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Сучасна концепція Інтернету речей передбачає комунікацію 

об’єктів, які використовують технології для взаємодії між собою та з 

навколишнім середовищем. Ця концепція дає змогу пристроям вико-

нувати певні дії без втручання людини.  

Отже, усі пристрої в будинках, в автомобілях та інших системах 

інфраструктури повинні виконувати обробку інформації, її аналіз та 

здійснювати обмін між собою і залежно від результатів приймати рі-

шення та виконувати певні дії.   

Способи взаємодії з інтернет-речами Використовують 3 способи 

взаємодії з інтернет-речами: 1) прямий доступ; 2) доступ через шлюз; 

3) доступ через сервер. 

Основною метою використання посередницьких платформ даних є 

спрощення пошуку, контролю, візуалізації і обміну даними з різними 

«речами». В основі даного підходу лежить централізоване сховище 

даних. Кожен пристрій, що має доступ в мережу Інтернет (прямий або 

через інтернет-шлюз), має бути зареєстрований в системі, перш ніж він 

зможе почати передачу даних.  

При цьому істотно знижуються вимоги до продуктивності при-

строїв, так як від них не вимагається виконання функцій web-сервера. 

Набір інструментів, що надаються платформами, істотно спрощує 

розробку нових додатків для взаємодії і управління об’єктами 

WoT.системи «розумного будинку», в які інтегровані десятки сенсорів.  

Метою даної роботи є розробка компоненту візуалізації і управ-

ління для віддаленого оповіщення про стан компонентів платформи 

«Інтернету речей». 

Список завдань, що вирішується в ході даної роботи: 

1. Дослідити функціонал наявних комп’ютерних плат і наборів 

датчиків, їх можливості і способи взаємодії; 

2. Провести огляд і аналіз наявних рішень по відображенню 

компонентів альтернативних платформ Інтернету речей; 

3. Розробити підхід до отримання, обробки і візуалізації інфор-

мації в рамках платформи Інтернету речей; 

4. Реалізувати розроблений підхід у вигляді інтернет сторінки.  
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Практична користь від застосування ситеми візуалізації компонен-

тів платформи IoT: на основі Інтернету речей можуть бути реалізовані 

всілякі «розумні» (smart) додатки в різних сферах діяльності і життя 

людини:  

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

пульсі» планети: своєчасно реагувати на упущення в плануванні гос-

подарств, забруднення та інші екологічні проблеми, а значить, ефек-

тивно розпоряджатися невідновлюваними ресурсами; 

– «Розумне місто» – міська інфраструктура і супутні муніципальні 

послуги, такі як освіта, охорона здоров'я, громадська безпека, ЖКГ, 

стануть більше пов'язаними і ефективними; 

– «Розумний будинок» – система буде розпізнавати конкретні си-

туації, що відбуваються в будинку, і реагувати на них відповідним 

чином, що забезпечить мешканцям безпеку, комфорт і ресурсозбере-

ження;  

– «Розумна енергетика» – буде забезпечена надійна і якісна пере-

дача електричної енергії від джерела до приймача в потрібний час і в 

необхідній кількості.  

– «Розумний транспорт» – переміщення пасажирів з однієї точки 

простору в іншу стане зручнішим, швидшим і безпечнішим.  

– «Розумна медицина» – лікарі і пацієнти зможуть отримати відда-

лений доступ до дорогого медичного обладнання або до електронної 

історії хвороби в будь-якому місці, буде реалізована система віддале-

ного моніторингу здоров’я, автоматизована видача лікарських препа-

ратів хворим і багато іншого. 

Тому дослідження в даній області та розробка нових методів, засо-

бів та інформаційних технологій з метою автоматизації, опимізації та 

удосконалення є доволі актуальними. Побудова такого роду систем 

вимагає системного підходу, застосування сучасних технологій, мето-

дів та засобів побудови та моделювання. 
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