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ВСТУП 

 

 

Актуальність проблеми 

Розвиток технологій призвів до появи систем розумного будинку, що 

мають підключення до мережі Інтернет. Компоненти таких систем отримали 

назву IoT пристрої або пристрої Інтернету речей. 

Для обміну даними у таких мережах використовується дротове або 

бездротове з’єднання. При використанні бездротового з’єднання можливе 

використання енергоефективних пристроїв, що мають власне джерело 

живлення. Це можуть бути акумулятори або одноразові батареї. 

Проблемою таких пристроїв є час, за який джерело живлення буде 

виснажене. Це накладає обмеження на протоколи обміну даними, що 

використовуватимуться у системі. 

Обмін даними буде постійно виснажувати джерело живлення, що може 

призвести до постійної необхідності підзарядки акумуляторів або заміни 

батарей. Постійне оновлення нівелює можливість роботи системи незалежно 

від людини, що є головною концепцією IoT систем, за якою система працює в 

автоматичному режимі без втручання людини. 

Система в автоматичному режимі отримує дані з IoT пристроїв, виконує 

обробку даних та відправляє команди на пристрої для підтримки комфортного 

існування людини. 

Об’єкт дослідження: пакети даних протоколів систем Інтернету речей. 

Ціль роботи: Визначення оптимальних протоколів обміну даними для 

використання у системах Інтернету речей. 

Для визначення оптимальних протоколів було вирішені наступні задачі: 

1. Сформувати список актуальних протоколів для систем Інтернету 

речей. 

2.  Визначення критеріїв для аналізу актуальних протоколів Інтернету 

речей. 
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3. Вибір оптимальних протоколів серед наявних з урахуванням 

критеріїв аналізу. 

Наукова новизна кваліфікаційної роботи магістра полягає в отримані 

комплексного методу аналізу протоколів систем Інтернету речей на 

енергоефективність та оптимальність кількості трафіку у мережі.  

Метою кваліфікаційної роботи магістра є визначення оптимальних 

протоколів для використання у системах Інтернету речей.  

Практична значимість є в визначенні оптимальних протоколів для 

використання у системах Інтернету речей, що матимуть оптимальні 

енерговитрати та трафік у мережі. 

Публікації. Тематика магістерської роботи була представлена у 

наступних публікаціях: 
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Практика інноваційного пошуку» з темою «Середовище передачі та протоколи 

обміну даними у систему Інтернету речей». 

2 Іванчук О.В., Завгородній В.В., Козел В.М., Дроздова Є.А. Аналіз 

протоколів обміну даними для керування системами Інтернету речей. Вчені 
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Структура й об'єм роботи 

Кваліфікаційна робота складається з вступу, 5 глав, висновку й списку 

використаних джерел, викладених на 94 сторінках машинописного тексту, що 

включає 20 таблиць, 35 рисунків і список літературних джерел з 51 

найменування. 

 


