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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи 89 ст., 34 іллюстрації, 15 таблиць. 

Об’єкт дослідження – ідентифікація об’єктів. 

Мета роботи – розробка рекомендацій щодо ідентифікації об’єктів ІОТ мережі 

на базі технології Blockchain. 

Предмет дослідження –  методи ідентифікації об’єктів ІОТ на основі Blockchain. 

У роботі проведено порівняльний аналіз безпроводових технологій, їх 

застосування для побудови ІОТ мережі з технологією Blockchain. Досліджені 

параметри IOT мережі, а саме децентралізація, низький рівень захищеності, 

розрізненість систем. Розглянуті IOT мережі як частина технології Blockchain яка 

займе найважливіше місце в мережах зв'язку вже в найближчій перспективі. 

Важливою особливістю IOT мереж є те, що в більшості випадків вони працюють 

від автономних джерел живлення, і питання про тривалість роботи такої мережі 

стоїть на першому місці. В роботі розроблено рекомендації щодо ідентифікації 

Інтернет речей на базі технології Blockchain. 

 

Галузь використання – інформаційні технології. 

IOT, INTERNET OF THINGS, BLOCKCHAIN, ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ, 

ЗАСТОСУВАННЯ, LTE, ІНФОРМАЦІЯ, БЛОКЧЕЙН, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, LORAWAN, ZIGBEE, NB-IOT, WI-FI, 4G, 5G. 
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1. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

 

1.1 Технологія бездротової передачі даних Wi-Fi 

Стандарт IEEE 802.11 є базовим стандартом для побудови бездротових 

локальних мереж (Wireless Local Network — WLAN). Стандарт IEEE 802.11 

постійно вдосконалювався, а тому зараз існує сімейство, до якого відносять 

специфікації IEEE 802.11 з буквеними індексами а, b, c, d, e, g, h, i, j, k, I, m, n, o, 

p, q, r, s, u, v, w. Однак тільки п’ять з них (a, b, g, i та n) є основними й 

користуються найбільшою популярністю у виробників устаткування, інші ж 

являють собою доповнення, удосконалення або виправлення прийнятих 

специфікацій. Інститут інженерів по електроніці й електротехніці (IEEE) тільки 

розробляє й приймає специфікації, на перераховані вище стандарти. До обов'язків 

інституту не входять роботи з тестування приладів різних виробників на 

сумісність. Для просування на ринку пристроїв для бездротових локальних мереж 

(WLAN) була створена група, що одержала назву Альянс Wi-Fi. Цей альянс 

здійснює керівництво роботами по сертифікації устаткування різних виробників і 

видачі дозволу на використання членами Альянсу Wi-Fi логотипа торговельної 

марки Wi-Fi. Наявність на устаткуванні логотипа Wi-Fi гарантує надійну роботу й 

сумісність устаткування при побудові бездротової локальної мережі (WLAN) 

навіть при використанні пристроїв різних виробників. На сьогоднішній день Wi-Fi 

сумісним є устаткування, побудоване по стандарту IEEE 802.11a, b і g (для 

забезпечення захищеного з'єднання також може використовуватися стандарт IEEE 

802.11i). Крім того, наявність на устаткуванні логотипа Wi-Fi означає, що робота 

устаткування здійснюється в діапазоні 2,4 Ггц або 5 Ггц. Отже, під Wi-Fi варто 

розуміти сумісність устаткування різних виробників, приз наченого для побудови 

бездротових локальних мереж, з урахуванням викладених вище обмежень. 
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1.1.1 Принцип роботи 

Зазвичай схема мережі Wi-Fi містить не менш однієї точки доступу та може 

легко масштабуватись. Також можливо підключення двох клієнтів в режимі 

точка-точка (Ad-hoc), коли точка доступу не використовується, а клієнти 

з'єднуються за участю мережевих адаптерів «напряму». Точка доступу передає 

свій ідентифікатор мережі (SSID) з допомогою спеціальних сигнальних пакетів на 

швидкості 0,1 Мбіт/с кожні 100 мс. Тому 0,1 Мбіт/с — найменша швидкість 

передачі даних для Wi-Fi. Знаючи SSID мережі, клієнт може з’ясувати, чи 

можливо підключення до даної точки доступу. При потраплянні в зону дії двох 

точок доступу з ідентичними SSID приймач може вибирати між ними на основі 

даних про рівень сигналу. Стандарт Wi-Fi дає клієнту повну свободу при виборі 

критеріїв для з'єднання . Однак стандарт не описує всі аспекти побудови 

безпровідних локальних мереж Wi-Fi. Тому кожен виробник устаткування 

вирішує цю задачу по-своєму, застосовуючи ті підходи, які він вважає за 

якнайкращі з тієї або іншої точки зору. Тому виникає необхідність класифікації 

способів побудови безпровідних локальних мереж. 

За способом об'єднання точок доступу в єдину систему можна виділити: 

• Автономні точки доступу (називаються також самостійні, децентралізовані, 

розумні); 

• Точки доступу, що працюють під управлінням контролера (називаються 

також «легковагі», централізовані); 

• Безконтролерні, але не автономні (керовані без контролера). 

За способом організації і управління радіоканалами можна виділити 

безпровідні локальні мережі: 

• Із статичними налаштуваннями радіоканалів; 

• З динамічними (адаптивними) налаштуваннями радіоканалів; 

• З «шаруватою» або багатошаровою структурою радіоканалів. 
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1.1.2 Характеристики 

Наявність Wi-Fi-зон (точок) дозволяє користувачу підключитися до точки 

доступу (наприклад, до офісної, домашньої або публічної мережі), а також 

підтримувати з'єднання декількох комп'ютерів між собою. Дальність передавання 

інформації залежить від потужності передавача (яка в окремих моделях 

обладнання регулюються програмно), наявності та характеристики перешкод, 

типу антени. Окрім 802.11b, ще є бездротовий стандарт 802.11a, який 

використовує частоту 5 ГГц та забезпечує максимальну швидкість 54 Мбіт/с, а 

також 802.11g, що працює на частоті 2,4 ГГц і також забезпечує 54 Мбіт/с. 

Стандарту 802.11n, забезпечує до 320 Мбіт/с. На сьогоднішній день даний 

стандарт широко застосовується. Ядром бездротової мережі Wi-Fi є так звана 

точка доступу (Access Point), яка підключається до якоїсь наземної мережевої 

інфраструктури (каналів Інтернет-провайдера) та забезпечує передачу 

радіосигналу. Зазвичай точка доступу складається із приймача, передавача, 

інтерфейсу для підключення до дротової мережі та програмного забезпечення для 

налаштування. Навколо точки доступу формується просторова область радіусом 

50-100 метрів (її називають хот-спотом або зоною Wi-Fi), у межах якої можна 

користуватися бездротовою мережею. Для того, щоб під'єднатися до точки 

доступу й відчути всі переваги бездротової мережі, власнику ноутбуку або 

мобільного пристрою з адаптером Wi-Fi необхідно просто потрапити в радіус її 

дії. Усі дії з визначення пристрою та налаштування мережі більшість операційних 

систем комп'ютерів і мобільних пристроїв виконують автоматично. Якщо 

користувач одночасно потрапляє у декілька зон Wi-Fi, то підключення 

здійснюється до точки доступу, що забезпечує найсильніший сигнал. 

IEEE 802.11n - новітня версія стандарту 802.11 для мереж Wi-Fi. Цей стандарт 

був затверджений 11 вересня 2009. Стандарт 802.11n підвищує швидкість 

передачі даних практично вчетверо в порівнянні із пристроями стандартів 802.11g 

(максимальна швидкість яких дорівнює 54Мбіт/с), за умови використання в 

режимі 802.11n з іншими пристроями802.11n. Теоретично 802.11n здатний 
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забезпечити швидкість передачі да них до 480 Мбіт/с. Пристрої 802.11n працюють 

у діапазонах 2,4 - 2,483 або 5,0 ГГц. Крім того, пристрої 802.11n можуть 

працювати в режимах: 

• наслідуваному (Legacy), у якому забезпечується підтримка пристроїв 

802.11b/g і 802.11a 

• змішаному (Mixed), у якому підтримуються пристрої 802.11b/g, 802.11a і 

802.11n 

• «чистому» режимі - 802.11n (саме в цьому режимі й можна скористатися 

перевагами підвищеної швидкості й збільшеною дальністю передачі даних, 

забезпечуваними стандартом 802.11n). 

Чорнову версію стандарту 802.11n підтримують багато сучасних мережних 

пристроїв. Підсумкова версія стандарту, що була прийнята 11 вересня 2009 року, 

забезпечує швидкість до 300 Мбіт/с, багатоканальний вхід/вихід, відомий, як 

MIMO і більше покриття. Пристрої стандарту 802.11n можуть працювати в 

одному із двох діапазонів - 2,4 або 5 ГГц. Це набагато підвищує гнучкість їхнього 

застосування. При виборі системи фахівцям варто мати на увазі, що практично 

всіклієнти 802.11n на основі CardBus і ExpressCard поки розраховані тільки на 

діапазон 2,4 ГГц, але деякі зразки вмонтованих адаптерів і плат типорозміру mini-

PCI здатні підтримувати обидва діапазони. 

1.1.3 Переваги Wi-Fi 

• Дозволяє розвернути мережу без прокладки кабеля, що може зменшити 

вартість розгортання і/або розширення мережі. Місця, де не можна 

прокласти кабель, наприклад, поза приміщеннями і в будівлях, що мають 

історичну цінність, можуть обслуговуватися безпровідними мережами. 

• Дозволяє мати доступ до мережі мобільним пристроям. 

• Wi-Fi-пристрої широко поширені на ринку. Гарантується сумісність 

устаткування завдяки обов'язковій сертифікації устаткування з логотипом 

Wi-Fi. 
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• Випромінювання від Wi-Fi-пристроїв у момент передачі даних на два 

порядки (у 100 разів) менше, ніж біля стільникового телефону. 

• Wi-Fi — це набір глобальних стандартів. На відміну від стільникових 

телефонів, Wi-Fi-устаткування може працювати в різних країнах по всьому 

світу. 

1.1.4 Недоліки Wi-Fi 

• Невелика ширина використовуваного спектра частот, відсутність 

можливостей роумінгу й авторизації не дозволяють Wi-Fi-пристроям 

потіснити на ринку мобільний зв'язок. Проте компанії ZyXEL, SocketIP і 

Symbol Technologies пропонують рішення з організації Wi-Fi-телефонії. 

• Частотний діапазон і експлуатаційні обмеження в різних країнах 

неоднакові. У багатьох європейських країнах дозволено два додаткові 

канали, які заборонені в США; у Японії є ще один канал у верхній частці 

діапазону, а інші країни, наприклад Іспанія, забороняють використання 

низькочастотних каналів. Більш того, деякі країни, наприклад Росія, 

Білорусь і Італія, вимагають реєстрації всіх мереж Wi-Fi приміщень, що 

працюють зовні, або вимагають реєстрації Wi-Fi-оператора. 

• Як було згадано вище, в Росії точки безпровідного доступу, а також 

адаптери Wi-Fi з ЕІВП, що перевищує 100 мВт (20 дБм), підлягають 

обов'язковій реєстрації. 

• Найпопулярніший стандарт шифрування WEP може бути відносно легко 

зламаний навіть при правильній конфігурації (через слабку стійкість 

алгоритму). Не зважаючи на те, що нові пристрої підтримують 

досконаліший протокол шифрування даних WPA і WPA2, багато старих 

точок доступу не підтримують його і вимагають заміни. Ухвалення 

стандарту IEEE 802.11i (WPA2) в червні 2004 року зробило доступною 

безпечнішу схему, яка доступна в новому устаткуванні. Обидві схеми 

вимагають стійкіший пароль, ніж ті, які зазвичай призначаються 
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користувачами. Багато організацій використовують додаткове шифрування 

(наприклад VPN) для захисту від вторгнення. 

1.2 Стільникові канали передачі даних 

Радіоканали стільникового зв'язку будуються по тих же принципах, що і 

стільникові телефонні мережі. Стільниковий зв'язок - це безпровідна 

телекомунікаційна система, що складається з мережі наземних базових 

приймально-передавальних станцій і стільникового комутатора (чи центру 

комутації мобільного зв'язку). Базові станції підключаються до центру комутації, 

який забезпечує зв'язок, як між базовими станціями, так і з іншими телефонними 

мережами і з глобальною мережею Інтернет. По виконуваних функціях центр 

комутації аналогічний звичайній АТС дротяного зв'язку. 

LMDS (Local Multipoint Distribution System) - це стандарт стільникових 

мереж безпровідної передачі інформації для фіксованих абонентів. Система 

будується за стільниковим принципом, одна базова станція дозволяє охопити 

район радіусом декілька кілометрів (до 10 км) і підключити декілька тисяч 

абонентів. Самі БС об'єднуються один з одним високошвидкісними наземними 

каналами зв'язку або радіоканалами. Швидкість передачі даних до 45 Мбіт/c. 

Радіоканали передачі даних WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) аналогічні Wi - Fi. WiMAX, на відміну від традиційних 

технологій радіодоступу, працює і на відбитому сигналі, поза прямою видимістю 

базової станції. Експерти вважають, що мобільні мережі WiMAX відкривають 

набагато цікавіші перспективи для користувачів, чим фіксований WiMAX, 

призначений для корпоративних замовників. Інформацію можна передавати на 

відстані до 50 км зі швидкістю до 70 Мбіт/с. 

Радіоканали передачі даних MMDS (Multichannel Multipoint Distribution 

System). Ці системи здатна обслуговувати територію в радіусі 50-60 км, при 

цьому пряма видимість передавача оператора є не обов'язковою. Середня 
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гарантована швидкість передачі даних складає 500 Кбіт/с - 1 Мбіт/с, але можна 

забезпечити до 56 Мбіт/с на один канал. 

Радіоканали передачі даних для локальних мереж. Стандартом 

безпровідного зв'язку для локальних мереж є технологія Wi - Fi. Wi - Fi 

забезпечує підключення в двох режимах: точка-точка (для підключення двох ПК) 

і інфраструктурне з'єднання (для підключення декілька ПК до однієї точки 

доступу). Швидкість обміну даними до 11 Mбіт/с при підключенні точка-точка і 

до 54 Мбіт/с при інфраструктурному з'єднанні. 

1.2.1 Безпровідні (радіоканали наземного і супутникового зв'язку) канали передачі 

даних 

Радіоканали наземного (радіорелейного і стільникового) і супутникового 

зв'язку утворюються за допомогою передавача і приймача радіохвиль і 

відносяться до технології безпровідної передачі даних. 

1.3 Мережа Інтернет речей 

Термін «інтернет речей» (Internet of things, IoT) був запропонований в 1999 

році Кевіном Ештоном, який припустив, що можливо зв'язати кілька фізичних 

об'єктів ( «речей») на виробництві для обміну інформацією і взаємодії між собою і 

з зовнішнім оточенням. У 2010 році в результаті стрімкого поширення смартфонів 

і планшетних комп'ютерів поняття інтернет речей стало розуміти непросто 

автоматизацію процесів на локальному виробництві, але і більш глобальне 

поняття, коли не тільки комп'ютер або смартфон, а й інші прилади, починаючи з 

кавомашини в офісі і закінчуючи холодильником вдома, підключені до інтернету. 

У звичайних споживачів таких технологій життя стає комфортніше. У народному 

господарстві це спосіб економії ресурсів і оптимізації виробництва. Інтернет 

речей дозволяє створювати динамічні мережі, що складаються з мільярдів 

елементів, взаємодіючих між собою (рис. 1.11). Таким чином забезпечується 

зв'язок між накопиченим обсягом даних і реальними об'єктами, для яких додатки, 

сервіси, самі пристрої - це джерела даних. 
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Рисунок 1.1 Екосистема споживчих пристроїв інтернету речей 

На даний момент структура інтернет речей складається з слабко пов'язаних між 

собою розрізнених мереж, кожна з яких була розгорнута для вирішення своїх 

специфічних завдань. Але в міру розвитку інтернету ці та багато інших мереж 

будуть підключатися один до одного і використовувати все більш широкі засоби 

безпеки, аналітики та управління (рис. 1.12). В результаті інтернет речей 

дозволить придбати ще більше можливостей для відкриття людству нових, 

великих перспектив, а також дасть можливість підвищити потенціал виробництва 

і скоротити витрати. 
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Рисунок 1.2 Інтернет речей як «Мережа мереж» 

Основні фактори, які сприяли появі поняття інтернет речей і його розвитку 

в теоретичному і практичному плані: 

• збільшення пропускної здатності інтернету (дозволяє обмінюватися 

необмеженою кількістю необхідних даних різних форматів); 

• доступність інтернету по диференційованим каналам зв'язку і в різних 

режимах (забезпечує доступ користувачів і пристроїв до мережі з безлічі 
місць із заданою якістю обслуговування); 

• зростання кількості пристроїв, що мають доступ в інтернет (формує активно 

взаємодіючу середу користувачів і пристроїв і сприяє виникненню 

відповідних потреб); 

• різноманітність пристроїв, що мають доступ в інтернет (обслуговує 

розвиток технологій і протоколів комунікацій користувачів і пристроїв, а 

також реалізації широкого спектру завдань за допомогою мережі); 

• формування потреб пов'язаних з взаємодією пристроїв в рамках глобальної 
інформаційної мережі (загострює інтерес до проблематики інтенсивного 

спілкування користувачів та пристроїв у інтернеті безлічі комерційних і 
громадських структур); 

• розширення ділових проектів і зв'язків в рамках інтернету (формує 

інфраструктуру, економічні та фінансові моделі, що підтримують розвиток 

мережі); 

• різноманітність інноваційних ідей, проектів і бізнесів в рамках мережевого 

спілкування користувачів та пристроїв (активно розвиває в теорії і на 

практиці форми і формати мережевих комунікацій); 

• розуміння очевидних переваг мережевої взаємодії (залучає ресурси, 

інформацію, підприємців і інвестиції); 
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• розвиток інфраструктури інтернету речей, в тому числі: мережеве 

зберігання даних, сертифікати ідентифікації та безпеки, захищений 

ланцюжок даних, стандарти і регламенти взаємодії (робить розвиток мережі 
стабільним і незворотним). 

1.3.1 Міжмашинна взаємодія і інтернет речей 

Одним з перших втілень інтернету речей можна вважати міжмашинну 

взаємодію (Machine-to-Machine, M2M). M2M - загальна назва технологій, що 

дозволяють машинам обмінюватися інформацією один з одним. Наприклад, 

банкомати або платіжні термінали мають можливість автоматично передавати 

інформацію по GSM-мережі про те, що у них закінчилася готівка або, навпаки, що 

готівки занадто багато і необхідно прибуття інкасаторів. Сьогодні M2M-рішення 

застосовуються в логістиці, споживчій електроніці, безпеці, медицині, 

промисловій торгівлі, енергетиці, ЖКХ і в багатьох інших галузях. Одним з 

підкласів M2M є міжмашинна взаємодії з використанням мобільних рішень, для 

нього також може використовуватися абревіатура M2M (англ. Mobile-to-Mobile). 

На даним момент Mobile-to-Mobile становить значну частину області 

межмашинної взаємодії. 

Глобальними лідерами в області M2M є американські (AT & T, Verizone, Sprint 

і інші) і європейські (Telenor Connexion, Telstra, Vodafone та інші) оператори. 

Технологія M2M також отримала розвиток в напрямку дистанційного 

моніторингу та управління процесами за допомогою різних датчиків, сенсорів і 

міток. Найвідоміший приклад міток - Radio frequency identification (RFID). 

Подібні радіочастотні мітки і датчики надають можливість детально відстежувати 

процес виробництва продукції, а також зберігання готових товарів на складі. 

Більш того, вони дозволяють оптимізувати логістичні та виробничі ланцюжки, 

мінімізувати витрати на транспорт, зберігання і знизити значення людського 

фактора на всіх етапах виробництва і продажу товарів. «Розумні продукти», 

забезпечені RFID-мітками або датчиками, що володіють власним унікальним 

ідентифікатором, можуть бути в будь-який момент відслідковані, знають свою 

історію, поточний стан і можуть вчасно повідомити про неполадки в роботі. 
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Сегмент M2M багато в чому є основою концепцією інтернету речей, яка на його 

початковому етапі розвитку була фактично синонімом M2M. З розвитком 

інтернет-технологій концепція інтернету речей стала припускати більш широке 

поняття, ніж технології M2M: на даний момент міжмашинна взаємодія має на 

увазі взаємодію між машинами, які використовуються в основному на 

виробництвах, інтернет речей в першу чергу має на увазі взаємодію між машиною 

і людиною. Невід'ємною частиною інтернет речей є інформаційні технології. 

Датчики, процесори і програмне забезпечення входять до складу будь-якого 

продукту в усіх галузях і доповнюються аналітичними засобами. Таке поєднання 

дозволяє виділяти унікальну інформацію, наприклад, про приховані потреби 

клієнтів і, відповідно, змінювати шляхи взаємодії із ними. Різного роду інновації, 

що виникають на основі інтернет речей, можуть проявлятися на всіх етапах 

бізнес-процесу. Залежно від етапу або процесу, в якому планується їх впровадити, 

можливі різні ефекти: в деяких випадках зменшаться витрати і оптимізуються 

складські запаси, а в інших вдасться залучити додаткових покупців або збільшити 

середній чек. Для успішної реалізації рішень на базі мережі Інтернет потрібно 

отримати технічну платформу, на якій можна буде вибудовувати різні рішення 

для раціонального і ефективного досягнення комерційних переваг. Для створення 

різного рівня складності архітектури проектів передбачені як платформи вільного 

доступу, так і комерційні платформи. Досвідчений користувач при бажанні може 

сам вибудувати відповідні рішення або звернутися до фахівців даної області. В 

даному напрямку працюють кілька великих корпорацій (з кожним роком їх число 

зростає) з виробництва електронних пристроїв, програмного забезпечення, 

інформаційних систем і так далі. Наприклад, компанія Intel Corporation, яка 

розробила Intel® IoT Platform - платформу для інтернет речей в області 

автомобільної промисловості, енергетики, охорони здоров'я, промислових систем, 

роздрібної торгівлі, розумних будівель і будинків, компанія SAP SE, яка 

розробила платформу SAP HANA Cloud Platform for the Internet of Things для 

транспортної галузі, енергетики, будівництва, медичних систем, роздрібної 

торгівлі, телекомунікацій, обслуговування нафтопромислів, металургії, 



23 

 

управління автопарком, управління активами. З 2015 року цим питанням серйозно 

зайнялися Google Inc, Samsung Group, Microsoft і деякі інші. Рішення даних 

компаній для інтернету речей дають все необхідне для збору інформації на основі 

даних, отриманих від підключених до мережі людей, пристроїв та інших об'єктів. 

Це дає можливість інтегрувати всю інформацію про компанію-клієнта в хмару за 

допомогою інтернет-пристроїв нового покоління і трансформувати бізнес-

процеси на новому рівні, розвиваючи можливості самої компанії і її клієнтів. 

Обчислення в пам'яті дозволяють клієнтам швидко розробляти, впроваджувати та 

управляти додатками для інтернету речей і міжмашинної взаємодії. На малюнку 3 

представлені релевантні для IoT сервіси, які зараз доступні для використання в 

реальному бізнесі. При цьому напрямок може бути як зліва направо 

(повідомлення передаються, приходячи в підсумку в який-небудь інструмент 

виведення), так і справа наліво (коли користувач, використовуючи кнопку на веб-

сайті, ініціює виконання команди на кінцевому пристрої - наприклад, датчику або 

спринклеру). Оскільки одного «рецепта» для проекту інтернету речей не існує, 

архітектура кожного проекту розглядається окремо - можна використовувати як 

кілька сервісів, так і якийсь один, наприклад, для зберігання повідомлень. 

Розглянемо деякі представлені на малюнку сервіси докладніше: 

• Event Hub (концентратор подій) - збір великих обсягів даних від різних 

сенсорів. 

• Stream Analytics (потоковая аналітика), що дозволяє визначати запити на 

«живих» потоках даних, що надходять з Event Hubs, за рахунок чого можна 

швидко реалізувати їх попередню обробку і організувати реакцію на події. 
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Рисунок 1.3 Сервіси Інтернет речей 

• Azure ML - технологія машинного навчання, що дозволяє навчити деяку 

модель на наявних даних. 

• Azure HD Insight - кластерна технологія обробки великих обсягів даних, 

отримання різних зрізів даних і агрегованих значень за допомогою 

алгоритмів типу MapReduce. 

• Хмарна платформа Microsoft Azure - технології зберігання великих обсягів 

даних різних форматів (реляційні СУБД Azure SQL, Azure Storage, СУБД 

NoSQL). 

1.4 Архітектура ІОТ 

На малюнку (1.14) нижче представлена рівнева архітектура IoT рішень. 

Топологія IoT відрізняється від звичайної рівневої моделі, такої як OSI. Це не 

лінійний і більш складний граф потоків. Деякі компоненти є необов'язковими і 

можуть бути відсутніми в конкретному класі рішень. Можуть бути присутні два 

типи логіки - M2M (від машини до машини) і M2P (від машини до людини), а 

також більш приватні випадки такі як С2С (від автомобіля до автомобіля, як 

правило в одній соті мобільного зв'язку LTE). 

IoT рішення має два фізичних розташування - перший це кінцеві 

(периферійні) пристрої, а друге - в центрі обробки даних Backend на серверах або 

в хмарі. У той же час, це не класична архітектура клієнт-серверного додатку, як 

ми будемо бачити далі 
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Рисунок 1.4 Рівнева архітектура IoT рішень 

Нижче ми розберемо кожен рівень окремо і порівняємо його особливості з 

фактичними класами рішень IoT. 

1.4.1 Physical Layer — Фізичний рівень 

Цей рівень являє два типи операцій - збір інформації (Датчики) і здійснення 

механічної роботи (виконавчі механізми). 

Датчики можна розділити на наступні категорії: 

• Сенсори: 

• Світлові: Фото діоди / транзистори / резистори, PIR детектори; 

• Звукові: Мікрофони, ультразвукові сенсори; 

• Вимикачі, зокрема кінцеві вимикачі, що реєструють крайні точки 

механічного руху; 

• Вимірювачі кута повороту або швидкості обертання; 

• Електромагнітні сенсори вимірюють зміну фізичних характеристик, таких 

як електрична ємність, індуктивність, опір; 

• Складні або складові сенсори. До них відносяться спеціалізовані датчики, 

наприклад газу, спектру та ін., а також окремий вид пристроїв збору 

інформації отримує все більше застосування - Відео камери. 

У рішеннях IoT фізичні елементи мають певні загальні вимоги: 
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• Як можна більш низьку ціну через велику кількість в рішенні IoT; 

• Живлення від батарейки, що в свою чергу вимагає низького 

енергоспоживання. Сьогоднішній запит ринку - робота периферійних 

пристроїв без обслуговування від 1 до 10 років; 

• Часто розташування в важкодоступних і віддалених місцях з мінімальними 

витратами на установку і обслуговування; 

• У разі використання відеокамер, первинна обробка зображення з 
прийняттям рішення на основі штучного інтелекту. 

Виконавчі механізми IoT рішень відкривають замки вхідних дверей, 

пускають у хід двигуни, сельсини, включають / вимикають світло, опалення, воду, 

газ та ін. Сильних змін до реалізації виконавчих механізмів не відбулося. 

1.1 Таблиця фізичного рівня в різних класах IoT рішень 

 Physical Layer types Requirements 

Розумне місто 

Датчики світла, звуку. 

Відеокамери. Датчики 

пішохода і автомобіля. 

Пристрої управління 

світлом.Гучномовці. 

Низька ціна 

Розумний будинок 

Датчики руху, освітлення, 

температури, пожежі, 
газу, витоку води, 

відкриття вікон і дверей. 

Відеокамери. Мікрофони. 

Пристрої відкриття 

дверей, управління 

світлом, клімат контроль. 

Низкький рівень 

енергоспоживання 

датчиків. 

Погода / Катаклізми 

П’єзосенсори, датчики 

вологості, швидкості 
вітру, температури. Як 

правило, немає 

виконавчих пристроїв. 

Дуже низьке споживання 

енергії. вуличне 

виконання 

Экономія ресурсів 

Датчики освітленості, 
температури, води. 

Сигналізація витоків 

води, газу, наявність 

диму. Пристрої 
регулювання води, 

температури і світла. 

Низкьке 

енергоспоживання 

Транспортна GPS трекери, Немає спеціальних вимог 
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оптимизація Відеокамери, баркод 

рідери. 

Заводи 

Датчики присутності, 
механічні обмежувачі. 

Відеокамери. 

Роботизовані елементи. 

Заводське виконання із 
захистом від пилу, 

вібрації 

Складні механізми 

Відеокамери, 

спеціалізовані датчики. 

Виконавчі механізми. 
Висока надійність 

 

Ми можемо підсумувати дві проблеми для вимог фізичного рівня: 

• Низький рівень споживання енергії. Потрібен високий рівень інтеграції з 
верхніми шарами. 

• Застосування відеокамер. Це також вимагає високого ступеня інтеграції з 
верхніми рівнями і вбудованими функціями AI / ML, реалізованими в 

периферійному пристрої. 

1.4.2 Edge Layer - рівень периферійного обчислення 

Цей рівень зазвичай підключається до одного датчика або виконавчого 

механізму. Він забезпечує мінімальну функціональність для перетворення 

аналогової інформації в цифрову і / або навпаки. Для підключення датчиків 

існують ті ж вимоги за ціною і споживаної потужності. Багато виробників, що 

випускають ці типи пристроїв, не мають єдиного стандарту для моделі даних, 

конфігурації і експлуатації, що створює окремі проблеми інтеграції. 

Для зниження енергоспоживання периферійні пристрої зазвичай мають чотири 

режими роботи: 

• Режим сну; 

• Режим вимірювання та збору інформації з датчиків; 

• Режим зв'язку, передачі і отримання інформаці; 

• Режим установки і підключення. 
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Рисунок 1.5 блок-схема периферійного пристрою 

Периферійний пристрій зазвичай об'єднує три рівні: фізичний, периферійного 

обчислення і комунікаційний. Основна функціональність рівня периферійного 

обчислення - локальна ETL (Extract, Transformation and Load) - отримання, 

перетворення і збереження інформації з датчиків. Цей рівень є відповідальним не 

тільки за збір інформації з датчика, але також і за приведення її до стандартного 

вигляду, фільтрацію перешкод, попередній аналіз і локальне збереження. 

1.2 Таблиця рівня периферійного обчислення в різних класах IoT рішень 

 Edge Layer types Requirements 

Розумне місто 

SoC модулі, такі як 

Raspberry Pi. Вбудовані 
системи машинного 

інтелекту. 

Низька ціна 

Розумний будинок 

SoC або Arduino модулі. Низкький рівень 

енергоспоживання 

датчиків. 

Погода / Катаклізми 

Arduino і SoC модулі, 
Модулі з програмованою 

логікою PLC. 

Дуже низьке споживання 

енергії. Вуличне 

виконання 

Экономія ресурсів 
SoC або Arduino модулі. Низкьке 

енергоспоживання 

Транспортна 

оптимизація 

Tablet PC, Промислові 
комп’ютери. 

Немає спеціальних вимог 

Заводи 
Arduino, PoC, Промислові 
комп'ютери. Вбудовані 

Заводський тип 

виконання 
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системи машинного 

інтелекту. 

Складні механізми 

Спеціалізовані 
контролери. Вбудовані 
системи машинного 

інтелекту. 

Висока надійність. 

Присутність функціоналу 

гіпервізора. 

 

Отже, основне вимоги рівня периферійного обчислення: 

Низький рівень споживання енергії. Це може бути досягнуто за допомогою 

апаратного забезпечення з низьким енергоспоживанням і алгоритмів Sleep / 

WakeUp. Часто наявність локального елемента штучного інтелекту. 

1.4.3 Local Network Layer - рівень периферійної комунікації 

Передача даних є найбільш енергоємною частиною периферійного пристрою, 

тому що більшість периферійних пристроїв не підключені до електромережі й 

провідним засобам зв'язку. Крім того, периферійні пристрої можуть бути 

розташовані досить далеко від Шлюзу (в межах декількох кілометрів). З іншого 

боку, кількість переданої інформації зазвичай досить мало. Наступні протоколи 

використовуються на рівні периферійної комунікації: 

• ZigBee/ Zwave 

• BLE 

• LoRa 

• Proprietary low band 

Для збільшення відстані і надійності зв'язку Ad Hoc і Mesh широко 

використовуються сьогодні на цьому рівні. 

Для цілей конфігурації також може використовуватися протокол NFC. У 

процесі першої установки і / або технічного обслуговування сервісний інженер з 

мобільним додатком може підключатися до периферійних пристроїв через рівень 

периферійної комунікації. Іноді Q-код, надрукований на периферійному пристрої, 

також використовується для аутентифікації. 

1.3 Таблиця рівня периферійної комунікації в різних класах IoT рішень 
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 Local Network Layer types Requirements 

Розумне місто PLC, WiFi, BLE, LoRa. Підтримка Ad Hoc, Mesh 

Розумний будинок 

BLE, WiFi, ZigBee, LoRa, 

Ethernet. 

Низький рівень 

енергоспоживання. 

Технології Mesh. 

Погода / Катаклізми 

Lora або схожі радіо 

протоколи. LTE. 

Дуже низький рівень 

енергоспоживання. 

Невелика швидкість 

передачі даних. Великі 
відстані для передачі (до 

10км). 

Экономія ресурсів 

BLE, ZigBee, LoRa Низький рівень 

енергоспоживання. 

Можливо технології Mesh 

і Ad Hoc. 

Транспортна 

оптимизація 

LTE Немає спеціальних вимог 

Заводи 
PLC, BLE, WiFi, ZigBee, 

LoRa, Ethernet. 

Можливо технології Mesh 

і Ad Hoc. 

Складні механізми CAN.  

 

1.4.4 Gateway Layer - рівень шлюзу 

У IoT-рішенні існує кілька причин наявності рівня шлюзу: 

• Якщо Backend буде отримувати необроблену інформацію, це збільшить 

його потужність і витрати будуть дуже великі; 

• Робота Backend не може гарантувати реакцію в реальному часі для великої 
кількості периферійних пристроїв; 

• Через обмеження безпеки деяка інформація не може бути відправлена в 

Backend і не може постійно контролюватися людиною. До такої інформації 
відносяться дані камер вуличного спостереження, медична інформація, 

тощо. 

Шлюз повинен забезпечувати такий основний функціонал: 

• Здійснювати другий рівень ETL від своїх периферійних пристроїв; 

• Фіксувати критичну ситуацію і видавати локальну реакцію, навіть без 
зв'язку з BackEnd. Це можна порівняти з сигналами серцебиття людини або 

диханні легенів без участі головного мозку; 
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• Комунікувати з BackЕnd. Відправляє на сервер оброблену інформацію з 
периферійних пристроїв і отримує дані конфігурації для периферійних 

пристроїв; 

• Зберігати інформацію про статус периферійних пристроїв, і зібрані ними 

дані. 

У деяких випадках функціональність AI / ML (штучний інтелект / машинне 

навчання) має бути присутня на рівні шлюзу. Шлюзовий пристрій в основному 

живиться від електромережі або має велику вбудовану батарею, але в деяких 

рішеннях також потрібно низьке енергоспоживання. У такій ситуації виникає 

додаткова проблема - протокол синхронізації для зв'язку з периферійним 

пристроєм. Один з них (шлюз або периферійний пристрій) повинен передавати 

повідомлення «Готовий до спілкування» частіше, ніж інший пристрій готовий 

вийти на зв'язок. Вибір буде залежати від загального енергоспоживання кожного 

пристрою і необхідного часу без обслуговування. 

Сьогодні у нас зростає кількість додатків з джерелом інформації у вигляді 

відеокамери. У цих конкретних рішеннях пристрій Gateway і Edge можуть бути 

інтегровані разом. Функціональність AI / ML в таких додатках стає вельми 

затребуваною. З новими прискорювачами машинного інтелекту для вбудованих 

систем таке рішення стало реальністю. 

Окремо треба сказати про шлюзи для рішень розумного будинку. Шлюз в 

такому класі рішень часто об'єднують з пристроями STB - телевізійних адаптерів 

або з блоком управління домашньої безпекою. Для першої інтеграції вже існує 

відкрита платформа RDK-V. У найближчому майбутньому слід очікувати 

подальшу інтеграцію всіх трьох компонент - шлюз + STB + безпеку в один 

пристрій. У ньому також ймовірно будуть присутні сервіси NAS (локального 

зберігання файлів) і AI / ML для машинного відео / аудіо розпізнавання. Пристрої 

аудіо розпізнавання, такі як Alexa, базуються на Cloud інфраструктурі, але 

імовірно первинне розпізнавання буде переноситися на периферійний рівень. 
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1.4 Таблиця рівня шлюзу в різних класах IoT рішень 

 Gateway Layer types Requirements 

Розумне місто 

Спеціалізовані 
комп'ютери з 
компонентами 

машинного інтелекту. 

Повинен мати логіку для 

роботи без підтримки з 
боку Backend. 

Розумний будинок 

Mini PC з елементами 

машинного інтелекту. 

Через вимоги безпеки 

повинні бути присутніми 

антивандальні 
компоненти. 

Погода / Катаклізми 
Рідко затребуваний в цих 

завданнях. 

 

Экономія ресурсів 
SoC або Tiny комп'ютери Низький рівень 

енергоспоживання.  

Транспортна 

оптимизація 

Не застосовується в 

цьому класі задач 

Немає спеціальних вимог 

Заводи 

Комп'ютери заводського 

виконання з елементами 

машинного інтелекту. 

Повинен мати логіку для 

роботи без підтримки з 
боку Backend. 

Складні механізми 
Не застосовується в 

цьому класі задач 

 

 

1.4.5 Wide Network Layer - рівень зовнішнього зв'язку 

Цей шар розділяє периферійну і BackEnd частини загального рішення. 

Шлюз в основному підключений до BackEnd з використанням мобільного 

бездротового зв'язку, такий як 4G / 5G, але іноді використовується бездротовий 

доступ до Інтернету. Логічний рівень зовнішньої зв'язку має стандартизований 

протокол для рішень IoT, який називається LvM2M. Протокол LvM2M був 

розроблений для доступу до кожного периферійного пристрою, але оскільки 

багато постачальників периферійних пристроїв не підтримують інтерфейси 

LvM2M, шлюзовий пристрій може вирішити цю проблему і створити обгортку 

для зв'язку з периферійними пристроями. 

Рівень зовнішнього зв'язку містить також комунікаційні сервіси і моделі ISO 

всередині себе. Він включає служби балансування щоб визначити своє 
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місцезнаходження, засновані на DNS сервісі, транспортний протокол COAP, 

шифрування DTLS і багато інших компонентів. 

Протокол LvM2M використовує протокол шифрування DTLS. Протокол 

DTLS - це протокол з ключами безпеки і сесією встановлення з'єднання - 

handshake. Він працює за схемою точка-точка. Для розшифровки пакетів DTLS ми 

повинні використовувати той же екземпляр Back End, який був у нас під час сесії 

з'єднання. Це створює проблему для балансувальника навантаження (Load 

Balancer), який є здебільшого рівнем безпеки на нашій схемі. Балансувальник 

навантаження, в свою чергу, необхідний для автоматичного масштабування при 

високому завантаженні системи. Щоб уникнути такого обмеження, служба DNS 

використовується в якості балансувальника навантаження. Кожні N DNS-запит 

отримує новий IP-адрес примірника рівня безпеки. 

1.5 Таблиця рівня зовнішнього зв'язку в різних класах IoT рішень 

 Wide Network Layer types Requirements 

Розумне місто 

PLC, Ethernet, LTE, 

LvM2M, FOTA/SOTA. 

Зв'язок LTE може 

використовувати 

комунікацію в межах 

однієї соти без доступу до 

Backend. 

Розумний будинок 

Ethernet, LTE. Часто інтегровано з 
Інтернет провайдерами і 

відео 

контенту.компоненти. 

Погода / Катаклізми 

LTE, Radio, LvM2M. Низька швидкість 

передачі велика дальність 

передачі. 

Экономія ресурсів 

PLC, Ethernet, LTE, 

LvM2M, FOTA/SOTA. 

Найчастіше мобільний 

зв'язок для скорочення 

витрат на установку. Але 

може використовувати 

існуючу низькоточну і 
енергетичну 

інфраструктуру. 

Транспортна 

оптимизація 

LTE. Тільки мобільний зв'язок. 

Заводи Ethernet, LTE, LvM2M, В основному Ethernet. 
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FOTA/SOTA. 

Складні механізми LTE, FOTA/SOTA. Тільки мобільний зв’язок 

1.4.6 Security Layer - рівень безпеки 

Цей рівень забезпечує функції AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting - аутентифікація, авторизація та облік) і шифрування / дешифрування 

разом з іншими послугами, пов'язаними з Інтернетом. Всі Cloud мають свої власні 

реалізації безпеки, але функціонально вони всі побудовані на принципі ролей і 

дозволів. Як було відзначено в параграфі вище, цей рівень виконує також функції 

термінатора шифрованого з'єднання DTLS. 

Підключення кінцевого користувача до Backend також має компонент рівня 

безпеки. 

1.6 Таблиця рівня безпеки в різних класах IoT рішень 

 

 

Security Layer types 
Requirements 

Розумне місто 

В основному реалізовано 

в Cloud. AWS має більше 

50% використання. В 

AWS використовуються 2 

базових сервісу: R53 and 

IAM. Так само EC2 для 

термінації DTLS. 

Потрібно багато різних 

ролей, вертикальних по 

департаментам (поліція, 

адміністрація, 

обслуговування, місце 

проживання) та 

горизонтальних 

(положення в організації) 

Розумний будинок 

Багато вендорів мають 

свої Cloud. 

Потрібні механізми 

Cloud-to-Cloud безпеки. 

SSO авторизація. 

Погода / Катаклізми 

Azure Cloud може бути 

затребуваний, через 
хороших засоби 

аналітики 

Дуже велика кількість 

підключень 

Экономія ресурсів 

Часто використовуються 

фізичні сервера і легаси 

ACL безпеку, але може 

бути і Cloud рішення. 

Додаткова вимога до 

безпеки - регіональне 

зберігання даних в межах 

країни. 

Транспортна 

оптимизація 

В основному AWS IAM 

сервіси 

Немає спеціальних вимог. 
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Заводи 

Часто використовуються 

фізичні сервера і легаси 

ACL безпеку, але може 

бути і Cloud рішення. 

Інтеграція з внутрішніми 

службами доступу, 

такими як ERP. SSO 

затребуване 

Складні механізми 
В основному AWS IAM 

сервіси 

Немає спеціальних вимог 

 

1.4.7 Middleware Layer - рівень всередині серверної зв'язку 

Цей шар забезпечує внутрішню Cloud функціональність балансування 

навантаження, черги повідомлень і передачі потокової інформації. Компоненти 

цього шару повинні бути дубльовані і автоматично масштабуватися. Рівень 

реалізується в основному на основі мікросервісів або PaaS від Cloud провайдерів. 

Така вимога випливає з парадигми стрибків і провалів обсягу даних. Автоматичне 

масштабування знижує вартість Backend реалізації. Фактична реалізація сервісу 

може бути різною, але загальний принцип залишається одним - забезпечити 

асинхронну передачу повідомлень з буферизацією і перерозподілом 

навантаження. Таким чином різні компоненти Backend можуть виконувати свою 

роботу незалежно і горизонтально масштабуватися в залежності від 

навантаження. 

 

Рисунок 1.6 Схематична блок діаграма патернів внутрішньосереверного зв'язку 

На рисунку (1.16) представлена схематична блок діаграма патернів 

внутрішньосереверного зв'язку. Load Balancer призначений для розподілу 

навантаження між різними сервісами. Queue - черги забезпечують проміжну 
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буферизацію для реалізації асинхронної роботи послідовних сервісів. Subscribers - 

одержувачі, підписуються на відповідні їхньою логікою черзі щоб отримувати 

послідовно повідомлення після обробки попередніх повідомлень. 

1.7 таблиця рівня всередині серверної зв'язку в різних класах IoT рішень 

 Middleware Layer types Requirements 

Розумне місто У цьому класі не так багато 

даних з піковим 

навантаженням. Тут 

важливіше потокове відео і 
корельований пошук 

ситуаційних даних. 

Ніяких особливих запитів. 

Звичайний балансувальник 

навантаження з механізмом 

черг. Однак потрібна реалізація 

потокового відео з 
використанням медіа серверів. 

Розумний 

будинок 

Пік відеопотоків від камери 

розумного дзвінка під час 

Хеллоуїна і інших подій. 

Для потокового відео необхідні 
медіа сервери і тимчасове 

зберігання відео. 

Погода / 

Катаклізми 

Немає спеціальних вимог Немає спеціальних вимог 

Экономія 

ресурсів 

Черги і розподіл 

навантаження 

Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

Немає спеціальних вимог Немає спеціальних вимог 

Заводи Черги і розподіл 

навантаження 

Немає спеціальних вимог 

Складні 
механізми 

Немає спеціальних вимог Немає спеціальних вимог 

 

1.4.8 Etl layer - рівень збору, обробки та зберігання даних 

Внутрішній рівень ETL (витяг, перетворення і завантаження) є третьою 

операцією ETL. Перший був у периферійному пристрої, другий - в шлюзі. Back 

End ETL накопичує дані з усіх периферійних пристроїв і шлюзів і відповідає за 

такі операції: 

• Збір інформації; 

• Приведення інформації до стандартного вигляду; 

• Збереження інформації для подальшого використання; 

• Управління життєвим циклом інформації включаючи архівування та 

знищення; 

• Повідомлення інших сервісів про надходження нових даних. 
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Рисунок 1.7 Загальна схема реалізації рівня Etl 

Загальна схема реалізації цього шару представлена на рисунку (1.17). Операція 

збору даних (Extract) включає в себе читання інформації з релевантних черг. 

Операція трансформації може виконуватися спеціалізованими сервісами Cloud, 

такими як Ламбда, або обчислювальними засобами всередині контейнерів і 

просто віртуальними машинами. Кожен з перерахованих вище методів має свої 

позитивні і негативні властивості. Так наприклад, Ламбда сервіс зручний майже 

повною автоматизацією, але має чимало часу створення і тому не застосуємий, 

якщо потрібна швидка реакція на події які з'явилися. Також Ламбда погано 

підходить для постійних обробок, оскільки тарифікується за часом використання. 

Найбільш часто застосовна служба - контейнеризованих обчислень. Вони зручно 

масштабуються і легко переносяться на різні BackEnd. Основне завдання цієї 

операції - зробити приведення даних до зручного для зберігання, сортування і 

виду пошуку. Для цього часто дані об'єднуються з різних повідомлень і навіть 

черг. 

Операції зберігання (Load) призначені для збереження, сортування і 

подальшого пошуку інформації. Залежно від типу інформації і варіантів її 

використання, застосовуються різні інструменти. Якщо дані не мають суворої 

схеми (колонок таблиці), то вони зберігаються в NoSQL базах. Однак, якщо дані 

можуть бути систематизовані фіксованою схемою, то використовуються SQL 
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типи баз даних. Останні, в свою чергу мають 2 типу - OLTP (Online Transactional 

Processing) і OLAP (Online Analytic Processing). Як випливає з назви, перший тип 

більш підходить для самого процесу ETL - записи в базу нових значень, в той час 

як другий зручніше для пошуку та аналізу даних. Тому часто після завантаження 

в OLTP базу, у фоновому режимі, дані копіюються в OLAP. Трапляються ситуації, 

коли дані не зручно або неможливо зберігати в базах даних, наприклад у вигляді 

запису, Ці дані записують в Bucket, а метадані записів зберігають в базах даних. 

Для скорочення витрат на зберігання, застарілі дані архівуються або видаляються. 

І останнім компонентом цього рівня є внутрішня нотифікація про наявність нових 

збережених даних для подання клієнтам і для сервісів аналізу. 

1.8 Таблиця рівня збору, обробки та зберігання в різних класах IoT рішень 

 ETL Layer types Requirements 

Розумне місто RabbitMQ, MQTT, Kafka. 

Docker containers, 

Lambda/Function. SQL, 

NoSQL, Bucket storages. 

Великий об'єм інформації. 
Необхідно звертати увагу на 

дизайн, щоб не потрапити в 

надмірні платежі Cloud 

Розумний 

будинок 

MQTT, Containers, SQL, 

NoSQL, Bucket storages. 

Дані створюються пристроями 

різних виробників. Для 

інтеграції необхідно ретельно 

розробляти загальну модель 

даних 

Погода / 

Катаклізми 

Kafka, SQL, Containers Величезне число джерел 

інформації 
Экономія 

ресурсів 

MQTT, Lambda/Function, 

SQL 

Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

MQTT, Containers, SQL Немає спеціальних вимог 

Заводи MQTT, Containers, SQL Немає спеціальних вимог 
Складні 
механізми 

Мало релевантно Немає спеціальних вимог 

 

1.4.9 Big Data and Analytic Layer - рівень аналітики 

Залежить від конкретного додатка IoT. Великі дані і аналітичний рівень 

отримуватимуть ситуативну інформацію з усього набору периферійних пристроїв. 

Ця частина менш стандартизована, тому що вона сильно відрізняється від однієї 
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програми до іншого в силу різних завдань рішень. Алгоритми AI / ML також 

широко використовуються в цьому шарі. 

Окремою категорією є передбачення майбутніх подій, таких як необхідні 

частини на складі, споживання майбутніх ресурсів, погода та ін. 

1.9 Таблиця рівня аналітики в різних класах IoT рішень 

 Big Data / Analyti Layer types Requirements 

Розумне місто Розпізнавання аномальні 
події. Попередження про 

катастроф 

Немає спеціальних вимог 

Розумний 

будинок 

Аналіз споживчих запитів 

клієнтів 

Немає спеціальних вимог 

Погода / 

Катаклізми 

В основному додатки Big 

Data для передбачення 

погоди та природних 

катаклізмів 

Немає спеціальних вимог 

Экономія 

ресурсів 

Пророцтва потреби ресурсів Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

Побудова оптимальних 

маршрутів і процесів 

Немає спеціальних вимог 

Заводи Передбачення технічного 

обслуговування і складу 

Немає спеціальних вимог 

Складні 
механізми 

Рекомендації по часу заміни 

елементів системи 

Немає спеціальних вимог 

 

1.4.10 Notification layer - рівень повідомлення 

На цьому рівні може існувати кілька компонентів, але всі вони мають 

алгоритм повідомлення за передплатою. Клієнтська програма підписується на 

необхідні події і, коли це відбувається, отримує інформаційний сигнал - 

повідомлення. В основному це програми електронної пошти і мобільні клієнти, 

менше телефонні дзвінки (використовується для екстреного оповіщення). 

Мобільний додаток змушений переходити в сплячий режим для 

енергоспоживання, але ОС iOS і Android мають механізм повідомлень, що вказує 

на прибуття нових даних. 

1.10 таблиця рівня повідомлення в різних класах IoT рішень 
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 Notification Layer types Requirements 

Розумне місто Повідомлення через 
мобільний додаток. Дзвінок 

в екстреному випадку. 

Немає спеціальних вимог 

Розумний 

будинок 

Повідомлення через 
мобільний додаток 

 

Погода / 

Катаклізми 

Повідомлення через 
електронну пошту і дзвінок 

в екстреному випадку. 

Немає спеціальних вимог 

Экономія 

ресурсів 

Повідомлення через 
електронну пошту і дзвінок 

в екстреному випадку. 

Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

Слабо може бути 

застосовано 

Немає спеціальних вимог 

Заводи Повідомлення через 
електронну пошту, 

мобільний додаток і дзвінок 

в екстреному випадку. 

Немає спеціальних вимог 

Складні 
механізми 

Мало релевантно Немає спеціальних вимог 

 

1.4.11 Presentation Layer - рівень представлення 

Додаток IoT може мати два потоки: M2M (від машини до машини) і M2P 

(від машини до людини). Рівень представлення, пов'язаний з потоком M2M, де 

Back End обробляє інформацію і надає її клієнту або інженеру служби підтримки. 

Сьогодні не існує стандартизованого UI / UX уявлення для цього рівня, але я 

сподіваюся, що в найближчому майбутньому він з'явитися. 

Рівень представлення також відповідає за обслуговування, конфігурацію і 

зміни стану системи включаючи периферійні пристрої та шлюзи. У ньому 

представлені і команди на керуючі виконавчими механізмами периферійних 

пристроїв. 

1.11 Таблиця рівня уявлення в різних класах IoT рішень 

 Presentation Layer types Requirements 

Розумне місто Сповіщення пішоходів про 

небезпеку на дорозі. 
Необхідний єдиний міський 

WiFi інтернет HotSpot і додаток 
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Екстрені сигнали поліції, 
швидкої та пожежним. 

Рекомендації водіям.. 

на мобільному. 

Розумний 

будинок 

Сповіщення власника і 
управління елементами 

будинку 

Складність в інтеграції 
пристроїв від різних виробників 

Погода / 

Катаклізми 

WEB додатки для аналітики 

даних 

Немає спеціальних вимог 

Экономія 

ресурсів 

В основному для 

обслуговуючого персоналу 

мобільні додатки. 

Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

Додатки на планшетах з 
картою і маршрутом. 

Немає спеціальних вимог 

Заводи Інтеграція з системами ERP. Немає спеціальних вимог 
Складні 
механізми 

Не можна застосувати Немає спеціальних вимог 

 

1.4.12 Configuration Layer - рівень конфігурацій 

Цей рівень відноситься до обох потоків - M2M і M2P і працює як сховище 

для трьох типів статусів периферійних пристроїв: 

• Актуальний стан периферійного пристрою; 

• Новий стан периферійного пристрою, який буде завантажено; 

• Проміжний статус периферійного пристрою - вказує на процес оновлення 

від старих станів до нових. Часто цей статус відсутній. 

Периферійний пристрій і навіть шлюз можуть мати тільки короткий час 

підключення до Backend. Будь-яка зміна статусу від клієнта або системи, 

зберігаються в цьому рівні, і протягом часу зв'язку відправляється на шлюз або 

периферійний пристрій. 

Щоб така логіка працювала, зазвичай реалізується наступний процес комунікації: 

 

Рисунок 1.8 процес комунікації між кінцевим обладнанням та обладнанням 

мережі 
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Якщо шлюз присутній в схемі передачі інформації, то більша частина 

інформації від периферійних пристроїв відправляється на серверну частину у 

вигляді пакетів даних, зібраних з кількох периферійних пристроїв. 

1.12 Таблиця рівня конфігурації в різних класах IoT рішень 

 Configuration Layer types Requirements 

Розумне місто Shadowing, twin pair, etc. Немає спеціальних вимог 
Розумний 

будинок 

Shadowing, twin pair, etc Немає спеціальних вимог 

Погода / 

Катаклізми 

Мало може бути застосовано Немає спеціальних вимог 

Экономія 

ресурсів 

Shadowing, twin pair, etc Немає спеціальних вимог 

Транспортна 

оптимизація 

Мало може бути застосовано Немає спеціальних вимог 

Заводи Мало може бути застосовано Немає спеціальних вимог 
Складні 
механізми 

Мало може бути застосовано Немає спеціальних вимог 

 

1.5 технологія LoRaWAN 

На початку 2015 року Semtech Corporation і дослідницький центр IBM 

Research представили новий відкритий енергоефективний мережевий протокол 

LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), що забезпечує значні переваги 

перед Wi-Fi і стільниковими мережами завдяки можливості розгортання 

міжмашинних (M2M) комунікацій, розбавивши затишшя на ринку бездротових 

технологій . 

Технологія LoRa з'явилася на світ під егідою некомерційної організації 

LoRa Alliance, заснованої такими компаніями, як IBM, Semtech, Cisco і ін., З 

метою прийняття та просування протоколу LoRaWAN як єдиний стандарт для 

глобальних мереж з низьким енергоспоживанням (LPWAN - від англ. Low Power 

Wide Area Network). Власне, абревіатура LoRa об'єднує в собі метод модуляції 

LoRa в бездротових мережах LPWAN, розроблений Semtech, і відкритий протокол 

LoRaWAN. Розробники LoRa Alliance позиціонують LoRa як технологію, що має 
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значні переваги перед стільниковими мережами і WiFi завдяки можливості 

розгортання міжмашинних (M2M) комунікацій на відстанях до 20 км. і 

швидкостях до 50 Кбіт / с., при мінімальному споживанні електроенергії, що 

забезпечує кілька років автономної роботи на одному акумуляторі типу АА. 

Діапазон застосувань даної технології величезний: від домашньої автоматизації та 

інтернету речей (Internet of Things, IoT) до промисловості і розумних міст. 

1.5.1 Архітектура LoRaWAN мережі 

Розглянемо архітектуру LoRaWAN мереж. Типова мережа LoRaWAN 

складається з наступних елементів: кінцеві вузли, шлюзи, мережевий сервер і 

сервер додатків. 

Кінцевий вузол (End Node) призначений для здійснення керуючих або 

вимірювальних функцій. Він містить набір необхідних датчиків і керуючих 

елементів. 

Шлюз LoRa (Gateway / Concentrator) - пристрій, що приймає дані від 

кінцевих пристроїв за допомогою радіоканалу і передає їх в транзитну мережу. В 

якості такої мережі можуть виступати Ethernet, WiFi, стільникові мережі та будь-

які інші телекомунікаційні канали. Шлюз і кінцеві пристрої утворюють мережеву 

топологію типу зірка. Зазвичай даний пристрій містить багатоканальний приймач 

для обробки сигналів в декількох каналах одночасно або навіть, кількох сигналів 

в одному каналі. Відповідно, кілька таких пристроїв забезпечує зону покриття 

мережі та прозору двосторонню передачу даних між кінцевими вузлами і 

сервером. 

Мережевий сервер (Network Server) призначений для управління 

мережею: завданням розкладу, адаптацією швидкості, зберіганням і обробкою 

отриманих даних. 

Сервер додатків (Application Server) може віддалено контролювати роботу 

кінцевих вузлів і збирати необхідні дані з них. 
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Рисунок 1.9 Архітектура LoRaWAN мережі 

В кінцевому підсумку, LoRaWAN мережа має топологію зірка із зірок, має 

кінцеві вузли, які через шлюзи, що утворюють прозорі мости, спілкуються з 

центральним сервером мережі. При такому підході зазвичай передбачається, що 

шлюзами і центральним сервером володіє оператор мережі, а кінцевими вузлами - 

абоненти. Абоненти мають можливість прозорої двобічної і захищеної передачі 

даних до кінцевих вузлів. Оскільки LoRaWAN утворюють глобальну мережу, то 

розробники приділили особливу увагу безпеці і гарантують конфіденційність, які 

забезпечуються шифруванням AES на декількох рівнях: 

• На мережевому рівні з використанням унікального ключа мережі (Unique 

Network key, EUI64). 

• Наскрізну безпеку на рівні додатків за допомогою унікального ключа додатку 

(Unique Application key, EUI64). 

• І спеціального ключа пристрою (Device specific key, EUI128). 

Для вирішення різних завдань і застосувань в мережі LoRaWAN передбачено три 

класи пристроїв: 
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Рисунок 1.10 Класи пристроїв в мережах LoRaWAN 

Двонаправлені кінцеві пристрої «класу А» (Bi-directional end-devices, Class 

A). Пристрої цього класу застосовуються, коли необхідна мінімальна споживана 

потужність при переважанні передачі даних до сервера. Ініціатором сеансу зв'язку 

виступає кінцевий вузол, відправляючи пакет з необхідними даними, а потім 

виділяє два вікна, в перебігу яких чекає даних від сервера. Таким чином, передача 

даних від сервера можлива тільки після виходу на зв'язок кінцевого пристрою. 

Двонаправлені кінцеві пристрої «класу Б» (Bi-directional end-devices, Class 

B). Основна відмінність від пристроїв «класу А» полягає у виділенні додаткового 

вікна прийому, яке пристрій відкриває за розкладом. Для складання розкладу 

кінцевий пристрій здійснює синхронізацію за спеціальним сигналом від шлюзу. 

Завдяки цьому вікну сервер має можливість почати передачу даних в заздалегідь 

певний час. 

Двонаправлені кінцеві пристрої «класу С» з максимальним прийомним 

вікном (Bi-directional end-devices, Class C). Пристрої цього класу мають майже 

безперервне вікно прийому даних і закриває його лише на час передачі даних, що 

дозволяє їх застосовувати для вирішення завдань, що вимагають одержання 

великого обсягу даних. 

Разом, LoRaWAN дозволяє будувати глобальні розподілені бездротові 

мережі з великим числом кінцевих вузлів. За заявами Semtech, один LoRa-шлюз 



46 

 

допускає обслуговування до п'яти тисяч кінцевих пристроїв, що досягається за 

рахунок: 

• Топології мережі; 

• Адаптивної швидкості передачі даних і адаптивної вихідної потужності 
пристроїв, що задаються мережевим сервером; 

• Тимчасовим поділом доступу до середовища; 

• Частотним поділом каналів; 

• Особливістю LoRa-модуляції, що дозволяє в одному частотному каналі 
одночасно демодулювати сигнали, що передаються на різних швидкостях. 

1.6 Технологія бездротової передачі даних ZigBee 

Технологія бездротової передачі даних ZigBee була представлена на ринку 

вже після появи технологій бездротової передачі даних Bluetooth і Wi-Fi. Поява 

технології ZigBee обумовлено, насамперед, тим, що для деяких операцій 

(наприклад, для віддаленого керування освітленням або гаражними воротами,або 

зчитування інформації з датчиків) основними критеріями при виборі технології 

бездротової передачі є низьке енергоспоживання апаратної частини і її низька 

вартість. Цим обумовлена низька пропускна спроможність, тому що в більшості 

випадків живлення датчиків здійснюється від умонтованої батареї, час роботи від 

якої повинен перевищуватикілька місяців і навіть років. Інакше щомісячна заміна 

батареї для датчика відкривання-закривання гаражних воріт кардинально змінить 

ставлення користувача до бездротових технологій. Існуючі на той момент часу 

технології бездротової передачі даних Bluetooth і Wi-Fi не відповідали цим 

критеріям, забезпечуючи передачу даних на високих швидкостях, з високим 

рівнем енергоспоживання й вартості апаратної частини. В 2001 році робочою 

групою № 4 IEEE 802.15 були розпочаті роботи зі створення нового стандарту, 

який би відповідав наступним вимогам: низький рівень енергоспоживання 

апаратної частини, що реалізує технологію бездротової передачі даних (час 

роботи від батареї повинен становити від декількох місяців до декількох років); 

передача інформації повинна здійснюватися на не високій швидкості; низька 

вартість апаратної частини. Результатом стала розробка стандарту IEEE 802.15.4. 
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У багатьох публікаціях під стандартом IEEE 802.15.4 розуміють технологію 

ZigBee і навпаки під ZigBee — стандарт IEEE 802.15.4. Однак це не так. Стандарт 

IEEE 802.15.4 визначає взаємодію тільки двох нижчих рівнів моделі взаємодії: 

фізичного рівня (PHY) і рівня керування доступом до радіоканалу для трьох 

неліцензійних діапазонів частот: 2,4 Ггц, 868 Мгц і 915 Мгц. У табл. 1.2 наведені 

основні характеристики встаткування, що функціонує в цих діапазонах частот. 

Рівень MAC відповідає за керування доступом до радіоканалу з використанням 

методу множинного доступу з упізнаванням несучої частоти й усуненням колізій 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMACA), а також за 

керування підключенням і відключенням від мережі передачі даних і 

забезпечення захисту переданої інформації симетричним ключем ( AES-128). 

Таблиця 1.13 Основні характеристики встаткування 

Діапазон частот 
Кількість 

каналів 

Швидкість 

передачі 
даних 

Тип мо- 

дуляції 

868 - 870 МГц 1 20Кбіт/с BPSK 

902 - 928 МГц 10 40Кбіт/с BPSK 

2.4 - 2.4835 ГГц 16 250Кбіт/с 0-Q PSK 

 

У свою чергу, технологія бездротової передачі даних ZigBee, запропонована 

альянсом ZigBee, визначає інші рівні моделі взаємодії, до яких відносять 

мережійний рівень, рівень безпеки, рівень структури додатка й рівень профілю 

додатка. Мережійний рівень, технології бездротової передачі данихZigBee, 

відповідає за виявлення пристроїв і конфігурацію мережі й підтримує три 

варіанти топології мережі, наведені на рис. 3. Передача даних у мережах з 

деревоподібною топологією використовує ієрархічну стратегію вибору маршруту 

й може проходити під централізованим керуванням, для чого на фізичному рівні 

потрібно використовувати періодичні сигнали маяків від координаторів. Тому в 
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таких мережах може бути використаний режим синхронізованого доступу й «сну» 

мережійних пристроїв, що дозволяє зменшити енергоспоживання. Цей режим 

підтримують мережійніпротоколи ZigBee. У таких мережах (рис.3а) мережійні 

пристрої «слухають» ефір і «говорять» в ефір у моменти часу, «прив'язані» до 

сигналів маяків. В інший час пристрої «сплять». Може «спати» і пристрій, що 

випромінює сигнали маяків. Цю ситуацію можна трактувати як гомогенний 

(однорідний) розподіл потужності між всіма мережійними пристроями. 

 

Рис.1.11 Варіанти топології мережі ZigBee 

Мережі з топологією Mesh (рис.1.11 б,в) принципово орієнтовані на 

асинхронну передачу даних, приміром, команд включення і вимикання в мережах 

керування або даних від «прокинувшихся» або «не сплячих» сенсорів у сенсорних 

мережах. Вся мережа повинна «не спати» і бути завжди готова передати ці дані 

адресатові, приміром, приладам або центру збору інформації. У таких мережах 

розподіл споживаної потужності між мережійними пристроями може бути 

асиметричний. У той час як одні пристрою постійно працюють, інші пристрої 

майже завжди «сплять». Вихід зі «сну» цих пристроїв повинен бути обумовлений 

якоюсь серйозною зовнішньою причиною. Наприклад, необхідністю передати по 

мережі команду. Подібні мережі іноді називають гетерогенними. Для 
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забезпечення низької вартості інтеграції технології бездротової передачі ZigBee у 

різні сфери фізична реалізація апаратної частини стандарту IEEE 802.15.4 

виконується у двох виконаннях: пристрої з обмеженим набором функції (RFD) і 

повністю функціональні пристрої (FFD). При реалізації однієї з топологій мережі, 

наведеної на рис. 3, потрібна наявність, принаймні, одного FFD пристрою, що 

виконує роль мережійного координатора (МК). У табл. 3 наведений перелік 

функцій, виконуваних пристроями FFD і RFD. 

Таблиця 1.14 Перелік функцій для RFD та FFD пристроїв 

Пристрої з обмеженим набором 

функції (RFD – reduced function 

device) 

Повністю функціональні пристрої (FFD 

– full function device) 

При об’єднанні RFD пристроїв 

може використовуватися тільки 

топологія «зірка» 

При об’єднанні FFD пристроїв можуть 

використовуватися усі можливі 
топології: «зірка», «кожен з кожним», 

«кластерне дерево». 

Не можуть виступати в ролі МК 

Можуть виступати в ролі МК, 

забезпечуючи при цьому 

маршрутеризацію повідомлень 

всередині мережі 

Для обміну даними можуть 

встановлювати зв'язок тільки з МК 

(FFD пристроєм) 

Обмін даними може проводитись з МК, 

іншим FFD пристроєм, чи RFD 

пристроєм. 

Живляться, переважно, від 

вбудованої батареї 
Живляться, переважно, від зовнішнього 

джерела 

 

Низька вартість апаратної частини RFD пристроїв забезпечується за рахунок 

обмеження набору функцій при організації взаємодії з МК або FFD Пристроєм. 

Це у свою чергу, відбивається на неповній реалізації моделі взаємодії, а також 

висуває мінімальні вимоги до ресурсів пам'яті. 

Крім розподілу пристроїв на RFD і FFD, альянсом ZigBee визначені три 

типи логічних пристроїв: ZigBee координатор (узгоджуючий пристрій), ZigBee 

маршрутизатор і кінцевий пристрій ZigBee. Координатор здійснює ініціалізацію 
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мережі, керування вузлами, а також зберігає інформацію про налаштування 

кожного вузла, приєднаного до мережі. ZigBee маршрутизатор відповідає за 

маршрутизацію повідомлень, переданих по мережі відодного вузла до іншого. Під 

кінцевим пристроєм розуміють будь-який кінцевий пристрій, що приєднаний до 

мережі. Розглянуті вище пристрої RFD і FFD є кінцевими пристроями. Тип 

логічного пристрою при побудові мережі визначає кінцевий користувач за 

допомогою вибору певного профілю, запропонованого альянсом ZigBee. При 

побудові мережі з топологією «кожний з кожним» передача повідомлень від 

одного вузла мережі до іншого може здійснюватися по різних маршрутах, що 

дозволяє будувати розподілені мережі ( мережі, що поєднують кілька невеликих 

мереж в одну більшу - кластерне дерево). В таких мережах э можливість 

встановлення вузлів надосить великій відстані й забезпечення надійної доставки 

повідомлень. 

Технологія ZigBee може бути інтегрована у системи автоматизації 

життєзабезпечення будинків і будов (вилучене керування мережними розетками, 

вимикачами, реостатами й т.д.); системи керування побутовою електронікою; 

системи автоматичного зняття показань із різних лічильників (газу, води, 

електрики й т.д.); системи безпеки (датчики задимлення, датчики доступу й 

охорони, датчики витоку газу, води, датчики руху й т.д.); системи моніторингу 

навколишнього середовища (датчики температури, тиску, вологості, вібрації й 

т.д.); системи промислової автоматизації. 

Огляд технологій бездротової передачі даних Bluetooth, Wi-Fi і ZigBee 

показує, що навіть для досвідчених розроблювачів, буває важко однозначно 

віддати перевагу тій або іншій технології тільки на підставі технічної 

документації. 

Тому підхід до вибору повинен ґрунтуватися на комплексному 

аналізідекількох параметрів. Порівняльні характеристики технологій Bluetooth, 

Wi-Fi і ZigBee наведені в табл. 1.4. Ця інформація допоможе прийняти правильне 
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рішення при виборі технології бездротової передачі даних. Від використаної 

технології передачі даних залежить і галузь застосування пристроїв. 

Таблиця 1.15 Порівняльні характеристики технологій Bluetooth, Wi-Fi і ZigBee 

Технологія (стандарт) 
Wi-Fi (IEEE 

802.11n) 

Bluetooth (IEEE 

802.15.3) 

ZigBee IEEE 

802.15.4) 

Частотний діапазон, ГГц 

2.4-2.483 

5.15-5.25 

5.67-5.85 

2,4 – 2,483 2,4 – 2,483 

Пропускна здатність 300 Мбіт/с 3 Мбіт/с 250Кбіт/с 

Розмір стеку протоколу, 

Кбайт 
Більше 1000 Більше 250 32 – 64 

Час роботи від бата 

реї, год. 
12 – 120 24 – 240 2400 – 24000 

Максим. 

Кількістьелементів мережі 
100 7 65536 

Дальність дії, м 20 - 50 10 – 100 10 – 100 

Технологія Wi-Fi застосовується для побудови бездротових 

локальнихмереж, доступу до Інтернету, передачі файлів великих розмірів, 

передачамультимедійних об’єктів, відео, тощо. Крім того,по одній з гіпотез, 

мобільний зв'язок четвертого покоління буде побудовано на базі технологій Wi-Fi 

та WiMax. Технологія Bluetooth застосовується у галузі телекомунікацій для 

передачі файлів невеликого об’єму, аудіо потоків, з’єднання двох або більше 

пристроїв між собою а також замість дротового з’єднання інформаційних каналів. 

Області застосування технології ZigBee - це бездротові мережі датчиків, 

автоматизація житлових і споруджуваних приміщень, створення індивідуального 

діагностичного медичного встаткування, промисловий моніторинг і керування, 

побутова електроніка й периферія персональних комп'ютерів. 
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2. АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ІОТ 

2.1 Стандарт 4G(LTE)  

LTE (Long Term Evolution) - назва мобільного протоколу передачі даних. 

LTE це продовження розвитку технології CDMA, UMTS, заснованої на 

використанні OFDM (до клієнта), SC-FDMA (від клієнта) і MIMO. Особливістю 

цієї технології є можливість працювати з частотним (парним, FDD) і часовим 

(непарним, TDD) поділом каналів, що дозволяє застосовувати різні технології 

обладнання, які знаходиться в операторів. Застосування антенних технологій 

MIMO дозволяє базовій станції обслуговувати в 10 разів більше клієнтів, ніж 

дозволяла колишня технологія WCDMA. 

2.2 Архітектура мережі LTE 

Архітектура мережі LTE розроблена таким чином, щоб забезпечити 

підтримку пакетного трафіку з так званої "гладкою" ( "безшовною", seamless) 

мобільністю, мінімальними затримками доставки пакетів і високими показниками 

якості обслуговування. 

Мобільність як функція мережі забезпечується двома її видами: дискретної 

мобільністю (роумінгом) і безперервної мобільністю (хендовером). Оскільки 

мережі LTE повинні підтримувати процедури роумінгу і хендовера з усіма 

існуючими мережами, для LTE-абонентів (терміналів) має забезпечуватися 

повсюдне покриття послуг бездротового широкосмугового доступу. 

Пакетна передача дозволяє забезпечити всі послуги, включаючи передачу 

призначеного для користувача голосового трафіку. На відміну від більшості 

мереж попередніх поколінь, в яких спостерігається досить висока різнотипність і 

ієрархічність мережевих вузлів (так звана розподілена мережева 

відповідальність), архітектуру мереж LTE можна назвати "плоскою", оскільки 

практично вся мережева взаємодія відбувається між двома вузлами: базовою 

станцією (БС) , яка в технічних специфікаціях називається B-вузлом (Node-B, 

eNB) і блоком управління мобільністю БУМ (MME, Mo-bility Management Entity), 
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реалізаційна, як правило, включає і мережевий шлюз Ш (GW, Gateway), тобто 

мають місце комбіновані блоки MME / GW. 

Відзначимо, що контролер радіомережі, який грав дуже значну роль в 

мережах попередніх поколінь, усунутий від управління потоком даних (фактично 

він навіть відсутній в структурних схемах), а його традиційні функції - управління 

радіоресурсами стиснення заголовків, шифрування, надійна доставка пакетів та 

інше передані безпосередньо БС. 

БУМ працює тільки зі службовою інформацією - так званої мережевої 

сигналізацією, так що IP-пакети, що містять інформацію користувача, через нього 

не проходять. Перевага наявності такого окремого блоку сигналізації в тому, що 

пропускну здатність мережі можна незалежно нарощувати як для 

користувацького трафіку, так і для службової інформації. Головною функцією 

БУМ є управління користувацькими терміналами (КТ), що знаходяться в режимі 

очікування, включаючи перенаправлення івиконання викликів, авторизацію 

іаутентифікацію, роумінг та хендовер, встановлення службових і призначених для 

користувача каналів і ін. 

Серед всіх мережевих шлюзів окремо виділені два: обслуговуючий шлюз 

ОШ (S-GW, Serving Gateway) і шлюз пакетної мережі (P-GW, Packet Data Network 

Gateway), або, коротше, пакетний шлюз (ПШ). ОШ функціонує як блок 

управління локальною мобільністю, приймаючи і пересилаючи пакети даних, що 

відносяться до БС і обслуговується їм КТ. ПШ є інтерфейсом між набором БС і 

різними зовнішніми мережами, а також виконує деякі функції IP-мереж, такі, як 

розподіл адрес, забезпечення користувальницьких політик, маршрутизація, 

фільтрація пакетів і ін.Як і в більшості мереж третього покоління, в основу 

принципів побудови мережі LTE покладено поділ двох аспектів: фізичної 

реалізації окремих мережевих блоків і формування функціональних зв'язків між 

ними. При цьому завдання фізичної реалізації вирішуються, виходячи з концепції 

області (domain), а функціональні зв'язки розглядаються в рамках шару (stratum). 
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Первинним поділом на фізичному рівні є поділ архітектури мережі на 

область користувацького обладнання (UED, User Equipment Domain) і область 

мережевої інфраструктури (ID, Infrastructure Domain). Остання, в свою чергу, 

поділяється на (під) мережі радіодоступу (E-UTRAN, Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access Network) і базову (пакетну) (під) мережі (EPC, Evloved Packet Core). 

Користувацьке обладнання - це сукупність КТ з різними рівнями 

функціональних можливостей, які використовуються мережевими абонентами для 

доступу до LTE-послуг. При цьому в якості призначеного для користувача 

терміналу може фігурувати як реальний ("живий") абонент, який користується, 

наприклад, послугами голосового трафіку, так і знеособлене пристрій, 

призначений для передачі / прийому певних мережевих або призначених для 

користувача додатків. На рис. 2.1 показана узагальнена структура мережі LTE, з 

якої видно наявність двох шарів функціональних зв'язків: шару радіодоступу (AS, 

Access Stratum) і зовнішність шару радіодоступу (NAS, Non Access Stratum). 

Показання на рис. 1.1 овали зі стрілками позначають точки доступу до послуг. 

 

Рис. 2.1 Узагальнена структура мережі LTE 

Стик між областю UE користувацького обладнання і областю мережі 

радіодоступу UTRAN називається Uu-інтерфейсом; стик між областю мережі 

радіодоступу і областю базової мережі EPC - S1-інтерфейсом. Склад і 

функціонування різних протоколів, що відносяться до інтерфейсів Uu і S1, 
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розділені на дві так званих площини: користувацьку площину (UP, User Plane) і 

площину управління (CP, Control Plane). 

Поза шару доступу діють механізми управління мобільністю в базовій 

мережі (EMM, EPC Mobility Management). 

У користувальницької площині реалізовані протоколи, що забезпечують 

передачу даних користувача по радіоканалу. До площини управління відносяться 

ті протоколи, які в різних аспектах забезпечують з'єднання між КТ та мережею. 

Також до цієї площини відносяться протоколи, призначені для транспарентної 

(прозорої) передачі повідомлень, що відносяться до надання різних послуг. 

Область мережі радіодоступу логічно розділена на два рівні: рівень 

радіомережі (RNL, Radio Network Layer) і рівень транспортної мережі (TNL, 

Transport Network Layer). Взаємодія вхідних в область мережі радіодоступу БС 

здійснюється на основі X2-інтерфейсу (рис. 2.2). Крім того, має місце транзитне 

сполучення між базовими станціями і базовою мережею через блок управління 

мобільністю (S1-MM-інтерфейс) або обслуговуючий вузол (S1-U-інтерфейс) - на 

рис. 2.2 не показані. Таким чином, можна стверджувати, що S1-інтерфейс 

підтримує множинні відносини між набором БС і блоками БУМ / ОВ. 

 

Рис. 2.2 З'єднання функціональних вузлів мережі радіодоступу 
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На БС в мережах LTE покладено виконання таких функцій: 

• Управління радиоресурсами: розподіл радіоканалів, динамічний розподіл 

ресурсів в висхідних і низхідних напрямках - так звана диспетчеризація 

ресурсів (scheduling) і ін; Стиснення заголовків IP-пакетів, шифрування 

потоку даних користувача; Вибір блоку управління мобільністю при 

включенні в мережу призначеного для користувача терміналу при 

відсутності у того інформації про минуле підключення; Маршрутизація в 

призначеній для користувача площині пакетів даних у напрямку до 

обслуговуючого шлюзу; Диспетчеризація і передача викличної і мовної 

інформації, отриманої від БУМ; Диспетчеризація і передача повідомлень 

PWS (Public Warning System, система тривожного сповіщення), отриманих 

від БУМ; Вимірювання та складання відповідних звітів для управління 

мобільністю та диспетчеризації. Блок управління мобільністю забезпечує 

виконання таких функцій; Передача захищеної інформації про точки 

доступу до послуг і захищене управління точками доступу; Передача 

інформації в базову мережу для управління мобільністю між різними 

мережами радіодоступу; Управління БС, що знаходяться в стані очікування, 

включаючи перенаправлення викликів; Управління списком зон 

відстеження КТ; Вибір обслуговуючого шлюзу і шлюзу пакетної мережі для 

мереж радіодоступу різних стандартів; Вибір нового блоку управління 

мобільністю при виконанні хендовера; Роумінг; Аутентифікація; 

Управління радіоканалом, включаючи установку виділеного каналу; 

Підтримка передачі повідомлень PWS. 

Обслуговуючий вузол відповідає за виконання таких функцій: 

• Вибір точки прив'язки ( "якоря") локального місця розташування (Local 

Mobility Anchor) при хендовері; Буферизація пакетів даних в низхідному 

напрямку, призначених для КТ, що знаходяться в режимі очікування, і 

ініціалізація процедури запиту послуги; Санкціоноване перехоплення 
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інформації користувачів; Маршрутизація і перенаправлення пакетів даних; 

Маркування пакетів транспортного рівня; Формування облікових записів 

користувачів і ідентифікатора класу якості обслуговування для тарифікації; 

Тарифікація абонентів. 

Нарешті, шлюз пакетної мережі забезпечує виконання таких функцій: 

• Фільтрація користувальницьких пакетів; Санкціоноване перехоплення 

інформації користувачів; Розподіл IP-адрес для ПВ; Маркування пакетів 

транспортного рівня в низхідному напрямку; Тарифікація послуг, їх 

селекція. 

2.2.1 Основні характеристики LTE: 

• Максима1льна швидкість прийому 326 Mbps з шириною каналу 20 MHz 

• Максимальна швидкість віддачі 86.4 Mbpps з шириною каналу 20 MHz 

• Робота в режимах TDD і FDD. 

• Ширина каналу масштабується до 20 MHz, з різним (1.4, 2.5, 5, 10, 15, і 20 

MHz) кроком. 

• Збільшена спектрально-частотна ефективність в порівнянні з Release 6 

HSPA 

• Час відгуку, до 10 msec, між обладнанням користувача та базовою станцією 

і менш 100 msec час переходу в активний стан з неактивного. 

LTE є мережею з пакетною передачею даних і оптимізована для використання 

IP технологій і всіх можливостей, які притаманні ip-мереж. Відповідні технічні 

вимоги розроблені і затверджені міжнародним організацією 3GPP. 

LTE - це перехід від систем CDMA (WCDMA) до систем OFDMA, а також 

перехід від систем з комутацією каналів до системи e2e IP (система комутації 

пакетів). Для переходу на LTE потрібні пристрої для абонентів, здатні одночасно 

працювати в мережах LTE / 3G. Це необхідно враховувати для більш плавного 

переходу до новітніх мереж. 

  Основними цілями для розробки LTE були зниження витрат на передачу 

даних; збільшення швидкості передачі даних; можливість надання більшого 
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спектра послуг за нижчою ціною; підвищення гнучкості використання вже 

існуючих систем. 

2.2.2 Можливості, що забезпечуються LTE: 

• Висока чутливість; 

• Висока пропускна здатність мережі; 

• Більше каналів мобільного ТБ; 

• Підтримка онлайн-ігор за рахунок низького latency; 

• Висока інтерактивність; 

• Більш висока швидкість завантаження даних; 

• Можливість передачі голосу по IP / IMS; 

• Більш висока якість обслуговування; 

• OFDMA на лінії від базової станції з модуляцією 64QAM; 

• Краще якість зображення мобільного ТБ; 

• TDD, і FDD профілі; 

• Повністю IP e2e мережу; 

• Ширина каналу до 20 МГц; 

• Покращена антенна апаратура; 

2.3 Стандарт NB-IoT 

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) - стандарт стільникового зв'язку для 

пристроїв телеметрії з низькими обсягами обміну даними. Розроблено 

консорціумом 3GPP в рамках робіт над стандартами стільникових мереж нового 

покоління. Перша робоча версія специфікації представлена в червні 2016 року. 

2.3.1 Особливості радіосигналу NB-IoT 

 Найважливіше в NB-IoT - можливість роботи при більш низьких рівнях 

сигналу і при високому рівні шумів, а також економія батареї. Також NB-IoT 

призначений для передачі коротких повідомлень, і від нього не вимагається 

передача аудіо-відео контенту, великих файлів і іншого.  

Виходячи з цього, на фізичному рівні є певні особливості, які допомагають 

забезпечити необхідних характеристик: 

• загальна смуга для NB-IoT обмежена в один RB шириною в 180кГц; 
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• радіотракт користувацького пристрою має всього одну антену, приймач і 
передавач; 

• передача і прийом рознесені за часом, тобто це по суті напівдуплексний 

режим; 

• можливість передавати в напрямку UL на одній піднесе; 

• використовувані типи модуляції обмежені BPSK і QPSK; 

• переповтори переданого сигналу (coverage enhancement). 

Використання вузької смуги частот в один RB, однієї антени і 

полудуплексного режиму передачі дозволяє спростити пристрій і досягти: 

• зниження вимоги до процесорної потужності; 

• зниження енергоспоживання; 

• зменшення габаритів; 

• здешевлення пристрою. 

Призначення радіочастот: 

Для NB-IoT можуть використовуватися практично всі ті ж діапазони частот, 

що і для 2G / 3G / 4G в «низьких» band. Це B20 (800МГц), B8 (900МГц), B3 

(1800МГц). Більш «високі» частоти сенсу використовувати немає через більше 

загасання сигналу. 

2.3.2 Три способи виділення частотного ресурсу для NB-IoT 

• Stand-alone - Виділений частотний канал шириною в 200кГц. Цей варіант 

найбільш ефективний для роботи NB-IoT, але і найбільш витратний. Справа 

в тому, що в цьому випадку може знадобитися від 300 до 600 кГц дуже 

цінного спектру разом із захисними інтервалами. В цьому випадку взаємні 

інтерференції з іншими технологіями мінімальні (Рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 Варіанти розміщення NB-IoT в режимі stand-alone 

• In-band - В цьому випадку для NB-IoT виділяються ресурси всередині 

існуючої LTE несучої, але NB-IoT несуча має підвищену потужність на 6 дБ 

в порівнянні з ресурсними блоками LTE. Цей варіант добре підходить для 

економії частотного ресурсу, але при цьому є проблема взаємного впливу з 

LTE-мережею (Рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 Розміщення NB-IoT в режимі in-band 

• Guard-Band - У цьому випадку NB-IoT запускається в так званому захисному 

інтервалі. Наприклад, в смузі LTE 10МГц, по 500 кГц вільного спектру, що 

використовується в якості захисного інтервалу. Так само як і в режимі in-band 

для більшої дальності NB-IoT-несуча має підвищену потужність на 6-9дБ в 

порівнянні з ресурсними блоками LTE (Рис. 2.5). Цей варіант використання 

дозволяє одночасно заощадити частотний ресурс і зменшити взаємний вплив з 

LTE мережею, хоча в цьому випадку погіршуються параметри позасмугових 

випромінювань для LTE. 

 

Рисунок 2.5 Розміщення NB-IoT в режимі guard-band 
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2.3.3 Можливість передавання в напрямку UL на одній піднесучій 

Якщо в LTE абоненту виділяються блоки ресурсних груп, що складаються з 

одного або декількох RB, то в NB-IoT мінімальної одиницею є RE - ними 

нарізаються порції радіоресурсу абоненту. Тому з'явилася можливість пристрою 

передавати сигнал в UL на одній піднесучій в 15кГц. При цьому зараз для NB-IoT 

вже стандартизовано поділ RB на 48 піднесучих по 3.75кГц в напрямку UL. 

Тривалість ресурсних елементів при цьому збільшується в чотири рази, а 

відповідно і таймслота до 2 мс, тому інформаційна ємність їх не змінюється (Рис. 

2.6). 

 

Рисунок 2.6 Елемент ресурсу 

Передача сигналу в вузькій смузі на одній піднесучій 15кГц, а тим більше в 

3.75 кГц, дозволяє значно збільшити спектральну щільність сигналу, а відповідно 

відношення сигнал/шум, що дуже важливо для абонентських пристроїв, що мають 

набагато менш потужні передавачі, ніж у базової станції. Тим більше, що в NB-

IoT, так само, як і в LTE, потужність абонентських пристроїв обмежена в 23 дБм 

(200мВт). 

У той же час, якщо радіоумови дозволяють, для зменшення часу активного 

режиму передачі, а відповідно економії батареї, можлива передача на декількох 

піднесучих одночасно. Передача на одній піднесучій має назву режиму передачі 

single-tone, а на кількох - multi-tone (це 3, 6 або 12 піднесучих по 15 кГц). На рис. 

2.7 показано формування з ресурсних елементів різних варіацій ресурсного юніта 

(Resource unit, RU). 
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Рисунок 2.7 Ресурсний юніт (RU) 

Ресурсний юніт - це більший велика цеглинка, з якої утворюються 

транспортні блоки (Transport block, TB), що призначаються користувачеві. В 

одному TB може бути від одного до десяти RU. При цьому в залежності від якості 

сигналу кожен TB може містити різну кількість корисної інформації в залежності 

від застосовуваної модуляційно-кодуючої схеми (Modulation coding scheme, 

MCS). Розмір TB в NB-IoT, звичайно ж, набагато менше, ніж в LTE і становить 

680біт в DL і 1000біт в UL (Rel.13 3GPP). А також в цьому стандарті всього один 

процес HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request), тому наступний TB може бути 

переданий тільки після підтвердження прийому попереднього TB. У релізі 14 

3GPP розміри транспортних блоків збільшені до 2536 біт і Dual-HARQ, що 

дозволяє передавати два транспортних блоку поспіль. 

2.3.4 Поліпшення покриття 

Ще одна особливість NB-IoT - функціонал coverage 

enhancement(поліпшення покріття), який досягається послідовними 

переповторами переданого сигналу. Цей механізм не слід плутати з повторною 

передачею пакета при неуспішному прийомі, в разі coverage enhancement рішення 

про успішність прийнятого сигналу відбувається після прийому всіх повторних 

повідомлень (Рис. 2.8). Повторюватися можуть всі фізичні канали NPDCCH, 

NPDSCH, NPRACH і NPUSCH (тут N приставка Narrowband). 



63 

 

 

Рисунок 2.8 Переповтори в NB-IoT 

Стандартом визначено три ступені, звані coverage level 0, 1 і 2. Кількість 

повторів може змінюватись в широких межах і задається індивідуально для 

кожного типу фізичного каналу і його формату. Наприклад, стандартом 

специфіковані значення для корисного сигналу в UL до 128 і в DL до 2048. У 

реальності, звичайно, все буде залежати від налаштувань мережі оптимізованих 

під режим роботи (stand-alone, in-band / guard-band), якості сигналу та інших умов. 

Переповтори дозволяють декодувати сигнал при значно нижчому рівні відносин 

сигнал/шум теоретично аж до 10 дБ і нижче. Все вищеописане - використання 

більш вузької смуги і функції coverage enhancement - дозволяє в підсумку досягти 

горезвісного виграшу в 20 дБ по відношенню до GSM. 

2.4 Стандарт 5G 

5G (5-е покоління мобільних мереж або 5-го покоління бездротових систем) — 

назва, яку використовують в деяких наукових працях і проектах для позначення 

наступних телекомунікаційних стандартів для мобільних мереж після стандартів 

4G/IMT-Advanced. 

Станом на початок 2018 року дана технологія не була повністю визначена у 

міжнародних стандартах, а лише перебувала у стані розробки. Першим 

стандартом цієї технології став ухвалений наприкінці 2017 року стандарт англ. 

New Radio (NR). Передбачено, що розгортання нових технологій відбуватиметься 

в декілька етапів. Спочатку буде впроваджено 5G NR Non stand-alone, яка 

використовує наявну мережу 4G LTE eNB. 
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2.4.1 Основні показники 

Станом на початок 2017 року офіційного стандарту 5G не було прийнято, 

роботи над його розробкою тривали в міжнародних організаціях. Передбачено, 

що 5G забезпечуватиме швидшу передачу даних в порівнянні з 4G, зробить 

можливим щільніше розташування пристроїв, та надасть можливості для прямої 

взаємодії між різними пристроями. Також дослідники прагнуть скоротити 

затримки та зменшити споживання електричної енергії (важливо для мобільних 

пристроїв та пристроїв типу «інтернет речей») в порівнянні з 4G. 

Серед іншого, стандарт 5G має забезпечити такі характеристики: 

• пікова швидкість завантаження даних на одну базову станцію до 20Гб/с; 

• швидкість завантаження даних до 100 Мб/c та вивантаження до 50 Мб/c для 

одного абонента; 

• можливість абонентському пристрою рухатись зі швидкістю до 500 км/год 

між базовими станціями (наприклад, у швидкісному потязі); 

• можливість пристроям перемикатись між режимом заощадження енергії та 

повністю робочим за 10 мс; 

• затримки (англ. latency) до 4 мс за сприятливих умов, і до 1 мс для 

спеціалізованих з'єднань; 

• поліпшена ефективність використання радіочастотного спектру; 

• передача даних зі швидкістю 1 Гб/c водночас для багатьох користувачів на 

одному поверсі будівлі; 

• можливість роботи до 1 млн пристроїв на 1 км². 

Деякі інженери припускають, що малі затримки разом із високою швидкістю 

передачі даних дозволять передати дедалі більшу частину обробки і зберігання 

даних зі смартфонів на потужніші сервери в хмарах. Але навіть якщо кінцевий 

споживач і не помітить всіх переваг нових технологій, наявні у ній можливості 

можуть стати в нагоді пристроям типу «інтернет речей» та іншим вбудованим і 

«розумним» комп'ютерним системам. 
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2.4.2 Основні технології 

Досягнення поставлених показників роботи мереж п'ятого покоління 

потребуватиме використання нових технологій. Зокрема, очікується, що в 

мережах 5G буде використано такі технології: 

• Передавання даних радіохвилями у міліметровому діапазоні (буде обраний 

сегмент в діапазоні 30-300 ГГц); 

• Малі базові станції повинні розв'язати проблеми із швидким згасанням 

міліметрових хвиль. Очікується, що ці станції матимуть низьке 

енергоспоживання, малі габарити, будуть портативними а оператори 

стільникового зв'язку матимуть можливість встановлювати їх тисячами на 

відстані 250 м одна від одної; 

• Базові станції матимуть масиви MIMO. Технологія MIMO вже наявна в 

базових станціях 4G, але в них є лише 8 портів для передачі та 8 для 

отримання даних. В базових станціях 5G таких портів вже буде порядку 

кількох сотень; 

• Потреба у технології BeamForming продиктована проблемами з 
інтерференцією хвиль через збільшення портів вводу-виведення MIMO. 

• Передавання даних між абонентом та базовою станцією в режимі повного 

дуплексу.  
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕРЕЖІ. 

 

3.1 Функціональні характеристики RFID-технологія 

Radio Frequency IDentification (радіочастотна ідентифікація) - метод 

автоматичної ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів 

зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, 

або RFID-мітках. Будь-яка RFID-система складається з пристрою, що зчитує 

(зчитувач, рідер або інтеррогатор) і транспондера (він же RFID-мітка, іноді також 

застосовується термін RFID-тег). Більшість RFID-міток складається з двох частин. 

Перша - інтегральна схема (ІС) для зберігання і обробки інформації, модулювання 

і демоделювання  радіочастотного (RF) сигналу і деяких інших функцій. Друга - 

антена для прийому і передачі сигналу. 

З введенням RFID-міток в повсякденне життя пов'язаний ряд проблем. 

Наприклад, споживачі, які не мають зчитувачів, не завжди можуть виявити мітки, 

прикріплені до товару на етапі виробництва і упаковці, і позбутися від них. Хоча 

при продажу, як правило, такі мітки знищуються, сам факт їх наявності викликає 

побоювання у правозахисних і релігійних організацій. 

Уже відомі програми RFID (безконтактні смарт-карти в системах контролю 

управління доступом і в платіжних системах) отримують додаткову популярність 

з розвитком інтернет-послуг. 

Існує кілька способів систематизації RFID-міток і систем: 

• За робочій частоті; 

• За джерела живлення; 

• За типом пам'яті; 

• за виконання; 

• За джерела живлення. 

За типом джерела живлення RFID-мітки діляться на: 

• Пасивні; 

• Активні; 
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• Напівпасивні. 

Пасивні RFID-мітки не мають вбудованого джерела енергії. Електричний 

струм, індукований в антені електромагнітним сигналом від зчитувача, забезпечує 

достатню потужність для функціонування кремнієвого CMOS-чіпу, розміщеного в 

мітці, і передачі сигналу у відповідь. 

2006 Hitachi виготовила пасивний пристрій, названий µ-Chip (мю-чіп), 

розмірами 0.15х0.15 мм (без самої антени) і тонше паперового листа (7.5 мкм). 

Такого рівня інтеграції дозволяє досягти технологія «кремній-на-ізоляторі» (SOI). 

µ-Chip може передавати 128-бітний унікальний ідентифікаційний номер, 

записаний в мікросхему на етапі виробництва. Даний номер не може бути 

змінений в подальшому, що гарантує високий рівень достовірності та означає, що 

цей номер буде жорстко прив'язаний (асоційований) з тим об'єктом, до якого 

приєднується або в який вбудовується цей чіп. µ-Chip від Hitachi має типовий 

радіус зчитування 30 см (1 фут). У лютому 2007 року Hitachi представила RFID-

пристрій, що володіє розмірами 0,05 х 0,05 мм, і товщиною, достатньою для 

вбудовування в аркуш паперу. 

Компактність RFID-міток залежить від розмірів зовнішніх антен, які за 

розмірами перевищують чіп в багато разів і, як правило, визначають габарити 

міток. Найменша вартість RFID-міток, які стали стандартом для таких компаній, 

як Wal-Mart, Target, Tesco у Великобританії, Metro AG в Німеччині і Міністерства 

оборони США, становить приблизно 5 центів за мітку фірми SmartCode (при 

покупці від 100 млн штук). До того ж, через розкиду розмірів антен, і мітки мають 

різні розміри - від поштової марки до листівки. На практиці максимальна 

дистанція зчитування пасивних міток варіюється від 10 см (4 дюймів) (відповідно 

до стандарту ISO 14443) до декількох метрів (стандарти EPC і ISO 18000-6), в 

залежності від обраної частоти і розмірів антени. У деяких випадках антена може 

бути виготовлена друкарським способом. 
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3.1.1 Компоненти і функції системи 

У загальному випадку, як показано на рис.3.1, система RFID складається з 

чотирьох основних складових: система збору інформації (хост), зчитувач, безліч 

міток і канал поширення, за допомогою якого взаємодіють зчитувач і мітки. 

 

Рисунок 3.1. Чотири основні компоненти системи RFID: хост, зчитувач, канал 

поширення і мітки. 

(Host - хост, - зчитувач, channel - канал поширення, tag - мітка) 

Розглянемо лише ті компоненти системи, які безпосередньо пов'язані з 

міткою, а саме: високочастотний інтерфейс зчитувача (Radio Service), власне 

мітки і канал поширення сигналу. Функції, що виконуються цими елементами з їх 

характеристиками, і обмеження, які визначають проектування елементів, показані 

на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Функції зчитувача, каналу і мітки і впливають на них характеристики і 

обмеження. 
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(Electromagnetics - електродинаміка, Communications - зв'язок, Regulations - 

регламенти, Implementation - технічне виконання, To / From Host - К / Від хоста, 

Internal - Внутрішні функції, Handle Anti-collision - антиколізійні алгоритми, 

Determine Commands - Командні протоколи, To / From Tag - К / Від мітки, 

Transmit Power - Випромінювана потужність, Transmit Clock - Передана 

синхронізація, Transmite Information - Передана інформація, Receive Information - 

Прийнята інформація, Loss - Втрати, інтерференція-інтерференція, To / From 

Reader - К / Від зчитувача, Ресейве Power -Приймати потужність, Receive Clock - 

Прийнята синхронізація, Process Commands – Обробка командних протоколів, 

Cost - Ціна, Size - Вартість, Range - Дальність, Speed - Швидкодія, Integrity - 

Надійність, Compatibility - Сумісність.) 

З рис. 3.2 видно, що функції зчитувача і мітки взаємно доповнюють один 

одного. Внутрішні функції, як мітки, так і зчитувача, включають алгоритми 

верхнього рівня і командні протоколи, необхідні для ідентифікації однієї або 

безлічі міток, які перебувають в зоні дії зчитувача. Команди в загальному випадку 

засновані на алгоритмах, які називаються антиколізійними алгоритмами, так як 

вони реалізують зниження ймовірності помилок від збігів відповідей міток, що 

надходять за запитом зчитувача. Інтерфейсні операції містять команди нижнього 

рівня, необхідні для реалізації завдань команд верхнього рівня. Зчитувач повинен 

забезпечувати випромінювання потужності і передачу інформаційних і 

синхронізуючих сигналів. Інформаційні сигнали необхідні для забезпечення 

ідентифікації безлічі міток і реалізації антиколізійних алгоритмів. 

Синхронізація необхідна для забезпечення роботи цифрової частини 

електронної схеми мітки. Залежно від несучої частоти синхросигнали 

генеруються безпосередньо з високочастотного сигналу або за допомогою 

модуляції його несучої. 

Мітка забезпечує прийом енергії, а також обробку інформаційних і 

синхронізуючих сигналів, які передаються зчитувачем. Після внутрішньої 

високорівневою обробки прийнятої інформації мітка може передати зчитувачу 
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інформацію у вигляді повного ідентифікаційного коду або його частини. У 

пасивних системах RFID процес передачі інформації здійснюється за рахунок 

модуляції сигналу зчитувача. Зчитувач, в свою чергу, повинен прийняти 

інформацію і передати її назад на внутрішній верхній рівень функціонування 

системи. 

3.2 Використання технологій розподіленої бази реєстрації для ідентифікації 

Доказ iдентичностi часто широко використовується, зокрема, наприклад, 

коли хост мережi має на метi аутентифiкувати себе для того, щоб встановити 

безпечне з’єднання з iншим хостом. Кожен хостволодiє парою вiдкритий-

закритий ключ, i для того,щоб встановити безпечне з’єднання вони обмiнюються 

вiдкритими ключами. При цьому виникає необхiднiсть пiдтвердити, що вiдкритий 

ключ дiйсно належить пред’явнику. PKI використовується для цiєї мети. При 

цьому публiчний ключ асоцiюється звiдповiдною iдентичнiстю через реєстрацiю i 

видачу вiдповiдних сертифiкатiв за участi централiзованих CA. PKI складається з 

набору ролей та процедур створення, управлiння та вiдклику цифрових 

сертифiкатiв. 

Модель Web-of-Trust є кроком на шляху до децентралiзованої PKI, однак не 

є PKI, оскiльки не передбачає механiзму вiдклику сертифiкатiв. Цифровий 

сертифiкат мiстить публiчний ключ разом з iншою iнформацiєю, такою як дата 

закiнчення дiї сертифiкату та iм’я власника. Таким чином iснує зв’язок мiж 

iменем користувача i його вiдкритим ключем. Поширеним стандартом для PKI є 

X.509. Додаток до стандарту X.509 мiстить список потенцiйно можливих 

атрибутiв для сертифiкату, таких як назва установи, поштовий iндекс чи 

електронна адреса. Поєднання ключової мети стандарту X.509 та моделi Web-of-

Trust вiдкриває можливiсть рiшення проблем iдентифiкацiї у контекстi, коли 

особа чи органiзацiя має на метi пiдтвердити певний атрибут iдентичностi iншої 

особи. 
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Для прикладу, атрибути унiверситетської освiти може пiдписати довiрена 

особа унiверситету, яка за це вiдповiдає, а наявнiсть страхового полiсу – 

вiдповiдна страхова установа. X.509 сертифiкат є конгломератом з вiдкритого 

ключа користувача, iнформацiї користувача (атрибутiв), iменi сертифiкату та 

цифрового пiдпису СА, який скрiплює всi цi данi воєдино. Тобто, CA пiдписує 

весь сертифiкат загалом, з усiма його атрибутами. Натомiсть у роботi 

пропонується пiдхiд з iндивiдуальним пiдписанням атрибутiв користувачами 

системи. 

Для побудови зазначеної системи використовується платформа Ethereum i 

однiєю з переваг такої реалiзацiї DPKI є те, що розподiлена blockchain-база 

сертифiкатiв є незаперечною та забезпечує прозорiсть i швидкiсть перевiрки й 

вiдклику сертифiкатiв, i має властивiсть моментального поширення мiж усiма 

користувачами. 

Принципова новизна технологiї Blockchain полягає в її архiтектурi, що 

забезпечує можливiсть виконання децентралiзованих транзакцiй, без 

використання будь-яких посередникiв. Замiсть того, щоб встановлювати i 

пiдтримувати довiрчi вiдносини з партнером по транзакцiї або стороннiм 

учасником посередником, користувачi покладаються на загальнодоступну 

розподiлену базу даних, збережену на децентралiзованих вузлах. На кожному 

вузлi, тобто комп’ютерi, пiдключеному до мережi за допомогою клiєнта, що 

виконує перевiрку i передачу транзакцiй, зберiгається копiя блокчейна, яка 

автоматично завантажується, у момент пiдключення майнера до блокчейн-мережi. 

В реєстрi зберiгається повна iнформацiя про всi адреси i баланси, починаючи з 

генезис-блоку (найпершого блоку транзакцiй) до останнього добавленого блоку. 

Блок транзакцiй – спецiальна структура для запису групи транзакцiй, який мiстить 

хеш заголовку та iнформацiю про попереднiй блок. Усi блоки можна вибудувати в 

один ланцюг, який мiстить iнформацiю про всi виконанi операцiї в системi. 
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3.2.1 Ethereum та розумнi контракти 

Ethereum є платформою, що дозволяє реалiзовувати децетралiзованi додатки 

з використанням технологiї Blockchain, надiленi властивостями масштабованостi 

та Тьюринг-повноти. Вiртуальна машина Ethereum – головна iнновацiя проекту 

Ethereum. Ця вiртуальна машина розроблена таким чином, що вона виконується 

усiма учасниками однорангової мережi, яка може читати i записувати до 

блокчейну як виконуваний код так i данi, перевiряти цифровi пiдписи i 

виконувати код у Тьоюринг-повнiй манерi. Код буде виконуватись на вiртуальнiй 

машинi лише за умови отримання пiдтвердженого через цифровий пiдпис 

повiдомлення. Ethereum може бути альтернативно описаний як блокчейн з 

вбудованою мовою програмування, або як глобально виконувана вiртуальна 

машина що базується на досягненнi консенсусу. Частиною протоколу, що 

фактично обробляє внутрiшнi стани i виконує обчислення є вiртуальна машина 

Ehtereum (EVM). У Ethereum стан мережi визначається об’єктами, якi називаються 

акаунтами, кожен з яких має 20 байтову адресу, та станом транзакцiй, якi 

безпосередньо передають данi та iнформацiю мiж акаунтами. Розумнi контракти 

Ethereum визначаються як комплекснi додатки, що включають в себе володiння 

цифровими активами, якi безпосередньо контролюються правилами, що 

iмплементованi за допомогою коду. Розумнi контракти на Ethereum написанi 

низькорiвневою stack-based bytecode мовою, якi виконуються вiртуальною 

машиною Ethereum i є EVM-кодом. Розумнi контракти також можуть бути 

написанi на високорiвневiй мовi, такiй як Serpent або Solidity, а потiм бути 

скомпiльованi у EVM-код. Документацiя Ethereum визначає декiлька потенцiйно 

можливих способiв використання розумних контрактiв, один з яких – це системи 

iдентифiкацiї користувачiв. Наприклад, розумний контракт може бути створений 

для зв’язку доменного iменi з IP-адресою для побудови децентралiзованої 

реєстрацiйної системи. NameCoin є прикладом такої системи, що базується на 

BitCoin Blockchain. 
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3.2.2 Web-of-Trust 

Ключовою iмплементацiєю PKI, як описано в стандартi X.509 є 

використання сертифiкатiв i СА. Вона найкраще пiдходить для структурованих 

органiзацiйних iєрархiй з довiреним органом, який пiдтверджує всi виданi 

сертифiкати. Альтернативою моделi довiрених центрiв сертифiкацiї є Web-of-

Trust. Концепцiя Web-of-Trust була вперше описана 1992 року в документацiї PGP 

2.0 i звучить наступним чином: “з плином часу, ви будете накопичувати ключi вiд 

iнших користувачiв, яких ви можете визначити як довiрених поручителiв. Кожен 

може визначити своїх iндивiдуальних довiрених поручителiв. Користувач буде 

накопичувати i поширювати разом з публiчним ключем набiр сертифiкатiв вiд 

iнших людей, очiкуючи, що iнший користувач довiрятиме, принаймнi одному або 

двом з сертифiкатiв. Це призведе до появи децентралiзованої вiдмовостiйкої 

мережi довiри для всiх вiдкритих ключiв”. У моделi Web-of-Trust немає центрiв 

сертифiкацiї. Натомiсть будь-який користувач системи може пiдписати публiчний 

ключ iншого, що означає вiдсутнiсть центру сертифiкацiї в системi, як великої 

точки вiдмови, оскiльки за дизайном моделi публiчний ключ може мати декiлька 

пiдписiв. Це означає, що якщо певний пiдписувач сертифiкату є 

скомпрометованим i його ключ є вiдкликаним (revoked), – то вплив цього 

iнциденту на мережу є обмеженим. 

3.2.3 Модель розробленої DPKI 

Характеристики, якими володiє PublickKeyInfrastructure, реалiзовано на 

Blockchain iнфраструктурi, а саме: 

• механiзм сертифiкацiї атрибутiв, якими характеризується користувач, 

асоцiйованими з його публiчним ключем, 

• механiзм вiдклику наданих сертифiкатiв, 

• можливiсть контролю доступу до атрибутiв. 



74 

 

3.2.4 Модель взаємодiї 

Користувач який володiє парою вiдкритий-закритий ключ, створює i 

контролює розумний контракт, який мiстить атрибути (наприклад iм’я, вiк, 

iдентифiкацiйний код тощо). Список атрибутiв не є фiксованим, i може 

варiюватись за бажанням користувача. Iншi учасники взаємодiї мають можливiсть 

вказати на достовiрнiсть представлених атрибутiв, пiдписавши вiдповiднi 

сертифiкати, або ж запросити сертифiкати, якi уже пiдписанi. На рис. 3.3 

зображено модель взаємодiї в системi iдентифiкацiї. 

 

Рисунок 3.3 Модель взаємодiї користувачiв 

 

Рисунок 3.4 Блокчейн сертифiкат 
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Рисунок 3.5 Дiагарма взаємозв’язкiв сутностей для Entity контракту  

Пiдписана приватним ключем, асоцiйованим з адресою власника. Це робить 

Ethereum адресу хорошим представленням особи чи користувача системи. 

Структури Attribute, Sertificate та Revocation мають поле адресу користувача. Для 

Sertificate поле користувача визначає пiдписувача сертифiкату. Для Revocation 

(вiдклику сертифiкатiв) – користувач iснує за замовчуванням, тому що здiйснити 

вiдклик сертифiкату може тiльки користувач, який його надав. 

3.2.5 Blockchain сертифiкат 

Blockchain PKI використовує Blockchain сертифiкат. Сертифiкат (рис. 3.4) 

скрiплює воєдино публiчний ключ, метаданi, та данi якi пiдлягають сертифiкацiї. 

Щоб визнати дiйсним блокчейн сертифiкат, верифiкатор перевiряє, що сертифiкат 

присутнiй у сховищi пiдписаних сертифiкатiв користувача i вiдсутнiй у серед 

вiдкликаних сертифiкатiв цього користувача. 

3.2.6 Імплементація сутності даних 

Представлена система базується на Ethereum блокчейнi та контролюється 

розумними контрактами, якi у вiдповiдностi до моделi Web-of-Trust надають 

користувачам можливiсть керування (збереження, вiдтворення та перевiрки) 

власної iдентичностi таатрибутiв iдентичностi iнших осiб. На рис. 3.5 

представлено сутностi даних i їх взаємозв’язки, якi визначаються у контрактах. 

Розумний контракт сконцентрований навколо користувача, який публiкує набiр 

атрибутiв, пiдписiв та вiдкликаних сертифiкатiв на блокчейнi для демонстрацiї 

своєї iдентичностi. Користувач асоцiюється з Ethereum-адресою, що виступає в 
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якостi вiдкритогоключа та контролюється приватним ключем.Мова написання 

контрактiв Solidity пiдтримує реалiзацiю struct, для задання структур даних, 

щовикористовується у реалiзацiї. Entity (користувач) фактично не визначається як 

структура даних у контрактi, проте вона обумовлена самою реалiзацiєю Ethereum. 

Кожна Ethereum транзакцiя має свого власника, який є 20-байтною адресою. Для 

того, щоб транзакцiя провалiдувалась, потрiбно щоб вона була пiдписана 

приватним ключем, асоцiйованим з адресою власника. Це робить Ethereum адресу 

хорошим представленням особи чи користувача системи. Структури Attribute, 

Sertificate та Revocation мають поле адресу користувача. Для Sertificate поле 

користувача визначає пiдписувача сертифiкату. Для Revocation (вiдклику 

сертифiкатiв) – користувач iснує за замовчуванням, тому що здiйснити вiдклик 

сертифiкату може тiльки користувач, який йогонадав. 

3.2.7 Полiтика доступу до атрибутiв 

Розроблений контракт Owned визначає полiтику доступу до особистих даних, що 

описується наступними правилами: 

• В контрактi задається власник, тобто користувач, що створив контракт, 

який має право модифiкацiї та перегляду особистих даних. 

• Власник контракту має можливiсть надавати iншим вибраним користувачам 

право перегляду його особистих даних та надання вiдповiдних сертифiкатiв. 

• Для попередження проблеми, коли власник контракту втратив свiй 

приватний ключ, i не має доступу для модифiкацiї свої даних, в контрактi 

"Owned"передбачена можливiсть делегувати 

3.3 Ідентифікація пристроїв Інтернету речей 

Для забезпечення можливості накопичення «великих даних» від різнорідних 

систем збору інформації та створення алгоритмів обробки таких даних з метою 

виявлення дій по оптимізації тих чи інших процесів в економіці в цілому або 

конкретному додатку потрібно однозначна ідентифікація джерела інформації 

(наприклад, сенсора) і одержуваної інформації. При відсутності ідентифікації 

пристроїв IoT очікується накопичення розрізненої інформації в різних сегментах 

економіки або в різних вузькосмугових бездротових мережах зв'язку IoT, яка в 



77 

 

подальшому не може бути порівняна між собою без складної обробки, що вимагає 

розкриття внутрішньої ідентифікації всіх задіяних систем. 

З цієї причини доцільно введення тієї чи іншої системи ідентифікації пристроїв 

IoT на міжнародному і на національних рівнях. В даний час існує велика кількість 

систем ідентифікації пристроїв, які використовуються для управління пристроями 

IoT. Причому на різних рівнях типової архітектури IoT можуть існувати різні 

підходи до ідентифікації. Так, наприклад, на мережевому рівні IoT пристроїв 

можуть присвоюватися IP адреси для маршрутизації даних, але при цьому IP 

адреси можуть бути динамічними, що не дозволяє використовувати їх в якості 

унікального ідентифікатора. Крім цього, в багатьох вузькосмугових бездротових 

мережах зв'язку IoT адресація по IP може не використовуватися в силу її слабкою 

енергоефективності. 

Необхідно відзначити, що від рівня до рівня ідентифікація пристроїв може 

підмінятися, тобто кінцевому IoT пристрою з певною фізичною адресою 

канального рівня спочатку призначається відповідна логічна адреса на 

мережевому рівні, який в подальшому може бути замінений на ідентифікатор на 

рівні платформи. При цьому дуже важливою властивістю є фіксованість 

співвідношення ідентифікатора з фактичним пристроєм IoT (фізичною адресою), 

а також універсальність в застосуванні ідентифікатора в різних галузях. 

З урахуванням розгляду вузькосмугових бездротових мереж зв'язку IoT можна 

також розглядати системи ідентифікації, які пропонуються в якості основи для 

мережевого рівня, а також для використання на більш високому рівні. Так, для 

вузькосмугових бездротових мереж зв'язку IoT в смугах радіочастот, що 

використовуються в загальному порядку, зараз існує однозначна система 

ідентифікації всіх абонентів на основі номера MSISDN. Даний 15-значний номер 

в десятковій системі числення має бути унікальною адресою в мережах 3GPP, в 

тому числі і в мережах NB-IoT і LTE, який і забезпечує як ідентифікацію, так і 

можливість прямої адресації. 



78 

 

Однак очікується, що цього обсягу може бути недостатньо для обслуговування 

пристроїв в глобальному масштабі. З цієї причини в 3GPP для міжмашинної 

комунікацій також існує варіант роботи пристроїв без MSISDN на основі 

призначення внутрішньомережевих ідентифікаторів. При цьому для глобального 

доступу до таких пристроїв із зовнішніх мереж визначено формат нового 

зовнішнього ідентифікатора на основі формату IETF RFC 4282, який дозволяє 

прив'язувати пристрої до доменних імен. 

Такий тип ідентифікатора може використовуватися в тих пристроях IoT, для 

яких не буде призначатися номер MSISDN. При цьому зв'язок між зовнішнім 

ідентифікатором і конкретним пристроєм всередині мережі передбачається 

здійснювати за номером IMSI. При цьому варто відзначити, що IMSI теж є 15-

значним номером. Разом з цим, важливо відзначити що IMSI також схильна до 

клонування і підробкам, в зв'язку з чим потрібно розглянути більш універсальний 

підхід для ідентифікації IoT-пристроїв. 

У вузькосмугових бездротових мережах зв'язку IoT в смугах радіочастот, що 

використовуються в спрощеному порядку, відсутній уніфікований метод 

ідентифікації та адресації. Так, наприклад, в стандарті Sigfox або GoodWAN 

ідентифікація пристроїв проводиться на рівні хмарної інфраструктури Sigfox або 

GoodWAN по 32-бітному ідентифікатору, який дає можливість дати унікальний 

ідентифікатор порядку 4.3 млрд. пристроїв. По всій видимості подальше 

розрізнення пристроїв можливо тільки за рахунок єдиної централізованої хмари 

Sigfox або GoodWAN, де крім цього ідентифікатора можливо використовувати 

інформацію про географічне розташування пристрою. 

У мережах LoRaWAN для ідентифікації використовується 64-бітний номер в 

форматі IEEE EUI-64. В даний час даний номер прив'язаний безпосередньо до 48-

бітного MAC-адресу, що використовується в MAC-протоколі LoRaWAN. При 

цьому адресний простір в LoRAWAN фактично прив'язаний до MAC-простору 

адрес IEEE (близько 281 трлн. Комбінацій). 16-біт зарезервовано в IEEE EUI-64 

для подальшого розвитку технологій. 
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Передбачається, що дана 15-символьна конструкція, спочатку певна для 

пристроїв з телефонним номером, може бути розширена до універсального 

номера. Зокрема, в разі розширення алфавіту кодування з використанням всіх 4-х 

біт (в шістнадцятирічному коді) даний ідентифікатор дозволяє описати до 255 

трильйонів пристроїв або, наприклад, виділити кожній країні не менше одного 

трильйона ідентифікаторів. Якщо ж розширити кодування до повного ASCII коду, 

тобто до 8 біт на символ, ресурс ідентифікаторів можливо буде вважати 

необмеженим. 

На даний момент жодна з систем ідентифікації не отримала статусу еталонної, 

більш того, існує кілька конкуруючих систем ідентифікації. Важливою 

особливістю при виборі технології ідентифікації є забезпечення її справжнього 

міжнародного управління та незалежності розподілу ресурсів ідентифікації. 

Даним критеріям відповідає технологія Digital Object Architecture (DOA). 

Використання ідентифікації на базі DOA дозволить враховувати всі існуючі 

унікальні ідентифікатори (наприклад, MAC, IMEI, ID, IPv4 / IPv6 і ін.), 

Забезпечивши ідентифікацію пристроїв і додатків інтернету речей без прив'язки 

до конкретного ідентифікатору. Відповідно до Концепції архітектури цифрових 

об'єктів передбачає, що кожен об'єкт - має набір ознак, що визначають його 

сутність і, завдяки цьому, що виділяють його з безлічі інших. Тобто, фактично, 

можна задіяти всі існуючі ідентифікатори (фізичний + логічна адреса, а також 

мета дані про сам об'єкт, наприклад, версія прошивки, місце розташування та ін.). 

Таким чином, різні ознаки сумарно є ідентифікаторами. 

Ідентифікація необхідна для вирішення таких завдань, як: 

• однозначне визначення об'єкта; 

• розпізнавання об'єкта за його властивостями; 

• групування об'єктів за певними ознаками; 

• виділення об'єкта з безлічі подібних. 
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4. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПОБУДОВІ IOT МЕРЕЖІ З 

ІДЕНТИФІКАЦІЄЮ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN 

4.1 Структурна схема ідентифікації об’єктів 

У структурній схемі показано технології, які працюють разом одна з одною. 

Сенсори утворюють прошарок над платформою Інтернет речей, тоді коли дані з 

інших зовнішніх джерел беруться через платформу блокчейн. Обмін даними у 

мережі ІОТ відбувається за допомогою технології Блокчейн для забезпечення 

відстеження та для запису всіх транзакцій. 

 

Рисунок 4.1 - Структурна схема ідентифікації об’єктів на основі Blockchain 

Сумісне використання цих технологій призведе до найвищої ефективності, 

тоді як зараз присутні проблеми конфіденційності для споживчих та бізенс 

додатків.  Застосування Blockchain в IOT може вирішити недоліки даної 

технолоігї. На мою думку злиття цих двух технолгій неминуче. 

Неможливо підмінити сенсор, сенс у тому, що кожному сенсору 

присвоюється власний ідентифікатор, цей ідентифікатор записується в базу даних 

Blockchain (рисунок 4.2). Сенсор використовується для передачі якихось даних, і 

якщо хтось спробував підмінити його, то інформація не буде зчитуватися. Коли 

датчик піключається до мережі, то його ідентифікаційний номер заноситься до 

базу даних, якщо датчик спробують підмінити, то ідентифікаційний номер не 

співпаде з тим, що початково був занесений в базу даних. 



81 

 

 

Рисунок 4.2 Структурна схема сенсора 

 Архітектура IOT складається з таких рівнів: мережа датчиків, шлюз, 

управління, додаток. Найнижчий рівень складається з сенсорів та датчиків, то є 

необхідність в протоколах для встановлення зв’язку та передачі даних між 

пристроями, а також для взаємодії з іншими рівнями. Стандартні протоколи 

прикладного рівня не підходять через непристосованість до мережі IOT. Датчик з 

не дуже великим об’ємом пам’яті, який вимірює різні фізичні параметри в режимі 

реального часу, в низьких умовах енергозабезпечення. Сенсорний вузол обробляє 

результати вимірювань та передає їх на сервер. Інформація яка формується одним 

сенсорним вузлом невелика, але більшість сервісів IOT побудована за принципом 

обробки інформації від безлічі вузлів. Це відрізняється від архітектури, які 

прийняті в класичних мережах, по типу клієнт – сервер для передачі даних та 

типу абонент – вузол зв’язку для телефонії (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 4.3 Топологія мережі клієнт-сервер 
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 Реалізована реєстрація сенсорного вузла; конфігуруються та 

налаштовуються вузли; передається і розподіляється інформація і т. д. В даному 

сегменті мережі можна використовувати два протоколи. 

 Протокол XMPP спочатку називався Jabber. Він був розроблений для 

системи миттєвого обміну повідомленнями для зв'язку між людьми за допомогою 

текстових повідомлень. XMPP означає Extensible Messaging and Presence Protocol, 

або розширюваний протокол обміну повідомленнями та інформацією про 

присутність. І знову назва дає неправильне уявлення про цільове використання, 

адже присутність означає безпосередню участь людей. 

У протоколі XMPP використовується текстовий формат XML в якості 

вбудованого типу, забезпечуючи природний зв'язок між людьми. Подібно MQTT 

він працює по TCP або, можливо, по HTTP поверх TCP. Його перевагою є метод 

адресації виду name@domain.com, який допомагає з'єднувати користувачів в 

величезному просторі Інтернету. 

Стосовно до «Інтернету речей» XMPP забезпечує простий спосіб адресації 

пристроїв. Це особливо зручно, коли дані передаються між віддаленими, 

найчастіше незалежними точками, як у випадку зв'язку між двома абонентами. 

Цей протокол не володіє високою швидкістю. Фактично, в більшості реалізацій 

цього протоколу використовується метод опитування або перевірки доповнень 

тільки на вимогу. Але масштаб «реального часу для XMPP близький до 

людського масштабу і вимірюється в секундах. 

 

XMPP реалізує істотну перевагу, наприклад, при підключенні домашнього 

термостату до веб-сервера, щоб можна було отримати до нього доступ з телефону. 

Сильними сторонами цього протоколу є адресація, безпеку і масштабованість, що 

робить його ідеальним для додатків «Інтернету речей» з орієнтацією на 

споживача. 
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CoAP (Constrained Application Protocol) був розроблений для вирішення 

завдання взаємодії пристроїв з обмеженими ресурсами (наприклад низьким 

енргоспоживанням). Практично всі кінцеві пристрої інтернету речей можна 

віднести до цього визначення. І саме такі пристрої виконують основну роботу. 

Концепція CoAP значно відрізняється від MQTT і орієнтована на взаємодію 

точка-точка (клієнт-сервер). Клієнт звертається до сервера і посилає йому прості 

команди типу PUT, POST, GET, DELETE, зміст яких зрозумілий з назви і 

аналогічний HTTP. З цієї точки зору можна сказати «з спрощеннями», що COAP - 

це такий спрощений HTTP у якого мало ресурсів. В результаті варто відзначити 

легку і просту інтеграцію CoAP c HTTP.  

 

Рисунок 4.4 Частина мережі від вузла до брокера 

На ділянці мережі між брокером і сенсорним вузлом для зв’язку між ними, з 

метою конфігурації та реєстрації вузлів, та для передачі даних частіше всього 

застосовуються протоколи – CoAP та XMPP. Протокол XMPP використовується в 

системах клімату та освітлення, і таклж застосовується для адресації пристроїв в 

не дуже великих персональних мережах. Для пристроїв з обмеженими ресурсами і 

з низьким енергоспоживанням використовується CoAP. Можливе застосування 

даного протоколу в напрямку розумного будинку, а саме для систем датчиків 

температури та інших.  

Наступною частиною топології мережі є ділянка, де важливим елементом є 

брокер. За допомогою брокера в мережі ІОТ вирішуються так завдання: агрегація 

та збір даних; організація черг повідомлень; зберігання та розподіл інформації. 



84 

 

 

Рисунок 4.5 Частина мережі Брокер 

Для мереж з великим числом пристроїв краще застосовувати протокол, який 

знижує навантаження на канал за допомогою організації черг. 

Протокол MQTT (Message Queue Telemetry Transport) обслуговує збір даних 

з пристроїв. Як випливає з назви цього протоколу, основне його призначення - 

телеметрія, або дистанційний моніторинг. Його завдання полягає в зборі даних від 

безлічі пристроїв і передача цих даних в IT-інфраструктуру. Він призначений для 

великих мереж невеликих пристроїв, якими потрібно управляти з хмарної мережі. 

Протокол MQTT забезпечує лише можливість передачі між пристроями, але 

не розподіляє дані по багатьом одержувачам. Оскільки протокол MQTT має 

цілком певне застосування, він нескладний і забезпечує всього декілька опцій 

управління. Крім того, йому не потрібно бути дуже швидким. У зв'язку з цим 

режим «реального часу» зазвичай вимірюється в секундах. 

Цей протокол бере участь в зборі даних від безлічі джерел і робить їх 

доступними для IT-інфраструктури.  

STOMP - означає простий (або потоковий) протокол проміжного рівня, 

орієнтований на тесктові повідомлення. Це текстовий протокол, розроблений для 

роботи з орієнтовним на повідомлення проміжним ПЗ. Він служить для 

організації зв’язку з брокером (запит-відповідь).  

Протокол подібний до HTTP та працю по TCP, дозволяє спілкуватися 

клієнтам з будь-яким брокером, який підтримує цей протокол. Це спосіб взаємодії 
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написаний на одній мові програмування, для передавання повідомлень між 

платформою і клієнтом, але програмне забезпечення написано на іншій мові. 

Може підтримувати багато сумісних клієнтських бібліотек, пов’язаних мов. 

 Щоб забезпечити роботу брокера в мережі IOT можна використовувати 

обидва протоколи: STOMP та MQTT. STOMP служить для взаэмодії брокера з 

сервером, а MQTT забезпечує зв’язок від брокера до сервера так і від брокера 

сенсорного вузла. 

4.2 Переваги застосування Blockchain в IOT 

Blockchain, заснований на децентралізованій мережі P2P та інтегрований з 

криптографічними процесами, може запропонувати багато нових функцій та 

покращити існуючі функціонування систем IoT. Оскільки блокчейн побудований 

для децентралізованих середовищ, його схема безпеки є більш масштабованою, 

ніж традиційна, а її сильний захист від підбору даних допоможе запобігти 

шахрайським пристроям. Наступні особливості розподіленої архітектури 

blockchain роблять її привабливою технологією для вирішення багатьох проблем 

безпеки та довіри в масштабних системах IoT.  

Однак однією з найважчих завдань для організацій, що використовують 

Інтернет речей, є забезпечення безпеки, оскільки кожен пристрій Інтернету речей 

є потенційною точкою входу для хакерів. Порушення безпеки може привести до 

витоку конфіденційної інформації в великих масштабах або зробити пристрої 

Інтернету речей уразливими до кібератаки. 

Рішенням проблеми безпеки пристроїв Інтернету речей може стати 

блокчейн. Ця революційна технологія є різновидом розподіленого реєстру і 

найбільшою мірою відома як основа криптовалюти біткоін. Блокчейн 

автоматично зберігає дані в різних місцях, а не в одному центральному сховищі, 

завдяки чому забезпечується більш високий рівень захисту цих даних. 

Результатом об'єднання цих двох передових технологій стала поява 

Інтернету речей на базі технології блокчейн (Blockchain Internet of Things), яка 
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також називається BIoT (хоча абревіатура BIoT раніше використовувалася для 

позначення Інтернету речей для будівель (Building Internet of Things) або 

технології для розумних будинків). Інтеграція технології блокчейн в пристрої 

Інтернету речей дозволяє знизити ймовірність хакерської атаки завдяки 

зменшенню кількості потенційних точок входу. Оскільки блокчейн усуває 

необхідність в інтеграції головного управління в мережі Інтернету речей, такі 

мережі можуть захищати себе самі. Пристрої Інтернету речей, об'єднані в одну 

групу, можуть автоматично припиняти роботу або відправляти повідомлення 

користувачам, якщо їм необхідно виконувати підозрілі завдання, які виходять за 

рамки їх звичайного функціоналу. В результаті це може істотно знизити 

ймовірність атак на пристрої Інтернету речей. Замість того щоб звертатися до 

третьої сторони для встановлення довіри, датчики IoT можуть обмінюватися 

даними через блокчейн. 

Крім того, крім зменшення кількості потенційних точок входу для хакерів, 

BIoT також веде захищену від несанкціонованого доступу запис всіх дій, які 

можна легко відстежувати протягом всього ланцюжка. Використання шифрування 

і розподіленого реєстру не дозволяє користувачам змінювати записи, так що ця 

технологія особливо корисна компаніям, бізнес яких пов'язаний з фінансовими 

операціями, аудитом і моніторингом ланцюжка поставок. Такий рівень прозорості 

також робить блокчейн оптимальним рішенням для розумних контрактів, 

оскільки ця технологія дозволяє автоматично оформлювати угоди при виконанні 

певних умов, наприклад після прибуття відправлення в пункт призначення. Крім 

того, технологію блокчейн можна використовувати в розумних містах для захисту 

різних пристроїв (наприклад, підключених вуличних ліхтарів). 

4.3 Розробка алгоритму створення нових блоків Blockchain 

Створюємо нову функцію (Block) та оголошуємо її параметри: 

• TimeStamp; 

• Index; 

• Hash; 
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• PreviousHash; 

• Data. 

 

Рисунок 4.1 Розробка класу Block 

У класі Block (рис. 4.1) міститься метод CalculateHash у якому обчислюється hash 

даних який конвертується в Base64. 

Далі створюємо клас Blockchain (рис. 4.2) в якому міститься список об’єктів класу 

блока. В цьому класі є такі методи: 

• AddGenesisBlock - додає новий блок до списку; 

• AddBlock - додає новий блок до ланцюжку. 

• GetLatestBlock - повернення останнього блока у списку; 

• InitializeChain - ініціалізація списку блоків; 

• CreateGenesisBlock - створення нового блоку у списку; 
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Рисунок 4.2 Розробка класу Blockchain 

Перевагою використання технології Blockchain - це захист даних. Тобто, що 

втручання у старі дані та спроби змінити методи захисту нових даних можна 

забезпечити криптографічним методом та децентралізованим зберіганням даних. 

Підтвердження даних описано у наступній функції (IsValid) зображена на рисунку 

4.3.  

 

4.3 Розробка функції IsValid 

IsValid - функція яка перевіряє дійсність блоків у ланцюжку. Дана функція 

перевіряє еквівалентність хешів. IsValid метод перевіряє хеш кожного блоку, щоб 

визначити, чи змінений якийсь з блоків. Хеш попереднього блоку, для 
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визначення, чи змінений блок та перерахований. IsValid викликається перед 

зміненням даних та після того, як дані змінено. При змінені даних виводимо 

повідомлення про те, що дані змінилися. Виконуємо функцію Main (рис 4.4). У 

Main створюємо об’єкт Blockchain.  

 

Рисунок 4.4 Виконання Blockchain функції 

  

4.5 Тестування Blockchain функції 
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Додаються нові блоки та перевіряються на дійсність та виводяться їх дані у JSON 

(формат передачі даних, такий формат легко передавати між сервером і 

клієнтською частиною, ну або браузером.) форматі. Додавання першого блоку Is 

Сhain Valid - успішно. Cума оновлення до 1000. Додавання другого блоку Is Сhain 

Valid дає значення false. Оновлюється hash і додаємо третій блок, Is Сhain Valid 

видає значення false. Після оновлення усього ланцюжку перевіряємо на дійсність 

Is Сhain Valid -  отримуємо true.   
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