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ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ, СУБД, MySQL, ГЕОЛОКАЦІЯ, GOOGLE MAPS. 

Об'єкт дослідження - системи дистанційного контролю пристроїв Інтернету 

речей. 

Предмет дослідження – методи та засоби контролю та управління пристроями 

ІоТ. 

Мета роботи – дослідження особливостей підвищення  ефективності 

дистанційного управління та контролю  функціонування пристроїв Інтернет речей. 

Методи дослідження. У роботі використані методи теорії ймовірностей, теорії 

масового обслуговування, математичної теорії телетрафіка і статистичного 

моделювання. 

 

Для виконання поставленої мети у магістерській роботі було виконано аналіз 

сучасного стану і перспективи впровадження технологій міжмашинної взаємодії з 

використанням ресурсів мереж безпроводового  зв’язку нового покоління.  

На базі мереж мобільного зв`язку проаналізовано технічні аспекти систем 

контролю та управління, досліджені існуючі популярні системи дистанційного 

контролю пристроїв Інтернет речей. Проаналізовано системи геолокації та  

виконано їх порівняння. 

За результатами дослідження були розглянуті вимоги до реалізації системи 

контролю стану і місця розташування пристроїв Інтернету речей, які були 

реалізовані практично та представлені у третьому розділі. 

У зв’язку з цим тематика магістерської роботи, яка присвячена дослідженню 

підвищення  ефективності дистанційного управління та контролю  функціонування 

пристроїв Інтернет речей є актуальною.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Останні десятирніччя відзначнаються прискорненими 

темпами проникннення інформанційних технолонгій в усі сфери життя людини. 

Зокрема, мобільнні системи в корені змінили характенр взаємоднії між людьми, а 

також між людиною і машиною та машина з машиною. Причому остання 

заслуго нвує на особлив ну увагу, оскільк ни технолонгії розвива нються вкрай стрімко і 

вимагаюнть постійнної адаптацнії для їх викорис нтання, підключ нення яких до мережі 

змінить традицінйне уявленн ня про Інтернент в цілому. Подібні пристронї можуть 

здійснюнвати передач ну даних в автомат ничному режимі без участі людини, тим 

самим генеруюнчи трафік міжмашиннної взаємод нії, для ефективнного обслуго нвування 

якого в мережах бездротнового зв'язку наступн ного поколінння LTE. Згідно з 

досліджненнями Cisco, число підключ нених до мережі пристро нїв досягне до 2020 

року п'ятдесяти мільярднів. 

При підключненні пристро нїв до мережі, нам необхід нно забезпенчити їх 

працезднатність і взаємод нію. Цього можна домогти нся шляхом перевірнки та аналізу 

переданних пристронями параметнрів, наприклнад, шляхом перевірнки входженння 

значень які переданні  в допусти нмі межі. Можна також відстежнувати географнічне 

положенння пристроню і його зміна з плином часу. Дані про географ нічне положенння 

пристроню можуть бути важливи нм показнинком в оцінці того, що відбува нється з ним. 

Якщо Ви знаходинтесь в русі - система геолоканції дозволинть нам контролнювати його 

місце розташунвання, компані нї зможуть контролнювати всі переміщнення своїх 

пристронїв, перевірняти, чи знаходянться вони в допусти нмої області, звичайн ний же 

користунвач завжди зможе бути впевнен ний, що його пристрі нй знаходинться в 

призначненому місці і нікуди не було переміщ нено, будь то випадко нво (пересунено 

по-необережності), або ж навмиснно (вкрадено). 

Об'єктом досліджнення є системи дистанцнійного контролню пристронїв 

Інтерненту речей. 

Предметом дослідж нення методи та засоби контролню та управлінння 

пристронями ІоТ. 
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Метою магістенрської роботи є досліджнення особливностей підвищенння  

ефективнності дистанцнійного управлінння та контролню  функціоннування пристронїв 

Інтернент речей. 

Для виконанння поставлненої мети у роботі було розроблнено і виконанно наступнні 

завданння: аналіз перспекнтив впроваднження технолонгій міжмашиннної взаємоднії; 

досліджнення існуючинх систем дистанцнійного контролню пристронїв Інтерненту Речей, 

виявленння їх переваг і недолікнів. У практичнній частині виконаннати реалізанцію 

взаємоднії системи дистанцнійного контрол ню функціоннування та місцезннаходження 

пристронїв Інтернент речей 

Методи досліджнення. У роботі викориснтані методи теорії ймовірн ностей, теорії 

масовогно обслуго нвування, математничної теорії телетранфіка і статистничного 

моделювнання. 

Наукова новизна одержанних результнатів. Сукупнінсть виконанних досліджнень 

виконанних у роботі можна розгляд нати як теоретинчне узагальннення і рішення 

науковон-технічної проблемни дистанцнійного контролню функціоннування та 

місцезннаходження пристронїв інтерненту речей, результнати якого  покладенні в основу 

розробк ни власної системи для роботи з пристро нями IoT, що забезпенчує їх безпеку і 

працезднатність за допомогною контролню місця розташунвання та аналізу даних, що 

передаюнться. 

Практичне значенння одержанних результнатів. Отриманна в результнаті роботи 

система, дозволянє підвищинти ефективнність працезднатності пристронїв IoT за 

допомогною реалізанції техноло нгії геолоканції, а також контролню параметнрів 

пристронїв. Розгляннута система є конкуро нвана з популярнними комерцінйними 

системанми дистанцнійного контролню пристронїв IoT. 

Апробація результнатів. Основні положенння і результ нати магісте нрської роботи 

доповіднались і обговорнювались на 2-х науково н-практичних конференнціях, також за 

матеріанлами магістенрської роботи опублік новано 1 наукову статтю. 
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1 ПЕРСПЕКТнИВИ ВПРОВАДЖ нЕННЯ ТЕХНОЛОГнІЙ МІЖМАШИНнНОЇ 

ВЗАЄМОДІнЇ 

 

1.1 Загальні принципи концепці нї Machine-to-Machine 

 

Технологія М2М, або як її ще називают нь, міжмашиннна взаємодіня є  загальна назва 

технологній, що забезпечнує і дозволяюнть різним об’єктам,машинам обмінювантися 

інформацнією один з одним, або ж передава нти її в в автоматинчному режимі між 

пристроянми без всілякої участі людини. Існує велике практичн не різноманніття, сама 

ідея міжмашиннної взаємодінї може бути організо нвана за простою схемою з трьох 

елементінв. Представнимо собі цифровий пристрій (машину/об’єкт) А, займаєть нся 

збором інформацнії. Дані відомостні передаютнься через канал зв'язку В (можливі 

варіати як провідні так і безпровондові системи зв'язку) на пристрій (машину/об’єкт) 

С, що знаходитнься від пристрою А на певному віддален нні, даний пристрій виробляє 

аналіз отриманинх даних та виконує функцію зберіган ння результа нтів, а при 

необхідн ності і генераціню керуючих команд для пристрою А (рис. 1.1). працює така 

схема без всіякої участі людини (машина зв’язується з машиною), звідки і пішла 

така назва назва: M2M. 

Хоча більш доречно було б застосов нуватии таке скороченння як - М2 (CN2) M 

(Machine-to- (Communication-Network-to-) Machine), що точно вказує на необхідн ну 

наявністнь в міжмашиннних комуніканціях деякої телеком. мережі. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Ідея зв'язку «Машина - машина» М2М 
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Чимало поглядів і думок  на рахунок M2M як як окрема частина концепці нї IoT, 

оскільки  Інтернет речей є як варіант реалізац нії межмашиннного комуніканцій. 

Науковці вважають що міжмашин на взаємодінє є все ж окремою частиною, так як 

Інтернет Речей - термін більш широкий, і має на увазі не тільки взаємоді ня з 

пристроянми, людьми та  речами, але і забезпеч нення цієї взаємоді нї додатковними 

контекстнами, такими як географінчні, часові координанти і т.п. 

Концепція M2M об'єднує телеком та інформац нійні технологнії для автоматинзації 

різних бізнес і технолог нічних процесів. Дана концепці ня може застосовнуватись в 

досить в різноманнітних сферах життєдія нльності людини. 

В транспорнтній сфері технолог нії міжмашиннної взаємодінї використновуються, як 

наприкланд, для діагностнування двигунів, контрою та монітори ннгу транспорнту, 

супутникнового відстежунвання за автотраннспортом із застосув нанням технолог ній 

ГЛОНАСС/GPS, а також  контролю водіїв і вантажів.  

Одним з цікавих рішень використ нання технологнії є проведен ння різноманнітних 

вимірів і передачі показник нів лічильнинків витрати енергоренсурсів (електроенергії, 

води, газу і т.п.), забезпечнення безпеки будинку (охоронна і пожежна сигналізнації, 

контроль протіканння води). 

Для реалізацнії межмашиннного комуніканцій використновуються всі можливі 

середовинща передачі даних: електрич нні лінії, волоконнно-оптичні лінії, радіолін нії. 

Одним з широко використновуваних підкласінв M2M є міжмашиннної взаємодінї з 

використнанням мобільнинх рішень, для нього також може використ новуватися 

абревіатнура M2M (англ. Mobile-to-Mobile або Mobile-to-Machine). Використнання 

бездротонвих М2М-комунікацій дає очевидні переваги. По-перше, можливіс нть 

моніториннгу та управлін ння віддаленними об'єктами, до яких невигідн но прокладанти 

проводовне мовлення. По-друге, можливіс нть оперативнно і досить просто підключа нти 

нові пристрої без додатковних витрат. Ну і нарешті, це управлін ння об'єктами там, де 

використнання проводів неможлив но в принципі (наприклад, для монітори ннгу та 

управлінння рухомими об'єктами).  

 

 



13 

 

1.2 Перспектниви  застосувнання М2М 

 

Сучасні мобільні мережі призначе нні для забезпечнення мобільнонсті та надання 

мовних послуг, передачі SMS, MMS, мультиме ндійних повідомлнень на інтерфейнсі 

«людина - людина» (human-to-human (H2H)) або «сервер - людина» (завантаження 

даних додатків / передача потоково нго аудіо / відео). 

Тому технологнії та архітектнура мереж мобільнонго бездротонвого зв'язку, побудованні 

на принципанх H2H, не є оптималь нними по відношен нню до послуг М2М, що стає 

стимулом для створенння нової інфрастрнуктури мереж зв'язку, орієнтов наних на 

послуги М2М, і відповід нних додатків. 

Мережі M2M визначаю нться як мережі, що об'єднують кінцеві пристрою [1], що 

працюють без участі або з обмежено ню участю людини або з обмежени нм 

втручаннням людини як кінцевогно користувнача. Потрібно відзначинти, що людина як 

кінцевий користув нач є нетиповинм ініціатонром входу в мережу М2М і тільки 

випадковно або разово (опціонально) - споживачнем результантів роботи мереж М2М. 

Головна особливінсть і відмінні нсть мереж М2М від мобільни нх мереж зв'язку - 

низький рівень трафіку кінцевих пристрої нв і необхіднність об'єднання в мережі 

величезнної кількостні кінцевих пристроїнв, на порядок перевищунє число абонентінв 

мобільнинх мереж, в єдині мережі. Крім того, існують відмінно нсті в рівні 

проникненння, вимогах до затримки і безпеки, тому необхідн ні адаптаціня і 

оптимізанція існуючих мобільни нх мереж зв'язку під послуги M2M. Одна з проблем, 

яка виникає при використ нанні мобільнинх мереж в якості мереж доступу М2М, 

полягає в тому, що вони, стаючи елемента нми мереж М2М, одночасн но повинні 

залишатинся чинними мережами мобільно нго зв'язку або, принаймнні, не порушува нти 

надання послуг H2H. 

Використання вибухово нго потенціанлу нової технологнії бездротонвого доступу LTE 

для створенння мереж М2М оператор нами і вендорамни оцінюєтьнся негативнно через 

низькі обсягів генеруєт нься в мережах М2М трафіку. Швидше слід очікуват ни, що 

мережі М2М підвищат нь затребувнаність і продовжанть життєвий цикл технолог нії 2G 
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після впроваджнення VoLTE і перерозп ноділу ринку мовних послуг між мережами 

2G/3G/4G. 

Базові бізнес-моделі М2М. Основнимни нішами ринку послуг М2М є послуги систем 

моніториннгу ресурсів (вода, газ, тепло і електрик ну) і транспорнтних мереж, систем 

безпеки, медичні послуги, управлін ння транспорнтом, автоматинзація промислонвих 

процесів та інші додатки. 

Найбільш важливимни з них в найближч ні п'ять років будуть: 

1.промишленная автоматинзація і моніториннг виробницнтва: 

- робота промислонвих виробничних ліній заводів і фабрик/проходження виробнич них 

процесів / діагностника обслуговнування поточних запитів; 

2.телемедіціна і електроннна охорона здоров'я: 

- натільні датчики-сенсори і поточна діагностника; 

- віддаленні медичні консульт нації; 

3.безопасность і відеоспо нстереження: 

- моніториннг датчиків домашньо нї безпеки, сирени, віддален ний контроль доступу в 

приміщенння і терморегнулювання, відеододнатки; 

4.телеметрія: 

- інтелектнуальні вимірюванння, датчики для енергети нчних мереж; 

5.отслежіваніе і управлінння майном: 

- управлінння інвентарнизацією майна, геоконтрноль меж об'єктів нерухомо нсті; 

6.управленіе рухом великих груп транспор нту (Fleet Managemeнnt): 

- розташувнання і доступнінсть, рух транспорнтних засобів; 

7.телематіка побутови нх електроннних та електричнних приладів: 

- приладовна серед автомобінлів / навігаці ня, віддаленні діагностника / безпека / 

обслуговнування; 

8.реклама: 

- цифрові табло, внутрішн ньомагазинні пристрої, спеціальнні додатки; 

9.потребітельскіе додатки (Consumer Applicat нions): 

- внутрішнньобудинкової монітори ннг, оплата і продаж через POS-термінали / 

електроннні кіоски; 
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- цифрові відеокам нери, електроннниекнігі, медіапленєри, ігрові приставкни та 

пристрої; 

10.беспроводние модулі для персонал ньних комп'ютерів, ноутбукі нв,                                     

UMPC. 

Виходячи з виділени нх нішевих послуг М2М провідни нми міжнарод нними 

організанціями зв'язку дослідженні шість основних бізнес-моделей для впроваджнення 

і реализац ни послуг М2М [2, 3]: 

- інтелектнуальні вимірюванння житлових будинках (Smart metterin нg); 

yyінтеллектуальние виміру в нежитлов не приміщенння (Smar metterin нg) і управлінння 

перевантнаженнями і розподіл ном ресурсів в енергосинстемах (Smart Greed); 

- електроннне здоров'я; 

- керуванння побутовоню електроннікою; 

- автоматинзація управлінння транспорнтом; 

- автоматинзація управлінння транспорнтом міста. 

Основні бізнес-моделі, перерахонвані вище, розробленні в ході дослідже ннь 

Європейснького інститут ну електрознв'язку ETSI і детально описані для побудови на 

їх базі функціоннальної архітектнури мереж М2М [2]. 

Діючі на ринку послуг М2М оператор ни в більшостні випадків використновують ці 

бізнес-моделі, і доходи ринку М2М в 2014 р. оцінюють нся в 60-70 млрд євро. 

Співвіднношення доходів і їх розподіл між сегмента нми ринку М2М для поточногно 

року та прогноз змін у розподіл ні часток цього ринку на найближч ні п'ять років 

показані на рис. 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Розподіл доходів оператор нів М2М за сегмента нми ринку 

 

Сукупний середньо нрічний темп зростанн ня, оцінюван ний показник ном CAGR, для 

ринку М2М в залежноснті від оптимізмну маркетолногів провіднинх світових вендорів 

і експертінв становитнь 20-32% і в порівнян нні з іншими сегмента нми 

телекомуннікаційного ринку є досить високим [4]. 

 

1.2.1 Нові тенденцінї в бізнес-моделях М2М 

 

В даний час поширенн ня послуг М2М на телекомуннікаційному ринку істотно 

обмежена внаслідонк використнання операторнами мереж М2М невелики нх 

вертикалньно керованинх і специфічнних нішевих додатків. 

Оператори мереж М2М і мобільні оператор ни прагнуть перейти від вертикал ньних 

моделей надання послуг на основі М2М-додатків до горизонтнальної структурні 

надання послуг М2М на основі принципі нв конвергеннції мереж і послуг. Іноді 

операторни галузі ставлятьнся до цього як до моделі «звернення труб до додатків 

масового ринку» рис.1.3. 
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Рисунок 1.3 -  Міграція послуг М2М від вертикалньних моделей бізнесу 

 

Таблиця 1.1 - Приклади партнерснтва європейсньких і американнських  

                       операторнів мобільнонго зв'язку на ринку послуг М2М 

Оператор 

мобільнонго 

зв’язку 

 

Модель пратнерснтва 

Партнер при створеннні 

мережі М2М 

Telenor Оператором створена нова бізнес-

одиниця Telenor Objects для 

кооперацнії з компаніянми Telit і Volvo 

з метою розробки автомобінльної 

SIM-карти (in-car SIM card) 

Telit, Volvo 

T-mobile Оператором утворени нй альянс 

компаній Echelon і T-Mobile для 

зниження вартості забезпечнення 

безпеки смарт-грід мережі надання 

енергоренсурсів. Кооперац нія з 

компанієню Celevoke в інтересанх 

оптовог продажу послуг передачі 

даних для клієнтів мережі М2М 

Celevoke, Echelon 

 

Verizon 

Wireless 

 

Кооперація з компанія нми OnStar/GM, 

Verizon Wireless і Qualcomm при 

створеннні спільногно підприємнства 

для надання новітніх рішень М2М 

(Оператор nPhase) 

Qualcomm, 

Onstar by 

Gm 

 

Продовження таблиці 1.1 - Приклади партнерснтва європейсньких і             
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                                       американнських операторнів мобільно нго зв'язку на ринку  

                                       послуг М2М 

 

Оператор 

мобільнонго 

зв’язку 

 

Модель пратнерснтва 

Партнер при створеннні 

мережі М2М 

AT&T 

 

Бізнес-одиниця AT & T за приладамни 

М2М була запущена в жовтні 2008 р 

Створена об'єднана М2М-платформа 

спільно з компанієню Jasper Wirelessн 

Jasper 

Wireless 

 

Orange 

 

Розроблено платформна Orange М2М 

Connect, розпочат но стратегінчне 

партне-рство з компаніянми Wavecom, 

Alcatel і Cinterio нn, Orange (Франція) і 

кооперув нання з компанієню Securitaнs 

Direct у використнанні GSM- мережі 

для перспектнивних проектів 

відеоспонстереження 

Wavecom, 

Cinterion, 

Securitas 

Direct 

 

Vodafone 

 

Нова платформна М2М з'явилася в 

компанії Vodafone в 2009 р, компанія 

Vodafone Spain кооперує нться в своєї 

діяльноснті з компанієню Securitaнs 

Direct 

Securitas 

Direct 

 

Telefonica 

 

Компанія Telafoni нca кооперуєнться з 

компанієню Telit, використновуючи 

власне рішення Smart М2М platform в 

інтересанх Telit 

Telit 

Telecom 

Italia 

 

Компанія Telafoni нca кооперує нться з 

компанієню ENEL для створенння 

операторна мережі М2М для 

постачалньника електро-енергії в 

країні 

ENEL 

 

Поки йде оновленння бізнес моделей послуг М2М, мобільні оператор ни роблять 

спроби об'єднати зусилля з партнера нми з вертикалньно орієнтовнаних галузей 

економікни для створенння операторнів М2М з метою спільног но отриманння прибутку 

з сегмента ринку послуг М2М. У табл. 1 наведені приклади такого партнерс нтва 

європейсньких і американ нських операторнів мобільнонго зв'язку для отриманн ня 

додатковних доходів на мобільно нму ринку, що наближаєнться до стану насиченння. 
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Таблиця 1.2- Приклади реалізацнії успішних проектів на базі інтелект нуальних                           

                       вимірюваннь в області розподілну ресурсів в домогоспнодарствах 

ams ENEXIS bglobal 

Нова Зеландіян Нідерланди Великобританія 

Фаза 1.400 тис. 

датчиківн 

Швидкість 

підключенння 10-

15 тис. в місяць 

Фаза 1. Більше 50 тис. 

датчиків до 2014р. Фаза 

2. 2,6 млн.датчиків до 

кінця 2016 р. 

Фаза 1. 60 тис. датчиків. Фаза 

2. 2 млн. датчиків на протязі 

ближчих п’яти років. 

 

Ще однією особливі нстю розвитку ринку послуг М2М є інтернац ніоналізація 

ланцюжкінв створенння вартості послуг М2М при побудові рішень end-to-end з 

вертикалньно інтегровнаними бізнес-партнерами, провіднинми, як правило, 

міжнароднний бізнес на глобальн них ринках (Volvo, Hitachi, Securita нs Direct і ін.). Так, 

мережі М2М компанії Orange, що налічуют нь понад 3 млн пристроїнв, працюють в 35 

країнах світу з 200 партнера нми, і плануєтьнся їх розширитни до 10 млн підключе нних 

пристроїнв М2М до 2015 г. З метою інтернац ніоналізації пропоновнаних послуг М2М 

компанія Orange уклала альянс з T-Mobile і TeliaSon нera для забезпечнення роумінгу 

кінцевих пристрої нв М2М. 

Бізнес-модель інтелект нуального вимірюванння (smart metterin нg) за допомогоню 

пристроїнв М2М - одна з найбільш затребув наних на ринку М2М, використ новується 

низкою операторнів і становитнь 10% ринку послуг М2М за доходами. Приклади 

реалізацнії успішних проектів на базі інтелект нуальних вимірюваннь в області 

розподілну ресурсів в домогосп нодарствах наведені в табл. 2 [4]. 

Прикладом успішногно проекту на базі інтелектнуальних вимірюваннь в області 

розподілну ресурсів для моделі В2В служить проект компанії British Gas, що 

забезпечнує для 400 тис. пристрої нв М2М більш 1 млн з'єднань, що становит нь 1% 

трафіку операторна Vodafone в 

Великобританії і до 30 хвилин в день для передачі зчитуєтьнся з датчиків інформацнії. 

На жаль, російськний ринок послуг М2М інформац нійно закритий, що свідчить про 

його недостатнній розвиток і нечислен нність операторнів М2М. З огляду на те, що 

російськна економікна орієнтов нана на ресурсоднобичу, відповіднні сегменти ринку і 
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можуть стати основнимни стимулятнорами росту і споживач нами послуг М2М поряд 

з такою соціальнно орієнтовнаної галуззю, як ЖКГ. 

 

1.2.2 Оцінка ефективнності впроваджнення мереж М2М 

 

Ефективність впроваджнення мереж М2М може оцінюватнися такими показникнами, 

як доходи по різних сегментанх або мереж, середній дохід на один пристрій (Average 

Return Per Device - ARPD). 

Оскільки кінцеві пристрої М2М мають низький рівень міграції з однієї мережі в 

іншу, цей показник ефективн ності операторнської діяльноснті на ринку М2М 

використновується і оператор нами М2М, і розробни нками бізнесмонделей і додатків 

для послуг М2М. Даний показник дозволяє враховув нати ефект конвергеннції мереж 

доступу (мобільних і фіксован них) і безпосернедньо мереж М2М. 

Провідний американнський оператор Sprint, який має досить масштабн ні мережі 

М2М спільно з 20 партнера нми (Intel, Panasoni нc, Chrysler Group і ін.), Оцінює за 

допомогоню показник на ARPD свої доходи, які в 2011 р досягали 5-10 дол. На місяць. 

Цей показник істотно змінюєтьнся в залежноснті від використновуваних послуг М2М. 

Так, за оцінками компанії Sprint, для послуг управлін ння навантажненням в 

електромнережах (smart grid) він становив 1 дол., А для щитів електрон нної реклами 

(digital signage) - 150 дол. 

Тарифна політика компанії Sprint як оператор на М2М-мереж показана в табл. 1.3. 

 

 

Таблиця 1.3- Приклад тарифної політики оператор на М2М-мереж 

Допустимий 

денний 

трафік, 

Мбайт 

Місячний 

платіж, дол. 

Оплата переви-

щення 

трафіказна 1 

байт, дол. 

Категорія  

тарифів 

1 8,99 0,003 Група 1 

2 10,99 0,003 

5 16,99 0,003 

10 19,99 0,003 

25 24,99 0,003 
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50 39,99 0,003 Група 2 

100 43,99 0,003 

500 49,99 0,003 

1000 54,99 0,003 

 

2000 59,99 0,003 Група 3 

5000 99,99 0,003 

 

Порівняння місячних тарифів на послуги М2М компанії Sprint для одного 

пристрою з ARPU російськних операторнів мобільнонго зв'язку показує, що вони 

перевищунють ARPU оператор нів, і часом істотно, що говорить про високу 

прибутконвість цього сегмента ринку. 

Прогноз можливих доходів оператор нів мобільнонго зв'язку від послуг М2М, 

виконанинй компанієню Machina Recearch [4], показує рис. 1.4., що доходи оператор нів 

мобільнонго зв'язку від послуг М2М. 

До 2020 р перевища нть 260 млрд євро, при цьому доходи оператор нів мобільнонго 

зв'язку від всіх видів послуг складуть 40 млрд євро, а від передачі мобільно нго 

трафіку - 4 млрд євро. 

Найбільші доходи, на думку аналітик нів Machina Recearch, будуть приносит ни 

послуги М2М в частині сегментн ной бізнес-моделі «розумне місто» рис. 1.4 - 1.5 - 

понад 59%, а керуванн ня транспорнтними потоками «розумного міста» - 4% [4]. 
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Рисунок 1.4 - Прогноз доходів оператор нів мобільнонго зв'язку від послуг М2М в 

світі 

 

 

 

Рисунок 1.5- Прогноз розподілну доходів операторнів мобільнонго зв'язку від послуг 

М2М між сегментанми до 2020 р 

 

1.3 Монетизанція мереж LTE на основі послуг М2М 

 

Під монетизанцією послуг зв'язку розумієт нься отриманння доходів оператор нами від 

надання послуг зв'язку в мережах LTE за рахунок ефективн ного використнання 

технологнічних можливоснтей LTE і конкурен нтних переваг перед мережами доступу 

2G/3G, а також від впроваджнення додатковних платних послуг (VAS), передачі відео 

високої роздільнної здатностні (HD) та ін. 

Монетизація мереж LTE забезпечнується проникненнням технологнії на нові ринки, 

досягненнням технологнічного та економічнного переваги на вже освоєних 2G/3G-

ринках послуг, створенн ням нових видів послуг на основі нових технолог нічних 

можливоснтей мереж LTE. 

Однак за п'ять років комерцій нної експлуатнації мереж LTE традицій нні послуги 

передачі даних постійно дешевшални, рівень споживан ння трафіку абонента нми 

неухильнно зростав, не приносяч ни при цьому очікуван них доходів на ринку 

мобільнонго зв'язку. Флагманснька послуга (killer applicat нion), споживанння якої мало 
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б вибуховинй характер, який обіцяє компанія нм зв'язку гарантовнаний поверненння 

вкладень в інфрастрнуктуру 4G, поки не з'явилася. 

Фактично поточні потреби користув начів у послугах мобільно нї передачі даних 

забезпечнують мережі третього поколінння, займаючи по доходах 90% ринку послуг. 

До того ж більшістнь мобільнинх операторнів є оператор нами суміщенинх мереж 

2G/3G/4G, що веде до виникнен ння внутрішнньої конкуреннції між технологніями. 

Фактори, що стримуют нь інвестицнії операторнів в розвиток LTE: 

- технологнічні ризики будівниц нтва мереж LTE високі, а поточний дохід від послуг 

мереж 3G значно вище доходу від послуг мереж 4G; 

- терміни ліцензійнних зобов'язань оператор нів по покриттю територі нї країни для 

мереж 3G більш жорсткі, ніж для мереж 4G; 

- екосистенма LTE, включаючни абонентсньке обладнанння і роумінг, менш розвинен на 

в порівняннні з екосистенмою технологній 3G, а отже, ця частина інвестиц нійних 

ризиків у LTE вище. 

Тенденції все більшого використ нання абонентанми різних OTT-сервісів (Over the 

Top), в тому числі заснован них на IP-додатках Skype, Viber і WhatsApp, що 

знижують доходи оператор нів від традицій нних послуг голосовонго зв'язку і SMS, 

також не сприяють зростанн ню інвестицній в інфрастрнуктуру мереж LTE. Перед 

майбутні нми операторнами мереж LTE встає загроза перетвор нення їх мереж в 

технологнічну «трубу» для трафіку чужих високопр нибуткових додатків і сервісів 

OTT. Така бізнес-модель загрожує мережевинм операторнам розореннням, тому галузь 

зараз знаходитнься в пошуку нових ринків і оптималь нних сценаріїнв монетизанції 

послуг мобільнонго зв'язку. Ці сценарії передбач нають радикальнне зрушення 

структур ни бізнес-моделей в мобільнинх телекомуннікації до консолід нації і 

трансфорнмації ланцюжкінв створенння вартості послуг. 

Одним з перспектнивних і динамічн них ринків послуг для мобільни нх операторнів, 

включаючни LTE-операторів, може стати ринок послуг М2М (машина-машина). 

Мережі M2M визначаюнться як мережі комуніканції інтелектнуальних машин, які 

об'єднують кінцеві пристрої М2М і системи, що працюють без участі або з 

обмежено ню участю людини як кінцевогно користувнача, для управлінння одне одним. 
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Використнання мереж LTE для взаємоді нї елементінв мереж М2М має принести 

операторнам мереж LTE додатковні доходи і надати імпульс подальшо нму зростаннню 

інвестицній. 

Аналіз перспектнив розвитку ринку послуг М2М. Згідно з прогнозанми Machina 

Research рис. 1.6., кількістнь М2М-з'єднань в мережах мобільни нх операторнів в 2018 

р перевищинть 1,5 млрд [11], що в 5 разів більше поточног но показник на, а у 2022 року 

на частку мобільнинх операторнів доведетьнся понад 2,6 млрд М2М-з'єднань. При 

цьому частка M2M-з'єднань від загально нго числа з'єднань в мережах мобільни нх 

операторнів зросте з поточних 5% до 15% в 2018 р і до 22% у 2022 р. 

 

 

 

Рисунок 1.6- Число М2М-з'єднань в мобільнинх мережах 

 

Також очікуєтьнся, що до 2018 р серед М2М-модулів, що працюють в мережах 

стільникнового зв'язку, будуть домінува нти М2М-модулі на базі технологній 3G і 

кількістнь М2М-модулів з 4G перевищинть кількістнь М2М-модулів з 2G, а у 2022 року 

вже будуть домінува нти М2М-модулі на базі технологнії LTE (69% ринку) рис.1.7. 

[12]. На поточний момент більше 60% ринку займають М2М-модулі на базі 

технологнії GSM, а М2М-модулі на базі технолог нії LTE не перевищунють 1% ринку. 
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Рисунок 1.7 - Розподіл ринку мобільни нх М2М-підключень між технологніями 2G, 

3G і 4G 

 

Основними нішами ринку послуг М2М є автомати нзовані системи обліку витрати 

ресурсів ЖКГ, системи безпеки, медичні послуги, управлін ння транспорнтом, 

автоматинзація промислонвих процесів і ін. рис.1.18. 

Рівень проникненння М2М-послуг в СНГ, за даними на 2013 р, не перевищу нє 10% 

рис. 1.9., причому найбільш на їх проникненння зафіксовнано в банківсьнкій (7,3%) і 

сировиннних (7%) галузях. 
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Рисунок 1.8 - Сфери застосувнання послуг М2М 

 

 

Рисунок 1.9 - Проникненння послуг М2М в СНГ по галузях 

 

Незважаючи на фактори, що стримуют нь розвиток ринку мобільно нго зв'язку і ринку 

LTE, ринок мобільно нго M2M в СНГ в найближч ні п'ять років буде знаходитнися на 

підйомі і виросте з 4,8 млн в 2014 р до 21 млн в 2018 р. рис. 1.10. 
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Рисунок 1.10 - Прогноз зростанння числа підключеннь М2М-пристроїв через мережі 

мобільнинх операторнів СНГ 

 

Згідно з прогнозанми [11], у 2022 р найбільш ним сектором для М2М-з'єднань в світі 

будуть М2М-пристрої для приватни нх «розумних будинків н», переважнно пристрої 

для систем опалення, вентиляцнії та кондиціоннування, а також для систем безпеки 

(37% всіх М2М -З'єднання). Другим (32% М2М-з'єднань) стане сектор споживчонї 

електронніки, включаючни ігрові консолі, музичні плеєри, фотоапар нати і побутові 

пристрої. За ними підуть сектор житлово-комунального господар нства (10%) і 

транспорнт (8%). 

Якщо аналізувнати світовий ринок в розрізі країн-користувачів послуг М2М, 

найбільшними у 2022 р стануть Китай і США. На частку США доведеть нся 20% 

світової виручки від продажу М2М-послуг і 19% світових М2М-з'єднань, а 

аналогічнні показникни Китаю - 17 і 20%. Наступні за обсягом ринки М2М-послуг: 

Японія, Німеччинна і Росія. 

Технологічні можливоснті мереж LTE для М2М-послуг. Починаючни з 2009 р 

Технічнинй комітет (ТК) М2М ETSI розробив норматив нно-технологічну базу мереж 

М2М. Це 11 технічни нх звітів і 6 технічни нх специфікнацій, що описують вимоги до 

функціоннальної архітектнурі мереж М2М, М2М-пристроїв, М2М- інтерфейнсів, а 

також різні сценарії використ нання послуг М2М, такі як «Розумні вимірюва нння», 
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«Електронне здоров'я», «Управління автотран нспортом» та ін. Дані технічні 

стандартни стали основою технічни нх специфікнацій нового Партнерс нького проекту 

oneM2M, який об'єднав зусилля шести регіонал ньних органів стандартнизації для 

розвитку екосистенми пристроїнв і мереж М2М. 

Ці вимоги забезпечнують роботу М2М-мереж, М2М-пристроїв і М2М-додатків, 

частина з них увійшли в відповід нні стандарт ни ETSI рис. 1.11 [13]. 

 

 

 

Рисунок 1.11 - Стандартни і специфікнації ETSI для М2М 

 

 

 А частина - в технічні специфікнації 3GPP (Релізи 10-12) [14]  рис. 1.12. 
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Рисунок 1.12 - Еволюція технологнічних можливоснтей LTE для М2М-послуг 

 

Для задоволенння вимог, що пред'являються до мереж М2М, а також для 

забезпечнення ефективнної роботи мобільни нх мереж при наданні М2М-послуг 

Партнерснький проект 3GPP спільно з технічни нм комітетонм М2М ETSI вже більше 

шести років займаютьнся питаннямни стандартнизації технічнинх можливоснтей і вимог 

до мереж і послуг М2М з використнанням мереж 3GPP як мереж доступу. 

Існуючі технологнічні можливоснті мереж LTE визначаюнться їх технічнинми 

характернистиками по дальностні зв'язку і зонам покриття, частотни нх діапазоннах і 

пропускнної здатностні каналів зв'язку. 

Вимоги до характер нистик LTE публікую нться в форматі «відкритих стандарт нів» в 

технічнинх специфікнаціях на обладнанння LTE для відповід нного релізу (випуску), що 

визначаєнться роком його розробки. В даний час на ринку є мережеве та абонентс ньке 

обладнанння LTE для релізів 8, 9 і 10, так як зазвичай затримка випуску обладнан ння 

на ринок становитнь два-три роки від моменту «заморожування» подальшо нї 

розробки релізу. 

Аналіз технічнинх специфікнацій 3GPP [14] свідчить про еволюцію розвитку 

можливоснтей мереж LTE з надання послуг М2М. Так, в релізі 10 сформуль новані 
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загальні вимоги до М2М-послуг в мережі LTE, які сфокусовнані на забезпечненні 

контролю і управлінння перевантнаженнями трафіку М2М-додатків в мережі. 

Подальший розвиток технічни нх вимог в релізі 11 привело до розробки нового 

функціоннального елемента MTC-IWF архітектнури мережі LTE, що виконує 

функцію міжмережневого взаємодінї між мережею М2М і мережею доступу. 

Розширенно загальні вимоги до підтриму нваним мережею LTE М2М-послуг, 

сформульновані вимоги до функції виведенн ня М2М-пристрої з сплячого режиму 

(пробудження), введені вимоги щодо використнання IP-адресації для М2М-

пристроїв, що розширююнть загальнинй адресний простір, а також вимоги щодо 

підтримкни М2М- пристроїнв, що працюють тільки з пакетною комутаці нєю. 

Основною метою робіт по М2М в релізі 12 було створенн ня дешевих абонентсньких 

пристроїнв М2М на базі технологнії LTE. У релізі 12 додатков но розширенні вимоги до 

М2М-послуг, сформуль новані вимоги до функцій групової доставки повідомл нень, 

групових обмежень і груповий тарифіка нції, до функцій передачі малого об'єму 

даних і нечасто відправкни повідомлнень, вимоги до монітори ннгу подій, до низької 

мобільнонсті і до функцій контролю часу передачі і прийому даних, а також вимоги 

щодо зниження енергосп ноживання М2М-пристроїв. 

Слід зазначитни, що робота М2М-пристроїв в мобільнинх мережах і вимоги до цих 

пристроїнв з боку користув начів відрізня нються від традиційнних послуг зв'язку в 

ланцюжканх «людина-людина» (Human to Human, H2H) і «людина-машина» (Human 

to Machine, H2M ). Це пов'язано з відсутні нстю мовних послуг і високою 

асиметринчністю трафіку, що генеруєт нься в мережах М2М в залежнос нті від 

обслуговнується додатки. 

Також однією з проблем, що виникают нь при використнанні мобільнинх мереж 

технологній 3GPP як мереж доступу М2М, є мережева сумісніс нть інфрастрнуктури, 

так як, будучи елементанми мереж М2М, мережі доступу 3GPP повинні одночасн но 

надавати традиційнні послуги мереж мобільно нго зв'язку або, принаймн ні, не заважати 

надання цих послуг. 

Переваги мереж LTE в порівнян нні з 2G/3G для М2М. Невелики нй обсяг даних, що 

генеруютнься пристроянми М2М і переданинх від них, а також вимоги низької вартості 
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кінцевих M2M-пристроїв дозволяю нть використновувати мережі 2G і 3G в якості 

мереж доступу для мереж M2M, що відповід нає поточній статистинці застосувнання 

технологній мобільнонго зв'язку в M2M-мережах. 

Однак LTE-мережі мають ряд переваг, які вже в найближч ному майбутньному 

приведутнь до міграції М2М-користувачів від технологній 2G/3G до LTE. Наприкла нд, 

для таких M2М-додатків, як відеоспо нстереження, передача відеокон нтенту на 

цифрові рекламні дисплеї, може знадобит нися висока швидкістнь передачі даних. А 

швидкістнь передачі даних в мережах LTE, як відомо, в сотні разів вище, ніж в 

мережах 2G, і може забезпеч нити передачу відео високої чіткості, необхідн ну в 

системах громадсьнкої безпеки та ряді комерційнних додатків. 

Іншим, мабуть, більш важливою переваго ню мереж LTE є в 10 разів менші затримки 

відгуку (час, за який сигнал від пристрою М2М доходить до сервера через мережу 

мобільнонго операторна і повертаєнться назад). Для GSM-мереж час затримки відгуку 

складає близько 150 мс, для UMTS-мереж - 50 мс, а для мереж LTE - 10 мс. Низькі 

затримки важливі для М2М-додатків, що працюють в реальном ну часі, для 

контролю чутливог но обладнанння, а також для сигналіз нації та управлін ння 

промислонвим обладнаннням. 

Велика перевага в порівнян нні з мережами 2G/3G в умовах передачі даних з 

асиметринчним трафіком в мережах М2М досягаєт нься в мережах TD-LTE завдяки 

можливоснті гнучкої зміни розподілну мережевинх ресурсів за рахунок гнучкого 

використнання числа тайм-слотів і, відповіднно, зміни симетричнності трафіку в лінії 

вниз і вгору. Подібні сценарії розподіл ну ресурсів тайм-слотів для технологнії TD-

LTE включаютнь сім варіантінв використнання від 8: 1 до 2: 2 [15]. 

Також ключовою переваго ню мережі LTE є час «життєвого циклу» цієї технолог нії, 

яка стартуванла на 20 років пізніше технолог ній 2G/3G. «Життєвий цикл» LTE 

розроблянвся з перспект нивою на 10-20 років. Відомо, що багатьом M2M-пристроїв, 

що використновуються на транспор нті і в промислонвому обладнаннні, потрібно термін 

служби не менше 10 років, а мережі 2G знаходят нься в фазі старіння. Швидше за все, 

з розвитко нм голосовонго зв'язку в мережах LTE абоненти будуть мігруват ни з мереж 

2G, а операторни - відмовлянтися від підтримкни мереж 2G, і в цьому випадку буде 
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потрібно заміна 2G-модулів на 4G-модулі, що веде до додатковних витрат. Таким 

чином, більш висока поточна вартість LTE-модулів може бути компенсо нвана 

меншими експлуатнаційними витратамни в майбутньному. 

Ще однією переваго ню технологнії LTE є більш низькі витрати на обслугов нування 

M2M-мережі в перспектниві. Завдяки тому що технологнія LTE повністю заснован на 

на комутацінї пакетів і працює по протокол ну IP, а також можливос нті застосувнання 

принципінв, що самоорганнізуються мереж, мережі M2M на базі LTE простіше і 

дешевше в побудові, експлуат нації та розширен нні. Крім того, для мереж LTE 

специфікноване 44 частотні діапазон ни, вони має більш високу спектрал ньну 

ефективнність в порівняннні з технологніями GSM і HSPA (GSM - 1-1,5 біт/c/Гц, HSPA 

- 2,2 біт/с/Гц, LTE - 5 біт/с/Гц). Всі ці особливо нсті дозволяюнть знизити капітальнні 

витрати і експлуат наційні витрати на мобільну мережу і, як наслідок, вартість 

передачі одного біта даних. 

Мережі LTE відрізнянються високою масштабонваність по абонентснькій базі і 

впроваджнуються сьогодні з підтримк ною IPv6-адресації. Це дуже важлива 

характернистика, оскільки запас доступни нх публічнинх IPv4-адрес швидко 

скорочуєнться, а кількістнь M2M-пристроїв у світі буде і далі постійно зростати. 

 

1.4 Використнання інфрастрнуктури мереж LTE при побудови мереж М2М 

 

Розробник технічнинх вимог до мереж LTE - партнерснький проект 3GPP - слідом за 

технічнинм комітетонм М2М ETSI вже більше п'яти років займаєть нся питанням ни 

впроваджнення мереж і послуг М2М з використ нанням мереж 3GPP як 

інфрастрнуктура доступу, об'єднуючою кінцеві пристрої М2М, локальні мережі 

М2М, базову мережу, платформни і додатки М2М в єдині мережі М2М для надання 

нових послуг. Одна з проблем, що виникают нь при використнанні мобільнинх мереж 

3GPP як мереж доступу М2М, полягає в тому, що вони, стаючи елементанми мереж 

М2М, повинні в той же час залишати нся діючими мережами мобільно нго зв'язку або 

принаймнні не порушува нти процес надання послуг мобільно нго зв'язку. 
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Використання вибухово нго потенціанлу нової технологнії бездротонвого доступу LTE 

для створенння мереж М2М операторнами і вендорамни оцінюєтьнся поки негативн но 

через низькі обсягів генеруєт нься в мережах М2М трафіку. Можна очікуват ни, що 

мережі М2М підвищат нь затребувнаність і продовжанть життєвий цикл технологнії 2G 

після впроваджнення VoLTE і перерозп ноділу ринку мовних послуг між мережами 

2G/3G/4G. 

Діяльність робочих груп 3GPP по формуван нню технічнинх вимог до M2M. Вперше 

партнерснький проект 3GPP почав розробку технолог ній зв'язку 3GPP для 

використнання в мережах М2М в 2007 р, коли досліджу нвалося питання надання 

послуг зв'язку «машина-машина» за допомого ню мобільнинх мереж, 

стандартнизованих 3GPP (GSM/EDGE/UMTS/HSPA) [5]. Це дослідже нння визначилно 

потенціанл послуг М2М і показало можливіс нть їх руху до преміальнного сегменту 

мобільнонго ринку. У 2010 р робочі групи 3GPP почали процес впровадж нення 

результантів дослідженнь по М2М в розробку технічни нх специфікнацій на основі 

технічнинх звітів TS 22.368 [6] і TR 23.888 [3]. 

Технічні специфік нації TS 22.368 [6] визначилни загальні та специфіч нні вимоги до 

технологнії зв'язку М2М. 

Робота над їх створенн ням ініціюванла два додатковних дослідженння, які були 

сфокусовнані на альтернантивах використновуючи номери E.164 для M2М і 

вдосконанленні вимог M2М (TR 22.888) [8]. Крім робочої групи 3GPP SA (Services 

and System Aspects), ще дві робочі групи: по мережах радіодос нтупу (Radio Access 

Network, RAN) і GERAN (GSM Edge Radio Access Network) - також активно 

працювални над поліпшен ннями Релізу 10 для мереж і послуг М2М при підготов нці 

технічнинх звітів TR 37.868 (Study on RAN Improvemнents for MTC) і TR 43.868 (Study 

on GERAN Improvemнents for MTC). 

Технічний звіт TR 33.812 містить результа нти дослідженння можливоснтей мережевонї 

безпеки віддаленного резервув нання і зміни підписки на послуги для кінцевог но 

обладнанння М2М. У технічно нму звіті TR 33.868 також розглянунті аспекти 

мережевонї безпеки М2М, а подальша робота по М2М відкладе нна до Релізу 11. 
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Технічний звіт TR 23.888 [7] виділяє ключові питання М2М і пропонує можливі 

рішення. Технічні вимоги Релізу 10 в частині технолог нії зв'язку М2М спрямованні 

на вдосконанлення вимог, пов'язаних з перевант наженнями і контроле нм цих 

перевантнажень в мережах LTE / 3GPP, а решта питань перенесе нні на подальші 

релізи. 

У технічнонму звіті TR 22.888 [6], підготов нленому в рамках дослідженнь по Релізу 10, 

було сформульновано понад 14 нових специфіч нних вимог до мереж і послуг М2М: 

• низька мобільнінсть, що визначаєнться моделями поведінкни пристроїнв М2М, які 

можуть бути статичнинми (непереміщуваними), мати обмежену мобільні нсть 

(nomadic) або бути мобільни нми, але в межах чітко визначен ного регіону. Ці 

властивонсті М2М-пристроїв дозволяюнть 

знижувати службовинй трафік сигналізнації, що відповіднає за мобільнінсть, і частоту 

переданинх звітів від пристроїнв М2М; 

• контроль часу зв'язку, коли дані від пристрої нв М2М можуть бути передані або 

прийняті тільки в строго певний період і службови нй трафік за межами цих 

заздалегнідь визначенних часових вікон мінімізо нваний; 

• толерантнність до моменту проведен ння сеансу зв'язку і затримок повідомл нень, яка 

реалізуєнться за рахунок того, що додатки для передачі даних можуть забезпеч нувати 

неза- лежність від таких затримок; 

• реалізацнія тільки принципі нв комутацінї пакетів, внаслідо нк чого доступ в мережу 

дозволенний для раніше встановлнених послуг та перемика нння можливо як із 

застосувнанням, так і без застосувнання мобільнинх терміналнів; 

• використнання міжнароднного номера абонента для нумераці нї (International 

Subscribнer Directorнy Number, MSISDN); 

• передача невеликинх обсягів даних (Small Дата Transmis нsions), так як більшістнь 

М2М-пристроїв передає невеликі потоки даних в лінії вгору; 

• ініціалінзація тільки мобільнонго виклику (Мобиле Originat нed Only), так як мережа 

надає механізмни зниження керуючог но службовонго трафіку, створюванного 

пристроянми М2М; 
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• завершенння мобільнонго виклику (Infrequent Мобиле Terminat нed) на мережах 

LTE/3GPP; 

• монітори ннг М2М-мережі, який здійснює нться, оскільки мережа М2М не 

призначенна для запобіганння крадіжок М2М-пристроїв, для виявленн ня таких подій 

в мережі М2М, як незрозум ніла поведінкна і втрата з'єднання, повідомлнення 

кінцевогно користувнача про результа нти моніториннгу; 

• пріоритентна передача аварійнинх повідомлнень (Priority Alarm Message, PAM), що 

вимагаютнь негайної уваги оператор на і користув начів мережі М2М, у випадках 

крадіжок  або надзвичанйних ситуацій; 

• безпеку з'єднань, особливо при з'єднанні через роумінго нвих операторнів; 

• перемиканння М2М-пристроїв з урахуван нням особливонстей розташувнання 

(оператор зберігає інформац нію про розташув нання і може «розбудити» або 

переключнити М2М-пристрій в певній галузі мережі М2М); 

• забезпечнення досягненння місця призначенння даними в мережі М2М для даних, 

переданинх в лінії вгору, за рахунок їх передачі, по можливос нті, на особливі адреси; 

• підтримкна рідкіснинх передач, для чого ресурси мережі доступу LTE / 3GPP 

розподілняються тільки в міру необхіднності; 

• можливоснті груповогно використнання пристроїнв М2М для мовлення на виділені 

групи М2М-пристроїв, на які при цьому поширюют нься вимоги політик, 

тарифіканції, адресацінї і QoS. 

Взаємодія мереж LTE/3GPP і M2M при наданні послуг. Технічни нми 

специфікнаціями 3GPP TS 22.368 визначен но три моделі використнання різних 

варіантінв управлінння мережею М2М і взаємодінї між пристроянми М2М і М2М-

сервером, а також М2М-додатком рис.1.13: 
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Рисунок 1.13 - Моделі взаємодінї мереж М2М і LTE/3GPP 

 

- модель А забезпеч нує пряму взаємодіню між пристроянми М2М за принципо нм 

«кожен з кожним» без проміжно нго М2М-сервера, а також пряму взаємодіню з М2М-

додатками як з додаткамни верхньогно рівня оператор на мережі LTE/3GPP. Приклад 

на рис. 1 реалізує нться лише Релізом 12; 

- модель В забезпечнує взаємодіню пристроїнв М2М з використ нанням М2М-сервера, 

розташовнаного за межами домену оператор на, і оператор мережі LTE/3GPP 

підтримунє це мережеве взаємоді ня з М2М-сервером. В якості точок взаємодінї 

використновуються MTCsp і MTCsms, які можуть бути як зовнішні нми інтерфейнсами 

для операторна мережі М2М (сервіс-провайдера), так і внутрішнніми при управліннні 

мережею М2М з боку операторна мережі LTE/3GPP; 

- модель С забезпеч нує взаємодіню пристроїнв М2М допомогоню М2М-сервера, 

розташовнаного в домен оператор на. Мережа домену оператор на пропонує 

програмонваний інтерфейнс додатків (API) на М2М-сервері, і споживач М2М-послуг 

відповіднно має доступ до М2М-сервера за допомогоню цього API. 

При реалізац нії сценарію, коли М2М-пристрої взаємодінють з одним М2М-сервером 

або більше, оператор мережі LTE надає з'єднання до одного або декілько нх М2М-
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серверів. При цьому використ новується М2М-сервер управляєнться операторном 

мережі так, як показано на рис. 1.13., або сервер М2М може не контролю нватися 

операторном мережі рис. 1.14. 

М2М-додатки для кінцевих послуг використ новують служби передачі даних, що 

надаютьсня мережею LTE/3GPP, і частково служби М2М-сервера. Мережа 

LTE/3GPP забезпечнує для мережі М2М послуги транспор нтної мережі та мережево нї 

взаємодінї (включаючи послуги служб передачі даних 3ГПП (Bearer Services н), IMS і 

SMS), а також можливоснті оптиміза нції мереж, які сприяють підвищен нню 

ефективнності взаємодінї пристроїнв М2М. 

На рис. 1.14. представ нлена її архітектнура мережі LTE/3GPP, в якій абонентс нький 

термінал (АТ) М2М використновується для взаємодінї з мережею М2М за допомого ню 

відповіднної мережі доступу інтерфей нсу LTE-Uu/Uu/Um. Тут же показані варіанти 

моделей взаємодінї А і В, а також можливіс нть використнання гібриднонї моделі (А + 

В), в якій для трафіку площині користув нача реалізуєнться модель прямого взаємодінї 

(А), а для службовонго трафіку площині управлін ння мережі М2М - модель 

непрямогно взаємодінї (В).  

 

 

Рисунок 1.14 - Архітектнура мережі М2М з використнанням мережі доступу 

LTE/3GPP 
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Як випливає з малюнка, cервер М2М-додатків, що підтримунє різні варіанти послуг 

М2М, і точка сполученння з програмонваним інтерфейнсом API знаходятнься за межами 

кордону мережі LTE/3GPP. 

Однак М2М-сервер розташовнується як за межами домену оператор на, так і 

всерединні. Точки сполучен ння MTCsp і MTCsms можуть бути частиною 

функціоннального модуля міжмережневоговзаємодії M2M-IWF (таблиця), 

забезпечнуючи доступ до М2М-сервера, при використнанні мереж з технолог нії не-

3GPP (CDMA-2000, WiMАX і ін.). 

Додатки М2М можуть мати поєднане розміщен ння на сервері М2М, який є 

елементонм мережі М2М, сполучен ним з мережею і взаємодінє як з пристроянми М2М, 

так і з вузлами мережі мобільно нго доступу LTE/3GPP. Архітект нура мережі 

LTE/3GPP забезпечнує підтримкну роумінгу пристрої нв М2М і доступ до М2М-послуг 

за рахунок використнання інтерфейнсу LTE-Uu/Uu/Um візитною мережі LTE/3GPP. 

При роумінгу пристрої М2М використ новують точку взаємоді нї MTCu візитною 

мережі мобільнонго операторна LTE/3GPP для доступу до послуг М2М домашньо нї 

мережі. 

Мережа LTE/3GPP як мережі доступу для М2М-мережі, крім традиційнних, виконує 

ряд додатковних функцій, визначен них моделлю взаємодінї. Відповід нно і модулі 

мережі LTE/3GPP реалізую нть нові функції, що залежить від ступеня їх залученн ня 

до вирішенння завдань управлінння і надання послуг М2М: 

• M2M-IWF виконує функцію міжмережневоговзаємодії і розміщує нться у операторна 

домашньонї мережі LTE/3GPP. Зазвичай цей модуль, що забезпеч нує передачу або 

трансляцнію протоколнів управлінння і сигналізнації, що використновуються в точці 

сполученння MTCsp, прихован ний всерединні топологінї мережі LTE/3GPP. Крім того, 

M2M-IWF виробляє аутентифнікацію М2М-сервера перед встановлненням його 

приєднанння до мережі доступу та авториза нцію запитів М2М-сервера в площині 

управлінння; 

• HSS здійснює терминацнию приєднаннь до модуля M2M-IWF в точці сполучен ння 

S6m, збереженння і забезпечнення нумерацінї пристроїнв М2М на базі Е.164 з 

використнанням MSISDN і зовнішні нх абонентінв на основі IMSI, а також 
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маршрути нзацію мережевонї інформацнії про адреси використ новуваних модулів 

MME/SGSN/MSC для модуля M2M-IWF; 

 

Таблиця 1.4- Головні елементи архітектнури мережі LTE / 3GPP і точки     

                       сполученння мереж M2M і LTE / 3GPP 

Елементи архітектнури і 

точки сполученння мережі 

М2М і LTE/3GPP 

Призначення 

 

MTCu(LTE-Uu) 

Точка сполучен ння М2М-пристроїв і мережі 

LTE/3GPP для транспор нтування трафіку 

користувнача 

MTCsp Точка сполученння М2М-сервера і служби 

обміну даними (3GPP Bearer Service) мережі 

LTE / 3GPP, яка забез чивает взаємоді ня модуля 

M2M-IWF в площині управлінння 

MTCsms Точка сполученння М2М-сервера для 

приєднанння до мережі LTE/3GPP при 

використнанні SMS-послуг для взаємоді нї дії 

між пристроянми М2М 

Т4 Точка сполучен ння модуля M2M-IWC, 

використновувана для маршрути нзації пристроїнв 

М2M, що підключанються до сервера 

SMS-SC домашньонї мережі LTE / 3GPP 

T5a Точка сполучен ння модулів M2M-IWC і SGSN 

T5b Точка сполучен ння модулів M2M-IWC і MME 

S6m Точка сполученння модуля M2M-IWF, 

опрашиванемая модулем HSS для адресацінї при 

використнанні нумерацінї Е.164 на основі 

MSISDN 

М2М-користувач Юридична особа, яка використновує об'єднані в 

мережу абонентснькі термінални М2М (зазвичай 

контрактнний партнер оператор на мережі 

зв'язку) 

Абонентський термінал 

М2М (АТ М2М) 

Устаткування користувнача мережі М2М для 

взаємодінї з М2М-сервером і іншими 

пристроянми М2М в мережі 

М2М-сервер Модуль для забезпечнення взаємодінї М2М-

пристроїв з мобільно ню мережею LTE/3GPP 
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2 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОнСТЕЙ РЕАЛІЗАЦнІЇ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА 

УПРАВЛІНнНЯ ПРИСТРОЇнВ IOT 

 

 

2.1 Аналіз обслугов нування M2M-трафіку в бездротонвих  мережах  зв'язку 

 

Для того щоб бездротонві мережі зв'язку наступнинх поколінь стали ефективн ним 

інструменнтом обслугов нування M2M-трафіку, необхіднно вирішити безліч нових 

завдань на кожному етапі функціон нування подібних мереж рис. 2.1. Повинні бути 

розробленні нові технологнічні рішення, що дозволяю нть передаванти дані від безлічі 

M2M-пристроїв з мінімальнним впливом на якість обслугов нування H2H-

користувачів. З іншого боку, необхідн но розробитни алгоритмни функціон нування 

нових мережеви нх елементі нв функціон нальної архітектнури бездротонвих мереж з 

урахуван нням особливонстей M2M-трафіку і заданих показник нів ефективнності. 

Рішення таких завдань передбачнає побудову строгих математинчних моделей з 

високим ступенем адекватнності, що відображнають особливонсті обслугов нування 

M2M-трафіку в бездротонвих мережах зв'язку наступни нх поколінь. В тому числі, 

необхідн но розробитни моделі розподілну обмежено нго числа радіореснурсів в подібних 

мережах. Тут і далі під одиницею радіорес нурсу (ЕРР) мається на увазі якась умовна 

величина, яка відповід нає мінімальнній допустимної швидкостні передачі даних 

(наприклад, кбіт/с) для заданої кількостні виділенинх фізичних ресурсни нх блоків (РБ). 

Наведені критерії ефективн ності повинні враховув натися, в тому числі, при 

розробці нових алгоритм нів роботи планувал ньника бездрото нвої мережі подальшо нго 

поколінння. На сьогодніншній день автору не відома загально нприйнята схема, яка 

визначална б оптималь нну стратегіню динамічнного розподілну радіореснурсів мережі 

LTE між H2H-користувачами і M2M-пристроями. Існують окремі дослідже нння, на 

підставі яких оператор може прийняти рішення використ новувати певну схему 

виділенння ресурсів для обслугов нування M2M-трафіку.  

Дослідження методів обслуговнування M2M-трафіку в бездротонвих мережах 

зв'язку наступни нх поколінь, показало необхідн ність розробки нових механізмнів для 
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підтримкни заданих параметрнів якості обслуговнування як для H2H-користувачів, так 

і для M2M-пристроїв. При цьому з ростом інтенсив нності запропон нованої 

навантажнення планувалньники на базовій станції мережі LTE повинні визначат ни 

оптимальнну стратегіню розподілну радіореснурсів, виходячи з встановлнених 

обмежень, наприкланд, ймовірні нсть втрат запитів H2H-користувачів і середній час 

передачі блоків даних M2M-пристроїв. 

 

 

Рисунок 2.1 - Завдання обслуговнування M2M-трафіку в бездрото нвих мережах 

зв'язку наступни нх поколіньн 

 

2.2 Побудова математинчної моделі мережі з трафіком міжмашин нної 

взаємодінї 

 

В даному підрозді нлі  проводитнься побудова математинчної моделі стільникнової 

мережі LTE. Де радіореснурс для обслугов нування запитів М2М-пристроїв 

виділяютнься послідовнно діапазоннами фіксованного розміру. 

Перед тим як перейти до побудови математи нчної моделі, зробимо ряд 

спрощуючних припущеннь щодо функціоннування даної стільникни мережі LTE. Часто 
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блоки М2М-даних мають вкрай малий розмір і надходят нь від великої кількост ні 

різних технологнічних пристрої нв. У зв'язку з цим недоцільнно виділяти одні РБ для 

передачі даних від одного М2М-пристрою який використновується в якості 

мінімальнного ресурснонго елемента, виділяєтнься планувалньником базової станції 

eNB. виділенння одного РБ для передачі даних від безлічі М2М-пристроїв 

розгляданється в [19]. У дослідженнні [20] запропоннована модель обслуговнування 

М2М- пристроїнв за допомого ню штучно (віртуально) виділени нх піднесутнь на 

доступнінй частотнонї ємності стільникни мережі LTE. 

Нехай Н2Н-пользователн і М2М-пристрої мають однакову значення 

відносинни сигнал-шум SNR. = corist і не змінюють свого положенн ня 1-const щодо 

базової станції eNB. Це означає, що всі радіоканнали між базовою станицею eNB і 

абонентснькими пристроянми мають однакові характер нистики. Таким чином, будемо 

думати як пропускнної здатностні стільник ни мережі LTE З сумарне число ЕРР рис.2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Спрощене припущенння і умовна одиниця радіореснурсу 

Користувачам надаєтьс ня одна H2H-послуга, наприкланд голосова телефоні ня або 

потоковонго відео, а також мережу підтриму нє передачу блоків даних між цими 
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двома типами безлічі M2M-пристроїв. Для надання послуги H2H-користувачам 

зарезервновано СH2H ЕРР. 

Тут і далі в формулах індекси «M2M» і «H2H» позначаю нть належніснть того чи 

іншого параметрна до трафіку межмашиннного взаємоді нї і користувначів H2H-послуги 

відповіднно. Тоді CM2M=C-CH2H ОРР є для M2M -пристроїв. Схема стільникна, 

обслуговнуючої M2M- і H2H-трафік, зображенна на рис. 2.3. 

Нехай для передачі блоку даних будь-якого типу від M2M-пристроїв потрібно 

мінімум b ОРР. При цьому для передачі поточног но числа блоків даних, радіорес нурс 

виділяютнься діапазоннами фіксованного розміру c ОРР. Тоді величина M: 

=[c/b]=max{y𝜖N:y≤ 𝑐/𝑏} визначає максималньне число блоків даних, які можуть 

бути одночасн но передані на одному діапазон ні ресурсів. Позначимно S=[CM2M/c] 

максималньне число діапазон нів ресурсів фіксованного розміру, які можуть бути 

виділені в соте для обслугов нування M2M-пристроїв. 

Вважаємо, що вхідний потік запитів M2M-пристроїв на передачу блоків даних 

є пуассононвским з інтенсивнністю 𝜆[с-1], а довжина блоку розподілнена за 

експоненнціальним законом із середнім [Біт]. Позначимно 𝜌 ≔ 𝜆 ∙ 𝜃 відповіднну 

інтенсивнність запропоннованої навантажнення на передачу блоків M2M-даних. 

Для надання H2H-послуги потрібно d ЕРР. передбач нається, що вхідний потік 

запитів H2H-користувачів є пуассоно нвским з інтенсивнністю v [с-1], а час надання 

H2H-послуги розподілнено по експоненнтному закону із середнім 1/𝜇 [с.]. Позначимно 

a:=v/u інтенсивнність запропоннованої навантаж нення створюванної користувначами 

H2H-послуги. 

Запропонована модель є комбінац нією моделей з одноадре нсним потоковинм 

(дисципліна FCFS, First Come - First Served) і однорідн ним M2M-трафіком, який 

обслуговнується за дисциплі нни ESP (Egalitarian Processoнr Sharing). 
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Рисунок 2.3 - Модель розподілну радіореснурсів стільникни мережі LTE з 

 діапазоном фіксован ного розміру для одноріднного M2M-трафіку 

  

У моделі під час вступу запиту на передачу блоку даних від M2M-пристроїв 

можливі 3 ситуації. 

1. Запит буде прийняти нй на обслугов нування і додатковні ресурси не будуть 

виділені. Ситуація можлива, коли на момент надходже нння запиту число переданинх 

блоків таке, що зменшенн ня швидкостні їх передачі (яка не може бути менше, ніж b) 

дозволитнь прийняти на обслугов нування ще один блок даних. 

2. Запит буде прийняти нй на обслугов нування і діапазон ресурсів фіксован ного 

розміру буде виділено. Ситуація можлива, коли на момент надходже нння запиту 

число зраджуванти блоків таке, що зменшенн ня швидкостні їх передачі (яка не може 

бути менше, ніж b) не дозволяє прийняти на обслугов нування ще один блок, і вільні 

c ЕРР з доступноню для M2M-пристроїв пропускнної здатност ні CM2M для виділенння 

додатковного діапазонну. 

3. В іншому випадку запит заблоковнаний через відсутнінсть вільних ресурсів. 
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Аналогічно для випадку, коли надходит нь запит H2H-користувача, можливі дві 

ситуації. 

1. Запит H2H-користувача буде прийнятинй на обслуговнування, якщо на момент 

його надходженння вільні хоча б d з CH2H ЕРР. 

2. В іншому випадку запит буде заблоков наний через відсутні нсть вільних 

ресурсів. 

Позначимо m(t) число передани нх в момент t≥0 блоків даних від M2M-

пристроїв, а n(t) число користув начів, яким в момент t≥0 надаєтьсня H2H-послуга. 

Тоді функціоннування даної моделі стільник ни мережі LTE з трафіком 

межмашиннного взаємодінї описує складовоню випадковний процес {(m(t),n(t)),t>0}, 

над просторонм станів 

 

 

 

де 

 

 

 

кількість ОРР, виділене для передачі m блоків даних M2M-пристроїв, а 

b(m):=b∙m - мінімальнне число ОРР, необхідн не для передачі такого кількост ні блоків 

даних. У зробленинх припущен ннях про пуассоно нвском входить потоці і 

експоненнційному обслугов нуванні випадковний процес (m(t), n(t)) є МП. 

Для запропоннованої схеми розподілну радіореснурсів розглянунтої стільникни 

мережі LTE, безлічі блокуван нь для M2M- пристроїнв і користувначів H2H-послуги 

можуть бути представ нлені наступнинм чином: 
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Діаграма інтенсивнностей переходінв даної моделі представнлена на рис. 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Діаграма інтенсивнностей переходінв МП (m(t), n(t)) 

 

У припущеннні про стаціонанрність МП (m(t), n(t)) існує стаціона нрний розподіл 

вірогіднності p(m, n), (m, n))X, яке задовольнняє наступні нй системі рівнянь 

глобальнного балансу (СУГБ): 
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Рисунок 2.5 - Виконанння критерію Колмогорнова для МП (m(t), (t)) 

 

Щоб з'ясувати існуванн ня системи рівняння частково нго балансу (СУЧБ), 

необхідн но перевіри нти здійснимність критерію Колмогорнова [1, 3]. Для цього 

розгляненмо довільнинй замкнути нй контур станів (m, n)𝜖X, представнлений на рис. 2.5.  

З діаграми на рис.2.5 видно, що виконуєт нься критерій Колмогор нова і, отже, 

МП (m(t), n(t)) є оборотни нм випадковним процесом. Тоді стаціона нрні ймовірнонсті 

p(m, n), (m, n) 𝜖X, задовольнняють СУЧБ: 

 

 

 

З рекурентнного співвіднношення (2.5) при m> 0 слід: 
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З рекурентнного співвіднношення (2.5) при n > 0 слід: 

 

 

 

Таким чином, стаціонанрний розподіл вірогіднності даного МП (m(t ), n(t )) може 

бути знайдено в явному вигляді, яке отримано в наступні нй теоремі. 

Теорема 2.1. Стаціонанрний розподіл вірогіднності станів оборотно нго МП (m(t ), 

n(t ))  має мультиплнікативний вигляд: 
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Доведення. Використ новуючи формулу (2.6), випишемо стану з (2.7) в 

наступнонму вигляді при p(m, n)>0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставивши вирази (2.17) - (2.10) в (2.4), отримаємно наступні вираз: 
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Провівши ряд простих арифмети нчних перетворнень над (2.11), отримаємно: 

 

 

 

Отримано вірне тотожніс нть (2.5) і, отже, доведена теорема 2.1.  

Таким чином, в даному підрозді нлі побудованна математинчна модель 

послідовнного виділенн ня радіореснурсів діапазон нами фіксованного розміру для 

одноріднного M2M-трафіку у вигляді многолин нейной многопотноковой СМО, де 

обслуговнування запитів відбуваєнться з дисциплінни поділу процесор на ESP. 

Наступноню розділ присвяченний аналізу ефективнності застосувнання запропоннованої 

схеми обслуговнування M2M-трафіку. 

 

2.3  Огляд існуючих систем дистанці нйного контролю пристрої нв 

Інтернетну речей 

 

Планована система повинна бути здатна конкурув нати з популярн ними і 

широковжниваних комерцій нними системамни (зокрема - в плані можливий 

забезпечнення безпеки пристроїнв IoT), тому в якості об'єктів дослідженння необхіднно 

вибрати популярнні або ж активно розвиваю нться зараз системи дистанці нйного 

контролю пристроїнв інтернетну речей. У підсумку, для розгляду були обрані системи 
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найбільш популярнних платформнах для інтернетну речей: Top 49 Tools For The 

Internet of Things, Internet of Things Platformнs. [21,22] 

- ThingSpeнak - хмарний сервіс для роботи з пристроя нми інтернетну речей, 

володіє відкритинм інтерфейнсом, дозволяє візуаліз нувати дані [23]. 

- Xively - хмарний сервіс для роботи з пристроя нми інтернет ну речей. Також 

дозволяє візуаліз нувати дані, дозволяє відстежунвати місце розташувнання пристроїнв, 

володіє відкритинм інтерфейнсом для стороннінх користувначів [24]. 

- Thingful - розвиваєнться платформна для агрегацінї пристроїнв IoT з різних систем 

в одному місці і на одній глобальн ній карті світу. Пошуковинк по пристроянх інтернетну 

речей [25]. 

При дослідженнні будемо розгляданти наведені системи з боку функціон нальних 

можливоснтей, що надаютьсня системою. Подібна система повинна володіти: 

- Зручним для кінцевогно користувнача інтерфейнсом - для залученння 

користувнача. 

- Засобами для взаємоді нї з пристроянми - для отриманння даних від пристрої нв, 

що використновуються в подальшонму для обробки. 

- Можливоснтями для обробки одержува нних даних - механізм ни обробки, аналізу 

та візуалізнації даних. 

- Засобами для забезпечнення безпеки пристроїнв. 

Забезпечення безпеки пристрої нв, так чи інакше, зводитьс ня до реалізацнії 

взаємодінї пристроїнв з серверамни системи. Пристрої з певною періодич нністю 

відправлняють набір даних даних на сервер, які сервер аналізує і видає 

користувначеві отримані дані в зручному для сприйнят нтя вигляді, а також 

результанти їх аналізу. Аналізу можуть піддават нися як самі параметрни, вимірюванні 

пристроянми, на основі заздалегнідь заданих правил, що описують допустим ні стану і 

необхідн ну реакцію на вихід за межі допустим ного стану, так і географінчні дані. 

Таким чином, розділим но засоби забезпеч нення безпеки пристроїнв на два типи: 

- Засоби обробки параметр нів, що передают нься пристроянми. 

- Засоби обробки географі нчних даних, переданинх пристроянми. 
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Виділимо основні функції, пов'язані із забезпеч ненням безпеки, які можуть бути 

реалізовнані в подібних системах: 

- Збір даних - механізмни, що реалізуюнть отриманння даних від пристрої нв, 

зберіганння даних в базі. Це базова функція кожної з подібних систем, однак, що 

допускає різні підходи до реалізац нії. 

- Аналіз даних - можливоснті для аналізу даних, зокрема аналізу безпеки 

поточногно стану пристрою. Виявленн ня проблем в роботі пристрої нв, механізм ни 

реагуванння на виявлені проблеми (відправка sms-повідомлення і т.д.). Необхідн на 

функція для забезпеч нення безпеки пристроїнв. 

- Візуалізнація даних - можливоснті для представнлення даних в зручному для 

користувнача вигляді, наприкла нд: графіків, діаграм. Забезпеч нує кінцевом ну 

користувначеві більш зручний контроль за кожним зі своїх пристрої нв. Необхіднний 

елемент призначенного для користувнача функціонналу. 

- Геолокацнія пристроїнв - зіставленння пристрої з географі нчною точкою, 

відображнення його поточног но становищна на географінчній карті. Дозволяє 

користувначеві контролюнвати стан кожного зі своїх пристрої нв. Функція для 

забезпечнення безпеки пристрої нв. 

- Відстеженння переміщеннь - аналіз географінчних даних, одержува нних від 

пристроїнв. Дозволяє користувначеві контролюнвати траєкторнію руху кожного зі своїх 

пристроїнв. Функція для забезпечнення безпеки пристрої нв. 

- Агрегаціня призначе нних для користувнача пристрої нв/винесення їх на глобальн ну 

карту - підвищенння зручностні спостеренження користувначем за всіма своїми 

пристроянми. Елемент користувнацького фукнціоннала, що впливає на зручніст нь 

контролю за безпекою пристрої нв. 

 

2.3.1 Система дистанцінйного контролю пристроїнв IoT ThingSpeнak 

 

ThingSpeak - хмарний сервіс для роботи з пристроя нми інтернетну речей. 

Розташовнується за адресою: https://thingspeak.com/. 

Заявлений функціоннал сервісу: 
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Збір даних. Тобто можливіс нть "прив'язки" пристрою до сервісу, пристрій 

відправлняє дані на сервер ThingSpe нak, за допомого ню відкритонго API, сервер 

зберігає дані в базу. 

Аналіз і візуаліз нація даних. Всі дані, отримані від пристроїнв піддаютьнся 

аналізу. Користувнач може виявити залежноснті, шаблони і тренди в даних. За 

інформацнією, отриманоню від пристроїнв можуть генерува нтися нові дані. Дані 

візуалізнуються за допомого ню графіків, діаграм, а також елементі нв інтерфейнсу у 

вигляді вимірюванльних приладів (наприклад, термомет нр і т.д). ThingSpe нak надає 

користувначеві доступ до функціон нальності MATLAB, завдяки чому користув нач 

може конвертунвати і оброблятни отримані дані, генерува нти з них нових дані, 

плануватни обчисленння і аналіз даних, комбінув нати дані з декільконх каналів, 

візуалізнувати дані. 

Реагування. Користув нач може задати опреденн ние умови реагуван ння на дані, 

отримані від пристрою. Наприкланд, якщо температнура на термометнрі перевищинть 

70 *, користувнач отримає твіт від системи, що попередж нає його про це. Користув нач 

може також будувати більш складні правила реагуван ння і дій при настанні певної 

ситуації. Наприкланд, користув нач вказує необхіднність відключе нння мотора тоді, 

коли рівень води впаде нижче певного порогу. ThingSpe нak надає можливіснть для 

"реагування" на отримані або ж уже на оброблен ні дані, можливіснть вибудовунвання 

ланцюжка дій для будь-якого пристрою. 

На рис.2.6. наведено інтерфей нс відкритонго (тобто доступно нго всім 

користувначам, а не тільки власнику пристрою н) каналу. Наведено загальну 

інформацнію про пристрій: id пристрої, власник, тип доступу, а також дані, отримані 

від пристрою, візуаліз новані за допомого ню графіків. Власнику доступни нй аналіз за 

допомогоню MATLAB. 
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Рисунок  2.6 - Інтерфейнс сервісу ThingSpeнak 

 

ThingSpeak сумісний з пристроя нми на платформнах Arduino і Raspberrнy Pi. 

Проведемо оцінку системи за наведени нми в попереднньому розділі критерія нм. 

За повну реалізацнію функції будемо ставити "+", за часткову - "+/-", в разі 

відсутнонсті подібногно функціонналу - "-": 

 

Таблиця 2.1- Оцінка системи ThingSpeнak 

Критерій Реалізація Підсумок 

Збір даних Пристрої підключа нються безпосернедньо за 

допомогоню відкритонго API ThingSpeнak. Всі дані 

зберігаюнться в базі, є можливіснть експорту даних 

пристроїнв в форматі json, в тому числі і 

стороннінми користувначами, якщо пристрій 

позначенно як загальнондоступне. Існує відкрите 

API для зручного доступу до пристрої нв за 

допомогоню програмнних засобів. 

+ 

Аналіз 

даних 

Все, отримані від пристрої нв, дані аналізуюнться. 

Існує можливіснть отриманння з масиву параметр нів 

нових параметр нів (обробка даних). Доступнинй 

аналіз за допомого ню MATLAB. Існує можливіс нть 

установкни "реагування" на певні події. 

+ 
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Продовження таблиці 2.1- Оцінка системи ThingSpeнak 

Критерій Реалізація Підсумок 

Візуалізація 

даних 

Дані візуалізнуються за допомогоню графіків, 

діаграм, "цифрових вимірюванльних приладівн", 

MATLAB. 

+ 

Геолокація 

пристроїнв 

Система зберігає дані про місцезна нходження 

пристроїнв, проте не візуалізнує їх за допомого ню 

локації на картах. 

+/- 

Відстеження 

переміщеннь 

Система не зберігає дані про місцезна нходження 

пристроїнв. 

_ 

Агрегація 

пристроїнв 

Повний список призначе нних для користув нача 

пристроїнв доступнинй тільки їх власнику. Відсутня 

локація пристрої нв на мапі. 

+/- 

 

 

2.3.2 Система дистанцінйного контролю пристроїнв IoT Xively 

 

Xively - ще один хмарний сервіс для роботи з пристроя нми інтернетну речей. 

Розташовнується за адресою: https://xively.com/. 

За своїм функціон налом Xively схожий на Thingspeнak, основним незручні нстю є 

відсутнінсть відкритонго API для отриманн ня даних про пристрої сторонні нм 

користувначем і закрита реєстрац нія. Для того, щоб зареєстр нуватися необхіднно 

подати заявку. 

На рис. 2.7 зображен ний інтерфей нс пристрою, який містить загальну 

інформацнію про пристрій: теги, опис, дата додаванн ня, власник, сайт і пошта для 

зв'язку. Відображнаються поточні дані, є можливіс нть їх візуаліз нації за допомогоню 

графіків. Відображнається поточне розташув нання пристрою. 
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Рисунок 2.7 - Інтерфейнс системи Xively 

 

Заявлений функціоннал сервісу: 

- Збір і зберіганння даних. Кожен потік даних являє собою канал певного типу. 

До кожного з пристроїнв повинен бути прив'язаний хоча б один канал. 

- Геолокацнія. Зберіган ння даних про географінчне положенння пристрою. 

Висновок на екран поточногно місцезнанходження пристрою за допомого ню бібліотенк 

javascriнpt для роботи з картами. 

- Тригери. Можливіснть установкни певних умов, при активаці нї яких 

відбуваюнться певні дії, наприкланд повідомлнення в якійсь із соціальн них мереж 

(Twitter, Facebookн). Використновуються кошти Zapier. 

- API для розробнинків. 

- Візуалізнація даних за допомогоню Javascriнpt. 

Xively також працює з пристроя нми на базі Arduino, Raspberr нy Pi, Electric Imp. 

 

Таблиця 2.2 - Оцінка системи Xively 
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Критерій Реалізація Підсумок 

Збір даних Пристрої підключа нються безпосернедньо за 

допомогоню відкритонго API ThingSpeнak. Передані 

дані зберігаюнться в базі. Відсутня відкрити нй API 

для доступу до даних пристрої нв. 

+ 

Аналіз 

даних 

Отримані від пристрої нв дані аналізую нться, існує 

можливіснть установкни умов, наприкланд 

пороговонго значення температнури, при яких 

користувнач буде сповіщенний за допомого ню 

соціальнних мереж. 

+ 

Візуалізація 

даних 

Дані візуалізнуються за допомого ню графіків і 

діаграм.  

+ 

Геолокація 

пристроїнв 

Система зберігає дані про місцезна нходження 

пристроїнв і візуалізнує їх за допомого ню геолокацнії 

на мапі. 

+ 

Відстеження 

переміщеннь 

Система зберігає дані про поточне 

місцезнанходження пристроїнв, проте немає даних 

про попереднні точках, в яких знаходил нося 

пристрій. 

_ 

Агрегація 

пристроїнв 

Повний список призначе нних для користув нача 

пристроїнв доступнинй тільки їх власнику. Відсутня 

локація пристрої нв на мапі. 

+/- 

 

 

2.3.3 Система агрегаці нї пристроїнв IoT Thingfulн 

 

Веб-сервіс Thingful розташовнаний за адресою http://thingful.net/. Основною 

особливінстю є агрегаці ня різних пристрої нв з різних місць на одному сайті. Всі 

пристрої відображ наються у вигляді мітки на глобальн ній карті. По кліку на мітку 

користувнач переходинть на сторінку пристрої, на якій відображ нається остання 

отримана від нього інформац нія. 
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Рисунок 2.8 - Інтерфейнс сервісу Thingful. Глобальн на карта з мітками 

пристроїнв 

 

Всі пристрої поділяют нься за категорінями, кожної категорі нї відповіднає мітка 

свого кольору: будинок, здоров'я, навколиш ннє середовинще, транспорнт, енергія. 

Є можливіснть пошуку по пристроя нх і виведенння найближчних пристроїнв, що 

знаходятнься поруч з користув начем. 

Основні переваги даного сервісу: 

- Можливіснть локації всіх своїх пристроїнв в одному місці, незалежн но від того, 

в якій мережі вони знаходятнься; 

- Можливіснть додаванння пристроїнв в свій список для спостеренження; 

- Пошук пристроїнв на глобальнній карті, в певному регіоні; 

Дані збираютьнся з таких сервісів як: MarineTrнaffic, Xively, Rastrack і т.д. Сервіс 

на даний момент знаходитнься в стадії бета-тестування, багато в чому він повторює 

ідеї пошуковинка по мережевинх пристроїнв Shodan, однак орієнтовнаний виключно на 

інтернет речей. 
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Таблиця 2.3 -  Оцінка системи Thingful н 

Критерій Реалізація Підсумок 

Збір даних Дані про пристрої виходять з різних сервісів - 

таким чином пристрої з різних мереж агрегуют нься 

на одній глобальн ній карті світу. У базі 

зберігаєнться тільки поточний стан пристроюн 

+ 

Аналіз 

даних 

Отримані системою дані не аналізую нться - 

Візуалізація 

даних 

Дані не візуаліз нуються. Поточний стан пристрою 

виводитьнся в текстовонму форматі: "поле: 

значеннян" 

- 

Геолокація 

пристроїнв 

Кожен пристрій відзнача нється на глобальн ній карті 

у відповід нність зі своїм поточним 

місцезнанходженням і категорінї пристроїнв, до яких 

вона належить (транспорт, будинок і т.д.). 

+ 

Відстеження 

переміщеннь 

Система не зберігає дані про попередн нє місце 

розташувнання пристроїнв 

_ 

Агрегація 

пристроїнв 

Система агрегує пристрою не тільки одного 

конкретнного користувнача в одному місці, але і 

пристрої інших користув начів по всьому світу. 

+ 

 

 

2.4 Аналіз систем геолокац нії та їх порівнянння 

 

Наведемо порівнянння описаних систем по реалізов наному функціонналу. За 

повну реалізацнію функції будемо ставити "+", за часткову - "+/-", в разі відсутно нсті 

подібногно функціонналу - "-": 

 

Таблиця 2.4 - Порівнялньний аналіз систем геолокацнії 

Таблиця 2.5 - Оцінка планован ної до реалізацнії системи 

 Збір 

даних 

Аналіз 

даних 

Візуаліза-

ція даних 

Геолокація 

пристрою н 

Відстеження 

переміщеннь 

Агреганія 

пристроїнв/ 

глобальнна 

карта 

ThingSpeak  

 

+ + + +/- - +/- 

Xively  

 
+ + + + - +/- 

Thingful  

 
+ - - + - + 
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Критерій Реалізація Відмінність від кращого 

конкуреннта 

Збір даних Пристрої взаємодінють з 

системою безпосернедньо, 

всі отримані дані 

зберігаюнться в базі і 

зберігаюнться необмеженний 

час. Існує можливіснть 

додаванння додатковних 

модулів для обробки даних 

різних типів. 

ThingSpeak - пристрої також 

взаємодінють безпосернедньо, 

проте немає відкритонго API. 

Аналіз даних Всі отримані данни 

піддаютьнся аналізу. 

Користувнач має можливіснть 

задати граничні значення 

для кожного з параметр нів, 

що передаютнься пристроєнм, 

а також допустимну область 

місцезнанходження 

пристрою (за допомого ню 

географінчних координант 

центру допустимної зони і її 

радіусу) 

ThingSpeak - аналіз даних в 

реалізовнаної системі менш 

функціоннальний, так, 

наприкланд, відсутня 

можливіснть написанння власних 

правил і роботи з MATLAB 

Візуалізація 

даних 

Всі числові дані 

візуалізнуються за 

допомогоню графіків. 

Thingspeak - дані також 

візуалізнуються за допомогоню 

графіків. 

Геолокація 

пристроїнв 

Система зберігає дані про 

поточне місцезнанходження 

пристроїнв, візуалізнує їх за 

допомогоню API Google 

Maps. 

Thingful - реалізовнана система 

також відображнає стан 

кожного з пристрої нв на мапі, 

на додаток до цього, дозволяє 

проводитни аналіз на 

входженння в допустимну 

область. 

Відстеження 

переміщеннь 

Система зберігає дані про 

попереднніх географінчних 

точках, в яких знаходилнося 

кожен пристрій, воно 

візуалізнує траєкторнію 

переміщенння пристрою за 

допомогоню API Google 

Maps, відображнаючи також 

допустим ну зону 

знаходженння для кожного з 

пристроїнв. 

Конкурентів немає. 
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У підсумку, можна відзначи нти, що система Xively найбільш сооствет нствует 

висунути нм вимогам, реалізуюнчи в тій чи іншій мірі кожне з них, за винятком 

відстеженння переміще ннь. Однак ThingSpeнak надає більш серйозні можливос нті для 

аналізу даних, такі як MATLAB, більш широкий спектр можливос нтей для 

візуалізнації даних, відкрити нй програмнний API. Основним недоліко нм сервісу 

ThingSpeнak є відсутнінсть обробки географі нчних даних передани нх пристроянми. 

Сервіс Thingful реалізує в собі ідею про агрегаці нї різних пристрої нв в одному місці, 

розміщеннні їх на одній глобальн ній карті, що дозволяє користувначеві досить легко 

контролюнвати місце розташув нання своїх пристроїнв і пристроїнв інших користувначів, 

його зацікавинли. Реалізовнана в ході роботи дипломно нї роботи система буде містити 

в собі кожен з наведени нх вище компоненнтів. Основним її перевагоню перед 

системамни Xively і ThingSpe нak буде більш досконална робота з географі нчними 

даними, а саме - геолокацнія пристроїнв, відстеженння їх переміщеннь, перевіркна 

знаходженння пристрою в допустим ної області, локація всіх пристрої нв користувнача 

на одній карті для більш зручного контролю за ними - Xively і ThingSpeнak лише 

зберігаюнть поточне місце розташув нання пристроїнв, але ніяк не обробляю нть 

передані географінчні дані, не дозволяюнть їх візуаліз нувати і не дозволяюнть "зібрати" 

всі призначенні для користув нача пристрої на одній карті. Переваго ню реалізовнаної 

системи перед Thingful буде наявніст нь аналізу одержува нних даних, можливос нті 

візуалізнації даних, можливоснті відстеженння переміщеннь пристроїнв. 

Більш детальна оцінку планован ної системи за пред'явленими раніше 

критеріянм, які представ нлені в табл.2.5. 

 

2.5 Розробка функціоннальних вимог та рекоменднацій до реалізацнії системи 

геолокацнії 

 

Розглянувши популярнні дистанцінйного контролю пристрої нв інтернетну речей, 

такі як ThingSpeнak, Xively, Thingful, ми можемо пред'явити ряд вимог до 

розроблюнваної в рамках бакалавр нської роботи власній системі дистанці нйного 

контролю і геолокацнії пристроїнв IoT. 
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Функціональні вимоги, що пред'являються до системи: 

- Наявністнь можливоснті добалені ня користувначем власних пристрої нв IoT. 

- Наявністнь механізм ну взаємодінї пристроїнв з системою, тобто наявністнь 

можливоснті прямої передачі даних від пристрою із сервером, на якому розгорну нта 

система (підключення пристроїнв). 

- Зберіган ння переданинх даних в базі даних. 

- Аналіз отримани нх даних: на входженн ня в допустимні межі, на знаходженння в 

допустим ної області, - генераціня проблем. Можливіснть розширенння списку 

реалізовнаних методів аналізу з боку сервера. 

- Геолокацнія пристроїнв, відстеженння переміщенння, висновок географі нчних 

даних на карту: для кожного пристрою на локальну карту виводить нся вся історія 

його переміщеннь і допустимна область знаходженння, всі призначенні для користувнача 

пристрої виводять нся на призначенну для користув нача локальну карту, всі відкриті 

пристрої користув начів виводятьнся на глобальнну карту світу. 

- Реалізацнія системи у вигляді веб-додатки, тобто доступ користув начів до 

системи здійснюєнться за допомогоню веб-браузера. 

Призначені для користув нача вимоги, що пред'являються до системи: 

- Оригіналньний дизайн програми. 

- Можливіснть зручного доступу до своїх пристрої нв, виведенння списку своїх 

пристроїнв, відображнення всіх призначенних для користув нача пристроїнв на мапі. 

- Візуалізнація даних, отриманинх від пристроїнв. 

Вимоги до безпеки системи: 

- Система реєстрацнії і авторизанції користув начів. 

- Можливіснть задавати граничні значення для кожного з параметр нів, що 

передаютнься пристроєнм, наприкланд максималньна і мінімальнна температнура для 

термометнра. Аналіз на входженння значень в допустим ні межі. 

- Можливіснть завдання кордонів допустим ної області місцезна нходження 

пристроїнв. Перевіркна на знаходженння пристрою в допустимної області. 

- Виведенння списку виявленинх проблем із зазначен нням пристрою, дати і часу, 

опису проблеми. 
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3 РЕАЛІЗАЦнІЯ ВЗАЄМОДІ нЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІнЙНОГО 

КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНнУВАННЯ ТА МОНІТОРИнНГУПРИСТРОЇВ 

ІНТЕРНЕТнУ РЕЧЕЙ 

 

3.1 Архітектнури системи геолокацнії і контролю пристроїнв Інтернетну 

Речей 

 

В рамках магістернської роботи реалізов нано веб-додаток. Такий підхід дозволяє 

зручно користувнатися ним, для чого достатнь но лише доступ до Інтернет ну. 

Передбачнається, що більша частина логічної структур ни додатку розміщенно на 

сервері, тому від клієнтсьнкої частини не вимагаютнься високі обчислювнальні 

можливоснті.  Також, через відсутні нсть потреби завантажнувати додаток клієнтсьнкої 

системи, не забиваєт нься пам’ять пристроя користув нача. Але. При наявностні цілого 

ряду переваг, маємо і значний недолік. Він полягає в тому, що при відсутно нсті 

підключенння до мережі Інтернет, не буде доступу до додатку, тобто він не є 

автономнним.  

Як було сказано вище, частина логічної структур ни додатка розміщенна на 

сервері, а частина системи це веб-браузер користув нача. Тобто, це клієнт-серверна 

архітектнура інформацнійної системи. Схема роботи наступна. Сервер, який є веб-

сервером, приймає та проводит нь обробку даних, які надходятнь від пристроїнв ІоТ, 

що збирають інформацнію про певні параметр ни середовинща. Після обробки, сервер 

видає клієнту данні у вигляді веб-сторінки, після відповіднного запиту від клієнта.  

В рамках магістернської роботи реалізов нано як серверну частину, в якій 

розташовнано основну частину логіки програми, так і клієнтсь нку частину, яка 

дозволяє перегляднати інформацнію. Щоб виконати дані завдання, потрібно 

програмнно реалізув нати серверну частину за допомого ню сервернонї мови 

програмунвання та побудува нти БД. Проаналінзувавши можливі варіанти серверни нх 

мов, було обрано мову PHP, який на даний момент ю є найбільш популярн ним 

засобом веб-розробки. [26] 
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Рисунок 3.1 - Характернистики мов веб-програмування 

 

Вибір мови програмунвання PHP основано на тому, що це мова вільного 

використнання, підтримунє широку кількіст нь баз даних, має великий функціон нал та 

дуже зручна у використнанні. Але, є один, але не дуже значний недолік – не висока 

продукти нвність. Це виникає через багатопо нточність. 

Окрім вибору мови програмунвання постала проблема і вибору СУБД. 

Провівши порівнял ньний аналіз MySQL та PostgreS нQL, як найбільш 

розповсюнджених, зручних та вільних. [27] Вибір зупинено на MySQL. Переваги 

даної СУБД:  підтримк на практичнно всього функціон налу SQL; підтримк на функцій, 

що забезпечнують безпеку; простота масштабо нваність; значно підвищенно 

продукти нвність. 

Як клієнтсьнка мова використнано стандартнні мови: HTML - мова розмітки, CSS 

- інструменнт для стилізацнії додатків, JavaScri нpt - для анімації і обробки даних на 

стороні клієнта. Для роботи з графікамни вибір пав на бібліоте нку Chart.js () дозволяє 

будувати графіки, діаграми, має функію стилізацнії та підключе нння анімацій. Для 

роботи з картами використнано відкритинй API Google Maps.  

На рисунку 3.2 представнлено основні складові елементи системи, яка 

розроблянється, а саме сервер, клієнт, пристрої та бази даних (БД), де буде 

зберігатнися отримана інформацнія. Бачимо, що зібрані пристроя нми дані через 

мережу Інтернет надходятнь на сервер системи, що означає, що кожен з пристрої нв 

для коректнонї роботи всієї системи повинен мати постійне підключе нння до 

інтернетну.  
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Рисунок 3.2 - Основні складові системи 

 

Опис процесу роботи системи висвітлю нє необхіднність в її складі наявностні 

наступнинх модулів:  

- Прийому даних на сервері; 

- Взаємодії з БД; 

- Обробки даних, які надходятнь від пристроїнв. 

Перший, а саме модуль прийому даних на сервері необхідн ний для забезпечнення 

процесу прийому даних від сенсорів на сервері. Особливі нсть цього модуля полягає 

в тому, що він повинен приймати на обробку данні в різних форматах, що вкрай 

важливо, враховуюнчи, що до мережі підключа нються різні типи пристрої нв. 

Другий по черзі модуль – обробки даних. Як зазначалнося раніше, данні 

можуть надходитни у різних форматах від різних пристрої нв. Цей пристрій повинен 

забезпечнити їх обробку, а також, оброблят ни самі параметрни пристроїнв, аналізувнати 

та сповіщатни користув начів про перехід показник нів за допустимні межі вимірюва ннь. 

Для запису та вилученння необхіднних даних, які відповід нають запиту, в системі 

передбачнається наявністнь модуля для взаємодінї з БД.  

Оскільки людиною сприймаєнться краще візуальн на інформацнія і ефективнна 

система завжди повинна мати зрозуміл ний графічнинй інтерфей нс, включаєтнься 
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модуль перетвор нення даних. Він проводит нь візуалізнацію отримани нх після обробки 

даних, в результа нті чого користув нач отримує зручні для сприйнят нтя графіки та 

карти.  

Як і в будь-якій інформацнійній системі, важливим питанням є безпека даних. 

Для забезпечнення гідного рівня безпеки потрібно передбач нити встановлнення 

модуля безпеки, який буде захищати систему від зовнішні нх атак. Також, 

передбачнено проведенння авторизанції користув начів. Окрім захисту від підключе нння 

стороннінх осіб, цей модуль буде забезпеч нувати такі базові функції як зміна даних 

про користувнача, додаванння додатковних відомостне та складанння та корегуванння 

списку пристроїнв.  

Така модульнінсть архітиктнури надасть змогу забезпеч ніти гідний рівень 

безпеки, що є слабким місцем пристроїнв ІоТ. Це забезпечнується двома напрямканми: 

контроль за місцеполноженням пристроїнв, та контроль за правильн ністю передачі від 

них даних (перевірка на коректні нсть). Передбачнається і безпека користувнача, а саме 

їх аутентифнікація при запитах. Також модульні нсть надає змогу об’єднати в одну 

систему обробку інформац нії різних форматів, та представ нлення результантів 

користувначу після візуалізнації.  

 

 

Рисунок 3.3 - Принцип взаємодінї між пристроянми та сервером, а також 

клієнта з сервером. 
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Принцип взаємодінї, який представнлено на рис.3.3. у загально нму вигляді можна 

описати наступнинм чином покроковно: 

1. Пристрої надсилаю нть потоки даних різного формату на модуль прийому 

даних, в якому вони нормалізнуються.  

2. У модулі обробки відбуває нться перевіркна даних на коректні нсть і при її 

успішноснті проводит нься аналіз.  

3. Наступнинй крок – запис у БД усіх даних, що надійшли та пройшли перевірк ну 

на коректнінсть. Також запису у БЛ підлягаю нть результанти обробки даних.  

Що відбуваєнться, коли користувнач звертаєтнься з запитом до системи: 

1. Його аутентифнікація. 

2. Перевіркна коректнонсті самого запиту. Якщо він не признани нй таким, 

користувнач отримує відмову. 

3. Якщо запит коректнинй – відбуваєнться його аналіз, вибірка з БД у 

відповіднності з запитом та після візуаліз нації представнляються користувначу.  

Як вже зазначалнося, важливим є зручністнь сприйнятнтя інформацнії 

користувначем. Для реалізацнії проекту обрано простий та зрозуміл ний у користувнанні 

інтерфейнс головної сторінки сайту. Коли ми відкрива нємо сайт, але ще не пройшли 

авторизанцію, ми бачимо по центру сторінки дві активні кнопки, які стандарт нно 

пропонуюнть нам або увійти, якщо вже зареєстр нований, або пройти реєстрацнію для 

користувнання інформацнійною системою. Також, зверху, стаціона нрно, розташовнане 

головне меню сайту, яке пропонує нам п’ять вкладок: головна, глобальн на карта, мої 

пристрої, проблеми та контакти. 

 Як тільки буде пройдено авториза нцію, сторінка змінитьс ня. Головне меню 

залишитьнся тим самим, а на централь нній частині з’явиться вкладка мої пристрої, 

яка надає інформацнію про пристрої, які додані до Вашого акаунту. Також кнопка 

Додати пристрої, яка дозволяє розширит ни список доступнинх Вам пристрої нв, та 

кнопка проблеми. Остання при натискан нні видасть Вам список усіх проблем, які 

були виявленнні. Важливою та зручною  є і вкладка глобальн на карта, яка при 

активацінї видасть Вам карту на якій представнить усі відкриті пристрої.  
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Рисунок 3.4 - Сторінка сайту після активізанції користувнача 

 

3.2 Дослідженння особливонстей реалізацнія системи геолокац нії 

 

Оскільки передбачнається контроль місцезнанходження, траекторнії переміщенння 

та вихід пристрою з допустим ної зони, потрібна реалізацнія геолокацнійної системи. 

Вона передбачнає, що як тільки пристрій виходить на зв’язок та передає на сервер 

дані, він разом з ними передає свої поточні координа нти. При налаштув нанні системи 

закладаюнться географінчні координа нти допустим ної зони знаходженння пристрою та її 

радіус. Контроль передани нх від пристроя географі нчних координа нт та їх 

співстанновка з допустим ною зоною, проводитнь сервер. Таким чином, система 

геолокацнії забезпечнує відображ нення на карті місцезнанходження  всіх пристроїнв, які 

є активнимни для користув нача, та історію їх переміщенння. Крім того, візуальн но (за 

допомогоню API Google Maps для JavaScri нpt) представнлено допустим ну зону 

переміщенння пристрою та користув нач на карті може задати географі нчні 

координанти, допустимної зони. У випадку, коли пристрій покидає зону, яка 

встановлнена як допустим на, система сповістинть користувнача. При зверненнні 

користувнача до системи, з запитом географі нчних показник нів, його запит 

переводинться у формат JSON, який розумієтнься API Google Maps, який передаєтнься 

сервером в Javascriнpt і обробляєнться вже в браузері клієнта. 
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Рисунок 3.5 – Карта з географінчними даними 

 

На рис. 3.5. представ нлено карту, яку може бачити користув нач, де відображнено 

допустим ну зону (червоне коло на карті), місцезнанходження пристрою (сині 

позначкин), шлях переміщенння (червона лінія) та дату останньо нго оновленння. Та 

точка, де знаходитнься пристрій, помічена міткою яка на карті активна та мигає.  

Для зміни координант та радіусу області, яка є допустим ною для переміщенння 

пристрою, передбач нено у кнопку у нижньому лівому куті. Як тільки зміна 

відбуласня, інформацнія відправлняється для обробки на сервер, що стає можливим 

завдяки технологнії AJAX. 
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Рисунок 3.6 – Місце знаходженння пристроїнв на глобальнній карті 

 

На рис.3.6 на глобальн ній карті ми можемо бачити всі пристрої, які є активним ни. 

Таке глобальнне відображнення дає змогу користув начу можливіснть спостерінгати 

переміщенння всіх пристрої нв. При цьому впроваджнено часткову автоматинзацію 

процесу контролю, оскільки, при зміні положенн ня передаютнься дані на сервер, який 

в свою чергу обробляє дані та сповіщає користув нача.   

 

Рисунок 3.7 – Вкладка меню "Глобальна карта" 

 

Коли активуємно «Глобальну карту» (побудована через Google Maps JS API), 

відкриванється на всю сторінку глобальнна карта світу. На цій карті будуть позначен ні 

пристрої, які входять до переліку користув нача, та других користув начів, але при 

умові, що вони є відкрити нми. Коли відбуває нться генераціня даних на сервері з БД  

виймаєтьнся вся доступна інформацнія про користув нача і його відкриті пристрої, 

перетворнюється у JSON формат, який є необхідн ним для API Google Maps, і 

передаєтнься в javascriнpt. Сама обробка даних відбуває нться безпосернедньо в браузері 

користувнача. Як тільки буде активованно маркер пристроя (натискання на нього), на 

екрані з’явиться вікно меню, яке представ нлено на рис.3.8. Тут відображ нено 

інформацнію про власника та дату останньо нго оновленння. Також показуєт нься назва 

пристроя, натискаю нчи на який, Вас буде перекинунто на карті на його 

місцерознташування. Користувнач таким чином може орієнтув натися у тому, які 

пристрої є поруч, та тим самим отримува нти актуальн ну для нього інформацнію.  
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Рисунок 3.8 – Відображнення інформац нії про власникан 

Якщо розгляданти вкладку "Мої пристрої н", то впринципні, вона повністю 

співпаданє з вкладкою "Глобальна карта", за тим винятком, що відображ нені не всі 

пристрої системи, а лише ті, що належать користув начеві. У цій вкладкі пристрої 

окрім географінчного позначен ння на карті, представнляються і у вигляді єдиного 

списку. 

 

Рисунок 3.9 – Вікно меню "Мої пристрої н" 

 

У даному списку є: 

- Назва пристроян 

- Індивідуальний ідентифі нкатор для системи 

- Дата оновленння 

- Посилання на його сторінку у системі 

- Вся інформацнія про передані дані до системи.  
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3.3 Аналіз реалізацнії системи контролю параметрнів 

  

При побудові системи реалізац нії ставилисня наступні завдання: 

1. Надання функціонналу для користув нача для встановлнення max та min  меж 

для кожного з параметрнів, які будуть пересилантися пристроянми. 

2. Надання можливоснті перевіркни даних, які передаютнься на входженння в 

допустим ні межі. 

3. Можливіснть проведенння візуалізнації для чисельнинх значень. 

4. Забезпечнення контролю для кожного параметр ну, який передаєтнься 

пристроянми на сервер для обробки. При цьому контроль здійснює нться відповіднно 

до тих max та min значень, які встановлнені користувначем. Якщо ці межі у меншу чи 

більшу сторони переходя нть, то генеруєтнься повідомлнення користувначу.  

5. Можливіснть масштабунвання для системи оброби даних. Тут мається на увазі, 

що можливо змінюват ни ті правила, які будуть діяти для оцінки отримани нх від 

датчиків параметрнів.  

Більш детально процес обробки даних, які надходят нь від пристрої нв, 

виглядаюнть наступнинм чином. Від пристрою надходит нь інформацнія, яка поступає 

на сервер і попередн ньо проходитнь процес нормаліз нації. З БД отримуют нься 

параметрни, які були встановлнені користув начем для даного пристроя. Якщо все в 

встановлнених межах, то дані обробляю нться та зберігаюнться. Якщо показникни за 

межами допустим ного, користув нач отримає сповіщенння з проблемоню. При зверненнні 

до системи користув нача, а саме інформацнії про пристрій, що включає географі нчні 

дані, цей запит надходит нь до БД, перетвор нюється до формату JSON, що необхідн но 

для API Chart.js, який пересила нється сервером в Javascri нpt і в подальшо нму 

обробляєнться безпосернедньо браузеро нм клієнта. У браузері клієнта данні проходят нь 

візуалізнацію та представнляються у вигляді графіків. 

 



73 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Параметрни від пристроїнв 

 

На рис. 3.10 можемо бачити інтерфей нс користувнача,  на якому він бачить ті 

дані, які передані пристроє нм та візуалізновані. Що можливо бачити на цьому 

графіку. Перший напис це назва параметр ну, який вимірюєтнься, на рисунку це 

температнура. Строка нище – показник (35,8). Далі нище відповід нність 

встановлненим межам. У нашому випадку параметр в нормі. У прямокут нниках у 

нижньому лівому куті – max та min значення, які допустим ні. На графіку 

представнлено зміни параметрнів. Такий візуальн ний підхід до аналізу параметрнів 

значно полегшуюнть сприйнятнтя та аналіз інформацнії користувначами.  
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Рисунок 3.11 – Приклад відображнення вкладки "Інформація про пристрій н" 

 

Інформація, яка відкриванється найбільш широка інформац нія для контроля 

користувнача над своїми пристроянми. Для того, щоб «витягнути» всю інформац нію 

використновується PHP. Це можливо завдяки тому, що використ новується POST 

запит в скрипт і передаєтнься його особистинй ідентифінкатор. Формуютьнся JSON-

масиви і надсилаюнться в javascriнpt.  

Верхня частина рисунка 3.11 містить зліва назву пристроя (датчик 1), його 

власника (admin), ID пристрою (4), дату останньо нго оновленння та поля (параметр 

вимірюванння, рівень). Поряд карта, позначен но останні географінчні координанти, які 

передаванлися датчиком. Лінія, як вже зазначалнося вище, показує шлях переміщенння 

пристроя.  Червоний круг на карті відображ нає встановлнену користувначем область 

знаходженння. Як тільки користув нач захоче змінити радіус, це відбудит нься з 

використнанням технологнії AJAX, дані перетворнюються в скрипт, що проводитнь 

перевіркну отриманинх даних і оновлює БД. Щоб отримати нову карту потрібно її 

обновити.  

Нижня частина демонстр нує дані про параметр вимірюва нння. У нижній лівій 

частині – задані користувначем межі. Коли відбуваєнться генераціня сторінки поточне 

значення перевірянється на входженння в заданий проміжок значень. Таким чином 

виводитьнся:  

- назва поля; 

-  поточне значення параметр ну 

-  аналіз стану датчика, 

- поточні кордону (з можливіс нтю зміни).  

Для візуалізнації  будуєтьс ня графік, для чого використновується біліотекна Chart.js. 

З назви вкладки зрозуміл но, що тут будуть відображнатися усі проблеми, які 

були визначенні системою для пристрої нв користувнача. Помилки знаходитнь сервер 

системи у інформацнії, яка їм отримуєт нься від пристроїнв. Вся інформацнія про 

виявлені помилки також зберігаєнться у БД системи.  



75 

 

Відкриття вкладки  «проблеми» помилки та проблеми системи видаютьс ня у 

хронологнічному порядку. Кожна окрема проблема позначин на червоним блоком. 

Кожен блок містить: 

- назву проблемнного пристроян 

- інформацію про проблемун 

- код проблеми, який її ідентифі нкує 

- час та дату її виявленння 

- текст проблеми. 

 

Рисунок 3.12 -  Вкладка "Проблеми" 

 

3.4 Реалізацнії безпеки систем реєстрацнії і аутентифнікації пристроїнв 

 

Питання безпеки пристпронїв та інформацнії, яка ними пересила нється, є одною з 

ключових для систем з ІоТ. Для забезпеч нення гідного рівня безпеки, виконуєт нься 

процедурна аутентифнікації та реєстрацнії користув начів.  

Принцип роботи цієї системи: 

1. При проходженнні реєстрацнії користув нача на сайт відправлняється POST 

запит. Такий запит стандартнно містить логін для входу в систему, пароль та 

вказуєтьнся e-mail користув нача.   



76 

 

2. Сервер перевірянє співпадінння в даних з вже зареєстр нованими 

користувначами. Якщо вони відсутні, реєстрацнія продовжунється. 

3. Перевірянється правильнність складенонго пароля. По замовчув нанню система 

просить мінімум вісім символів, який містить літери та цифри. В системі пароль 

двічі хешкюєтьнся за допомого ню SHA256. Після цього база зберігає саме хеш-

значення. 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Вікно реєстрацнії нового користув нача 

 

Таблиця 3.1 – Що містить БД користув начів: 

user_id Індивідуальний ідентифі нкатор користувнача 

user_name Логін  

user_password Подвійний sha256-хеш від пароля користув нача 

user_hash sha256-хеш від випадков ного рядки. Він є ідентифі нкатораом 

сесії 

user_ip IP-адреса користувнача. Зберігаєнться лише остання ІР-при 

авторизанції  

mail_address e-mail 

user_agent sha256-хеш від значення параметрна USER AGENT, який 

отримано при останній авторизанції користувнача 
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Для безпеки системи виконано наступні основні дії: 

1. Прив'язка користув нача по IP. 

2. Як тільки користув нач увійшов у систему, сервер генерує випадков ним чином 

рядок, sha256-хеш якої буде збереженно в cookie користув нача.  

3. Для запобіганння перехоплненю cookie передбачнається прив'язка до user-agent 

браузера користувнача. Це стає можливим завдяки збереженнню в БД sha256-хеш від 

переданонго значення і при кожній подальші нй перевірцні cookie порівнюєнться.  

4. При завершен ння сеансу в cookie передаєтнься минула дата, таким чином,  

браузер користувнача вимушенинй видалити всі значення cookie для цього сайту. 

Які можливоснті для забезпечнення гідного рівня безпеки даних, надають 

описані вище методи.  

1. Захист пароля. Перше – його мінімальнна визначенна довжина 8 символів, а 

при підборі пароля такої довжини, потрібно дуже багато часу. 

2. Оскільки паролі в системі зберігаюнться зміненимни, зловмиснники не зможуть 

їх викрасти. Точніше, це не має практичн ного сенсу.  

3. Практичнно унеможлинвлюється перехват cookie. Це стає можливим завдяки 

тому, що є користувнальницька прив’язка сесії до браузера.   

Перераховані вище процедур ни відносятнься до забезпечнення безпеки від 

проникненння зловмиснників у систему. Крім цього, потрібно було забезпеч нити 

захист від різного виду атак (CSRF-атак, SQL-ін'єкцій, XSS-атак). 

Захист від SQL-ін'єкцій і XSS-атак реалізовнаний завдяки перевірц ні вхідних 

даних в кожному скрипті на сервері. Екранува нння символів забезпечнило захист від 

XSS. Також, форми для зміни користувнальницьких даних і для додаванн ня нового 

пристрою були захищені від CSRF -атаки.  

У загальнонму вигляді система захисту виглядає наступни нм чином: 

1. Як тільки користув нач входить в систему, генеруєт нься сервером секретне 

значення. Це значення не підлягає зберіганнню в cookie користувнача. 
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2. Як тільки користувнач запитує видачу сторінки з формою, генеруєт нься CSRF 

–токен, який має форму: <salt: sha (salt: secret)>. Він підлягає додаванн ню в форму у 

вигляді <input type = "hidden" name = "csrf-token"> 

3. Коли відбуває нться відправкна форми на сервер, яка містить данні для 

користувнача, в неї додаєтьс ня токена форми. Відбуваєнться перевіркна сервером. Якщо 

все вірно – дані проходятнь обробку. 

 

 

3.5 Тестуванння системи на коректнінсть роботи  

 

Розробка будь якого продукту передбач нає останній етап – тестуванння. В 

нашому випадку проведен но тестуван ння на коректні нсть роботи.  Для цього обрано 

деякий пристрій А, який знаходит нься в полі контролю користув нача "admin». 

Встановлнено наступні умови, приведенні у таблиці 3.2 

 

Таблиця 3.2 - Умови тестуван ння системи 

Параметр Мінімальне значення н Максимальне значеннян 

temperature  31 45 

level  700 800 

Географічне 

положенння 

50.4547, 30.5238 

 

Радиус: 4000м  

 

 

На вхід скрипту, передаванлися довільні сигнали пристроя. Дані вводилисня і в 

межах допустим ного і за цими межами. У другому випадку повинна видатися 

помилка. Змінювалнося кілька сценарії нв. Якщо система спрацюванла коректно, ми 

отримуємно +, ні то -. Результанти зібрано у таблиці 3.3.  

 

Таблиця 3.3 – Результанти тестуванння 

Вхід Вихід Було потрібнон Корек-

тність 

Широта: 

50.026264  

Error in temperatнure! Value is 

too low: [25.4055716316] < 

Перевищено 

значення level. 

+ 
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Довгота: 

50.581418  

temperat: 25.40  

value: 900.58  

[30]  Error in level! Value is 

too high: [900.586258818] > 

[800]  Error in locationн! Item 

out of range: [15271.5M] from 

area  

Занижено 

значення 

temperatнure. 

Вихід за межі 

допустим них меж. 

Широта: 

50.231730  

Довгота: 

30.165811  

temperat: 33.36  

value: 784.98  

Error in locationн! Item out of 

range: [29568.02M] from area  

 

Значення level в 

нормі. Значення 

temperatнure в 

нормі. 

Вихід за межі 

допустим них меж. 

+ 

Продовження таблиці 3.3 – Результанти тестуванння. 

 

Вхід Вихід Було потрібнон Корек-

тність 

Широта: 

50.596857  

Довгота: 

30.812255  

temperat: 2.98  

value: 780.96  

Error in temperatнure! Value is 

too low: [2.98818662568] < 

[30]  

Error in location н! Item out of 
range: [75286.39M] from area  

Значення level в 

нормі. 

Занижено 

значення 

temperatнure. 

Вихід за межі 

допустим них меж. 

+ 

 

Бачимо, що у всіх випадках система спрацюва нла коректно.  
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ВИСНОВКИ 

 

Глобалізація ринків, сучасні тенденці нї розвитку телекомуннікацій, а також 

необхідн ність впроваджнення складних машин в різні галузі економік ни, різко 

підвищуюнть продуктинвність праці і потребую нть постійно нго управліннні, дозволяюнть 

прогнозунвати вибуховинй характер розвитку послуг М2М в найближч ні десять років. 

Шляхом аналізу встановлнено, що LTE-мережі мають ряд переваг, які вже в 

найближчному майбутнь ному приведут нь до міграції М2М-користувачів від 

технологній 2G/3G до LTE. 

Одним з важливих завдань операторнів зв`язку є вчасне реагуван ння та 

виявленння несправнності обладнанння і засобів надання послуг клієнту. Тому 

приділяєнться велика увага дослідженнню впроваджнення нових систем контролю та 

діагностники  мереж. 

У другому розділі, магістер нської роботи, проаналінзовано існуючі систем 

дистанцінйного контролю пристроїнв Інтернетну Речей на базі мереж мобільно нго 

зв`язку, виявленння їх переваг і недолікінв. Аналіз показав, що ефективнний контроль 

вимагає розумінння безлічі залежноснтей між об'єктами і ресурсам ни. Необхіднно не 

тільки правильнно вибрати об'єкти і показник ни для діагностники, а й розуміти вплив, 

який чиниться контроль на іншу систему зв’язку, щоб оцінити його вплив в разі 

виникненння проблем. Часто для того, щоб зрозуміт ни, де виникла проблема, а де її 

немає, потрібно розуміти значення всіх отриманинх даних. 

Використання системи діагностнування мережі гарантує, що оператор 

дізнаєтенся про критичні події і перевищенння пороговинх значень показник нів 

продукти нвності до того, як проблема вплине на користув начів і їх роботу. 

Серед популярнних систем дистанцінйного контролю пристроїнв Інтернет речей, 

є такі як Thingful, Xively і Thingspe нak, приведенні їх основні переваги та недоліки. 

Системи оцінювалнися за наявністню в них і методам реалізац нії наступнинх 

функціоннальних можливоснтей: збір даних, аналіз даних, візуаліз нація даних, 

геолокацнія пристроїнв, відстеженння переміщеннь, агрегаціня пристроїнв. За 

результантами дослідженння можна зробити висновок про те, що система Xively в тій 
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чи іншій мірі реалізує весь аналізовнаний функціоннал, як і система Thingful, однак 

функціоннал для роботи з географі нчними даними, передани нми пристроянми в них 

реалізовнаний на досить слабкому рівні. 

Система Thingful ж навпаки дозволяє агрегуванти всі призначенні для 

користувнача пристрої на одній глобальн ній карті, що робить зручним контроль 

користувнача за всіма своїми пристроя нми, однак не надає можливос нтей для аналізу 

даних і їх візуалізнації. 

На підставі проведенного дослідженння існуючих систем, у практичн ній частині 

магістернської роботи, були розглянунті функціон нальні вимоги, призначенні для 

користувнача вимоги і вимоги контролю до систем геолокац нії пристроїнв IoT. 

Дослідженні  вимоги об'єднують в собі всі переваги розглянунтих систем. 

На основі пред'явлених вимог була побудова нна архітектнура системи геолокацнії 

і контролю пристроїнв Інтернетну речей. Дана архітектнура забезпечнує взаємодіню двох 

стрін - користувнача і пристрою IoT - за допомогоню сервера. Така архітектнура 

допускає можливіснть роботи з пристроя нми різних типів, за допомого ню приведенння 

(нормалізації) даних до необхідн ного типу, а також можливіснть розширенння набору 

методів контролю параметрнів, що передаютнься пристроянми. Були обрані найбільш 

підходящні засоби реалізацнії системи, зокрема, серверни нй мова, СУБД і т.д .. З 

використнанням обраних засобів розробки, у відповіднності із розглянунтою 

архітектнурою була реалізовнана система геолокацнії і контролю пристроїнв Інтернетну 

речей. З її допомого ню користувнач може відстежунвати переміщенння своїх пристрої нв, 

здійснювнати контроль за коректнінстю даних, що передаютнься. Також була 

проаналінзована система безпеки, скануван ння сайту не виявило серйозни нх 

вразливонстей. Реалізов нана система має перевагу перед конкурен нтами в цій галузі у 

вигляді можливос нті обробки та аналізу географі нчних даних, передани нх пристроянми 

IoT, тим самим, була досягнут на мета роботи - підвищенння  ефективнності 

дистанцінйного управлінння та контролю  функціоннування пристроїнв Інтернет речей. 
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