількіс нть 

прихова нних шарів, кількіснть нейроні нв в прихованних і вхідних шарах. 

На рис. 3.16 наведенна діаграмна залежно нсті середнь ного значенн ня MSE від 

кількоснті прихованних шарів, з якої видно, що в середнь ному кінцева MSE виявила нся 

нижче, ніж у нейроні нв з великою кількіс нтю шарів, однак різниця між мінімал ньним 

і кінцеви нм досить велика, щоб сказати, що мережа близька до навчанн ня. А при 

порівняннні графікінв двох і трьох прихова нних шарів видно, що різниця приблиз нно 
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однаков на, що свідчит нь про те, що дана архітек нтура менше схильна до потрапл няння 

в локальн ні мінімумни. Кращим варіант ном в конкрет нному експери нменті буде мережа 

з трьома прихова нними шарами. 

 

Рисунок 3.16 - Діаграмна залежно нсті середньного значенн ня MSE від кількос нті 

прихованних шарів 

 

Діаграма, наведенна на рис. 3.17, показує залежно нсті середньного значенн ня MSE 

від розміру вхідногно шару з якої можна визначи нти, яке число нейроні нв у вхідномну 

шарі слід вибрати, щоб мережа змогла навчити нся краще. Результ нати говорят нь про 

те, що MSE не сильно залежит нь від кількоснті нейронінв у вхідном ну шарі, проте, чим 

їх більше, тим по більшій кількос нті ознакою мережу буде здатна розпізн нати об'єкт. 

 

 

Рисунок 3.17 - Діаграмна залежно нсті MSE від розміру вхідног но шару 

 

На рис. 3.18 наведен на діаграмна залежно нсті середнь ного значенн ня MSE від 

кількоснті нейронінв в першому прихованному шарі, з неї видно, що кінцеве значенн ня 

MSE на всіх експери нментах було приблиз нно рівним. В такому випадку слід 

звернут ни увагу на мінімал ньне значенн ня MSE. Слід визначи нти максиманльне 
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значенн ня з усіх мінімалньних значень MSE. Воно буде максиманльним в експери нменті 

з шістьма нейрона нми і з чотирнандцятьма нейронанми. Отже, за результ натами другого 

експери нменту, слід вибират ни між шістьма і чотирна ндцятьма. 

На рис.3.19 і 3.20 приведе нні діаграмни залежно нсті середньного значенн ня MSE від 

кількоснті нейронінв у другому сховано нму шарі і залежно нсті середньного значенння 

MSE від кількоснті нейроні нв в третьомну прихованному шарі відповіндно. 

На діаграм ні рис. 3.19 видно, що кінцеве MSE приблиз нно дорівнюнє у всіх 

експери нментах, крім експери нменту з одним прихова нним шаром. Як і у випадку з 

першим прихова нним шаром вибирає нмо за максиманльним значенн ням мінімалньного 

MSE. В даному експери нменті це 10 і 14 нейроні нв. 

 

Рисунок 3.18 - Діаграмна залежно нсті середньного значенн ня MSE від кількос нті 

нейронінв в першому прихова нному шарі 

 

 

Рисунок 3.19 - Діаграмна залежно нсті середньного значенн ня MSE від кількос нті 

нейронінв у другому сховано нму шарі 

 



93 
 

Рисунок 3.20 - Діаграмна залежно нсті середньного значенн ня MSE від кількос нті 

нейронінв в третьомну прихованному шарі 

 

На діаграмні рис. 3.20 кінцеві MSE приблиз нно рівні, а ось максима нльне значенн ня 

з мінімал ньних має мережу з чотирна ндцятьма нейрона нми у третю прихова нному шарі. 

 

3.4 Тестува нння дослідж нуваної  мережі 

 

Алгоритм навчанн ня пропону нється наступнний: 

1. Ваги зв'язків syswsfk нspe’nmcя випадко нвими значенн нями в заданомну 

заздаленгідь діапазонні. 

2. Вага та тренува нльні сети подають нся на вхід нейронн ної мережі. 

3. Нейронн на мережа працює протяго нм однієї ітераці нї в режимі прямого 

проходу. Виходитнь якась вихідна послідо нвність. 

4. Підрахо нвується дельта вихідно нго шару: 

 

де i -целевие значенн ня вихідно нго шару; 

a - реально отриман ні значенн ня вихіднонго шару; 

𝑓 .(𝑥) - похідна функції активац нії. 

5. Підрахо нвує дельта всіх прихова нних шарів: 

 

де wi - вихіднинй вага зв'язку; 

𝛿𝑖 - дельта шару, пов'язаного за допомог ною першого парамет нра. 

6. Аналог похіднонї функції сигмоїд на: 

 

7. Градієн нт: 
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де 𝛿𝑖 + 1 - дельта шару, для якого ваги зв'язку, для яких вважаєт нься градієн нт, є 

вхідним ни; 

ij - значенн ня шару для якого ваги зв'язку, для яких вважає градієн нт, є 

вихіднинми. 

8. Коригув нання ваги: 

 

 

де E - швидкіснть навчанн ня; 

fw - градієн нт ваги w; 

𝛼 - момент навчанн ня; 

∆𝑤𝑖−1- значенн ня, на яке змінивс ня вага на поперед нній ітераці нї. 

9. Оновлен ння ваги: 

 

10. Повторю нвати кроки з другого по дев'ятий, поки мережа не досягне певної 

величин ни помилки або поки не пройде всі ітераці нї циклу. 

Тестування нейронн ної мережі відбува нється на тестови нх сетах. Тестові сети 

предстанвляють собою спеціал ньно підготонвлені послідо нвності, відобранжають 

значенн ня на вході нейронн ної мережі при трохи зменшен ній концент нрації речовин ни. 

У таблиці 3.3 наведен ні значенн ня тренуванльних сетів, які викорис нтовувалися 

при навчанн ні нейронн ної мережі. 

З таблиці 3.3 можна зробити висново нк, що при подачі на вхід речовин ни з бази 

знань, але з концент нрацією меншою на 2-9%, то на мережу будуть подават нися 

вхідні значенн ня близькі за величин ною з тренуванльними сетами. Значенн ня 

середнь ноквадратичної помилки не буде перевищ нувати одного відсотк на. 

Таблиця 3.3 - Тестові вибірки нейронн ної мережі 

Речовина Концентрація Тестові сети  Тренувальні 

сети  

MSE,%  

Двоокис 

вуглецю н 

0,98  0,953576739  0,934567318  0,0176  
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Двоокис 

вуглецю н 

0,95  0,925571325  0,934567318  0,4249  

Двоокис 

вуглецю  

0,91  0,944998448  0,934567318  0,4718  

Акролеїн 0,98  0,613585345  0,592465487  0,3408  

Акролеїн 0,95  0,590015396  0,592465487  0,4966  

Акролеїн 0,91  0,601478379  0,592465487  0,2504  

Аміак 0,98  0,221434676  0,213243545  0,0161  

Аміак  0,95  0,204423444  0,213243545  0,4831  

Аміак 0,91  0,210278622  0,213243545  0,4845  

Невідмий 0,02  0,024312478  0,024312478  0,0094  

 

Програма для моделюв нання роботи нейронн ної мережі і підбору її архітек нтури 

реалізонвана на мові Java без викорис нтання спеціалньних бібліот нек. 

 



ВИСНОВКИ 

 

У світі і в нашій країні  спостерігається значне зростання попиту на послуги 

Інтернету речей - діяльностей з управління автоматизованими процесами 

споживача послуг Інтернету речей, які виконуються за допомогою забезпечення 

зв'язку між речами (фізичними або віртуальними) на основі існуючих і 

розвиваються інформаційних і комунікаційних технологій.  

У першому розділі , магістерської роботи, розглянуто розвиток та загальні 

положеня Інтернету речей, які стали частиною сучасних управлінських систем в 

усіх галузях економіки, сферах державного управління, оборони країни, безпеки 

держави та забезпечення правопорядку. Виконано огляд особливостей практики 

впровадження послуг Інтернету речей на вітчизняному та світовому 

телекомунікаційному ринку. Для більш детального розуміння організаційно-

управлінських особливостей розвитку ринку послуг Інтернету речей, проведено 

аналіз еталонної моделі Інтернету речей. Проведено аналіз архітектури Інтернету 

речей та технічні особливості елементів мережі. Метою дипломної роботи є 

дослідження та реалізація моделей і алгоритмів інформаційної взаємодії в мережах 

Інтернету речей, тому далі було розглянуто способи та види  взаємодії в Інтернеті 

речей. Специфіка інформаційної взаємодії визначається фундаментальними 

характеристиками IoT-технології, до числа яких відповідно до рекомендацій 

Міжнародного Союзу Електрозв'язку. Відсутність правил взаємодії призводить до 

можливостей втрати керованості мережами IоТ, порушенням сфер безпеки 

особистості, підприємств і.т.п. Тому у другому розділі було розглянуто питання 

дослідження  моделей і алгоритмів  інформаційної взаємодії в мережі  Інтернету 

речей. 

Показано, що проектування систем Інтернету речей пов'язаний з низкою 

завдань, що вимагають моделювання процесів інформаційної взаємодії, що 

дозволяє при прогнозованому трафіку будувати оптимальні режими 

функціонування подібних систем. 



Досліджено моделі доступу в «туманних обчисленнях» з дозволом колізій 

джерел даних, що реалізують відповідно режими: опитування, переривань і 

множинний доступ. Моделі інваріанти до кількості сенсорних пристроїв, формату 

пакета даних, середнього часу передачі даних в умовах виникнення колізій. 

Аналіз реалізації імітаційної моделі встановлення з'єднання показав, що 

ефективна організація інформаційної взаємодії в Інтернеті речей залежить, в тому 

числі від побудови альтернативних маршрутів і оптимального розміщення 

сенсорних пристроїв. Запропоновано для класифікації різнорідних і численних 

даних, що надходять від СП на обробку в «хмарі» застосувати технологію 

нейронних мереж.  В даний час нейронні мережі є важливим розширенням для 

організації взаємодії пристроїв в мережах Інтернет речей.  

У другому розділі запропонована модель бібліотеки класів для конструювання 

нейронних мереж. Бібліотека містить класи, що дозволяють виробляти створення, 

налаштування, навчання і тестування нейронних мереж. Модульна структура 

бібліотеки дозволяє розробнику вносити зміни з метою розширення 

функціональності, не побоюючись порушення роботи інших модулів. Значну увагу 

приділено опису розробки програмного забезпечення для конструювання 

нейронних мереж на основі даної бібліотеки, наводиться огляд існуючих 

програмних продуктів, що володіють схожою функціональністю. 

Для розробки нейронної мережі вибрано за допомогою експерименту 

архітектуру нейронної мережі і виконано дослідження  навчання мережі. 

У практичній частині дипломної роботи, наведені результати експериментів 

на моделях і алгоритмах, які розглянуто в роботі. Виконано аналіз моделювання 

доступу в туманних обчисленнях, який показав можливість вибору ефективного 

методу доступу при плануванні навантаженні як за кількістю підключення ПС, так 

і за часом отримання доступу. Для проведення експерименту по класифікації даних 

від СП був розроблений макет системи Інтернету речей. Виконано аналіз 

особливостей навчання нейронної мережу на різних параметрах. 

За результатами експериментів, була побудована нейронна мережа, яка 

програмно реалізована на мові Java без використання спеціальних бібліотек. 
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