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РЕАЛІЗАЦІЯ РОБОТИ IoT СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ CISCO PACKET TRACER 

 
Симуляція, візуалізація, розрахований на багато користувацький режим і можливість проектування роблять 

Cisco Packet Tracer унікальним інструментом для навчання мережевим технологіям. Packet Tracer є важливим 

інструментом навчання, який використовується в багатьох курсах Мережевої академії Cisco. Оскільки Packet 

Tracer імітує мережі та мережевий трафік, також необхідно моделювати фізичні аспекти цих мереж. А саме пошук 

та розгортання фізичних пристроїв, налаштовування цих пристроїв та їх підключення. Після фізичного 

розгортання та кабельної розводки настає час для конфігурації інтерфейсів, які використовуються для 

підключення пристроїв [1].  

Завдяки середовищу реалізації Cisco Packet Tracer було побудовано структурну схему, а також налагоджено 
алгоритми роботи системи. У даній системі було використано сервер, де було увімкнено IoT-сервер та 

налагоджено правила для IoT системи, рис. 1. 

       
Рис. 1. Налагодження роботи IoT системи 

 

У середовищі Cisco Packet Tracer було продіагностовано роботу системи, а також перевірено правильність 

алгоритми роботи системи. На рис. 2 видно, що двері відкриваються, коли є RFID-картка робітника підприємства. 
У випадку коли немає картки або картка із невідомим ідентифікатором двері закриті.  

 
Рис. 2. Візуалізація процесів роботи 

У всіх випадках фіксується зображення того, хто входить. Також при виявленні руху, автоматично 

вмикається веб-камера та об’єкт фіксується, рис.3. 

 
Рис. 3 Виявлено рух 

 

 Для перегляду стану роботи пристроїв необхідно звернутися до IoT сервера за адресою 

http://www.register.pka та ввести логін і пароль. Даний режим можна використати для діагностування роботи усіх 

пристроїв, котрі підключені до IoT сервера. 

Таким чином модифіковано модель взаємодії IoT системи, що розроблена на базі платформи Cisco Packet 

Tracer та технології віддаленого управління. Практичне значення одержаних результатів полягає у виборі 

обладнання та розробці IoT системи керування доступом до офісного приміщення з використанням мови 
програмування Python, яка придатна до використання. 
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