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ВСТУП 

 

В останні роки розвиток інформаційних технологій дозволив створити 

технічні та інноваційні рішення в сфері побуту. Інтернет речей є одним із 
найбільш перспективних напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Кількість підключених до мережі Інтернет пристроїв бурхливо 

зростає.  

 У кваліфікаційній роботі буде розглянута проблема опалення 

житлових приміщень, а саме система датчиків, що забезпечують контроль за 
надійною роботою систем опалення, і будуть запропоновані можливі 
способи  вирішення цієї проблеми. Велика кількість житлових 

багатоквартирних будинків в Україні було побудовано в період 1960 - 1980 

років. З тих пір, у більшості будинків жодного разу не проводилася заміна 

водопровідних труб і системи опалення. Через це часто відбуваються 

ситуації прориву труб і затоплення житлового приміщення. Крім 

вищеописаної ситуації передумовою затоплення може служити і елементарна 
людська необачність: достатньо легко забути закрити за собою кран.  

За статистикою страхових компаній, практично половина страхових 

виплат припадає на випадки затоплення житлових приміщень, а збиток 

перевищує квартирні крадіжки. Комплексне страхування становить від  3 до 

10 тис. грн на рік. Таке страхування  може відшкодувати будь-які збитки, 

завдані квартирі та майну. Для вирішення цієї проблеми можуть бути 

використані різні методи. Але оптимальним рішенням є обладнання Вашого 

житлового приміщення датчиками "розумного" будинку. Для ефективної 
роботи необхідно всього два типи датчиків: датчик рівня води (що реагує на 

потрапляння вологи, і видає різні дані в залежності від кількості вологи) і 
датчик вологості (для виявлення проблем систем опалення, коли 

відбувається сильне виділення гарячої пари, але відсутня рідина, що витікає). 
Для організації спільної роботи набору датчиків необхідний контролер, який 

буде збирати і обробляти інформацію, а також переносити її на, припустимо, 

мобільний телефон користувача для повідомлення щодо загрози затоплення.  

Для розробки даного проекту оптимальним буде дотримання рамок 

методології Інтернету речей. У кваліфікаційній роботі буде змодельований 

прототип такої системи. 

 
 
 
 
 
 



 
1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Інтернет речей (Internet of Things, IoT) – це міжмережна взаємодія 

фізичних пристроїв, транспортних засобів (також званих "підключеними 

пристроями" або "розумними пристроями"), будівель та інших предметів, 

забезпечених електронікою, програмним забезпеченням, датчиками, 

актуаторами і мережевим підключенням, які дозволяють цим об'єктам 

збирати і обмінюватися даними. У 2013 році світова Стандартизаційна 

ініціатива з Інтернету речей (Global Standards Initiative on Internet of Things, 

IoT-GSI) визначила Інтернет речей як "інфраструктуру інформаційного 

суспільства". 

 Інтернет речей дозволяє пристроям бути виявленими або 

контрольованими віддалено через існуючу мережеву інфраструктуру, 

створюючи можливості для прямої інтеграції фізичного світу в комп'ютерну 

систему, в результаті підвищуючи ефективність, точність, економічну вигоду 

в доповнення до скорочення втручання людини. Коли інтернет речей 

доповнюється датчиками і виконавчими механізмами, ця технологія стає 

базою для більш загальних кібер-фізичних систем, які також охоплюють такі 

технології, як розумні мережі, розумні будинки, розумний транспорт і 

розумні міста. Кожна річ унікальна ідентифікується через вбудовану 

обчислювальну систему, але здатна взаємодіяти з існуючою 

інфраструктурою інтернету. За оцінками експертів, до 2020 року в інтернет 

речей буде включено майже 50 мільярдів об'єктів.[1] 

Індустрія інтернету речей постійно збільшувалася в останні роки, і її 

ріст лише прискорюватиметься. Дослідницька і консалтингова компанія 

Gartner у своїй доповіді [2] зробила прогноз, що у 2016 році у світі 

налічуватиметься 6,4 мільярди “речей” – 30-відсоткове зростання порівняно 

із 2015 роком (4,9 мільярдів пристроїв). У грошовому вимірі, згідно доповіді, 

розмір індустрії зросте із 1183 мільярдів доларів у 2015 році до 1414 



мільярдів доларів у 2016-му. 

У 2020-му році підключених пристроїв буде вже 20,7 мільярдів, а 

загальні витрати на них становитимуть 3 трильйони доларів (з них близько 

половини – споживачі, інша половина – бізнес). Найбільший у світі виробник 

мережевого обладнання, компанія Cisco [3], дає ще більш оптимістичний 

прогноз щодо розміру ринку IoT: 14,4 трильйонів доларів до 2022 року. 

Інтернет речей проникає у всі сфери життя і забезпечує роботу багатьох 

систем: від суто споживацьких (таких як різноманітні побутові сенсори, 

носима електроніка, розумні будинки тощо) до індустріальних (керування і 

моніторинг виробничих процесів, розумні енергосистеми, розумні міста, 

автономні автомобілі тощо). За допомогою “речей” додана вартість 

збільшуватиметься [3] за рахунок: 

— покращення клієнтського досвіду (customer experience); 

— зменшення часу, що проходить від задуму продукту до його появи у 

продажу (time-to-market); 

— поліпшення ланцюжків постачання та логістики; 

— збільшення продуктивності працівників; 

— більш ефективного використання активів (зменшення витрат). 

Розвиток інтернету речей стимулює прогрес у багатьох галузях 

інженерних наук. Очевидно, що зростання попиту на апаратне забезпечення 

для IoT сприяє інноваціям в галузі електроніки, яка забезпечує індустрію 

інтернету речей електронними платами, сенсорами, акумуляторами тощо. 

Специфіка портативних пристроїв накладає певні обмеження на 

програмне забезпечення, яке керує ними. Обмеженість обчислювальних 

можливостей компактних плат, а також вимоги щодо використання енергії 

(особливо для “речей”, які живляться від акумулятора), вимагає економного 

ставлення до ресурсів, а також переносу майже всіх операцій по обробці 

даних на бік сервера. 

Серверні платформи, які обробляють показання сенсорів, також 

повинні обов’язково враховувати те, що дані неминуче містять похибки, а 



час від часу пристрої можуть виходити з ладу та функціонувати зовсім 

неправильно. 

Питання безпеки також набуває все більшого значення в світі, де 

велика кількість пристроїв збирає, обробляє та передає різноманітні дані, які 

мають певну індустріальну чи бізнесову цінність, або містять персональну 

інформацію про користувачів. Також необхідно реагувати на виклики, 

пов’язані з постійно зростаючою кількістю інформаційних загроз. 

Розробка програмних рішень, що керують великою кількістю 

пристроїв, вимагає застосування новітніх підходів у галузі хмарних 

обчислень, обробки і зберігання великих даних (Big Data). Такі серверні 

рішення повинні горизонтально масштабуватися, мати велику пропускну 

спроможність, відмовостійкість, короткий час відповіді на запити. 

Особливе значення для ефективного використання даних в індустрії 

інтернету речей має наявність різноманітних інструментів їх аналізу. Наразі 

більшість пристроїв є суто інформаційними, тобто такими, які лише 

збирають і передають дані та не виконують, наприклад, функцій керування. 

Тому розумна обробка даних є ключовою потребою таких систем. 

Інформація, зібрана пристроями інтернету речей, приміром, може 

використовуватися для оптимізації певних виробничих процесів, контролю за 

якістю виробів, моніторингу працездатності інших систем. Вона зазвичай 

проходить процес формальної обробки, наприклад, агрегації, а потім 

досліджується спеціалістами. Подальший розвиток інструментів 

інтелектуального аналізу даних за допомогою методів машинного навчання 

може зменшити або взагалі прибрати необхідність залучення людей. За 

наявності ефективних механізмів автоматичного прийняття рішень можливо 

буде збільшити долю пристроїв, які самостійно здійснюють функції 

керування певними процесами. 

Принагідно також зауважити, що методи та інструменти, що 

використовуються в серверних рішеннях для інтернету речей, є поширеними 

та можуть застосовуватися і в інших сферах, які збирають і обробляють 



великі обсяги даних. Такими сферами є: аналіз соціальних мереж, аналіз 

поведінки користувачі веб-сайтів, аналіз стану інфраструктури дата-центрів, 

рекомендаційні системи, таргетування реклами, веб-пошук та інші. 

1.1 Історія Інтернет Речей 

 

Ідея мережі, що складається з розумних пристроїв почала 

обговорюватися ще в далекому 1982 році, коли модифікована машина за 

видачу прохолодних напоїв стала першим підключеним до мережі інтернет 

приладом в університеті Карнегі-Меллон. Пристрій було здатне передавати 

інформацію про кількість завантажених в неї напоїв, а також коли 

новозавантажені напої досить охолоджувалися. Що вийшов в 1991 році 

документ Марка Вейзера про повсюдне обчисленнях "Комп'ютер 21 

століття", а також академічні конференції, такі як UbiComp і PerCom, 

розробили сучасне бачення Інтернету Речей. У 1994 році Реза Раджі описав 

основну концепцію в журналі "IEEE Spectrum", як невеликих пакетів даних у 

великий набір вузлів, щоб інтегрувати і автоматизувати всі від побутової 

техніки до цілих фабрик".  

Між 1993 і 1996 роками кілька компаній запропонували такі рішення, 

як Microsoft at Work або NEST Novell. Однак, поле почало набирати свої 

обороти тільки в 1999 році. Тоді Білл Джой представив комунікацію 

"Пристрій (D2D)" в рамках свого "Six Webs" фреймворку під час проведення 

Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі. Сам термін "Інтернет Речей" 

був придуманий Пітером Т. Льюїсом у промові 1985 року, виголошеній під 

час сесії Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), що підтримує 

бездротовий зв'язок на 15-й Законодавчої конференції конгресу "Чорний 

конгрес".  

У своїй промові він заявив, що "Інтернет Речей – це інтеграція людей, 

процесів та технологій з автономними пристроями і датчиками для 

забезпечення віддаленого моніторингу, стану, маніпулювання та оцінки 

тенденцій таких пристроїв". Концепція Інтернету Речей стала популярною в 



1999 році, завдяки Центру автоідентифікації в Массачусетському 

технологічному інституті і відповідним публікацій в області аналізу ринку. 

Кевін Ештон (один із засновників центру автоідентифікації) бачив 

радіочастотну ідентифікацію, як передумову до появи інтернету речей, хоча 

він вважав за краще термін "інтернет речей". 

1.2 Індустрія 4 покоління (industry 4.0) 

 

Інтернет Речей, також відомий як четверта промислова революція, має 

потенціал, щоб змінити обличчя виробничого сектора. Якщо прогрес в 

технології буде йти тим же темпом, розумні заводи можуть стати нормою, а 

не винятком, протягом десяти років або навіть менше. Отже, давайте 

з'ясуємо, що входить в створення розумного заводу і яка роль в цьому 

Інтернету речей. Інтернет речей є «факелоносцем» розумних заводів. Він 

з'єднує різні «речі» один з одним, з тим, щоб полегшити передачу даних. 

Кілька типів датчиків (датчики давно відомі всім на виробництвах) з 

можливістю підключення до хмари встановлюються на заводі, щоб зібрати 

дані, які допоможуть в оптимізації заводу.  

Дані відіграють дуже важливу роль на інтелектуальному заводі. 

Набуття ідей для оптимізації процесу виробництва може бути здійснено 

тільки шляхом збору даних. Більше того, тепер можна передавати великі дані 

в режимі реального часу і доступні кілька варіантів зберігання, щоб зберігати 

їх в одному місці. Все це затівається заради так само відомого 

виробничникам терміна – автоматизації.   Датчики та інші компоненти, що 

підтримують IoT, встановлені на заводі можуть працювати автономно для 

перетворення виробництва в промисловості в стан з мінімальним втручанням 

людини. Ці датчики в даний час здатні виявляти несправності на основі 

даних, зібраних ними і незалежно від людини дозволяють прийняти рішення 

про припинення роботи несправного устаткування. 



 

Рисунок 1.1 –  Оцінка працездатності обладнання [4] 

Це вже називається предиктивним профілактичним обслуговуванням. І 

це насправді розвиток існуючих систем автоматизації на заводах. Те, що 

привноситься нового в існуючі системи це зовсім інша точність і можливості 

нових вимірів. Як правило, все починає впроваджуватися на найбільш 

потрібних місцях в виробничих лініях, які з тих чи інших причин працюють 

гірше за інших або в автономних одиницях, частіше званих виробничими 

ділянками. Все нове - це ризики, але ті, хто до сих пір мав побоювання з 

приводу ідеї створення автономних одиниць, якими керують неживі 

предмети, будуть приємно зраділи тим, що по вже наявній статистиці ці 

пристрої володіють високою надійністю. Ці крихітні пристрої і гаджети 

володіють високою точністю і працюють майже з прецизійної точністю, щоб 

зробити свою роботу. З цих причин Інтернет Речей ідеально підходить для 

підвищення рівня промислової автоматизації на сучасних заводах. Для 

виробничих підприємств, в яких вже встановлені датчики, виконавчі 

механізми і інші пристрої низького рівня на їх існуючих промислових 

системах автоматизації, модернізація і дооснащення IoT-сумісними 

пристроями є бажаною і швидко досяжною метою. Компанії можуть 

скористатися сьогодні в повній мірі доступністю і надійністю електронних і 



телекомунікаційних технологій: збільшенням швидкості мережі, обсягом 

пам'яті, дешевими комерційними датчиками і іншими апаратними засобами, 

поряд з добре зарекомендували себе хмарними платформами. Технологія 

сьогодні є досить відпрацьованою і надійної, а також такий, щоб не заважати 

при проектуванні системи, як це було в минулому. 

Це дає керівникам заводів нові рівні контролю і ідеї, що стосуються 

виробничих майданчиків і їх раціонального використання. Хмарні рішення 

для IoT є в цьому сенсі також одним з визначальних елементів. Рисунок 1.2  

ілюструє базову модель від Microsoft, де зберігання і обробка вимірювань 

ведеться на хмарної платформі Microsoft Azure. Відзначимо, що така хмара 

може бути і приватною. 

 

 

Рисунок 1.2 –  Архітектура IoT 

Ключ до успіху промислової автоматизації дає використання зібраних 

даних. Але промислові мережі автоматизації з використанням технологій IoT, 

повинні не тільки збирати дані, але і передавати ці дані або в хмару або у 

внутрішній центр обробки даних. Саме в цих центрах будуть впроваджені 

технології зберігання і обробки даних такі, як, наприклад, Hadoop і 

MapReduce. Саме тут знаходиться область застосування науки про дані - data 



science, тут також будуються і прогностичні моделі, які використовують 

зібрані дані. Ще одна причина для виробників впроваджувати IoT на своїх 

фабриках і заводах - це питання про старіння обладнання і систем 

промислової автоматизації. Багато з систем промислової автоматизації на 

заводах сьогодні пережили своїх постачальників і, фактично, не мають 

технічної підтримки. 

 Оновивши свої системи за допомогою IoT додатків, можна розширити 

як функціональні можливості, так і термін служби цих систем. Убутні 

витрати на пропускну здатність систем зв'язку і зберігання інформації в 

Інтернеті означають, що компанії тепер можуть зберігати терабайти дані 

дуже дешево в порівнянні з тим, як це було ще кілька років до того. Нове 

століття в автоматизації в промисловості не обмежується машинами і 

пристроями, які виконують свої завдання без будь-якого втручання людей. 

Технології IoT пішли далі, щоб гарантувати, що датчики, відповідальні 

за моніторинг робочого обладнання і відправки даних в хмарні системи 

зберігання даних, також були здатні запускати або зупиняти експлуатацію 

машин і механізмів незалежно, якщо виникає така необхідність. Наприклад, 

якщо компанія встановила вібраційний датчик на машині або механізмі, він 

виявляє вібрацію і посилає дані про неї в хмару для обробки. Все це можливо 

сьогодні через наявність надійних систем M2M на ринку.  

M2M кошти - це пристрої спілкування машина-машина також належні 

до технологій IoT. Вони охоплюють широкий спектр технологій, які 

використовуються для того, щоб мережеві пристрої для того, щоб 

обмінюватися даними один з одним і виконувати дії без допомоги людини. 

Технологія М2М має додатки практично у всіх областях виробництва, 

включаючи забезпечення установок для страхування і безпеки персоналу. 

Наприклад, якщо в процесі виробництва окремих видів товарів температура 

буде збільшуватися на фіксованій площі понад певний заздалегідь межі, 

датчики будуть записувати цей факт, і це викличе негайне відключення 

систем породжують підвищення температур, так як інженери з техніки 



безпеки компанії вирішили, що перетин цього порога небезпечно. 

 Якщо компанія не хоче впроваджувати автоматизовану систему 

відключення, вона також може налаштувати датчики для передачі даних 

ключовим співробітникам, які отримують можливості дистанційного 

моніторингу на своїх настільних комп'ютерах, планшетних комп'ютерах і 

навіть на мобільних телефонах. Ці співробітники можуть потім відправити 

припис про завершення роботи цієї машини або механізму віддалено, а також 

припис про те, щоб зменшити її теплової дебіт або віддалено втрутитися в 

роботу для того, щоб вирішити проблему техніки безпеки. 

На рисуноку 1.3 ми хотіли показати людину, яка працює на сучасному 

виробництві, руху роботів, контрольовані технологіями Інтернету Речей і 

інші небезпечні для життя і здоров'я працівника події в режимі реального 

часу передаються працівнику, а самі механізми при виникненні небезпеки 

примусово зупиняються. 

 

Рисунок 1.3 –  Людина на сучасному виробництві 

1.3 Сфера застосування IoT 

 



Згідно зі звітом компанії Gartner Inc. до 2020 року Інтернет Речей буде 

складатися з, приблизно, 20.8 мільярдів пристроїв. Інтеграція з мережею 

інтернет на увазі, що пристрої повинні мати унікальні ідентифікатори, якими 

є IP-адреси. Однак, у зв'язку з обмеженістю пулу адрес IPv4 (4.3 мільярдів 

унікальних адрес), об'єкти в мережі Інтернету Речей повинні 

використовувати IPv6 для розміщення дуже великого адресного простору. 

Дані об'єкти представляють не тільки пристрої із сенсорними можливостями, 

а й забезпечують можливість активації (замки, контрольовані через інтернет). 

Для подальшого зростання, майбутнє інтернету речей не представляється 

можливим без підтримки IPv6; і, отже, глобальне впровадження IPv6 в 

найближчі роки буде мати вирішальне значення на успішний розвиток 

інтернету речей в майбутньому. 

 

 

Рисунок 1.4 –  Візуальне уявлення інтернету речей 

Можливість підключення до мережі пристроїв з обмеженою кількістю 

ядер, пам'яті і харчування, означає що інтернет речей може бути 

застосований в фактично в кожній області нашого життя. такі системи 



можуть відповідати за збір інформації в умовах від природних екосистем до 

будівель і заводів, знаходячи таким чином застосування в областях 

екологічного моніторингу та містобудування. 

З іншого боку інтернет речей може відповідати і за виконання різних 

дій, а не тільки за сприйняття речей. Інтелектуальні торгові системи, 

наприклад, можуть проводити моніторинг певних купівельних звичок 

користувача в будь-якому магазині за допомогою відстеження їх мобільних 

телефонів. Згодом даними користувачам можуть бути представлені 

спеціальні пропозиції на основі їх улюблених продуктів або розташування 

цих речей, інформацію про яких ваш холодильник автоматично передав на 

мобільний телефон. Додаткові приклади зчитування інформації та алгоритмів 

приведення в дію відображені в додатках пов'язаних з управлінням 

температури, води, електрики і управління живленням, так само як і системи 

круїз контролю. Інші можливі додатки інтернету речей є розширені функції 

забезпечення безпеки житлового простору і автоматизації будинку. 

Однак, функціонал інтернету речей не обмежений даними зонами. 

Існують і інші сфери застосування. Продукти інтернету речей можуть бути 

класифіковані на п'ять категорій: розумна одяг, розумне місто, розумний 

будинок, Розумне середовище і розумні підприємства. Рішення і продукти 

інтернету речей на даних ринках мають різні характеристики. 

 

1.3.1 Управління інфраструктурою 

 

Моніторинг і контроль операцій міських і сільських інфраструктур, 

таких як мости, залізничні колії, вітрові електростанції, є ключовою сферою 

застосування інтернету речей. Його інфраструктура може бути використана 

для моніторингу будь-яких подій або змін в структурних умовах, які можуть 

спричинити за собою загрозу безпеці і збільшити ризики. Він також може 

бути використаний для ефективного планування ремонтних і профілактичних 

робіт, шляхом координування завдань між різними постачальниками послуг і 



користувачами цих об'єктів.  

Пристрої інтернету речей можуть бути використані і для контролю за 

критичної інфраструктури, такої як мости, забезпечуючи доступ судам. Такі 

пристрої для моніторингу та взаємодії з інфраструктурою, ймовірно, 

поліпшить координацію управління інцидентами і аварійними ситуаціями, 

якість обслуговування, зменшить час простою і скоротить витрати на 

експлуатацію в усіх областях інфраструктури. Навіть такі області, як 

переробка відходів може виграти від автоматизації і оптимізації, 

привнесеними інтернетом речей.[1] 

 

1.3.2 Інтернет речей на виробництві 

  

Мережевий контроль і управління виробничим обладнанням, активами 

і ситуаціями, або контроль над виробничим процесом приносять інтернет 

речей в сферу промислового застосування і інтелектуального виробництва. 

Інтелектуальні системи дозволяють прискорити процес виробництва нових 

продуктів, динамічно реагувати на вимоги до продукції і виробляти 

оптимізацію виробництва і поставок товару в режимі реального часу за 

допомогою мережевого устаткування, сенсорів, систем управління разом 

узятих. Цифрові системи управління, що автоматизують процеси контролю, 

інструменти оператора і інформаційні системи обслуговування, що 

оптимізують безпеку станцій і заводів, відносяться до компетенції інтернету 

речей.  

Але в той же час він поширюється на управління активами за 

допомогою профілактичного обслуговування, статистичної оцінки та 

вимірювань для забезпечення максимальної надійності. Інтелектуальні 

промислові системи управління також можуть бути інтегровані з розумними 

мережами електропостачання (SmartGrid), що дозволяє оптимізувати 

енергоспоживання в реальному часі. Вимірювання, оптимізація обладнання, 

автоматизовані системи управління, забезпечення безпеки і 



життєзабезпечення та інші функції забезпечуються величезною кількістю 

мережевих датчиків. [5]  

Національний науковий фонд (National Science Foundation) в 2001 році 

заснував науково-дослідний центр з інтелектуальних систем технічного 

обслуговування (IMS) з метою на дослідження технології прогнозуючої 

аналітики для моніторингу підключених машин і прогнозування деградації 

обладнання, і подальшого попередження потенційних відмов. Бачення 

досягнення практично нульового відмови обладнання з використанням 

прогнозуючої аналітики на базі інтернету речей привело до подальшого 

розвитку електронного виробництва і електронного обслуговування. Термін 

ПІВ (промисловий інтернет речей) все частіше зустрічається в галузі 

обробної промисловості, маючи на увазі ту частину інтернету речей, яка 

пов'язана з промисловістю. ПІВ в промисловій галузі, ймовірно, створить 

таке велике значення для бізнесу, що в кінцевому підсумку призведе до 

четвертої промислової революції, так званої індустрія 4.0. Прогнозується, що 

в майбутньому, успішні компанії зможуть збільшувати свій дохід за 

допомогою інтернету речей, створюючи нові бізнес-моделі і збільшуючи 

продуктивність, використовуючи аналітику для інновацій, і перетворення 

робочої сили. 

        Потенціал зростання шляхом впровадження ПІВ принесе 12 трильйонів 

доларів світового ВВП до 2030 року. Хоча підключення і збір даних є 

ключовими функціями ПІВ, вони не повинні бути метою, а лише основою 

для досягнення чогось більшого. Серед усіх технологій, профілактичне 

обслуговування, ймовірно, є "легким виграшем", так як воно може бути 

застосовано до існуючих активів і системам управління. 

 Мета інтелектуальних систем технічного обслуговування - скоротити 

час простою і збільшити продуктивність. Одне це відразу ж зменшить 

витрати на технічного обслуговування на 30%. Промислова 

великомасштабна аналітика даних буде грати ключову роль в забезпеченні 

інтелектуального профілактичного обслуговування, але це не єдина 



можливість "промислових великих даних". Кіберфізичні системи є основою 

технологією промислових великих даних і будуть представляти із себе 

інтерфейс між людським і кібер світом. Такі системи можуть бути 

спроектовані з використанням архітектури 5C (з'єднання (connection), 

перетворення (conversion), кібер (cyber), пізнання (cognition), конфігурація 

(Configuration)), і вона перетворює зібрані дані в інформацію, з якою можна 

працювати, і в кінцевому рахунку, змішається з фізичними активами для 

оптимізації процесу. Така інтелектуальна система була продемонстрована 

Науково-дослідним центром NSF інтелектуальних систем технічного 

обслуговування (IMS) при університеті Цинциннаті на прикладі стрічкової 

пилки в Чикаго в 2014 році. 

 Стрічкопильні верстати не завжди дорогі, але витрати на стрічкові 

пилки величезні, так як дане обладнання зношується дуже швидко. Однак, 

без застосування інтелектуальної аналітики, визначити час фактичної 

поломки стрічкової пилки можна тільки на досвіді. Розроблена система, що 

прогнозує зможе розпізнати і відстежувати знос стрічкових пилок навіть при 

змінюються початкових умовах, так щоб користувачі могли отримувати 

інформацію про кращий час заміни стрічкової пилки практично в реальному 

часі. Це значно підвищить зручність роботи і безпеку оператора, а також 

заощадить витрати на заміну стрічкових пилок до їх фактичного розриву. 

Розроблені аналітичні алгоритми були реалізовані за допомогою хмарних 

серверів і були доступні через інтернет і на мобільних пристроях.[5]  

 

1.3.3  Медицина і охорона здоров'я 

 

Пристрої інтернету речей можуть бути використані для віддаленого 

моніторингу стану здоров'я і систем аварійного оповіщення. Ці пристрої 

спостереження за здоров'ям можуть варіюватися від систем кров'яного тиску 

і пульсометрів до сучасних пристроїв, здатних відстежувати спеціалізовані 

імплантати, такі як кардіостимулятори або слухові апарати. Деякі лікарні 



стали впроваджувати "розумні ліжка", які можуть визначити, коли на них є 

людина, і коли пацієнт намагається встати з такої. Такі ліжка також можуть 

пристосовуватися для забезпечення оптимального тиску і підтримки, що 

застосовуються до пацієнта без втручання медсестер.  

Спеціалізовані сенсори так само можуть бути встановлені по всій 

площі житлового приміщення для моніторингу стану здоров'я і загального 

благополуччя літніх людей, і в той же час забезпечити правильне лікування і 

надання допомоги людям у відновленні втраченої дієздатності за допомогою 

терапії. У сфері інтернету речей можливі і інші споживчі пристрої для 

стимулювання здорового способу життя, так званий "розумний одяг". Все 

більше і більше end-to-end систем моніторингу здоров'я використовується 

для антенатальних і хронічних пацієнтів, допомагаючи управляти життєвими 

показниками здоров'я і повторюваними вимогами до лікарських препаратів. 

 

1.3.4  Будівельна та побутова автоматика 

 

Пристрої інтернету речей можуть використовуватися для управління і 

моніторингу механічних, електричних та електронних систем, що 

використовуються в різних будівлях (державних і приватних, промислових, 

навчальних закладах або житлових приміщеннях) в системах домашньої або 

будівельної автоматизації. 



 

Рисунок 1.5 –  Візуальне уявлення розумного будинку 

 

1.3.5 IoT в сфері транспорту 

 

 Інтернет речей може допомогти в інтеграції засобів зв'язку, управління 

і обробки інформації в різних транспортних системах. Застосування 

інтернету речей поширюється на всі аспекти транспортних систем, в їх числі: 

транспортні засоби, інфраструктура, водії і споживачі). 

 

 

Рисунок 1.6 –  Перший безпілотний автобус в рамках концепції 

"Розумний транспорт" 



Динамічна взаємодія між усіма цими компонентами транспортної 

системи забезпечують внутрішньо-і міжавтомобільний зв'язок, 

інтелектуальне управління трафіком, інтелектуально парковку, електронні 

засоби справляння дорожніх зборів, управління автопарком і логістику, 

управління транспортним засобом, безпеку і допомогу при русі. 

 

1.3.6 Розгортання систем міського масштабу 

 

Існують кілька запланованих або проводяться в даний час 

широкомасштабних розгортання інтернету речей, щоб забезпечити краще 

управління містом і міськими системами. Наприклад, місто Сонгдо, що в 

Південній Кореї, перший в своєму роді повністю обладнаний і підключений в 

єдину мережу розумне місто, який практично побудований. Практичні кожен 

елемент цього міста планується підключити, з'єднати і перетворити в 

постійний потік даних, які будуть спостерігатися і аналізуватися безліччю 

комп'ютерів, з нульовим або невеликим втручанням людини. 

 

Рисунок 1.7 –  Перший безпілотний автобус в рамках концепції 

"Розумний транспорт" 

Інші приклади великомасштабного розгортання включають в себе 



Китайсько-Сінгапурський місто знань Гуанчжоу (Sino-Singapore Guangzhou 

Knowledge City); роботи по поліпшенню якості води і повітря, зниження 

рівня шумового забруднення і підвищенню ефективності транспортних 

перевезень в Сан-Хосе, Каліфорнія; інтелектуальне управління трафіком в 

західному Сінгапурі. Французька компанія Sigfox почала будівництво 

ультра-узкополосной бездротової мережі в районі затоки Сан-Франциско в 

2014 році, перший такий проект на території США. Згодом вона оголосила 

про створення більш 4 тисяч базових станцій для покриття в загальній 

складності 30 міст США до кінця 2016 року, що робить її найбільшим 

постачальником інтернету речей в області покриття мережі в країні.[6]  

Інший приклад масштабного розгортання є проект, котрий поєднує всі 

судна міста та стежить за ними в режимі реального часу, завершений 

компанією New York Waterways в Нью-Йорку. Мережа була розроблена і 

спроектована компанією Fluidmesh Networks, розташованої в Чикаго, що 

займається розробкою бездротових мереж для критично важливих додатків. 

Мережа NYWW в даний час забезпечує покриття на річці Гудзон, Іст-Рівер і 

в верхньому затоці Нью-Йорка. За допомогою встановленої бездротової 

мережі, NY Waterways може взяти під контроль свій флот і пасажирів таким 

чином, який раніше був неможливий. Нові додатки можуть включати в себе 

системи безпеки, управління флотом і енергоспоживанням, цифрові вивіски, 

громадські WiFi-мережі, безпаперові квитки і інші. [6] 1.2.10.  

Більша частина пристроїв інтернету речей створюється для споживчого 

використання. Приклади таких споживчих додатків включають в себе: 

технологію "підключений автомобіль", розваги, розумні будинки, розумну 

одяг, технології охорони здоров'я, інтелектуальну роздріб. Споживчий 

інтернет речей надає нові можливості для взаємодії з користувачем і 

інтерфейсів. Деякі споживчі програми зазнали критики через нестачу 

надмірності і їх невідповідності, внаслідок чого компанії, що виробляють 

такі додатки, раніше жорстко критикували, за те що вони поспішали з 

інтернетом речей, створюючи пристрої сумнівної цінності, і не 



дотримувалися суворі вимоги безпеки. 

 

1.4 Етапи розвитку інтернет речей 

 

 

Рисунок 1.8 –  Технологічна карта інтернету речей 

 

 

1.4.1 Інтеграція Інтернет речей в інтелект 

 

Навколишній інтелект і автономне управління не є частиною 

початкової концепції інтернету речей. Вони також не обов'язково вимагають 

інтернет-стуктур. Однак, є зрушення в дослідженнях інтеграції концепцій 

інтернету речей і автономного управління, з початковими результатами в 

цьому напрямку, що розглядають об'єкти як рушійну силу для автоматизації 

інтернету речей. В майбутньому, інтернет речей може стати 

недетермінованої і відкритою мережею, в якій автоматично-організовані або 

інтелектуальні об'єкти (веб-сервіси, компоненти SOA), віртуальні об'єкти 

(аватари) будуть взаємодіяти і будуть здатні діяти незалежно (переслідуючи 



свої власні цілі) в залежності від контексту, умов або обставин. 

 Автономне поведінку за допомогою збору та аналізу контекстної 

інформації, а також здатності виявляти зміни навколишнього середовища, 

несправності, які впливають на датчики, і впровадження відповідних заходів 

щодо пом'якшення наслідків, є важливою дослідницьку тенденцію, яка 

необхідна для забезпечення надійності технології інтернету речей. Сучасні 

продукти і рішення інтернету речей використовують різні технології для 

підтримки подібної контекстно-залежною автоматизації, але для розгортання 

сенсорних модулів в реальних умовах, потрібні набагато складніші форми 

інтелекту. 

 

1.4.2 Мережева архітектура Інтернет речей 

 

Ймовірно, система буде прикладом подієво-орієнтованої архітектури, 

зробленої за технологією від низу до верху (на основі контексту процесів і 

операцій, в режимі реального часу) і буде розглядати будь-допоміжний 

рівень. Тому що моделюються і функціональні підходи будуть співіснувати з 

новими, здатними обробляти виключення і нестандартну еволюції процесів 

(багатоагентні системи та інші). В інтернеті речей сенс події не обов'язково 

буде заснований на детермінованою або синтаксичної моделі, а на контексті 

самої події: це також буде семантичної мережею.  

Отже, для нього не обов'язково будуть потрібні загальні стандарти, що 

не дозволяють розглядати або використовувати кожен контекст: деякі 

складові частини (послуги, компоненти, аватари) будуть прив'язані до самих 

себе і, якщо виникне така необхідність, зможуть адаптуватися до існуючих 

загальним стандартам (передбачати всі , було б не більше, ніж визначити 

"загальну завершеність" для всього, що просто неможливо ні з одним з 

існуючих підходів і стандартів). Деякі експерти стверджують, що сенсорні 

мережі є найбільш суттєвими компонентами інтернету речей. 

Побудована поверх інтернету речей, мережа речей - це архітектура для 



прикладного рівня інтернету речей, пов'язана з конвергенцією даних з 

пристроїв ІВ в веб-додатки для створення інноваційних претендентів. Щоб 

програмувати і управляти потоком даних інтернету речей, було створено 

прогнозоване архітектурне напрямок BPM Everywhere, яке являє собою 

поєднання традиційного управління процесами з глибоким аналізом процесів 

і спеціальних можливостей автоматизації управління великою кількістю 

узгоджених пристроїв. 

Інтернет речей вимагає величезної масштабованості в мережевому 

просторі для обробки динамічного кількості пристроїв. Стандарт 6LoWPAN 

буде використовуватися для підключення пристроїв до IP-мереж. З 

мільярдами пристроїв, що додаються в мережеве простір, IPv6 буде 

відігравати важливу роль в обробці масштабованості мережевого рівня. 

Протокол обмежених додатків, MQTT і ZeroMQ забезпечать легкий 

перенесення даних. Туманні обчислення (Fog computing) є реальною 

альтернативою запобігання такого великого потоку даних, що проходить 

через інтернет. Обчислювальна потужність граничних мережевих пристроїв 

(маршутізатори, комутатори) може використовуватися для аналізу і обробки 

даних, що забезпечує простоту масштабування в режимі реального часу. 

 

1.4.3 Складність інтернет речей 

 

У напіввідкритих або замкнутих системах (де б не була дозволена 

глобальна завершеність) інтернет речей часто розглядається і вивчається як 

складна система з-за величезного числа різних зв'язків, взаємодій між 

автономними учасниками і здатністю інтеграції нових. На загальній стадії 

(повний відкритий цикл) він, швидше за все, буде розглядатися як хаотична 

середовище (оскільки система має завершеність). На практиці, не всі 

елементи в інтернеті речей працюють в глобальному громадському просторі. 

Часто підсистеми впроваджуються для зниження ризиків конфіденційності, 

контролю і надійності. наприклад, Domestic Robotics (Domotics), що працює 



всередині розумного будинку, може тільки обмінюватися даними всередині і 

бути доступними через локальну мережу. 

Інтернет речей буде здатний кодувати від 50 до 100 трильйонів об'єктів 

і зможе стежити за їх пересуванням. За результатами опитування, кожна 

людина оточений від 1000 до 5000 тисяч відслідковуються об'єктів. 

В інтернеті речей точне географічне розташування об'єкта, а також, 

точні дані про розмірності цього об'єкта будуть має вирішальне значення. 

Отже, такі факти про об'єкт, як його розташування в просторі і часі, були не 

так важливі для відстеження, бо людина, що обробляє інформацію, сам 

визначав, чи була ця інформація важливою для виконуваного дії, і якщо так, 

то приймав рішення про додавання відсутньої інформації (або навпаки). 

(Слід врахувати, що деяка кількість пристроїв інтернету речей є датчики, а 

інформація про їх місцезнаходження звичайна не так важлива). GeoWeb і 

Digital Earth (концепції мережевих систем) - перспективні програми, які 

стануть можливими, коли всі об'єкти будуть організовані і пов'язані місцем 

розташування.  

Однак, залишаються перешкоди, що включають в себе обмеження 

змінних просторових масштабів, необхідність обробки великих обсягів даних 

і індексування для швидкого пошуку і схожих операцій. В інтернеті речей, 

якщо якийсь об'єкт може вживати дії за власною ініціативою, ця 

посередницька роль, орієнтована на людину, усувається. Таким чином, 

просторово-часової контекст, який люди сприймають як належне, повинен 

отримати центральну роль в цій інформаційній екосистемі. Так само, як 

стандарти відіграють ключову роль в інтернеті і мережі, геопросторові 

стандарти будуть відігравати ключову роль в інтернеті речей. 

В інтернеті речей існують три основні сектори: підприємство, будинок, 

і уряд, причому корпоративний інтернет речей (Enterprise Internet of Things) є 

найбільшим з трьох. За оцінками, до 2019 року цей сектор буде займати 

близько 40% або 9.1 мільярдів пристроїв. 

За словами генерального директора компанії Cisco, комерційний 



прибуток від "пов'язаних один з одним продуктів, від автомобілів до 

предметів домашнього ужитку", як очікується складе 19 трильйонів доларів 

США. У багатьох пристроїв інтернету речей є шанс зайняти своє місце на 

ринку. Жан-Луї Гассе (один з первісної команди Apple і співзасновник BeOS) 

порушив цю проблему в статті журналу Monday Note, де він пророкує, що 

найбільш імовірною проблемою є те, що він називає "Basket of remotes", коли 

у нас буде сотні додатків для взаємодії з сотнями пристроїв, які не 

використовують однакові протоколи для обміну інформацією один з одним. 

 Існує кілька підходів до вирішення цієї проблеми, один з них 

називається "прогнозоване взаємодія", де приймають рішення об'єкти на 

основі туманних або хмарних технологій будуть прогнозувати наступну дію 

користувача і викликати деяку реакцію. Для взаємодії з користувачем, 

найбільші технологічні гіганти об'єднують зусилля для створення стандартів 

зв'язку між пристроями. Хоча альянс AllJoyn (програмне середовище 

розробки) і складається з двадцяти найбільших представників в області 

технологій, є також великі компанії, які просувають свої протоколи, 

наприклад, CCF від Intel. 

Производители все сильнее осознают масштаб проблемы, и многие 

компании начинают выпускать свои устройства с открытыми API-

интерфейсами. 

 

1.5 Критика і полеміка 

 

1.5.1  Фрагментація платформи 

 

Інтернет речей страждає від фрагментації платформи і відсутність 

технічних стандартів, ситуації, коли різноманітність пристроїв інтернету 

речей, як з точки зору апаратних варіацій, так і відмінностей в програмному 

забезпеченні, роблять завдання розробки додатків, які повинні працювати 

узгоджено між різними несумісними технологічними екосистемами, 



складною. Споживачі можуть мати сумніви, довіряючи своє майбутнє в 

інтернеті речей пропрієтарного програмного або апаратного забезпечення, 

яке використовує пропрієтарні протоколи, які можуть зникнути або стати 

важко налаштованим і взаємопов'язаними.  

Природа аморфних обчислень інтернету речей є проблемою безпеки, 

оскільки виправлення помилок, виявлених в операційній системі, не завжди 

досягають користувачів старіших або дешевших пристроїв. Дослідники 

стверджують, що відмова розробників в підтримці старих пристроїв 

оновленнями і виправленням помилок залишає більше 87% пристроїв 

уразливими. [7]  

 

1.5.2 Приватна власність, автономність і контроль 

 

Професор і автор Філіп Н. Говард пише, що інтернет речей пропонує 

величезні можливості для розширення можливостей громадян, роблячи 

урядову систему більш прозорою і розширюючи можливості доступу до 

інформації. Але в той же час, Говард застерігає, що загрози недоторканності 

приватного життя величезні, як і можливість політичних маніпуляцій і 

соціального контролю. 

У книзі Мішеля Фуко "Наглядати і карати: Народження в'язниці" 

стверджується, що паноптикум був центральним елементом дисциплінування 

суспільства, розробленим за часів промислової революції. Фуко також 

стверджував, що системи дисципліни, встановлені на заводах і школах, 

відбили своє бачення в паноптіцізмі Бентона. У своїй статті 1992 року 

"Постскріпти про товариства контролю" Дельоз писав, що суспільство 

дисципліни поступово поступилося місцем суспільству контролю, а 

комп'ютер замінив паноптикум, як елемент дисциплінування і контролю, 

зберігаючи при цьому всі властивості, притаманні паноптіцізму.[1] 

Пітер-Поль Вербік, професор філософії технологій в університеті 

Твенте, що в Нідерландах, пише, що сучасні технології вже впливають на 



прийняття нами моральних рішень, що, в свою чергу, впливає на людську 

діяльність, конфіденційність і автономію. Джастін Брукман з Центру 

Демократії і Технологій висловив своє занепокоєння щодо впливу інтернету 

речей на право приватного життя споживачів, сказавши наступне: "О, великі 

дані - це добре, давайте зберемо все, збережемо це назавжди, а заплатимо ми, 

щоб хто-небудь подумав про безпеку, пізніше ". Питання в тому, чи хочемо 

ми мати будь-яку політику конфіденційності, що обмежує дану сферу 

діяльності.  

Редактори журналу WIRED також висловили свої побоювання, 

заявивши: "Те, що ви скоро втратите, це ваша конфіденційність. Насправді, 

навіть більше ніж це. Ви не просто втратите свою конфіденційність, ви 

будете спостерігати, як саме поняття конфіденційності буде переписано 

прямо у вас під носом. "Американський союз захисту громадянських свобод 

(ACLU) висловив занепокоєння з приводу здатності інтернету речей 

руйнувати контроль людей над власним життям. ACLU пише: "Неможливо 

передбачити, як можуть бути використані такі величезні повноваження, які 

непропорційно накопичуються в руках корпорацій, що прагнуть отримувати 

якомога більше прибутку, і урядів, спраглих ще більшого контролю. Високі 

шанси, що великі дані і інтернет речей ускладнять нам контроль над власним 

життям, оскільки ми стаємо все більш прозорими для корпорацій і урядових 

установ, в той час як вони стають непрозорими для нас. "Дослідники 

визначили проблеми конфіденційності, з якими стикаються всі зацікавлені 

сторони в сфері інтернету речей, від виробників і розробників додатків, до 

самих споживачів, і вивчили, яку відповідальність повинна нести кожна 

сторона, щоб забезпечити конфіденційність. Проблеми, позначені в звіті, 

включають в себе: 

— Згода користувача - так чи інакше, в звіті говориться, що 

користувачеві повинні бути представлена можливість дати 

інформовану згоду на обробку і збір даних.  



— Свобода вибору - і захист конфіденційності, і що лежать в її основі 

стандарти, повинні надавати право вибору. 

— Анонімність - платформи інтернету речей приділяють мало уваги 

анонімності користувача при передачі даних, відзначають 

дослідники. 

 

1.5.3 Безпека Інтернет речей 

 

Виникають побоювання, що інтернет речей швидко розвивається без 

належного розгляду питань безпеки та нормативних змін, які можуть 

знадобитися. Згідно з дослідженням Business Insider Intelligent Survey, 

проведеного в останньому кварталі 2014 року, 39% респондентів заявили, що 

безпека - це найбільша проблема при впровадженні інтернет технологій. 

Зокрема, у міру поширення інтернету речей, кібератаки, швидше за все, 

стануть більш реальною, фізичної (а не просто віртуальної) загрозою. У 

статті, опублікованій в січні 2014 року в Forbes, оглядач кібербезпеки 

Джозеф Стейнберг перерахував багато підключені до Інтернету прилади, які 

вже можуть "шпигувати за людьми в їх власних будинках", включаючи 

телевізори, кухонні прилади, камери і термостати. Було показано, що 

керовані  комп'ютером пристрою автомобіля, такі як двигун, гальма, обігрів і 

замки схильні атаками зловмисників, які мають доступ до бортової мережі. 

 У певних випадках, системи управління автомобіля підключені до 

інтернету, що дозволяє їм експлуатуватися віддалено. У відповідь на 

зростаючу стурбованість в області безпеки, 23 вересня 2015 року було 

організовано Фонд Безпеки Інтернету Речей (IoTSF). Місією IoTSF є 

забезпечення безпеки інтернету речей, шляхом поширення знань і практики. 

Його установчий рада складається з постачальників технологій і 

телекомунікаційних компаній, таких як BT, Vodafone, Imagination 

Technologies і Pen Test Partners. У жовтні 2016 року, DDoS-атака, яка 

використовує пристрої інтернету речей, на яких була запущена шкідлива 



програма Mirai, відключила сервера найбільшого DNS-провайдера. 

 

 

 

 

1.6 Історія виникнення теорії графів  

 

Початок теорії графів як математичної дисципліни прийнято 

повязувати з Ейлером, який знайшов умову існування циклу у зв‘язному 

графі в його знаменитому міркуванні про Кенігсбергські мости. Проте стаття 

Ейлера 1736 року була єдиною протягом майже ста років. Інтерес до проблем 

теорії графів відродився в середині 19-го сторіччя і був зосереджений 

головним чином в Англії. Було багато причин для такого пожвавлення 

вивчення графів: природничі науки зробили свій вплив завдяки 

дослідженням електричних ланцюгів, моделей кристалів і структур молекул. 

Розвиток формальної логіки привів до вивчення бінарних відношень у формі 

графів.  

У 1847 році інженерелектрик Г. Кіргоф розробив теорію дерев для 

дослідження електричних ланцюгів, а математик А. Келі у 1857 році описав 

будову вуглеводів за допомогою трьох типів дерев. Г. Кірхгоф при складанні 

повної системи рівнянь для струмів і напруги в електричній схемі 

запропонував по суті представляти таку схему графом і знаходити в цьому 

графові кістякові дерева, за допомогою яких виділяються лінійно незалежні 

системи контурів. Велике число популярних головоломок подавалося 

формулюванням безпосередньо в термінах графів, і це приводило до 

розуміння, що багато задач такого роду містять деяке математичне ядро, 

важливість якого виходить за рамки конкретного питання. 20-те століття 

було свідком неухильного розвитку теорії графів, яка вступила в новий 

період інтенсивних розробок.  

У цьому процесі явно помітний вплив запитів нових областей: теорії 



ігор і програмування, теорії передачі повідомлень, електричних мереж і 

контактних ланцюгів, а також проблем психології і біології. Починаючи з 30-

х років XIX століття, популярність графів і кількість праць з чистої теорії 

графів та її застосувань неухильно зростає. За допомогою графа 

моделюються будь-які схеми, в яких виділяються більш прості частини 

(вершини) і зв'язки між ними (ребра). Не дивно, що графи зустрічаються у 

дослідженнях з соціології, психології, економіки, теорії ігор, логіки, 

програмування, теорії ймовірностей (ланцюги Маркова), квантової механіки 

(діаграми Фейнмана), хімії (структура молекул), статистичної механіки, 

кристалофізики, медицини (нервові, судинні та інші мережі), електро- і 

радіотехніки, лінгвістики, теорії розкладів, з транспортних мереж і течій, 

вентиляційних мереж та ін.  

У 20 ст. задачі, пов'язані з графами, почали виникати не лише у фізиці, 

хімії, електротехніці, біології, економіці, соціології тощо, але й усередині 

математики, у таких розділах, як топологія, алгебра, теорія ймовірності, 

теорія чисел. У 20-30-х роках 20 ст. з'явилися перші результати, що 

відносяться до вивчення властивостей зв'язності, планарностi, симетрії 

графів, які привели до формування ряду нових напрямів в теорії графів. 

Термін «граф» уперше зявився в книзі угорського математика Д. Кеніга 

«Theorie der endlichen und unendlichen Graphen», що вийшла у 1936 році.  

Значно розширилися дослідження з теорії графів у кінці 40-х - початку 

50-х років, перш за все через розвиток кібернетики і обчислювальної техніки. 

Завдяки розвитку обчислювальної техніки, вивченню складних 

кібернетичних систем, зріс інтерес до теорії графів, а проблематика теорії 

графів істотним чином збагатилася. Крім того, використання ЕОМ дозволило 

вирішувати конкретні завдання, що виникають на практиці, пов'язані з 

великим об'ємом обчислень. Для ряду екстремальних задач теорії графів були 

розроблені методи їх розв‘язання, наприклад, один з таких методів дозволяє 

розв‘язувати задачі про побудову максимального потоку через мережу  

 



1.6.1 Задача про кенісбергські мости  

 

Задача виникла у пруському містечку Кенігсберг (зараз Калінінград, 

Російська Федерація) на річці Прегал [8] Мешканці Кенігсбергу полюбляли 

прогулюватися по стежці, яка включала сім мостів через річку Прегал. 

Людям було цікаво, чи можуть вони, почавши шлях з однієї ділянки суші, 

обійти всі мости, побувавши в кожному лиш один раз, і повернутися в точку 

початку шляху (перепливати річку також заборонялось). Сім мостів 

з‘єднували два береги річки та два островки так, як показано на рисунку 1.9.  

  

 

Рисунок 1.9 – Схематичне відображення мостів [8] 

    

Ейлер побудував мультиграф, зображений на рисунку 1.10.  

 

 

Рисунок 1.10 – Граф 

В цьому мультиграфі ділянки суші зображені як вершини, а стежки 



через мости – як ребра. В такому випадку задача здобуває наступне 

формулювання: починаючи з довільної вершини, проходячи по кожному 

ребру тільки один раз, повернутися у вихідну вершину. Виявилося, ця задача 

не має розв‘язків. Виявилося, ця задача не має розв‘язків. Ейлер показав, що 

можливість пройти через граф, пройшовши кожне ребро рівно один раз, 

залежить від степенів вершин. Степінь вершини це кількість ребер, що 

торкаються її.   

Аргументи Ейлера показали, що необхідною умовою прогулянки 

бажаного виду через граф є зв'язність графа і відсутність або наявність рівно 

двох вершин непарного степеня. Ця умова виявилась і достатньою, що 

стверджував Ейлер і пізніше довів Карл  Гьєхолзер. Такий шлях називається 

ейлерів шлях. Далі, якщо присутні дві вершини непарного степеня, тоді 

Ейлерів шлях почнеться з однієї з них і закінчиться в іншій. Через наявність 

чотирьох вершин непарного степеня, історична задача не має розв'язку. 

Іншим формулюванням задачі є запит на шлях, який проходить усіма 

ребрами і початкова та кінцева точки якого збігаються. Такий шлях 

називається ейлерів цикл. Такий шлях існує тоді і тільки тоді, коли граф 

зв'язний і не містить вершин непарного степеня. Всі ейлерові цикли є 

ейлеровими шляхами, але не навпаки.   

  

1.6.2 Основи побудови графів  

 

Граф — це множина X і множина відношень R, заданих на X. Графічно 

множина X зображається точками, що називаються вершинами графа, а 

множина R — лініями, так званими ребрами (дугами) графа. На рис.1.11 (а) 

точки 1, 2, 3,... ,7— вершини графа, а лінії 1—2, 2—З, 2—4, 4—5, 2-6 та ін. — 

його ребра [8].  

Ребро, яке з'єднує дві вершини графа, є інцидентним цим вершинам, а 

самі вершини — інцидентні ребру. Дві вершини графа іменуються 

суміжними; якщо вони визначають ребро графа. Два ребра іменуються 



суміжними, якщо вони мають спільну вершину. Вершина, інцидентна тільки 

одному ребру, називається висячою, а не інцидентна жодному ребру — 

ізольованою. Граф, утворений тільки ізольованими вершинами — це нуль-

граф. Якщо кінці ребра інцидентні одній і тій же вершині, то таке ребро 

називається петлею. На рисунку 2.3 зображене ребро-петля, яке виходить з 

вершини 7 і входить у неї. Інколи пари вершин з'єднуються не одним, а 

декількома ребрами. Такі графи називаються мультиграфами. Ними 

моделюються пари населених пунктів, що з'єднані декількома шляхами 

одного виду транспорту чи лініями декількох видів транспорту.  

 

 

Рисунок 1.11 – Граф неорієнтований (а), орієнтований (б), змішаний (в) 

[9] 

Якщо порядок кінців ребер графа не береться до уваги, то такий граф 

називається неорієнтованим (рис. 1.11, а). У протилежному випадку, тобто 

коли пари вершин упорядковані, граф називається орієнтованим (орограф). 

Орієнтовані ребра — це дуги графа (рис. 1.11, б). Змішаним називається 

такий граф, в якому частина ребер орієнтована, а частина неорієнтована (рис. 

1.11, б). Графи бувають скінченими, якщо множина їхніх вершин X = {х1,х2 , 

...,хn} є скінченою, і нескінченними, якщо ця множина змінюється від 

одиниці до нескінченності. В будівництві використовують положення теорії 

скінчених графів. Якщо граф має п вершин (n > 1) і кожна пара вершин 

з'єднана ребром, він називається повним. У протилежному випадку маємо 

неповний граф. Існують поняття доповнення до графа, часткового графа і 

підграфа. Доповнення до графа — це такий граф, ребра якого разом з цим 



графом утворюють повний граф (позначається через G). Частковим 

називається граф, ребра якого є підмножиною цього графа і множина вершин 

якого збігається з множиною вершин цього графа (рис.1.12, б). Підграфом 

називається граф, вершинами якого є підмножина вершин певного графа, а 

ребрами — усі ребра, обидва кінці яких інцидентні цим вершинам (рис. 2.4, 

в). Так, граф на рис. 1.12 (б) є підграфом графа на рис. 1.12 (а), а цей останній 

є його надграфом.  Коли  

 

 

Рисунок 1.12 – Граф (а), його частковий граф (б), підграф (в)[9]  

 

задається або відшукується певна послідовність ребер (дуг), тоді йдеться про 

маршрути — ланцюги і шляхи відповідно на неорієнтованому і 

орієнтованому графах, а також про цикли і контури теж відповідно на цих 

графах. Ланцюг — така послідовність ребер неорієнтованого графа, в якій 

кінець одного ребра є початком іншого, а початкова і кінцева вершини не 

збігаються.  

Аналогічно визначається шлях на орографі. Перша у ланцюгу чи шляху 

вершина називається початковою, остання — кінцевою, всі інші — 

проміжними. Ланцюги чи шляхи можуть бути простими і складними, 

елементарними і неелементарними. Прості вони в тому випадку, коли усі 

ребра (дуги) різні. В протилежному випадку — це складні ланцюги чи шляхи. 



Якщо у ланцюгу чи шляху жодна вершина не повторюється двічі, то він 

називається елементарним, і навпаки, ланцюг, який два або більше разів 

проходить через певну вершину, називається неелементарним. Цикл — це 

ланцюг, який починається і закінчується однією і тією ж вершиною 

неорієнтованого графа. Аналогічно визначається контур орографа. Цикли і 

контури також бувають прості і складні, елементарні і неелементарні. Це 

залежить від виду ланцюгів, які їх утворюють.  

На рис. 1.11, (а) маршрут 1-2, 2-6, 6-4, 4-5 є ланцюгом, а маршрут 1-2, 

2-6, 6-4, 4-5, 5-1 — циклом. На рис. 1.11, (б) маршрут 1-2, 2-6, 6-4, 4-5 є 

шляхом. Цей же шлях плюс дуга 5-1 утворюють контур. Виділяються також 

незалежні і залежні цикли чи контури. На рис. 1.11, а цикли 1-2, 2-4, 4-5, 5-1 

та 2-6, 6-4, 4-2 незалежні, а цикл 1-2, 2-6, 6-4, 4-5, 5-1 залежний[9] . Ланцюг 

(шлях), цикл (контур) мають довжину, яка вимірюється кількістю ребер між 

початковою і кінцевою вершинами. Довжина ланцюга, що проходить через 

вершини 1-2-6-4-5 (рис. 1.11, а), дорівнює чотирьом, а довжина циклу 1-26-4-

5-1 - п'ятьом. Довжина найкоротшого ланцюга між певними двома 

вершинами графа називається відстанню між ними.  

Якщо для кожної вершини підрахувати відстань до найбільш 

віддаленої від неї вершини, то найменше з цих чисел називатиметься 

радіусом, а найбільше — діаметром графа.  Поняття ланцюга чи шляху 

вихідне для розуміння фундаментального поняття зв'язаності графа. Дві 

вершини графа називаються зв'язаними, якщо існує ланцюг чи шлях з 

кінцями в цих вершинах. Тоді неорієнтований граф вважається зв'язаним, 

якщо будь-яка пара його вершин зв'язана. Для орієнтованих графів існує 

поняття дуже і малозв'язаних графів. Дуже зв'язаний — це орограф, в якому 

для будь-якої пари вершин існує шлях, що з'єднує їх. У протилежному 

випадку орограф малозв'язаний. Графом-деревом називається довільний 

зв'язаний граф, який не має циклів (див. рис. 1.12, б). Ребра такого графа 

іменуються вішками, а ребра графа — доповнення до цього графа-дерева — 

хордами.  



Теорія графів — це розділ дискретної математики, особливістю якого є 

геометричний підхід до вивчення об'єктів. Основне поняття теорії — граф. 

Поняття графа опирається на основні поняття теорії множин, тому що граф 

можна розглядати як об'єкт. При цьому зовсім несуттєво, чи з'єднані 

вершини графа відрізками прямих ліній або криволінійних дуг, яка довжина 

ліній, як розташовані вершини графа на площини й інші геометричні 

характеристики графа. 

 

 

2. ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ  

ПРИСТРОЮ ЗАТОПЛЕННЯ 

 

Однією з важливих деталей пристроїв інтернету речей є можливість 

спілкуватися один з одним без участі користувача, відповідно такі пристрої 

повинні бути підключені до мережі. У моєму випускної кваліфікаційної 

роботі пристрій також буде підключено до мережі, для забезпечення доступу 

до пристрою з будь-якої точки земної кулі, де є сигнал мережі.  

На поточному момент часу існує величезна безліч різних стандартів, 

протоколів і специфікацій мережевих протоколів, що дозволяють пристроям 

виходити в мережу. Було проведено аналіз технологій які зможуть 

забезпечити зв'язок інтернет речей та було вибрано найбільш оптимальний. 

 

2.1 Основні характеристики технології Bluetooth 

 

Технологія Bluetooth (стандарт IEEE 802.15) –  технологія, яка 

організовує безпроводову  передачу персональних данних (WPAN – Wireless 

Personal Network). Технологія, що  передає  передачу данні  і голос по радіо 

на досить невеликі відстані (10-100 м) у неліцензійному діапазоні частот 2,4 

Ггц і з'єднувати смартфони,  ПК  й  пристрої без прямої видимості. 

Технологія має емблему, яка зображена на рис.2.1. 



 

Рисунок 2.1 – Емблема технології Bluetooth [16] 

Технологія Bluetooth спеціально розроблена для забезпечення 

дешевого, стійкого, ефективного, високоємного зв'язку, для роботи з голосом 

і передачею даних, з наступними характеристиками: 

1.Швидкість передачі / прийому 1 Мбіт/с, при використанні каналу з 

максимально можливою шириною смуги. 

2.Швидкі перемикання частоти, щоб уникнути інтерференції 

(накладання хвиль). 

3.Адаптивна вихідна потужність для мінімізації перешкод. 

4.Короткі пакети даних для мінімізації потужності під час перешкод. 

5.Швидке впізнання (підтвердження). 

6.CVSD (Continuous Variable Slope Delta Modulation) голосове 

кодування, яке дає можливість роботи з високими частотами помилок 

по бітам. 

7.Гнучкі типи пакетів, які підтримують широкий спектр додатків. 

8.Ненапружений «бюджет зв'язку», що підтримує недорогу інтеграцію 

окремих елементарних сигналів. 

9.Інтерфейс передачі / прийому, спеціально пристосований для 

мінімізації енергоспоживання. [17] 

Ці властивості дають технології Bluetooth можливість забезпечувати 

надзвичайно гнучкий зв'язок з високими швидкостями передачі даних навіть 

за наявності серйозних перешкод. При завідомо хорошому прийомі в 

сприятливих умовах передачі сигналу, в міру посилення перешкод, падіння 

якості переданого сигналу буде залишатися мінімальним і поступовим, що 

дає можливість збереження стабільного зв'язку.  

Технологія BlueTooth підтримує як з'єднання типу «точка–точка», так і 

«точка–багатоточка». Два або більше використовують один і той же канал 

пристрою  та утворюють пікомережу (piconet). Один з пристроїв працює як 



основний (master), а інші — як підлеглі (slave). В одній пікомережі може бути 

до семи активних підлеглих пристроїв, при цьому інші підлеглі пристрої 

знаходяться в стані «паркування», залишаючись синхронізованими з 

основним пристроєм. Взаємодіючі пікомережі утворюють «розподілену 

мережу» (scatternet). У кожній пікомережі діє тільки один основний пристрій, 

однак підлеглі пристрої можуть входити в різні пікомережі. Крім того, 

основний пристрій однієї пікомережі може бути підлеглим в інший, це 

продемонстровано на рис.2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Пікомережа з підлеглими пристроями: а) з одним 

підлеглим пристроєм; б) декількома; в) розподільча мережа [18] 

 

2.1.1 Специфікація Bluetooth 

 

Bluetooth 1.0. Пристрої першої версії 1.0 мали ряд проблем. У них 

спостерігалася посередня сумісність з технікою сторонніх виробників. В 1.0 

була обов'язковою передача адреси пристрою (BD_ADDR) на етапі 

встановлення зв'язку, що робило неможливою реалізацію анонімності 

з'єднання на протокольному рівні і було основним недоліком версії.  

Bluetooth 1.1. Перше ж оновлення 1.1 виправило багато недоліків 

знайдених у версії 1.0. Додано: підтримка нешифрованих каналів і RSSI 

(Received Signal Strength Indication) індикація рівня потужності.  

Bluetooth 1.2. У подальшого оновлення поліпшення: швидке 

підключення і виявлення. Вона стала стійкою до радіоперешкод, завдяки 

використанню адаптивної перебудови частоти з розширеним спектром. 

Швидкості передачі даних-до 1 Мбіт/с. З'явилося Розширені Синхронні 



Підключення (eSCO), що покращили якість передачі голосу в аудіопотоці. В 

Host Controller Interface (HCI) додана підтримка трьохпроводового 

інтерфейсу UART. В якості стандарту прийнятий IEEE Standard 802.15.1-

2005.  

Bluetooth 2.0 + EDR. EDR забезпечує наступні переваги: збільшення 

швидкості передачі в 3 рази до 2,1 Мбіт/с, можливість установки декількох 

підключень у зв'язку з додатковою смугою пропускання. Зниження 

споживання енергії завдяки зменшенню навантаження. 

 Bluetooth 2.1. Додана технологія розширеного запиту характеристик 

пристрою, енергозберігаюча технологія Sniff Subrating, яка дозволяє 

збільшити тривалість роботи пристрою від одного заряду акумулятора в 3-10 

разів. Оновлена специфікація істотно спрощує і прискорює встановлення 

зв'язку між двома пристроями, дозволяє проводити оновлення ключа 

шифрування без розриву з'єднання. 

Bluetooth 2.1 + EDR. Версія була представлена у серпні 2008 року. Нова 

редакція Bluetooth знижує споживання енергії в 5 разів, підвищує рівень 

захисту даних і полегшує розпізнавання і з'єднання Bluetooth-пристроїв 

завдяки зменшенню кількості кроків, за які воно виконується.  

Bluetooth 3.0 + HS. З'явився 21 квітня 2009 року. Швидкість передачі 

даних (теоретично) зросла до 24 Мбіт/с. Особливістю було додавання AMP 

(Alternate MAC/PHY), додаток до 802.11 як високошвидкісне повідомлення. 

Для AMP були передбачені дві технології: 802.11 і UWB.  

Bluetooth 4.0. Через чотири роки, 30 червня 2010, Bluetooth SIG 

затвердила специфікацію 4.0. Bluetooth 4.0 включав протоколи: класичний 

Bluetooth, високошвидкісний Bluetooth та Bluetooth з низьким 

енергоспоживанням.  

Bluetooth 4.1. SIG в кінці 2013 року представила специфікацію 

Bluetooth 4.1. Одне з поліпшень, реалізованих у специфікації Bluetooth 4.1, 

стосується спільної роботи Bluetooth і мобільного зв'язку четвертого 

покоління LTE. Стандарт передбачає захист від взаємних перешкод шляхом 



автоматичного координування передачі пакетів даних.  

Bluetooth 4.2 був представлений 2 грудня 2014 року. Стандарт 

поліпшили в його швидкісних характеристик та інформаційної безпеки. 

Bluetooth 4.2 додав можливість прямого підключення до мережі. Тобто 

пристрої з підтримкою Bluetooth 4.2 можуть не тільки безпосередньо 

взаємодіяти один з одним, але і підключатися до Інтернету (завдяки 

підтримці протоколу IPv6/6LoWPAN) через відповідні точки доступу. 

Ключова ідея розвитку стандарту полягає в тому, щоб за допомогою 

Bluetooth можна з'єднати будь-які пристрої один з одним [19].  

 Bluetooth 5. 17 червня 2016 року консорціум Bluetooth Special Interest 

Group (Bluetooth SIG) представила наступну версію стандарту Bluetooth – 5. 

Bluetooth 5 пропонує вчетверо більший радіус дії, вдвічі більшу швидкість 

передачі даних і восьмикратну збільшену ємність повідомлення 

безконтактної радіопередачі. Зі збільшенням ємності радіоповідомлень 

можлива передача більш складної, інтелектуальної інформації. Це 

призводить до зміни способу передачі інформації Bluetooth-пристроями. 

Модель створення пари іде в минуле. На її місце приходить так зване 

безконтактне з'єднання, стверджують в Bluetooth SIG. Світові поставки 

пристроїв з підтримкою Bluetooth до 2020 року досягнуть 371 млн штук, 

згідно з оцінкою ABI Research. Восьмикратно збільшена ємність 

радіоповідомлень Bluetooth 5 надасть можливості для поширення радіомаяків 

та послуг з прив'язкою до місцевості в сферах автоматизації, промисловості 

та підприємництва. «Сьогодні у світі використовується 8,2 млрд Bluetooth-

пристроїв. Завдяки подальшому розвитку Bluetooth, включаючи випуск 

Bluetooth-5, до 2020 року дана технологія буде присутньою в одній третини 

всіх запущених пристроїв Інтернету речей» - наголосив Марк Пауелл (Mark 

Powell), виконавчий директор Bluetooth SIG. Технічні характеристики 

Bluetooth: для роботи радіоінтерфейсу Bluetooth використовується так званий 

нижній (2,45 ГГц) діапазон ISM (Industrial, Scientific, Medical), призначений 

для роботи промислових, наукових і медичних приладів. Особливістю даного 



діапазону є те, що майже у всіх країнах світу, він вільний від ліцензування, 

тобто для використання сертифікованого  обладнання, працюючого на цих 

частотах не потрібний додатковий дозвіл. Ширина каналу для Bluetooth-

пристроїв становить 723,2 Кбіт/с в асинхронному режимі або 433,9 Кбіт/с в 

повністю синхронному режимі. Через Bluetooth-з'єднання можна передавати 

аудіоінформацію — через 3 канали по 64 Кбіт/с кожен, у разі, якщо не 

передаються інші дані. Можлива комбінована передача даних і голосу.  

 

2.1.2 Принцип дії Bluetooth 

 

Модуль Bluetooth - спеціальний  пристрій, який використовує фукнцію 

в своїх цілях. Основна мета датчику перетворити цифровий сигнал в 

аналоговий і передати його по радіохвилях на інший пристрій . Інший 

пристрій  приймає радіохвилі і перетворює  їх в цифровий сигнал (байти 

даних). Для цього використовується радіозв'язок в діапазоні ISM. Ці частоти 

не потребують ліцензії. Іншими словами, використовувати їх може 

абсолютно кожен бажаючий, не порушуючи закону. Крім цього, така 

особливість лишає вас великих витрат на організацію мережі. Сам адаптер 

має вигляд маленької плати з чіпом. Він настільки малий, що легко 

вміщується в невеликому USB пристрої, який має розміри менше флешки. 

[20] 

Радіозв'язок Bluetooth працює  в ISM діапазоні, який використовується 

в різних приладах і безпроводових мережах. Спектр сигналу формується по 

методу FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum псевдовипадкова 

перебудова робочої частоти). Метод FHSS простий в реалізації, гарантує 

стійкість до широкосмугових перешкод, а елементи коштують недорого. 

Згідно алгоритму FHSS, в Bluetooth частота сигналу, що несе, 

стрибкоподібно змінюється 1600 разів в секунду (всього виділяється 79 

робочих частот шириною в 1 Мгц, а в Японії, Франції і Іспанії смуга вже 23 

частотних канали). Послідовність перемикання між частотами для кожного 



з'єднання є псевдовипадковою і відома тільки передавачу і приймачу, які 

кожні 625 мкс (один часовий слот) синхронно перебудовуються з однієї 

частоти, що несе, на іншу. Таким чином, якщо поряд працюють декілька пар 

приймач-передавач, то вони не заважають один одному. Цей алгоритм є 

також складовою частиною системи захисту конфіденційності передаваної 

інформації: перехід відбувається по псевдовипадковому алгоритму і 

визначається окремо для кожного з'єднання. При передачі цифрових даних і 

аудіосигналу (64 Кбіт/с в обох напрямах) використовуються різні схеми 

кодування: аудіо-сигнал не повторюється (як правило), а цифрові дані у разі 

втрати пакету інформації будуть передані повторно. Без завадостійкого 

кодування це забезпечує передачу даних зі швидкостями 723,2 Кбіт/с із 

зворотним каналом 57,6 Кбіт/с, або 433,9 Кбіт/c в обох напрямах. Приклад 

реалізації Bluetooth можна побачити на рис.2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Реалізація Bluetooth  

Для повнодуплексної передачі використовується дуплексний режим з 

часовим розділенням (TDD). Підтримується  ізохронна  і  асинхронна 

передача даних і забезпечується проста інтеграція з TCP / IP. 

Енергоспоживання пристроїв Bluetooth має бути в межах 0.1 Вт. Кожен 

пристрій має унікальну 48-бітову мережеву адресу, сумісний з форматом 

стандарту локальних мереж IEEE 802.  

Для стандартизації нової технології з метою сумісності Bluetooth-

пристроїв, розроблених різними фірмами  були розроблені специфікації, що 



детально описують методи використання нового стандарту і характеристики 

протоколів передачі даних. 

У результаті був розроблений стек протоколу безпроводової передачі 

даних Bluetooth. 

 

Рисунок 2.4 – Стек протоколу Bluetooth [21] 

Фактично специфікація визначає лише 5 рівнів: фізичний (RF), базовий 

(baseband, комбінація апаратних та програмних функцій), протоколи 

управління каналом LMP та  L2CAP (Logical Link Control and Adaptation 

Protocol), мережний рівень (Network) та рівень додатків (Aplication). 

Базовий рівень включає в себе функції формування  пакетів, передачу 

та кодування даних, корекція помилок, управління каналами та частотними 

скачками. LMP забезпечує аутентифікацію, ініціалізацію з’єднань та 

шифрування.  

L2CAP відповідає за процедури формування та збору пакетів. НСI 

(Host Controller Interface)  -  за інтеграцію низькорівневих baseband-

інтерфейсів та клієнтського програмного забезпечення. SDP (Service 

Description Protocol) – протокол виявлення послуг. [21] 

 

2.1.3 Профілі Bluetooth 

 

Щоб використовувати безпроводову технологію Bluetooth, пристрої 

повинні бути в змозі інтерпретувати певні профілі Bluetooth, які перебувають 



певних областях застосування і вказують загальні форми поведінки, щоб 

Bluetooth сумісні пристрої могли використовувати для зв'язку з іншими 

пристроями Bluetooth.  

Профіль — набір функцій або можливостей, доступних для певного 

пристрою Bluetooth. Існує широкий спектр профілів Bluetooth, які описують 

різні типи додатків або сценаріїв використання пристрою.  

Список основних профілів схвалених Bluetooth SIG з коротким описом 

та призначенням:  

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) розроблений для передачі 

музики, до безпроводової гарнітури або іншим пристроям.  

Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP) створений для 

управління стандартними функціями телевізорів, високоточного обладнання. 

Дозволяє створювати пристрої з функціями дистанційного керування.  

Basic Imaging Profile (BIP) розроблений для пересилання зображень між 

пристроями. За допомогою цього профілю, можливо, змінювати розмір 

зображення і конвертувати його в підтримуваний пристроєм формат.  

Basic Printing Profile (BPP) з його допомогою можливо пересилати 

текст, повідомлення електронної пошти, vCard на принтер. Профілям не 

потрібна наявність драйверів.  

Common ISDN Access Profile (CIP) використовується для доступу 

пристроїв до цифрової мережі з інтеграцією служб ISDN.  

Cordless Telephony Profile (CTP) підтримує бездротову телефонію. 

Device ID Profile (DIP) допомагає визначити клас пристрою, виробника, 

версію продукту. 

 Dial-up Networking Profile (DUN) протокол надає стандартний доступ 

до Інтернету або іншого телефонного сервісу через Bluetooth.  

Fax Profile (FAX) надає інтерфейс між мобільним або стаціонарним 

телефоном, а також персональним комп'ютером на який встановлено 

програмне забезпечення для роботи з факсами. 

 File Transfer Profile (FTP_profile) забезпечує доступ до файлової 



системи пристрою.  

General Audio / Video Distribution Profile (GAVDP) база для A2DP і 

VDP.  

Generic Access Profile (GAP) база для інших профілів.  

Generic Object Exchange Profile (GOEP) база для інших профілів 

передачі даних, базується на OBEX.  

Hard Copy Cable Replacement Profile (HCRP) заміна кабельного 

з'єднання між пристроєм і принтером. Негативна сторона профілю, що 

робить його не універсальним - необхідність установки драйверів.  

Hands-Free Profile (HFP) використовується для з'єднання безпроводової 

гарнітури і телефону.  

Human Interface Device Profile (HID) забезпечує підтримку пристроїв з 

HID в які входять клавіатури, мишки, джойстики і т. д. Відмітна особливість 

- використовує повільний канал, працює на зниженій потужності.  

Headset (HSP) використовується для з'єднання безпроводової гарнітури 

і телефону.  

Intercom Profile (ICP) забезпечує голосові дзвінки між Bluetooth 

сумісними пристроями.  

LAN Access Profile (LAP) забезпечує доступ Bluetooth пристроїв до 

обчислювальних мереж LAN, WAN або Інтернет допомогою іншого 

Bluetooth пристрою, який має фізичне підключення до цих мереж.  

SIM Access Profile (SAP, SIM) дозволяє отримати доступ до SIM-картки 

телефону, що робить можливим використовувати одну SIM-карту для 

декількох пристроїв.  

Synchronisation Profile (SYNCH) дозволяє синхронізувати персональні 

дані (PIM).  

Video Distribution Profile (VDP) дозволяє передавати потокове відео. 

Wireless Application Protocol Bearer (WAPB) протокол для організації P-to- P 

(Point-to-Point) з'єднання через Bluetooth [10]. 

 



2.1.4 Майбутнє Bluetooth 

 

В недалекому майбутньому Bluetooth може стати "стандартом де-

факто" для безпроводових комунікацій. Основне призначення Bluetooth – 

забезпечення економного і дешевого радіозв'язку між різноманітними типами 

електронних пристроїв, причому чимале значення надається компактності 

електронних компонентів, що дає можливість застосовувати Bluetooth у 

малогабаритних пристроях розміром з наручний годинник. Віддаючи 

належне простоті і витонченості цієї технології, багато фахівців вважають, 

що Bluetooth не має конкурентів в області створення невеликих локальних 

мереж і безпроводового об'єднання пристроїв в межах будинку, офісу або, 

наприклад, в автомобілі. [12] 

Оновлення специфікацій Bluetooth зробить наголос на мало 

споживаючі режими і множинні з'єднання. Фактично мова йде чи не про 

повне вторгнення Bluetooth в зону відповідальності стандарту ZigBee,  який 

створювався для датчиків і сенсорів з бездротового підключення.  

У майбутньому Bluetooth LE буде орієнтований на ще більш широкий 

спектр сенсорів як «натільних» - для моніторингу стану організму людини , 

так і для індустріальних , автомобільних та інших потреб . Для підключення 

до мережі Інтернет мільярдів сенсорів і пристроїв стандарт Bluetooth LE буде 

підтримувати протокол IPv6 - це буде одна з практичних реалізацій 

«Інтернету Речей». Швидкість обміну даними підвищиться з сьогоднішніх 

1Мбіт/с до 2Мбіт/с із збереженням паритету за споживанням або навіть з 

можливістю знизити споживання . При цьому буде гарантуватися збільшення 

зони покриття. З інших поліпшень з'являться прискорення перепідключення, 

що заощадить заряд батарейок, підвищення рівня захисту даних від 

перехоплення,  допомога в орієнтації у приміщеннях, групова передача даних 

(широкомовлення) і дещо інше.  

 

2.2 Технології 3G та 4G  



 

2.2.1 Основні характеристики технології 3G 

3G - це покоління зв'язку, яка об'єднує три стандарту - FOMA, UMTS і 

CDMA2000. Перший використовує Японія, два інших в рівних пропорціях 

розвиваються в США і Європі, які забули про звичку будувати різні мережі. 

UMTS - стандарт, який був створений для максимально простого переходу з 

GSM і по суті є наступною сходинкою його еволюції. А  CDMA2000 був 

сертифікований як 3G, швидкість з'єднання з працею обганяла GPRS і 

становила лише 100 Кбіт/с (в першому поколінні). Кількість частот 3G 

дозволяє задіяти одночасно пакетну передачу цифрових даних і канальне 

підключення, а значить з'являється можливість говорити по телефону, не 

втрачаючи зв'язку з «контактом» або будь-яким іншим сайтом. 2G подібної 

розкоші не дозволяло. Галузь не зупинилася і до 2010 року підтягла 

швидкість підключення в кілька разів. Мережа CDMA2000 отримала апдейт 

до EV-DO REV.A, а UMTS - протокол HSDPA+, який реально забезпечує 

швидкість до 42 Мбіт/с, а теоретично здатний розігнатися до 330 Мбіт/с. Як 

тільки зазвучали подібні цифри, жадібні маркетологи вирішили заробити і 

почали посилено просувати ідею 4G, в яку й повинні були ввійти нові 

стандарти. Але тут знову з'явився Міжнародний союз електрозв'язку і 

сертифікував четверте покоління. До того ж зробив це так майстерно, що 

мережі, які відповідали б вимогам, з'явилися лише через 5 років. Основною 

перевагою 4G стає швидкість, що перевищує показники 3G у 200-500 разів. 

Крім того, на відміну від попередника, мережі четвертого покоління не 

використовують канал для передачі голосу, а працюють тільки з цифровими 

даними. Це означає, що дзвінки перейдуть у формат VoIP і в майбутньому 

може привести до відмирання класичного стільникового зв'язку на користь 

Інтернет - телефонії. [22] 

Тож 4G – це коротка назва бездротових мереж четвертого покоління. 

Це етап мобільного зв'язку, який принесе на мобільні пристрої, такі речі, як 

голосове спілкування по IP, обмін даними, ігрові сервіси і високоякісне 



потокове мультимедіа на швидкостях, близьких до кабельних. 4G – це 

спадкоємець бездротових мереж 2G і 3G, де перша мережа уособлює перехід 

від аналогової передачі до цифрової, і також уособлює перший прихід на 

мобільні таких сервісів, як SMS і email. У свою чергу друга мережа 

відноситься до появи таких речей, як глобальний роумінг і, звичайно ж, до 

підвищених швидкостей передачі даних. 

Використовувані сьогодні нами мережі 3G дозволяють переглядати 

потокове відео, завантажувати музику та файли і переглядати веб на середніх 

швидкостях скачування від 600Кбіт/с до 1,4 Мбіт/с. В мережах 4G є 

можливість робити все те ж саме, але на набагато більш високих швидкостях. 

При цьому підвищені швидкості відкриють двері для нових додатків і 

сервісів. 

Існує ряд стандартів і технологій, що стосуються кожного покоління 

безпроводових мереж - GSM, cdmaOne, GPRS, EDGE, CDMA2000, UMTS 

(також званий 3GSM), HSDPA та інші. Основна їхня відмінність – швидкість 

надання послуг, порівняльна характеристика яких продемонстрована в 

табл.1.3.  З практичних міркувань ми не станемо детально зупинятися на 

технічній стороні кожного з цих стандартів, і замість цього перейдемо до 

того, що нас сьогодні цікавить – до 4G. 

 

Таблиця 2.1 Поріняльна характеристика швидкостей [22] 

 



2.2.2 Основні характеристики технології LTE 

 

На даний момент сімейство 4G складається з двох стандартів - WiMAX 

і LTE. Перший є еволюцією Wi-Fi із збільшеною площею покриття, а другий 

- черговим еволюційним втіленням GSM. З 2009 у світі запускається формат 

LTE+Advanced, який майже відповідає стандартам ITU. Вперше бездротовий 

Інтернет може конкурувати з оптоволоконними мережами, перевершуючи їх 

у швидкості та доступності. Адже набагато простіше встановити одну базову 

станцію LTE, ніж плести павутину з кабелів. 4G - стандарт, який вийде за 

рамки смартфонів і швидше за все замінить проводовий Інтернет взагалі. А 

після еволюціонує в 5G. Про п'яту генерацію зв'язку ми знаємо вкрай мало. Її 

розробки тільки ведуться, а впровадження очікується до 2020 року. Швидше 

всього, що технології 5G не знайдуть глобального застосування. Швидкості в 

1Гбіт/с (а далі і вище), яку дає 4G, буде достатньо для користування в 

побутових умовах. Покриття п'ятого покоління буде застосовуватися тільки в 

густонаселених містах і на специфічних виробничих місцевостях.  

Стандарт Long-Term Evolution (LTE) розглядається багатьма, як 

природний спадкоємець поточних технологій 3G. Частково це пов'язано з 

тим, що він оновлює мережі UMTS до значно більш високих швидкостей 

передачі даних, як на скачуванні, так і на закачування. Специфікація 

передбачає пікову швидкість скачування на рівні в 100Мбіт/с, а закачування - 

в 50Мбіт/с. Однак у тестах реального світу швидкості передачі даних, 

швидше за все, будуть перебувати в районі 5-12Мбіт/с на скачування та 2-

5Мбіт/с на закачування. Емблема технології LTE зображена на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Емблема технології LTE [23] 

В цілому стандарт LTE розробляється консорціумом 3rd Generation 



Partnership Project (або 3GPP) як восьмий випуск того, що з 1992 року 

еволюціонує з сімейства стандартів GSM. 

LTE передбачає два фундаментальних аспекти. Перший аспект полягає в 

тому, що технологія, нарешті, залишає позаду комутовані мережі своїх GSM-

коренів і переходить на мережеву архітектуру all-IP. Це значний зсув, який у 

найпростішій термінології означає, що LTE буде обробляти все, що 

передається, включаючи голос, і дані. Інший аспект полягає у використанні 

технології MIMO  для поліпшення продуктивності зв'язку. Така система 

може використовуватися як для збільшення пропускної здатності, так і для 

зниження рівня перешкод. 

Багато загальновідомих глобальних операторів та компаній мобільного 

зв'язку розглядають LTE як найбільш ймовірну кандидатуру на роль 4G. 

Зокрема до таких компаній відносяться Vodafone, Orange, T-Mobile, LG 

Electronics, Ericsson, Nokia, Siemens, NTT DoMoCo та інші. В США, компанія 

Причина серйозної підтримки LTE з боку безпроводової індустрії лежить у 

відносній простоті переходу поточних мереж 3G на LTE (порівняно з 

впровадженням WiMAX). Для LTE потрібно створити менше базових 

мережевих станцій, так і проникнення в будівлі в спектрі 700MГц, 

використовуваному в LTE, відбувається краще.  

 

2.2.3 Основні характеристики технології WiMAX 

 

WiMAX – це стандарт безпроводового широкосмугового доступу, який 

заснований на стандарті IEEE 802.16. Технологія має власну емблему (рис. 

2.6).  

  

 

Рисунок 2.6 – Емблема технології WiMAX  



 

Як видно з назви, WiMAX може вважатися розширенням стандарту Wi-

Fi, розробленим для забезпечення широкого діапазону пристроїв (від 

лептопів до смартфонів) високошвидкісним мобільним доступом в Інтернет. 

Поточна реалізація WiMAX заснована на специфікації 802.16e, яка в 30-ти 

мильній діапазоні (48,27 км) теоретично пропонує швидкості передачі до 

70Мбіт/с. 

WiMAX як і інші безпроводові технології може працювати або на високих 

швидкостях, або на великих дистанціях. Але не разом. Так, створювані в 

США мережі WiMAX забезпечують у середньому швидкості в 3-6Мбіт/с, з 

максимумами до 10Мбіт/сек. При цьому, як і LTE, WiMAX підтримує 

технологію MIMO, і тому додаткові антени можуть збільшити потенційну 

пропускну здатність. 

Єдиного глобального частотного діапазону для WiMAX не існує. 

Однак існує три окремих - 2,3ГГц, 2,5ГГц і 3,5ГГц. Так в США найбільший 

сегмент WiMAX працює на 2,5ГГц і надається в основному провайдером 

Clearwire. 

У плані загальної доступності частотного діапазону 4G для розгортання своїх 

сервісів, Clearwire має в кілька разів більшими можливостями, ніж 

конкуренти з діапазону 700MГц. Однак це не дуже хвилює компанії Verizon і 

AT&T, оскільки вони при необхідності можуть перепризначити під LTE 

поточні діапазони сервісів 2G і 3G. 

Більш того, діапазон 700MГц, який планують використовувати Verizon 

і AT&T, володіє значно більш високою проникаючою здатністю в будівлі, 

ніж сигнал 2,5ГГц тієї ж потужності. Деякі експерти заявили, що стандарт 

700MГц зажадає в чотири рази менше базових станцій, ніж мережі 2,5ГГц 

при рівному покритті. 

Промислові гравці, які стоять за технологіями 4G, відображають історію 

кожного стандарту. Якщо найбільшими постачальниками LTE в основному є 

телекомунікаційні компанії і виробники мобільних пристроїв, WiMAX 



підтримують такі компанії, як Intel, Cisco і Google. Однак слід зауважити, що 

багато компаній (на зразок Nokia і Motorola) є членами обох таборів з 

різними рівнями залучення.  

Подібно до того, як стандарт 2,75G (EDGE розроблений для 

багаторазового збільшення швидкостей передачі даних у порівнянні з 2G 

GPRS) був впроваджений до 3G, поточні реалізації WiMAX і LTE 

здебільшого розглядаються як тимчасові рішення, які забезпечують значне 

збільшення швидкостей, тоді як WiMAX 2 (заснований на специфікації 

802.16m) і LTE Advanced розглядаються як кінцеві рішення. Обидві 

технології націлені на прийняття з боку ITU, але обидві поки також дуже 

далекі від остаточної реалізації. 

В недалекому майбутньому мережеві оператори підтримуватимуть свої 

мережі 2G і 3G, і також будуть забезпечувати вузькосмуговий доступ в 

Інтернет за прийнятною зоною покриття. У свою чергу мережі WiMAX і LTE 

спочатку будуть розгорнуті як доповнення з більш високою швидкістю 

передачі даних. І багаторежимні мобільні пристрої (як, наприклад, EV-

DO/WiMAX і HSPA/LTE) будуть забезпечувати користувачів кращими 

якостями обох мереж. Тоді як оператори паралельно будуть будувати свої 

мережі 4G. 

WiMAX доступний вже зараз, але навіть вищі керівники Sprint і Clearwire 

підтверджують, що LTE може, зрештою, стати домінуючою світовою 

технологією 4G.  

З іншого боку, мережі стандарту GSM займають на світовому 

стільниковому ринку близько 80%, тому природно, що більшість мобільних 

операторів захочуть перейти саме на LTE. LTE спирається на ту ж саму 

технологію, з якою вони працювали майже десять років. Ще один важливий 

фактор полягає в тому, що LTE потребує значно меншої інфраструктури і 

тому буде дешевшим у розгортанні.  

Схожість обох технологій призвела до розмов і про їхнє майбутнє 

злиття. Генеральний директор Clearwire Білл Морроу висловив цю ідею на 



торговій виставці CTIA Wireless, заявивши, що індустрія безпроводового 

зв'язку повинна сфокусуватися на подібностях, а не на розходженнях 

WiMAX і LTE. Motorola у свою чергу додала, що створюючи пристрої з LTE 

вона буде використовувати багато з WiMAX. За припущенням Морроу, в 

майбутньому обидві технології зіллються в один мережний стандарт. При 

цьому при необхідності компанія Clearwire зможе додати в свої мережі 

підтримку LTE. 

Втім, Verizon незабаром висловила свій сумнів на цю тему (хоча, в кінцевому 

рахунку, компанія буде змушена відповідати стандартам). Як би то не було, 

WiMAX зараз як мінімум на рік випереджає LTE в плані комерційного 

поширення і продовжує повним ходом поширюватися. Швидше за все, 

протягом двох-трьох наступних років Clearwire буде ексклюзивно випускати 

на ринок пристрої з WiMAX (і пізніше з WiMAX 2), додаючи сигнал LTE з 

мінімальними змінами в антенах, якщо цього вимагає ринок. Якщо взагалі 

потребує.  

Перехід на WiMAX в його поточному стані є найбільш імовірним 

шляхом відходу з модемів і мереж DSL. WiMAX забезпечує приємне 

збільшення швидкостей, забезпечує порівняно прийнятну вартість з відносно 

слабкими домашніми широкомовними планами, і також є кроком у бік чогось 

набагато більш швидкого. У короткостроковому періоді це може бути LTE. І 

все-таки нам доведеться почекати зі своїми міркуваннями, поки технологія 

LTE не стане комерційно доступною. Факт же поки залишається в тому, що 

жодна з нових технологій «4G» поки не зможе змусити користувачів перейти 

на них з їх швидких кабельних модемів. 

Тому, якщо не збиратися працювати з надзвичайно вимогливими до 

мереж завданнями, але збиратися проводити більшу частину свого часу в зоні 

покриття мережі WiMAX, то можливе залучення збільшеної швидкісті даних 

(як вдома, так і в дорозі). При цьому не доведеться турбуватися про пошук 

хот-споти Wi-Fi. Майбутній телефон HTC EVO також може зіграти важливу 

роль в отриманні нових користувальницьких сервісів. Адже це перший і, 



можливо, єдиний смартфон зі швидкостями скачування в 3-6Мбіт/с, який 

також може виступати як портативна точка доступу Wi-Fi для цілих восьми 

пристроїв. [18] 

 

2.3 Технологія ZigBee 

 

Технологія безпроводової передачі даних ZigBee була представлена на 

ринку вже після появи  технологій безпроводової передачі даних Bluetooth і  

Wi-Fi. Поява технології ZigBee обумовлено, насамперед, тим, що для деяких 

операцій (наприклад, для віддаленого керування освітленням або гаражними 

воротами, або зчитування інформації з датчиків) основними критеріями при 

виборі технології безпроводової передачі є низьке енергоспоживання 

апаратної частини і її низька вартість. Цим обумовлена низька пропускна 

спроможність, тому що в більшості випадків живлення датчиків 

здійснюється від вмонтованої батареї, час роботи від якої повинен 

перевищувати кілька місяців і навіть років. Інакше щомісячна заміна батареї 

для датчика відкривання-закривання гаражних воріт кардинально змінить 

ставлення користувача до безпроводових технологій. Існуючі на той момент 

часу технології безпроводової передачі даних Bluetooth і Wi-Fi не 

відповідали цим критеріям, забезпечуючи передачу даних на високих 

швидкостях, з високим рівнем енергоспоживання й вартості апаратної 

частини. Були розпочаті роботи зі створення нового стандарту, який би 

відповідав наступним вимогам: низький рівень енергоспоживання апаратної 

частини, що реалізує технологію безпроводової передачі даних (час роботи 

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

передача інформації повинна здійснюватися на не високій швидкості; низька 

вартість апаратної частини. Результатом стала розробка стандарту IEEE 

802.15.4. У багатьох публікаціях під стандартом IEEE 802.15.4 розуміють 

технологію ZigBee і навпаки під ZigBee — стандарт IEEE 802.15.4. Однак це 

не так.       



Стандарт IEEE 802.15.4 визначає взаємодію тільки двох нижчих рівнів 

моделі взаємодії: фізичного рівня (PHY) і рівня керування доступом до 

радіоканалу для трьох неліцензійних діапазонів частот: 2,4 ГГц, 868 МГц і 

915 МГц. У табл.1.4 наведені основні характеристики встаткування, що 

функціонує в цих діапазонах частот. Рівень MAC відповідає за керування 

доступом до радіоканалу з використанням методу множинного доступу з 

упізнаванням несучої частоти й усуненням колізій (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance, CSMA-CA), а також за керування 

підключенням і відключенням від мережі передачі даних і забезпечення 

захисту переданої інформації симетричним ключем (AES-128). 

 

Таблиця 2.2. Основні характеристики встаткування 

Діапазон частот Кількість каналів Швидкість 

передачі даних 

Тип модуляції 

868 – 870 МГц 1 10 Кбіт/с BPSK 

902 – 928 МГц 10 40 Кбіт/с BPSK 

2,4 – 2,4835 ГГц 16 250 Кбіт/с 0-QPSK 

 

У свою чергу, технологія безпроводової передачі даних ZigBee 

визначає інші рівні моделі взаємодії, до яких відносять мережний рівень, 

рівень безпеки, рівень структури додатка й рівень профілю додатка. 

Мережний рівень відповідає за виявлення пристроїв і конфігурацію мережі й 

підтримує три варіанти топології мережі, наведені на рис.3.7. Передача даних 

у мережах з деревоподібною топологією використовує ієрархічну стратегію 

вибору маршруту й може проходити під централізованим керуванням, для 

чого на фізичному рівні потрібно використовувати періодичні сигнали маяків 

від координаторів. Тому в таких мережах може бути використаний режим 

синхронізованого доступу й «сну» мережних пристроїв, що дозволяє 

зменшити енергоспоживання. Цей режим підтримують мережні протоколи 

ZigBee. У таких мережах (рис.3.7а) мережні пристрої «слухають» ефір і 



«говорять» в ефір у моменти часу, «прив'язані» до сигналів маяків. В інший 

час пристрої «сплять». Може «спати» і пристрій, що випромінює сигнали 

маяків. Цю ситуацію можна трактувати як гомогенний (однорідний) розподіл 

потужності між всіма мережними пристроями. 

 

Рисунок 2.7 - Варіанти топології мережі ZigBee [11] 

Мережі з топологією Mesh (рис. 2.7 б,в) принципово орієнтовані на 

асинхронну передачу даних, приміром, команд включення і вимикання в 

мережах керування або даних від «прокинувшихся» або «не сплячих» 

сенсорів у сенсорних мережах. Вся мережа повинна «не спати» і бути завжди 

готова передати ці дані адресатові, приміром, приладам або центру збору 

інформації. У таких мережах розподіл споживаної потужності між 

мережними пристроями може бути асиметричний. У той час як одні пристрої 

постійно працюють, інші пристрої майже завжди «сплять». Вихід зі «сну» 

цих пристроїв повинен бути обумовлений якоюсь серйозною зовнішньою 

причиною. Наприклад, необхідністю передати по мережі команду. Подібні 

мережі іноді називають гетерогенними. 

Для забезпечення низької вартості інтеграції технології безпроводової 

передачі ZigBee у різні сфери фізична реалізація апаратної частини стандарту 

IEEE 802.15.4 виконується у двох виконаннях: пристрої з обмеженим 

набором функції (RFD) і повністю функціональні пристрої (FFD). При 

реалізації однієї з топологій мережі,потрібна наявність, принаймні, одного 

FFD пристрою, що виконує роль мережного координатора (МК). У табл 2.3 



наведений перелік функцій, виконуваних пристроями FFD і RFD . 

 

 

 

Таблиця 2.3 Перелік функцій для RFD та FFD пристроїв  

Пристрої з обмеженим набором 

функції 

(RFD – reduced function device) 

Повністю функціональні пристрої 

(FFD – full function device) 

При об’єднанні RFD пристроїв 

може використовуватися тільки 

топологія «зірка» 

При  об’єднанні FFD  пристроїв   

можуть використовуватися усі 

можливі топології: «зірка»,  «кожний  

з  кожним»,  «кластерне дерево». 

Не можуть виступати в ролі 

МК 

Можуть виступати в ролі МК, 

забезпечуючи при цьому 

маршрутизацію повідомлень 

всередині мережі. 

Для обміну даними можуть 

встановлювати зв'язок тільки з МК 

(FFD пристроєм) 

Обмін даними може 

проводитись з МК, іншим FFD 

пристроєм, чи RFD пристроєм. 

Живляться, переважно, від 

вбудованої батареї 

Живляться,  переважно,  від  

зовнішнього джерела 

 

Низька вартість апаратної частини RFD пристроїв забезпечується за 

рахунок обмеження набору функцій при організації взаємодії з МК або FFD-

пристроєм. Це у свою чергу, відбивається на неповній реалізації моделі 

взаємодії, а також висуває мінімальні вимоги до ресурсів пам'яті. 

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

логічних пристроїв: ZigBee координатор (узгоджуючий пристрій), ZigBee 

маршрутизатор і кінцевий пристрій ZigBee. Координатор здійснює 

ініціалізацію мережі, керування вузлами, а також зберігає інформацію про 



налаштування кожного вузла, приєднаного до мережі. ZigBee маршрутизатор 

відповідає за маршрутизацію повідомлень, переданих по мережі від одного 

вузла до іншого. Під кінцевим пристроєм розуміють будь-який кінцевий 

пристрій, що приєднаний до мережі. Розглянуті вище пристрої RFD і FFD є 

кінцевими пристроями. Тип логічного пристрою при побудові мережі 

визначає кінцевий користувач за допомогою вибору певного профілю, 

запропонованого альянсом ZigBee. При побудові мережі з топологією 

«кожний з кожним» передача повідомлень від одного вузла мережі до іншого 

може здійснюватися по різних маршрутах, що дозволяє будувати розподілені 

мережі (мережі, що поєднують кілька невеликих мереж в одну більшу - 

кластерне дерево). В таких мережах є можливість встановлення вузлів на 

досить великій відстані й забезпечення надійної доставки повідомлень [24]. 

Технологія ZigBee може бути інтегрована у системи автоматизації 

життєзабезпечення будинків і будов (вилучене керування мережними 

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

електронікою; системи автоматичного зняття показників із різних 

лічильників (газу, води, електрики й т.д.); системи безпеки (датчики 

задимлення,  датчики доступу й охорони, датчики витоку газу, води, датчики 

руху й т.д.); системи моніторингу навколишнього середовища (датчики 

температури, тиску, вологості, вібрації й т.д.); системи промислової 

автоматизації. 

Області застосування технології ZigBee - це безпроводові мережі датчиків, 

автоматизація житлових і споруджуваних приміщень, створення 

індивідуального діагностичного медичного встаткування, промисловий 

моніторинг і керування, побутова електроніка й периферія персональних 

комп'ютерів . 

Так історично склалося, що на сьогоднішній день ми маємо декілька 

частково перетинаючись безпроводових технологій для передачі даних -  це  

Wi-Fi, 4G, Bluetooth і ZigBee. Кожна з них, що характерно, постійно 

намагається влізти на чужу територію. Так, постійно удосконалюються 



специфікації кожної з перерахованої вище технології знижують споживання 

прийомопередатчиків і розширюють зону покриття. Але на практиці це 

призводить до того, що ми маємо не одне універсальне рішення, а 

комбіноване, здатне працювати в декількох діапазонах відразу з підтримкою 

всіх можливих стандартів. Малоймовірно, що ситуація зміниться в 

майбутньому, оскільки кожна з технологій обросла такими групами 

підтримки в усьому її прояві, що говорити про уніфікацію безпроводового 

інтерфейсу навіть якось дивно. 

 

2.4 Технологія Wi-Fi 

 

2.4.1 Основні характеристики 

технології Wi-Fi 

 

Технологія Wi-Fi – це безпроводовий аналог стандарту Ethernet, на основі 

якого сьогодні побудована велика частина офісних комп'ютерних мереж.  

Назва «Wi-Fi» - це скорочення словосполучення «Wireless-Fidelity», що в 

перекладі на українську означає «Бездротова Свобода». І це в якомусь сенсі 

відображає призначення даного бездротового інтерфейсу. Технологія має 

власну емблему (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Емблема технології Wi-Fi  

Wi-Fi - стандарт бездротового (радіо) зв'язку, який об'єднує декілька 

протоколів та має офіційне найменування IEEE 802.11 (від Institute of 

Electrical and Electronic Engineers - міжнародної організації, що займається 

розробкою стандартів у галузі електронних технологій). Найбільш відомим 



та поширеним на сьогоднішній день є протокол IEEE 802.11b, що визначає 

функціонування безпроводових мереж, в яких для передачі даних 

використовується діапазон частот від 2,4 до 2.4835 ГГц і забезпечується 

максимальна швидкість 11Мбіт/с. Максимальна дальність передачі сигналу у 

такій мережі складає 100 метрів, однак на відкритій місцевості вона може 

досягати й більших значень (до 300-400 м). 

Подібно традиційним проводовим технологіям, Wi-Fi забезпечує 

доступ до серверів, що зберігають бази даних або програмні додатки, 

дозволяє вийти в Інтернет, роздруковувати файли і т.д. Але при цьому 

комп'ютер, з якого зчитується інформація, не потрібно підключати до 

комп'ютерної розетки. Досить розмістити його в радіусі 300 м від так званої 

точки доступу (access point) - Wi-Fi-пристрою, що виконує приблизно ті ж 

функції, що звичайна офісна АТС. У цьому випадку інформація буде 

передаватися за допомогою радіохвиль в частотному діапазоні 2,4-2,483 ГГц. 

Таким чином, Wi-Fi-технологія дозволяє вирішити три важливих 

завдання: 

• спростити спілкування з мобільним комп'ютером; 

• забезпечити комфортні умови для роботи діловим партнерам, які 

прийшли в офіс зі своїм ноутбуком; 

• створити локальну мережу в приміщеннях, де прокладка кабелю 

неможлива або надмірно дорога. 

Безпроводова технологія може стати як основою IT-системи компанії, 

так і доповненням до вже існуючої кабельної мережі. 

Ядром бездротової мережі Wi-Fi є так звана точка доступу (Access 

Point), яка підключається до якоїсь наземної мережевої інфраструктури 

(наприклад, офісної Ethernet-мережі) та забезпечує передачу радіосигналу. 

Зазвичай, точка доступу складається із приймача, передавача, інтерфейсу для 

підключення до проводвої мережі та програмного забезпечення для обробки 

даних. Після підключення навколо точки доступу формується територія 

радіусом 50-100 метрів (її називають хот-спотом або зоною Wi-Fi), на якій 



можна користуватися безпроводовою мережею. 

Також декілька пристроїв з підтримкою Wi-Fi можуть з'єднуватися 

один з одним безпосередньо (зв'язок пристрій-пристрій), тобто без 

використання спеціальної точки доступу, утворюючи щось на кшталт 

локальної мережі, в якій можна обмінюватися файлами, але в цьому 

випадку обмежується число видимих станцій. 

У випадку з пристроями без вбудованої підтримки технології Wi-

Fi (наприклад, із звичайними домашніми або офісними комп'ютерами) 

потрібно буде придбати спеціальну карту, що підтримує цей стандарт.  

До переваг технології можна віднести: 

- повсюдне розповсюдження в світі; 

- гарантована сумісність; 

- висока швидкість передачі даних; 

- висока надійність. 

Недоліками є: 

- інтерференція та завади; 

- незначні проблеми з безпекою; 

- невисока пропускна здатність в міській забудові; 

- висока енергоємність; 

- діапазон і обмеження в країнах відрізняються, багато країн потребують 

реєстрації  мереж Wi-Fi, що працюють за мережами приміщень.  

 

2.4.2 Принцип дії Wi-Fi 

 

Wi-Fi призначений для об'єднання між собою двох і більше пристроїв. 

Можливі три варіанти такого об’єднання:  

Об’єднання №1. Один пристрій з'єднується з іншим напряму. Таке 

з'єднання називається «Точка-точка». В результаті виникає безпроводова 

локальна мережа, яка складається з двох пристроїв, оснащених Wi-Fi-

адаптерами. Цими пристроями можуть бути будь-які електронні апарати, 



будь то локальні ПК, ноутбуки, КПК, смартфони і т.п. При з'єднанні типу 

«Точка-точка» достатньо двох (по одному для кожного пристрою) Wi-Fi-

адаптерів. Вони можуть бути виконані в вигляді PCI-карт розширення, а 

також PCMCIA-, flash-карт та ін. 

Об’єднання №2. З'єднання більше ніж двох пристроїв в безпроводову 

локальну мережу. Все аналогічно попередньому способу, але одних тільки 

Wi-Fi - адаптерів в даному випадку буде недостатньо. Необхідна також точка 

доступу (Access Point, AР). AР з'єднується проводовим способом з кабелем 

Інтернет - з'єднання (якщо планується вихід в глобальну мережу з 

«повітряної» локальної мережі), і безпроводовим - з пристроями, 

оснащеними Wi-Fi-адаптерами. Можлива схема і без під'єднання до Інтернет. 

В описаній в цьому пункті схемі Access Point виступає в якості з'єднувача 

пристроїв, які входять в створену на основі технології Wi-Fi локальну 

мережу. Крім того, вона ж може виступати в якості мосту (тобто, по суті, 

з'єднувачем) між бездротовою локальною та глобальною мережею. 

Об’єднання №3. Завдяки бездротовій Wi-Fi мережі можна об'єднати 

між собою дві і більше проводові або повітряні мережі. Виконується дана 

задача за допомогою все тієї ж AP. Один із варіантів можна побачити на 

рис.2.9. 



 

Рисунок  2.9– Варіант  з’єднання  об’єктів  за  допомогою  технології    

Wi-Fi  

 

 

2.4.3 Основні стандарти Wi-Fi 

  

Найпершим був стандарт 802.11. Найповільніший серед всіх стандартів 

Wi-Fi, він підтримує швидкість передачі 1-2 Мбіт/с. 

Наступним був розроблений 802.11a, який підтримує передачу даних з 

швидкістю до 54 Мбіт/с. Реальна швидкість зазвичай становить приблизно 

22-26 Мбіт/с. Працює на частоті 5ГГц і виконує передачу даних за 

допомогою методу OFDM (мультиплексування с ортогональним діленням 

частот).  

802.11b - найбільш поширений на сьогодні в мобільних пристроях 

стандарт. Швидкість лише до 11 Мбіт/с. Реальна - 5-7 Мбіт/с. Частота - 2.4 

ГГц, метод - DSSS (пряма послідовність з рознесенням сигналу по широкому 

діапазону). В чотирьох, так би мовити, стінах 11 Мбіт/с тримається до 30-40 

м, а 1 Мбіт/с - до 80-100 м. На просторі безкрайніх полів Wi-Fi-мережа 



працює на швидкості до 11 Мбіт/с на відстані 200-300 м і тримає 1 Мбіт/с до 

500-600 м. 

802.11g забезпечує швидкість передачі даних з швидкістю до 54 Мбіт/с. 

Реальна швидкість складає приблизно 50% від заявленої, а саме - від 22 до 24 

Мбіт/с. Функціонує на частоті 2.4 ГГц і використовує методи OFDM і FSSS. 

Надворі пристрої, підключені до такої Wi-Fi-мережі, можуть обмінюватися 

даними з швидкістю 54 Мбіт/с, знаходячись на відстані 150-200 м один від 

одного, і зі швидкістю в 1 Мбіт/с на відстані 400-500 м. Що стосується 

закритого простору - то тут все менш вдало: від 30 до 40 і від 80 до 100 м 

відповідно. 

 802.11n підвищує швидкість передачі даних практично вчетверо в 

порівнянні з пристроями стандартів 802.11g (максимальна швидкість яких 

дорівнює 54 Мбіт/с), за умови використання в режимі 802.11n з іншими 

пристроями 802.11n. Теоретично 802.11n здатний забезпечити швидкість 

передачі даних до 480 Мбіт / с. Пристрої 802.11n працюють в діапазонах 2,4-

2,5 або 5,0 ГГц. Крім того, пристрої 802.11n можуть працювати в трьох 

режимах: Legacy, в якому забезпечується підтримка пристроїв 802.11b/g і 

802.11a; Mixed, в якому підтримуються пристрої 802.11b/g, 802.11a і 802.11n; 

«Чистому» режимі - 802.11n (саме в цьому режимі і можна скористатися 

перевагами підвищеної швидкості і збільшеною дальністю передачі даних, 

забезпечуваними стандартом 802.11n). Більшість сучасних мережевих 

пристроїв використовують спрощену версію стандарту, яка не дозволяє 

скористатися всіма його перевагами. Підсумкова версія стандарту, яка була 

прийнята 11 вересня 2009 року, забезпечує швидкість до 600 Мбіт/с, 

багатоканальний вхід / вихід, відомий, як MIMO і більшу площу покриття. 

Серед інших технічних особливостей стандарту можна виділити здвоєні 

частотні канали та об’єднання пакетів даних (збільшує ефективність 

використання частотних каналів, поміщаючи декілька пакетів з даними 

додатків в один кадр, що передається радіопередавачем). 

Основними перевагами стандарту Wi-Fi 802.11ас є високі швидкості 



передачі в радіоканалі і, відповідно, велика агрегована смуга пропускання 

точки доступу, а також більш досконалі механізми контролю активного і 

пасивного стану клієнтських пристроїв. Все це разом веде до значної 

економії заряду батареї мобільного пристрою. Рішення на базі Wi-Fi 

стандарту 802.11ас досягає високих швидкостей передачі даних (data transfer) 

з допомогою трьохрозмірною функціональної матриці: більша кількість 

об'єднуваних частотних каналів в сумі до: 80MГц або навіть 160MГц (у 

порівнянні з максимумом у 40MГц для 802.11 n); велика доступна модуляція: 

до QAM256 (802.11n максимум QAM64); більший рівень MIMO: до 8 

просторових потоків (802.11n до 4 потоків). Технологія 802.11ас працює 

тільки на частотах Wi-Fi 5ГГц. 

Технологія Wi-Fi, яка використовує міліметрові хвилі і більш відома як 

802.11ad, являє собою потужний новий стандарт безпроводового зв'язку. 

802.11ad використовують високочастотний діапазон радіохвиль. Якщо 

стандарти 802.11n і 802.11ac працюють на частотах 5 ГГц, то 802.11ad  – 

60ГГц. Це означає, що технологія здатна обробляти набагато більше даних, 

ніж колишні стандарти, а також набагато більш короткодіюча, так як більш 

високочастотні сигнали розсіюються набагато сильніше. Це означає, що 

802.11ad дає можливість надзвичайно високих безпроводових швидкостей на 

короткі відстані, що значно менше ніж інші стандарти (рис. 2.9.1) – але 

експерти по-різному розглядають її можливу роль на підприємствах.  

 



Рисунок 2.10 – Порівняльна характеристика дальності дії різних 

стандартів 802.11 

Основна розбіжність у тому, чи буде 802.11ad використовуватися 

таким же чином, як і попередні стандарти Wi-Fi. Ці стандарти в першу чергу 

є технологіями від межі до кінцевої точки, і хоча 802.11ad потенційно може 

бути використана для цих цілей, аналітик з Forrester Research Андре 

Кайнднес (Andre Kindness) припускає, що це не буде її головною задачею. За 

словами Кайнднес, це буде більшою мірою безпроводова магістральна 

технологія, яка замінює кабельний зв'язок в різних частинах мережі завдяки 

своїй дуже високій потенційної пропускної здатності. «[Вона буде 

використовуватися] в якості основного з'єднання, щоб все робилося набагато 

швидше, коли у вас є пристрої, до яких ви не можете підвести кабель, і вам 

потрібно щось нескладне, як це», - сказав він Network World. Різні 

безпроводові технології мають різні сильні сторони, вказує Кайнднес, і 

підкреслює, що багато підприємств уже використовують 802.11ad для самих 

різноманітних цілей. Це узгоджується з іншими новими безпроводовими 

технологіями, що розгортаються під егідою Робочої групи 802.11, в тому 

числі 802.11ah, також відомої як HaLow – стандарт для більш низької частоти 

для великих територій, призначений виступати в якості комірчастої мережі 

для Інтернету речей. Але не всі згодні – компанія Qualcomm, яка 

розглядається як один з основних постачальників кремнієвих апаратних 

засобів для 802.11ad, стверджувала, що стандарт 60 ГГц може мати більш 

значне поширення, ніж стверджують аналітики.  

Віце-президент HPE/Aruba Чак Лукашівський сказав, що попит на 

ємності залишається на високому рівні. Технології наступного покоління, як 

802.11ad, можуть забезпечити «третій шар» спектру для особливо складних 

умов. «Це може бути особливо важливо для галузей з дуже високими 

вимогами до пропускної здатності, які не були в змозі повністю перетворити 

всі робочі місця в бездротові, - сказав він Network World. - Деякі приклади 

можна знайти в охорону здоров'я і в системах CAD/CAM». Тим не менш, 



Лукашівський також зазначив, що бар'єри на шляху широкого використання 

802.11ad в якості традиційної Wi-Fi залишаються, і що ще належить 

з'ясувати, в який момент ця технологія візьме старт у цьому сенсі. Простіше 

кажучи, апаратні засоби в даний час на ринку, які використовує технологію 

802.11ad, не застосовують її в «режимі інфраструктури» або в моделі кінцева 

точка - маршрутизатор, загальною для більшості сучасних мереж Wi-Fi. І 

хоча Гродзинський з Qualcomm натякнув на основні релізи продукту, що 

надходить протягом наступних кількох тижнів, нікому не ясно про терміни 

широкого впровадження 802.11ad, чи то в якості традиційної технології Wi-

Fi, або, як припускає Кайнднес з Forrester, як бездротове транзитне з'єднання. 

«Це займе від року до двох років, щоб стати панівною тенденцією, тому що 

технологія не має продуктової підтримки, ви повинні розуміти, де ви 

збираєтеся її використовувати», - сказав він. 802.11ad – найшвидша 

технологія Wi-Fi. На ринку буде рости присутність маршрутизаторів 

802.11ad . 

Процес формування стандартів Wi-Fi триває. Порівняльна 

характеристика основних наявних стандартів продемонстрована в табл.1.2. 

 

 

 

 

Таблиця 2.4 Порівняння основних стандартів Wi-Fi 

Стандарт 802.11a 802.11b 802.11g 802.11i 802.11n 802.11ac 802.11ad 

Діапазон частот, 

ГГц 

5.15-5.25 

5.67-5.85 
2.4-2.483 2.4-2.483 2.4-5 2.4-5.85 5-6 60 

Рік сертифікації 2001 1999 2003 2004 2009 2014 2016 

Макс. швидкість 

обміну даними 
54Мбіт/с 11Мбіт/с 54Мбіт/с 125Мбіт/с 600 Мбіт/с 1 Гбіт/с 7 Гбіт/с 

Рівень безпеки низький низький високий високий високий високий високий 

Дальність дії, м 10-20 20-100 20-50 50м 100-150м 100-150м 10м 

  

WiFi – технологія для бездротових локальних мереж з пристроями 



заснованими на стандартах IEEE 802.11. Wi-Fi є товарним знаком WECA 

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance або іншими словами Wi-Fi Alliance), 

яка обмежує використання терміна Wi-Fi Certified для продуктів, які 

завершили тестування на сумісність. [7] Пристрої, що використовують 

технологію WiFi включають в себе персональні комп'ютери, ігрові консолі, 

смартфони, планшети, цифрові камери і сучасні принтери.  

Пристрої з WiFi-модулями можуть підключатися до WLAN-мережі або 

до бездротових точок доступу. Орієнтовна зона покриття Wi-Fi близько 20 

метрів всередині приміщень і до 100 метрів зовні. Також хот-спот (зона 

покрита Wi-Fi сигналом) може бути як розміром з одну кімнату, якщо її стіни 

блокують радіохвилі, так і багатокілометрової зоною завдяки використанню 

безлічі перекривають точок доступу. Зазвичай Wi-Fi використовує 2.4ГГц і 

5ГГц радіодіапазоні. 

Отже, одна з найпоширеніших технологій це Wi-Fi. У зв'язку з цим, 

мною було вирішено використовувати її для реалізації виходу пристрою в 

мережу і передачі даних на сервер. Сьогодні, практично в кожному будинку є 

WiFi-маршрутизатор, тому не повинно виникнути проблем з підключенням 

пристрою. 

 

 

3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ 

ЗАТОПЛЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 

 

3.1 Підбір технічних параметрів датчиків  

 

Для побудови даного пристрою було обрано такі датчики. Датчик 

вологості і температури DHT11 і датчик рівня рідини. 

 

3.1.1 Датчик вологості і температури DHT11  



 

Рисунок 3.1 – Датчик вологості DHT 11 

DHT 11 являє собою датчик вологості і температури з відкаліброваним 

вихідним цифровим сигналом. Використовуючи спеціальні технології 

прийому цифрового сигналу і вимірювання температури і вологості, він 

забезпечує високу надійність і прекрасну довготривалу стабільність. Даний 

датчик включає в себе резистивний елемент вимірювання вологості і 

компонент вимірювання температури з негативним (NTC, Negative 

Temperature Coefficient) температурним коефіцієнтом опору (ТКС). Пристрій 

підключений до 8-розрядному високопродуктивної микроконтроллеру, який 

забезпечує відмінну якість, швидку реакцію, захист від перешкод і 

економічну ефективність. 

Містить в собі: 

— ємнісний датчик вологості 

— термістор (напівпровідниковий резистор, активний електричний 

опір якого залежить від температури) 

— АЦП (для перетворення аналогових значень вологості в цифрові) 

 

Таблиця 3.1  Параметри датчика 

 



Параметри Умови Мінімальна Звичайне Максимальне 

Вологість 

Похибка 
25℃  ±4%RH  

0-50℃   ±5%RH 

Діапазон 

вимірювань 

0℃ 30%RH  90%RH 

25℃ 15%RH  90%RH 

50℃ 15%RH  90%RH 

Температура 

Похибка  ±1℃  ±2℃ 

Діапазон 

вимірювань 
 0℃  50℃ 

 

Схема роботи датчика представлена на малюнку на наступній сторінці: 

                   

 



 

Рисунок 3.2 –  Принцип роботи датчика DHT11 

3.1.2 Датчик рівня рідини 



 

Рисунок 3.3 –  Датчик рівня рідини 

Даний модуль є підсилювач струму за допомогою транзистора. Коли 

рівень рідини досить високий, щоб провести струм між базою і позитивним 

джерелом живленням, певну кількість струму виробляється між базою і 

емітером. І в той же час, електричний струм виробляється з певним 

коефіцієнтом посилення між колектором і емітером, створюючи напруження. 

Дане напруга буде зібрано аналого-цифровим перетворювачем. 

 Характеристики: 

— Робоча напруга: DC3-5V 

— Робочий струм: менш ніж 20 мА 

— Тип сенсора: аналоговий 

— Зона виявлення: 40 мм x 16 мм 

— Вологість: 10% -90% без конденсації 

 

3.2 Основний контролер 

 

У випускній кваліфікаційної роботи в якості контролера буде 

використаний Arduino. Моя рекомендація використовувати котролер менший 

за габаритами для кінцевого пристрою для зручности встановлення, але так 

як це розробка концепту, було обрано Arduino, тому що це доступний 

котроллер який легко програмується. 



 

Рисунок 3.4 –  Контролер Arduino Uno R3 

Arduino - це проект з відкритим вихідним кодом, компанія, яка 

розробляє апаратне і програмне забезпечення, співтовариство користувачів, 

що створюють і виробляють набори мікроконтролерів для створення 

цифрових пристроїв та інтерактивних об'єктів, здатних сприймати і 

управляти об'єктами в фізичному світі. Продукти даного проекту 

поширюються під ліцензією GNU Lesser General Public License (Стандартна 

громадська ліцензія обмеженого застосування GNU), що дозволяє будь-кому 

виробляти плати Arduino і поширювати програмне забезпечення для них. 

Плати Arduino доступні у продажу в попередньо зібраному вигляді або у 

вигляді "зроби сам" комплектів. 

У платах arduino використовується широкий набір контролерів і 

мікропроцесорів. Плати оснащені набором аналогових і цифрових виходів, 

через які можуть бути підключені різні плати розширення або інші схеми. 

Деякі плати оснащені комунікаційними інтерфейсами, такими як USB, що 

дозволяє завантажувати програми з персональних комп'ютерів. Найчастіше, 

мікроконтролери програмуються з використанням діалекту функцій мов C і C 

++. На додаток до використання традиційних інструментальних засобів 

компіляції, проект Arduino надає інтегровану середу розробки (IDE), 

засновану на мові Processing. [10] 

 

 



 

 3.2.1 Апаратна частина  Arduino 

 

Свій початок проект Arduino отримав в Інституті проектування 

взаємодії Ивреа (IDII) в Ивреа, Італія. У той час студентам доводилося 

використовувати контролер BASIC Stamp за ціною 100 доларів, що було 

серйозним витратою грошових коштів для більшості студентів. У 2003 році 

колумбійський студент Ернандо Барраган створив платформу розробки 

Wiring як магістерської дисертації в IDII під керівництвом Массімо Банзая і 

Кейсі РЕАСЕ, які відомі своєю роботою над мовою Processing. Метою 

проекту було створення простих, недорогих інструментів для створення 

цифрових проектів не-інженерами. Платформа складалася з друкованої плати 

з мікроконтролером ATmega168, інтегрованого середовища розробки, 

заснованої на мові Processing, і бібліотечних функцій для простоти 

програмування мікроконтролера. 

У 2003 році, Массімо Банзая з Девідом Мелліс, ще одним студентом 

IDII, і Девідом Куартьеллесом додали підтримку більш дешевого 

мікроконтролера ATmega8 в проект Wiring. Але замість продовження роботи 

над Wiring, вони скопіювали вихідних код і перейменували проект в Arduino. 

[10] 

 Arduino - це відкрите апаратне забезпечення. Конструкції апаратних 

засобів поширюються згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Share-

Alike 2.5 і доступні на сайті Arduino. Для деяких версій апаратного 

забезпечення також доступні макетні і компонувальні файли. Вихідний код 

для середовища IDE випущений відповідно до GNU General Public License, 

версія 2. Проте, офіційний Bill of Materials (перелік використовуваних в 

проекті матеріалів і компонентів, специфікація) до сих пір не був 

опублікований співробітниками Arduino. 

 Незважаючи на вільно доступні програмні і апаратні засоби під 

ліцензіями copyleft, розробники попросили, щоб ім'я Arduino було 



ексклюзивним тільки для офіційного продукту і не використовувалося 

сторонніми виробниками без дозволу. Офіційна політика компанії щодо 

використання імені Arduino каже, що проект відкритий для включення робіт 

третіх осіб в офіційні перелік продуктів. Кілька сумісних з Arduino продуктів 

уникали використання офіційної назви, натомість використовуючи різні 

імена, що закінчуються на -duino. 

 В основі плат Arduino лежать 8-, 16-, 32-розрядів мікроконтролери 

AVR (ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, ATmega2560), але 

починаючи з 2015 року, використовуються контролери і інших виробників.    

Плати використовують однорядні штирі або гніздові роз'єми, які 

полегшують з'єднання для програмування і включення в інші схеми. За 

допомогою них можна підключити додаткові модулі, звані shields (щитами). 

Безліч суміщених один з одним щитів можуть бути індивідуально адресовані 

через послідовну I²C шину. Більшість плат включає 5-ти вольта лінійний 

стабілізатор, 16 МГц кварцовий генератор або керамічний резонатор. 

Мікроконтролери Arduino попередньо запрограмовані за допомогою 

завантажувача операційної системи для полегшення завантаження програм 

на вбудовану флеш-пам'ять пристрою. Optiboot є завантажувачем за 

замовчуванням в контролері Arduino UNO. Програмний код завантажується 

на плати за допомогою приєднання до комп'ютера. На деяких платах Arduino 

є перемикачі для перетворення між логічними рівнями RS-232 і сигналами 

транзисторних-транзисторної логіки. Сучасні плати Arduino програмується 

через підключення за допомогою USB. 

 Існує безліч плат, сумісних з Arduino, і безліч побудованих на основі 

Arduino. Деякі абсолютно еквівалентні Arduino і можуть бути використані 

замість неї. Багато розробляють поліпшені версії базової Arduino, додаючи 

різні драйвери виведення, часто для використання в шкільній освітній 

програмі, для спрощення створення різних маленьких роботів. Інші 

еквівалентні електрично, але повністю змінюють форм-фактор. Деякі 

варіанти використовують інші процесори з різною сумісністю. 



 Оригінальна апаратне забезпечення Arduino проводиться італійською 

компанією Smart Projects. Частина плат, що виходять під брендом Arduino, 

спроектовані американськими компаніями SparkFun Electronics і Adafruit 

Industries. На кінець 2016 року вироблено 17 версій апаратного забезпечення 

Arduino: 

— Arduino RS232 

— Arduino Diecimila 

— Arduino Duemilanove 

— Arduino Uno R2 

— Arduino Uno SMD R3 

— Arduino Leonardo 

— Arduino Pro (No USB) 

— Arduino Mega 

— Arduino Nano 

— Arduino LilyPad 00 

— Arduino Robot 

— Arduino Esplora 

— Arduino Ethernet (AVR + W5100) 

— Arduino Yun (AVR + AR9331) 

— Arduino Due 

 

У  випускний кваліфікаційної роботи буде використана плата Arduino 

UNO R3. 

 

3.2.2 Програмна частина 

 

 Програми для Arduino можуть бути написані на будь-якій мові 

програмування для компілятора, який перетворює його в двійковий 

машинний код для цільового процесора. 

 Для зручності представлена інтегрована середовище розробки Arduino 



(IDE), що є крос-платформних додатком, написана на мові програмування 

Java. Дане середовище бере свій початок з IDE для мов Processing і Wiring. У 

неї включені редактор коду з такими функціями, як вставка і вирізання 

тексту, пошук і заміна, автоматичний відступ, зіставлення дужок, 

підсвічування синтаксису, а також надає механізми "в один клік", що 

дозволяють компілювати і завантажувати програми на плату Arduino. IDE 

також містить зону повідомлень, текстовий термінал, панель інструментів з 

кнопками для загальних функцій і ієрархічну структуру меню. 

 Програми, написані в IDE для Arduino, називаються начерками або 

скетчами. Начерки зберігаються на комп'ютері розробника у вигляді файлів з 

розширенням .ino. 

 Arduino IDE підтримує мови C і C ++, використовуючи спеціальні 

правила структурування. В Arduino IDE вбудована бібліотека з проекту 

Wiring, що надає доступ до безлічі простих процедур введення / виведення. 

Код, написаний користувачем, може містити всього 2 базові функції, для 

запуску начерку і основного циклу програми, які компілюються і зв'язуються 

з функцією-заглушкою main () в виконувану циклічну програму за 

допомогою GNU toolchain, також включеною в дистрибутив IDE. В Arduino 

IDE використовується програма avrdude, перетворювати виконуваний код в 

текстовий файл в шістнадцятковому форматі, який завантажується на плату 

Arduino програмою загрузчиком. 

 

 3.3. Проектування системи 

 

 Для проектування проекту, необхідно підключити плату Arduino до 

комп'ютера і почати створювати скетч в Arduino IDE. Скетчі в Arduino IDE 

пишуться з використанням синтаксису мови C ++ і виглядають наступним 

чином. 



 

 

 Рисунок 3.5 –  Головне вікно програми Arduino IDE 

 

 Після створення скетчу, його необхідно передати на підключену до 

комп'ютера плату Arduino. 

 В цілому, загальний процес розробки пристрою можна розділити на 3 

частини: 

— Установка і програмування датчиків, що використовуються в 

пристрої 

— Налаштування пристрою для роботи з мережею, підключення 

модуля для виходу в мережу 

— Розробка програми для телефону, для отримання інформації з 

пристрою 

Мікроконтролер Arduino представляє з себе універсальний пристрій з 

безліччю функцій, яке ідеально підходить для розробки, тестування і 

налагодження прототипу фінальної системи. При розробці фінального 

продукту доцільно буде відмовитися від використання мікроконтролера 

Arduino для зменшення витрат на розробку, і використовувати плату власної 

розробки, з необхідним мінімумом функцій для забезпечення працездатності 

пристрою і зменшення енерговитратності. 

 Датчик рівня рідини був додатково протестований для визначення 

достовірності зазначених технічних характеристик. Крім іншого, було 



протестовано ще кілька інших датчиків, але все або володіли більшою 

вартістю, або мали надмірну точність, яка не була необхідна.  

Датчик вологості DHT11 є додатковим обладнанням в системі, і не є 

абсолютно необхідним, тому з метою зменшення собівартості кінцевого 

пристрою, був обраний відносно дешевий датчик з низькою точністю. Як 

додаткові модулі можна підключати сторонні пристрої, такі як електронні 

крани (здатні перекривати труби, якщо виникає проблема) або ж насоси. 

 

3.3.1. Установка і програмування датчиків 

 

Для створення прототипу пристрою може буты використана макетна 

плата для складання пристроїв без пайки. Це дозволить багаторазово 

перезбирати пристрій в разі помилок в схемі. 

Схема підключення датчика рівня води і датчика вимірювання 

вологості представлена на рисунку 2.6. 

Для підключення датчика DHT11 необхідно додати в схему резистор на 

10кОм для подальшої коректної роботи датчика, і для запобігання його 

можливого виходу з ладу. Датчик рівня води підключається безпосередньо до 

харчування в 5В. 

Для програмування датчика рівня води достатньо записувати його дані 

отримані з аналогового виходу в змінну, і, в наслідок, зчитувати дані з неї. 

Для датчика DHT11 цей процес складніше, так як треба зчитувати дані згідно 

з рисунком 3.2.  

 



 

 

Рисунок 3.6 –  Загальна схема підключення датчиків пристрою 

 

 

 

Рисунок 3.7 –  Схема підключення датчика DHT11 

 

 

 

 



3.3.2 Програмування датчика DHT11 

 

Для підключення датчику потрібен резистор, був підібраний резистор 

+-5% 220 Ω далі: 

— підключаємо  спеціальну бібліотеку «stDHT» 

— вказуемо який тип датчику підключено  

— використовуємо serial.begin для виводу температури вологості  

— визначаэмо які контакт у нас вхід 

— назначаєм що кожні 2 секунди буде оновлятися інформація 

— виводимо на екран температуру вологості у відцотках і 

температуру в ℃. 

— Завантажуємо скетч в плату Arduino 

 

Рисунок 3.8 –  скетч для  підключення датчика DHT11 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 3.9 –  Схема підключення датчика рівня рідини 

 

3.3.3 Програмування датчика рівня води 

 

— присвоюємо ім'я (water) для значень з аналогового входу A0 

— призначаємо який пін буде виходом 

— до аналогового входу А0 підключаємо датчик 

— підключаємо монітор порту 

— змінна " water " знаходиться в інтервалі від 0 до 1023 

— water боьше 650 - включаємо діод 

— water менше 650 - вимикаємо діод 

— видощдім значення датчика на моніторі 

— затримка в одну секунду 

 



 

Рисунок 3.10 –  скетч для  підключення датчика рівня води 

 

3.3.4 Розрахунок пропускної здатності 

 

Для розрахунку пропускної здатності слід використовувати модель 

Бьянкі. Основним внеском моделі Бьянкі є аналітичний розрахунок 

пропускної здатності насичення в замкнутому вигляді. Модель також 

обчислює ймовірність збою передачі пакета через зіткнення. Вона 

передбачає, що канал перебуває в ідеальних умовах, тобто немає 

прихованого терміналу і ефекту захоплення. Бьянкі використовує двовимірну 

ланцюг Маркова з m + 1 ступенями відведення, в якій кожен етап 

представляє лічильник часу відстрочки вузла. Перехід відбувається при 

зіткненні і успішну передачу на «вищу» стадію (наприклад, зі стадії i-1 на 

стадію i) і до найнижчої сходинки (тобто стадії 0), відповідно.  



 

Рисунок 3.11 –  Ланцюг Маркова 

 

Ця модель передбачає, що в кожній спробі передачі, незалежно від 

кількості повторних передач, кожен пакет стикається з постійною і 

незалежною ймовірністю p. Іншими словами, p - ймовірність того, що 

протягом інтервалу часу, щонайменше, одна з N - 1 залишилися станцій 

також передає пакет даних. Якщо в стійкому стані кожна залишилася станція 

передає пакет з імовірністю π, p можна записати як: 

 

Імовірність доступу до каналу π вузла обчислюється як функція 

кількості рівнів ступені відкату m, мінімального значення вікна конкуренції 

Wmin і ймовірності зіткнення p: 

 

 



 

 

Рисунок 3.12 –  Порівняльний графік швидкості передачі даних 

 

Якщо кількість станцій до  1000 тоді до 3-х разів зменшується 

швидкість передачі даних  та час затримки передачі не перевищує 10 секунд. 

В цілому така  затримка і швидкість  підходять для реалізації заданого 

проекту, і можна сказати  про те, що проект моджливо реалізквати на будь-

якій території. Слід пам'ятати, що швидкість бездротової передачі даних 

залежить від безлічі зовнішніх факторів і неможливо визначити яка буде 

кынцева швидкість. 

 

3.3.5 Інтегрування модуля 

 

 Для забезпечення виходу в мережу мого пристрою був вибрав модуль 

Wi-Fi ESP8266. Він являє собою невеликий мікроконтролер з антеною, 

здатний виконувати програми з зовнішньої флеш-пам'яті з інтерфейсом SPI. 



 

Рисунок 3.13 –  Модуль ESP8266 (ESP-01) 

 Мікроконтролер має наступні характеристики: 

— 32-бітний процесор Tensilica Xtensa LX106 з частотою в 80 МГц 

— 64 Кбайт ОЗУ для зберігання команд і 96 Кбайт ОЗУ для 

зберігання даних 

— Зовнішній пристрій флеш-пам'яті об'ємом від 512 Кбайт до 4 

Мбайт 

— IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi з підтримкою WEP або WPA / WPA2 

Схема підключення модуля ESP8266 (використана його різновид ESP-

01) представлена на малюнку 3.4. 

 

 

Рисунок 3.14 –  Схема підключення ESP-01 

 



 

Рисунок 3.15 –  Схема підключення ESP-01 

Для живлення модуля ESP-01 необхідно напруга в 3.3 В і струм до 250 

мА. Плата Arduino не підтримує такий великий струм на виході 3.3 В, тому 

для того, щоб модуль функціонував правильно, необхідно подавати 

живлення через вихід 5 В з подальшим застосуванням стабілізатора напруги 

5В-> 3.3В. + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.6 Підключення модуля ESP8266 (ESP-01) 

 

 

 

Рисунок 3.16 –  Схема підключення ESP-01 

 

Таблиця 3.2  Порівняльна таблиця вартості аналогів  

Зовнішній 

вигляд 

   

Модель: 
Ajax 

LeaksProtect 

Hikvision 

EZVIZ CS-T10- 

Satel АFD-

100 
arduino 



Ціна: 900 грн 1200 грн 1600 грн 500 грн 

 

3.3 Граф як модель мережі в задачі розсилки повідомлень від пристрою 

до споживача. 

Граф як модель мережі в задачі розсилки повідомлень. Завдання 

оптимальної розсилки повідомлень в мережі - одна з найбільш відомих задач, 

по якій опубліковано безліч робіт. Наприклад, для завдання під LGPL мережу 

зазвичай моделюється графом G (V, E), зваженим в деякій метриці 

маршрутизації, на якому виконується пошук дерева Штейнера, відповідного 

багатоадресну маршруту. 

Метрика, в якій визначені ваги ребер графа, відображає критерій 

ефективності для кожної окремої задачі. Класичний метод доставки 

многоадресного трафіку полягає в побудові дерева мінімальної ваги і в 

передачі багатоадресних пакетів по кожній дузі побудованого дерева 

індивідуальним чином, як якщо б переданий по дузі пакет був одноадресна. 

Цей метод доставки був розроблений для дротових мереж і заснований на 

припущенні, що ваги дуг дерева адитивні і є незалежними величинами в тому 

числі ваги дуг, що виходять з однієї вершини дерева. Однак цей метод не 

використовує можливостей широкомовного методу передачі в бездротової 

середовищі. В [25] показано, що при широкомовної розсилки маршрут у 

вигляді дерева Штейнера в загальному випадку не є мінімальним, і 

запропонований алгоритм побудови оптимального дерева з мінімальним 

числом ретрансляторів. В [26] ця ідея була розширена для завдання розсилки 

з урахуванням структури методу передачі при побудові маршрутів. 

Для завдання багатоадресної маршрутизації мультимедійних потоків 

багатокроковому мережу зручно представляти як спрямований зважений 

мультиграф - між двома маршрутизаторами може бути кілька ланок (в різних 

частотних каналах), тому сусідні вершини в графі можуть бути з'єднані більш 

ніж однією дугою. У [27] за допомогою такої моделі досліджені алгоритми 

многоадресной маршрутизації з дотриманням обмежень на затримку і частку 



втрачаються пакетів. 

Ще один підхід до побудови многоадресного дерева, використовуваний в 

деяких протоколах передачі даних, заснований на виборі центрального вузла. 

Після вибору центрального вузла маршрутизатори, хости яких належать до 

групи розсилки, посилають центрального вузла запити про намір 

приєднатися до дерева. Шлях, по якому пройшов запит, визначає гілку 

дерева маршрутизації. Таким чином будується все дерево під LGPL. 

Аналітичний вираз запишемо, користуючись іншим методом. Спочатку 

побудуємо дерево шляхів рангом не більше r≤4 між заданою парою вузлів, а 

далі, користуючись наведеними в попередньому розділі правилами і 

запишемо формулу для визначення імовірності незв’язності. Дерево шляхів 

будуємо наступним чином: 

- в матриці суміжності викреслюємо рядок з номером i і на лінії дерева 

шляхів, що відповідає рангу 1 ставимо номери вузлів, що лежать в 

даному рядку, з’єднавши їх відповідними ребрами з вузлом i; 

- для отриманих вузлів виконуємо операцію, як і в попередньому кроці, 

слідкуючи за тим, щоб номери вузлів у гілках дерева шляхів не 

повторювались; 

- алгоритм закінчує роботу при досягненні необхідного рангу шляхів. 

Як видно з дерева шляхів, умові шляху мінімального рангу між вузлами i 

та j відповідає чотири варіанти. Побудуємо гамак шляхів між вузлами i та 

j.  

 

Рисунок 3.17. Дерево шляхів рангом менше 5. 



 

 

 

 

Рисунок 3.19 Гамак шляхів між вузлами i та j. 

 

Рисунок. 3.20 Орієнтований граф шляхів між вузлами i та j.  

Еквівалентний орієнтований граф можливих альтернативних шляхів 

між вузлами i та j показано на рис. 1.5. Алгоритми побудови дерева шляхів, 

гамака шляхів і еквівалентного орієнтованого графу є досить простими для їх 

машинної реалізації.  

Так, як з’єднання встановлюється між вузлами i та j, то ми не 

враховуватимемо їх при визначенні імовірності невстановлення з’єднання. 

Наближений аналітичний вираз для імовірності невстановлення з’єднання 

запишемо, виходячи з наступних правил: Якщо гілки в графі є паралельними, 

то імовірність відмови такого паралельного з’єднання має вигляд:  

. 

В нашому випадку є чотири паралельних шляхи, тому імовірність 

невстановлення з’єднання буде рівна добутку імовірностей відмови кожного 

з незалежних шляхів. Якщо елементи з’єднані послідовно, то система працює 

тоді, коли працюють всі елементи. Це можна виразити формулою 

 

Отже, для такого з’єднання: 



 

де  =1-p,  i - імовірність робочого стану і-го елементу. Отже, 

імовірності відмови шляхів 1-4: 

 

 

 

 

Результуюча імовірність невстановлення з’єднання між вузлами i та j рівна 

добутку імовірностей відмови кожного з шляхів: 

 

Якщо імовірності відмови кожного з вузлів  =p є рівними, то дане 

співвідношення матиме наступний вигляд:  

 

Дані співвідношення є справедливими тільки при незалежності окремих 

шляхів гамака, але так як деякі вузли повторюються в двох і більше 

альтернативних шляхах, то результуюча імовірність відмови буде більшою. 

Доцільніше записати імовірність невстановлення з’єднання, виходячи з 

еквівалентного орієнтованого графа: 

 

Даний вираз також не є точним, так як не враховує ребер 5-6 та 8-9. Отже, 

результуюча імовірність відмови системи буде дещо меншою, ніж обчислена 

за допомогою даного аналітичного виразу. Найбільш точно оцінити 

імовірність відмови систем такого класу дозволяють методи статистичного та 

аналітико-статистичного моделювання.  

 

 

3.4 Створення сервера 

 Для забезпечення доступу до даних, отриманих з пристрою, необхідно 

створити сервер, куди буде відправлятися інформація з датчиків пристрою. 

Доступ до перегляду інформації, що зберігається на сервері зможе отримати 



будь-яка людина, що має вихід в інтернет.  

Як сервер буде створений сайт з мінімальним функціоналом. Як 

хостинг можу быти будь-яка компанія яка зможе забезпечити надійну 

підтримку для прикладу може бути використаний був обраний 

000webhost.com. Даний хостинг надає можливість безкоштовно створити свій 

сайт і забезпечує доступ до нього 24 \ 7, без випадків форс-мажорних 

обставин.  

Для отримання даних з пристрою і їх подальшого відображення 

створюється .php файл з функціями очікування POST запиту, 

використовуючи програму Notepad ++. Виглядає така функція наступним 

чином: "$ Humidity = $ _ POST [" humidity "];". З таким функціоналом 

сторінка чекатиме від пристрою POST-запит і оновлювати сторінку 

актуальною інформацією щодо отримання такого запиту. 

 

Рисунок 3.21 –  .php файл в редакторі notepad ++ 

Дані з пристрою передаються у вигляді .html файлу. У зв'язку з 

завданням інформування про можливе затоплення, було вирішено назвати 

сайт, на якому зберігаються дані https://antifloodproject.000webhostapp.com. 

Дані на сторінці оновлюються раз в п'ять секунд. 



 

Рисунок 3.22 –  сайту з відображенням даних з пристрою 

Мережа Wi-Fi вдає із себе ідеальний варіант для реалізації даного 

пристрою, в зв'язку з тим, що в основному воно буде використовуватися 

кінцевим споживачем в домашніх пристроях. Wi-Fi роутер є практично в 

кожному будинку і не повинно виникнути проблем з підключенням 

пристрою до мережі інтернет. Як можливе поліпшення пристрою, можна 

розглядати підключення додаткових модулів через основний шляхом їх 

зв'язку через радіомодулі (якщо приймати невелику відстань між ними) або 

використовувати модулі ZigBee (для великих відстаней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

СТВОРЕННЯ  ДОДАТКУ 

 

Для забезпечення зручного взаємодії з пристроєм, що зчитує дані про 

температуру і вологість навколишнього середовища, а також інформацію про 

контакт з водою, можливо створити мобільний додаток, який буде виводити 

отримані з датчиків дані і отримувати повідомлення в разі, якщо значення 

даних будуть критичними . + 

В якості платформи для додатка було обрано операційна система Android. 

Даний вибір обумовлений тим, що смартфони, під управлінням операційної 

системи android займають більше 86 відсотків світового ринку. 

 

4.1 Відомості Android Studio 

 

Android Studio - офіційна інтегроване середовище розробки для android  

В Android Studio представлені наступні функції: 

— Підтримка побудови на основі Gradle 

— Рефакторинг і швидкі виправлення для android 

— Інструменти Lint для відстеження продуктивності, зручності 

використання, сумісності версій 

— Інтеграція ProGuard і можливості підписування додатків 

— Майстер шаблонів для створення спільних конструкцій та компонентів 

android 

— Редактор компонування, що дозволяє користувачам перетягувати 

компоненти користувальницького інтерфейсу, попередньо переглядати 

макети в декількох конфігураціях екрану 

— Підтримка створення додатків Android Wear 

— Віртуальне середовище android, яка використовується для запуску та 

налагодження додатків 



 

Рисунок 4.1 – Android Studio 

 

 

Рисунок 4.2 – Графічний редактор Android Studio 

Додаток являє собою інформаційний об'єкт, щоб повідомити 

користувача про поточні значення, отриманих з датчиків пристрою, а так же 

сигналізує про виникнення позаштатних ситуацій. Для початку був 

розроблений простий інтерфейс, що відображає необхідну інформацію. 

 



 

Рисунок 4.3 – Прототип інтерфейсу програми 

Як вже пояснювалося в попередніх розділах, пристрої відправляє дані 

на сервер. Для того, щоб додаток могло отримати ці дані було вирішено 

використовувати додаткову бібліотеку Jsoup.  

Jsoup - це бібліотека Java для роботи з HTML. Вона надає дуже зручний 

API для вилучення і маніпулювання даними, використовуючи кращі методи 

DOM, CSS і jquery. [15]  

Jsoup реалізує специфікацію WHATWG HTML5 і аналізує HTML в тій 

же DOM, що і сучасні браузери: 

— Очищення і аналіз HTML з URL, файлу або рядки  

— Знаходження і вилучення даних, використовуючи DOM або 

селектори CSS  

— Маніпуляція елементами HTML, атрибутами і текстом  

— Виведення чистого HTML  

Jsoup призначений для роботи з усіма різновидами HTML. Після 

парсингу HTML сторінки з даними йде розбиття отриманої інформації, 

отримані дані очищаються від непотрібної інформації і значення датчиків 

записуються в змінні. Парсинг відбувається з періодичністю в 5 секунд. Далі 

дані записані в змінні виводяться на екрані. 



 

Рисунок 4.4 – Отримані дані з пристрою 

Для того, щоб попередити користувача про перевищення порогових 

значень даних, створюється діалогове вікно. 

Діалогове вікно має супроватись гучним звуком, для того, щоб 

користувач міг бути вчасно поінформований, навіть якщо в даний момент 

телефон заблокований. 

 

 

Рисунок 4.5 – Діалогове вікно 

Після показу такого повідомлення починає працювати таймер, що 

відраховує час до наступного показу, щоб уникнути ситуації, коли при 

кожному оновленні даних (5 секунд) буде постійно спливати вікно. 

Розроблене додаток представляє із себе необхідний мінімум для 

інформування користувача про проблему. Як можливі шляхи розвитку в 

додаток можна додати функції включення / відключення повідомлень, 

поліпшити інтерфейс для більш приємного сприйняття. 

 

 

  

 

 



ВИСНОВОК 

 
 

У даній роботі розглянута розробка моделей елементів інтернету речей 

для системи контролю опалення приміщень.  

Перше було досліджено технології, які дозволяють поєднати датчики і 

сенсори, розподілені по всьому світу, з централізованою інфраструктурою 

для моніторингу і управління фізичним середовищем. Це відносно нова 

галузь використання Інтернету. В найближчий час вона заполонить весь світ, 

адже може застосовуватися в різноманітніших галузях. За прогнозами IDC, 

до 2020 року ринок IoT пристроїв виросте з  1.93 трлн $ до  4.93 трлн $. 

По-друге була проведена  робота з підбором компонентів для пристрою  

який допоможе виявити проблемі в роботі клімат контролю а саме в системі 

опалення. Виявлені слабкі та сильні сторони кожної технології та компонента 

датчику.  

Була покращена технологія взаємодії між датчиком та кінцевим 

користувачем завдяки Інтернету речей на базі теорії графів, так як датчик не 

тільки працює локально а має можливість  сповіщати користувача навіть 

коли він знаходиться за межами приміщення. 

При роботі над дипломним проектом, було проведено дослідження 

IoT, а саме: 

— Аналіз і дослідження сучасного ринку IoT; 

— Принципи роботи IoT 

— Дослідження методов, на яких побудовано IoT; 

— Преспектива розвитку IoT технологій; 

— Вірішення задач на шляху розвитку технологiї; 

— Виведені рекомендації та вимоги до датчику для IoT; 

— Рекомендації щодо впровадження датчику в побуті 

В роботі проаналізовано види безпроводових з’єднань, які можуть 

використовуватися для підключення ІоТ, а саме Bluetooth, Wi-Fi, 3G-4G, 

Zigbee. Специфікації кожної з технологій постійно удосконалюються, 



знижуючи споживання прийомопередавачів і розширюючи зону покриття. На 

практиці ж це призводить до того, що ми маємо не одне універсальне 

рішення, а комбіноване, здатне працювати в декількох діапазонах відразу з 

підтримкою всіх можливих стандартів. 

Досліджено переваги та недоліки використання кожного типу 

з’єднання, в особливості Wi-Fi стандарту 802.11ad (WiGig). Дана технологія 

здатна обробляти набагато більше даних, ніж колишні стандарти за коротші 

проміжки часу, так як більш високочастотні сигнали розсіюються набагато 

сильніше. Це означає, що 802.11ad дає можливість надзвичайно високих 

безпроводових швидкостей на короткі відстані. 

Для забезпечення зручного взаємодії з пристроєм, що зчитує дані про 

температуру і вологість навколишнього середовища, а також інформацію про 

контакт з водою, мною було вирішено розробити методику для створення 

мобільного додатоку, який має виводити отримані з датчиків дані і 

отримувати повідомлення в разі, якщо значення даних будуть критичними . 

Іншими ключовими особливостями платформи є моніторинг і 

функціональність надійної передачі інформації між датчиком та 

коричтувачем . Ці можливості дозволяють ефективно керувати мережею 

пристроїв, а також гнучко налаштовувати інструменти попередження про 

можливі неполадки та оперативно на них реагувати.  

Запропоновані та застосовані в роботі архітектурні та технічні рішення 

є достатньо універсальними, що дозволяє використовувати їх для побудови 

різноманітних систем обробки великих даних та інших платформ для 

Інтернету речей, спеціалізованих для більш вузьких областей. В  

майбутньому рентабельніше буде замінити контроллер Arduino на меншим за 

розміром котроллером для зручності розміщення датчику у побуті.   

 Поставлене технічне завдання було досягнуте та розроблена методика 

завдяки якій можливо організувати роботу датчику починаючи від підбору  

відповідних технологій закінчуючи компонентами та програмним 

забезпеченням. 
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