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РЕФЕРАТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

виконаної на тему: Розробка сервісу для автоматизованого перенесення 

існуючих рішень для Інтернету речей на Thingspeak 

студентом: Журавльовим Павлом Володимировичем 

Загальний обсяг роботи: 76 сторінок, 19 ілюстрацій, 17 таблиць, перелік 

посилань із X найменувань. 

Актуальність теми 

Область використання платформи Thingspeak обмежена необхідністю 

використання протоколу HTTP для взаємодії з клієнтськими пристроями. В останні 

роки набувають все більшої популярності альтернативні протоколи, спроектовані 

для інтернету речей і пристрої на їх базі, чим обумовлена необхідність розширення 

платформи Thingspeak для додавання підтримки даних протоколів і пристроїв. 

Мета та задачі дослідження 

Аналіз підходів до розширення області використання платформи Thingspeak 

з подальшим забезпеченням можливості використання існуючих рішень, які 

взаємодіють, використовуючи протокол який не підтримуються розглянутою 

платформою. Головним завданням є дослідження, що полягає у проектуванні 

проміжного додатку для забезпечення взаємодії пристроїв, які використовують 

протокол MQTT з платформою Thingspeak. 

Вирішення поставлених завдань та досягнуті результати  

В результаті виконання роботи була реалізована система, що здійснює 

трансляцію протоколів MQTT та HTTP з проміжною конвертацією даних у 

формат, що відповідає моделі даних платформи Thingspeak. Дана реалізація також 

включає можливість встановлення правил, за якими відбувається конвертація. 

Для керування параметрами конвертації даних було розроблено веб-додаток з 

графічним інтерфейсом адміністратора. Система проста у розгортанні та може 

бути використана як доповнення до розгорнутої платформи Thingspeak. 
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Об’єкт дослідження 

Інтернет речей 

Предмет дослідження 

Мережева взаємодія між додатками Інтернету речей. Підходи до створення 

додатків, які виконують функцію трансляції протоколів прикладного рівня. 

Методи дослідження 

Для вирішення проблеми в даній роботі використовуються методи аналізу, 

синтезу, системного аналізу, порівняння та логічного узагальнення результатів. 

Наукова новизна 

Наукова новизна роботи полягає у аналізі та реалізації методів, що 

дозволяють конвертувати не підтримуваний системою Thingspeak протокол 

MQTT у HTTP. 

Практичне значення одержаних результатів 

Розроблений додаток може бути розгорнутий на кафедральній 

інфраструктурі. Він включає в собі зручний користувацький інтерфейс для 

встановлення конфігурацій та може бути використаний для інтеграції існуючих 

додатків з підтримкую протоколу MQTT та кафедральної платформи Thingspeak. 

Апробації результатів дисертації 

Публікації 

Ключові слова  

Інтернет речей, Thingspeak, протокол прикладного рівня, платформа 

Інтернету речей, хмарна система. 

 

 

  



 

 

6 

РЕФЕРАТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

виконаної на тему: Разработка сервиса для автоматизированного переноса 

существующих решений для интернета вещей на Thingspeak 

студентом: Журавлевым Павлом Владимировичем 

Общий объем работы 76 страниц, 19 иллюстраций, 19 таблицы, список 

литературы из 25 наименований. 

Актуальность темы 

Область применения платформы Thingspeak ограничена необходимостью 

использования протокола HTTP для взаимодействия с клиентскими устройствами. 

В последние годы приобретают все большую популярность альтернативные 

протоколы, разработанные для интернета вещей и устройства на их базе, чем 

обусловлена необходимость расширения платформы Thingspeak для добавления 

поддержки данных протоколов и устройств. 

Цель и задачи исследования 

Анализ подходов к расширению области использования платформы 

Thingspeak с последующим обеспечением возможности использования 

существующих решений, реализующих протокол, но не поддерживаются 

рассматриваемой платформой. Главной задачей является исследование, 

заключающееся в проектировании промежуточного приложения для обеспечения 

взаимодействия устройств, использующих протокол MQTT с платформой 

Thingspeak. 
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Решение поставленных задач и достигнутые результатах  

В результате выполнения работы была реализована система, 

осуществляющая трансляцию протоколов MQTT и HTTP с промежуточной 

конвертацией данных в формат, соответствующий модели данных платформы 

Thingspeak. Данная реализация также включает возможность установки правил, 

по которым происходит конвертация. Для управления параметрами конвертации 

данных был разработан веб-приложение с графическим интерфейсом 

администратора. Система проста в развертывании и может быть использована как 

дополнение к развернутой платформе Thingspeak. 

Объект исследования 

Интернет вещей 

Предмет исследования 

Сетевое взаимодействие между приложениями Интернета вещей. Подходы 

к созданию приложений, которые выполняют функцию трансляции протоколов 

прикладного уровня. 

Методи исследования 

Для решения проблемы в данной работе используются методы анализа, 

синтеза, системного анализа, сравнения и логического обобщения результатов. 

Научная новизна 

Научная новизна работы заключается в анализе и реализации методов, 

позволяющих конвертировать неподдерживаемый системой Thingspeak протокол 

MQTT в HTTP. 

Практическое значение полученных результатов 

Разработанное приложение может быть развернуто на кафедральной 

инфраструктуре. Оно включает в себя удобный интерфейс для описания 

конфигураций и может быть использован для интеграции существующих 

приложений с поддержкой протокола MQTT и кафедральной платформы 

Thingspeak. 
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Апробация результатов диссертации 

Публикации 

Ключевые слова  

Интернет вещей, Thingspeak, протокол прикладного уровня, платформа 

Интернета речей, облачная система.  
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ABSTRACT FOR MASTER’S THESIS 

on: Development of service for automated migrating existing IoT solutions to 

ThingSpeak platform. 

by: Zhuravlyov Pavlo Volodymyrovich 
The thesis contains 76 pages, 19 figures, 19 tables, 25 references. 

Relevance 

The scope of the Thingspeak platform is limited by the need to use the HTTP 

protocol to interact with client devices. In recent years, alternative protocols have been 

developed for the Internet of things and devices on their base are becoming increasingly 

popular, due to the need to expand the Thingspeak platform to add support for these 

protocols and devices. 

Purpose 

An analysis of approaches to extending the use of the Thingspeak platform, 

further enabling the use of existing solutions that implement the protocol but are not 

supported by the platform under consideration. The main task is to study the design of 

an intermediate application to interoperate devices that use the MQTT protocol with the 

Thingspeak platform. 

Results 

As a result of the work, a system that transmits MQTT and HTTP protocols with 

an intermediate data conversion into a format that matches the Thingspeak data model 

was implemented. This implementation also includes the ability to set the rules for 

which the conversion is carried out. To manage the data conversion parameters, a web 

application with a graphical user interface was developed. The system is easy to deploy 

and can be used as a complement to existing technology with Thingspeak platform. 

 

Object of research 

Internet of Things 
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Subject of research 

Networking between Internet applications of things. Approaches to creating 

applications that perform the function of translating application level protocols. 

Research methods 

In order to solve the problem in this work, methods of analysis, synthesis, system 

analysis, comparison and logical generalization of the results are used. 

Scientific novelty 

The scientific novelty of the work consists in the analysis and implementation of 

methods that allow the conversion of the Thingspeak-compliant MQTT protocol to 

HTTP. 

Practical value 

The developed application can be deployed on the existing university 

infrastructure. It includes a convenient interface for describing configurations and can 

be used to integrate existing applications supporting the MQTT protocol and the 

Thingspeak  platform. 

Approbation of research results 

Publications 

Keywords  

Internet of Things, Thingspeak, application layer protocol, IoT platform, cloud 

system. 
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ВСТУП 

Завдяки розвитку Інтернету речей, технологій передачі та обробки великих 

обсягів даних стає популярним використання "розумних" сервісів. Ці сервіси 

охоплюють великий діапазон напрямків від розумних будинків та інтелектуальних 

заводів - до інтелектуальних мереж і т. д. Наприклад, у галузі "розумних" будинків 

продукується велика кількість комерційних продуктів із вбудованим програмним 

забезпеченням, з метою автоматизації житлового простору. Однак, ці продукти 

різноманітні і задача їх інтеграції є досить складною. В даній роботі розробляється 

платформа, яка може працювати з даними з пристроїв Інтернету речей, які 

працюють з різними протоколами, такими як MQTT і HTTP. 

У даній роботі проводиться аналіз існуючих протоколів прикладного рівня в 

Інтернеті речей і існуючих IoT платформ. Далі розглядається протокол MQTT і 

його компоненти, і аналізуються відмінні риси MQTT порівняно з HTTP. Основним 

внеском даної роботи є проектування системи, що дозволяє використання існуючих 

рішень на базі протоколу MQTT з платформою Thingspeak. 
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1 ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 

У цьому розділі починається опис архітектурних елементів Інтернету речей 

в його нинішньому стані. Далі описується кілька конкуруючих ключових 

протоколів, що були розроблені для забезпечення роботі Інтернету речей. 

Наостанок розглянуто існуючі платформи, які сьогодні зазвичай використовуються 

в середовищі Інтернету речей (ІР). 

 

1.1 Базові поняття Інтернету речей 

Інтернет речей (ІР, також відомий як Інтернет об'єктів) - концепція, яку 

вперше створив Кевін Ештон у 1999 році в контексті управління ланцюгами 

постачання, де він описав систему, в якій фізичний світ підключений до Інтернету 

через датчики. Ця концепція розвивалася і поширювалася у межах декількох 

галузей протягом багатьох років, впливаючи на здатність сутностей Інтернету 

речей  передавати інформацію, змінювати стан одне одного, взаємодіяти один з 

одним без втручання людини та виконувати дії, які впливають на фізичний світ. 

Дослідження і розробка цього підходу активно розлягається в декількох 

галузях. Програми розроблені в різних галузях, починаючи від охорони здоров'я до 

транспорту, і, в останні роки, інтеграція об'єктів, датчиків та хмарних обчислень, 

були активною областю досліджень. Проте розвиток цих технологій ще перебуває 

у фази становлення, і перед ними постають багато проблем. Нараз продовжуються 

дослідження щодо стратегій стандартизації, безпеки, інфраструктури, інтерфейсів 

та протоколів зв'язку, з кількома конкуруючими реалізаціями та організаціями. 

Бачення Інтернету речей має кілька глибинних наслідків для нашого 

суспільства. Весь річний економічний вплив на ринок, спричинений ІР, може 

досягати значення від 2 до 6 трильйонів доларів до 2025 року. Перед початком 

наступного десятиліття очікується розгортання більш ніж 200 мільярдів розумних 

сутностей ІР, а очікуваний об’єм інформаційних потоків між об’єктами ІР 

складатиме близько 45% від усього інтернет-трафіку. Більше того, очікується, що 
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переваги будуть не тільки економічними, а також підвищать якість життя в таких 

аспектах, як охорона здоров'я або життя в містах. 

Деякі області  Інтернету речей також включають аспекти сталого розвитку. 

Зокрема, сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та Інтернет-речей 

мають потенціал для підвищення ефективності економіки шляхом надання 

споживачам та підприємствам можливості вимірювати та оптимізувати свої дії. За 

оцінками, 15% світових викидів вуглецю може бути зменшено до 2020 року 

завдяки використанню інтелектуальних технологій. 

Сучасний стан Інтернету речей характеризується різноманітним набором 

ініціатив, стандартів та реалізацій. Стандартизація та взаємодія залишаються 

проблемою. Початкові програми були розроблені таких областях як логістика або 

енергетика, з їх власними протоколами та архітектурами. Поточні зусилля 

зближуються зі стандартними специфікаціями, такими як OMA LWM2M, та 

базовими архітектурами, такими як Європейська архітектура Інтернет-речей (IoT-

A). Ці зусилля об'єднують ключових гравців та дозволяють використовувати 

реалізації, які можуть буті повторно використаними у різних доменах. 

Елементи, що складають Інтернет речей в сучасних і майбутніх застосунках, 

широко обговорювалися у літературі та класифікуються кількома авторами. 

Опишемо наступні найважливіші компоненти та архітектурні елементи в Інтернеті 

речей. 

На найнижчому рівні існують сенсорні елементи, котрі беруть початок з 

самих "речей": датчиків, виконавчих механізмів та інших пристроїв, що є частиною 

Інтернету речей. Очікується, що сотні мільйонів таких пристроїв стануть частиною 

Інтернету речей, а спеціальні схеми ідентифікації та адресації необхідні завдяки 

великому масштабу їх розгортання та їх частому обмеженому характеру з точки 

зору енергії та обчислювальних ресурсів. 
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1.2 Засоби взаємодії пристроїв на прикладному рівні 

1.2.1 RESTFUL Services 

The Representational State Transfer (REST) насправді не є протоколом, а 

архітектурним стилем. Він був вперше представлений Роєм Філдінгом в 2000 році, 

і він широко використовується з тих пір. 

REST використовує HTTP методи такі як GET, POST, PUT і DELETE, щоб 

забезпечити ресурсоорієнтовану систему обміну повідомленнями, де всі дії можуть 

бути виконані за допомогою синхронних команд HTTP-запитів та відповідей. Тип 

тіла запиту  варіюєтся між XML або JSON (JavaScript Object Notation) і залежить 

від HTTP-сервера та його конфігурації. REST вже є важливою частиною ІР, 

оскільки підтримується багатьма комерційними хмарними платформами M2M 

(machine-to-machine). Крім того, він легко може бути реалізований на смартфонах 

і планшетах, оскільки вимагає тільки підтримку протоколу HTTP, котрий 

доступний для всіх дистрибутивах операційних систем (ОС). Функції HTTP 

можуть бути повністю використані в архітектурі REST, включаючи кешування, 

аутентифікацію та узгодження типу вмісту. 

RESTful сервіси використовують безпечний і надійний протокол HTTP, який 

є перевіреним у мережі Інтернет. Безпека гарантується шляхом використання 

протоклів TLS/SSL. Проте сьогодні більшість комерційних платформ M2M не 

підтримують запити HTTPS. Замість цього вони забезпечують унікальні ключі 

аутентифікації, які повинні бути у заголовку кожного запиту для досягнення 

відповидного рівня безпеки. 

Хоча REST вже широко використовується в комерційних платформах M2M, 

малоймовірно, що він стане домінуючим протоколом через неможливість 

забезпечення прозорої реалізації . Він використовує HTTP, що означає відсутність 

сумісності з пристроями з обмеженим зв'язком. Це дозволяє використовувати його 

для кінцевих додатків. 

Враховуючи поточну тенденцію використання додатків, що працюють на 

смартфонах та планшетах, додаткові накладні витрати, пов'язані з протоколами 
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запитів/відповідей, використовують заряд акумулятора, оскільки вимагають 

виконувати безперервне опитування та спостереження за статистикою додатку. 

Вищезгадані накладні витрати є марними, особливо коли немає нових оновлень. 

Такої проблеми можна уникнути, якщо використати протоколи 

опублікування/підписки, такі як MQTT або XMPP. З іншого боку, CoAP є легкою 

версією REST та має такі ж недоліки, що стосуються надзусиль при надсиланні 

запиту/відповіді. Однак він призначений для роботи через UDP, що робить його 

здатним використовувати обмежені ресурсні пристрої, в противагу REST. 

 

1.2.2 Протокол  MQTT: Message Queue Telemetry Transport 

Telemetry Transport Queue Message (MQTT) – протокол, розроблений IBM, та 

призначений для забезпечення  легких комунікацій M2M. Це асинхронний 

протокол публікації/підписки, який працює поверх стеку TCP. Спочатку він був 

розроблений Енді Стенфорд-Кларком (IBM) та Арленом Ніппером у 1999 році. 

Після внутрішнього використання у IBM він був опрелюднений у 2010 році. MQTT 

був розроблений  простим у застосуванні на обмежених пристроях, що 

характеризується дефіцитом обчислювальної потужності та мережевими 

середовищами з обмеженою пропускною здатністю. Його характеристики роблять 

даний протокол гарним вибором для використання в обмежених середовищах та 

семантичних зв’язках типу "машина до машини" (M2M) чи "Інтернет-речей". 

Протоколи публікації/підписки краще відповідають вимогам ІР, ніж 

запит/відповідь, оскільки клієнтам не потрібно вимагати оновлення. Таким чином, 

пропускна здатність мережі зменшується, а потреба у використанні 

обчислювальних ресурсів знижується. 

У MQTT виробники даних можуть публікувати повідомлення на тему, а 

споживачі даних можуть підписатися на отримання повідомлень, опублікованих на 

цю тему. Ці взаємодії опосередковуються та відокремлюються через брокера, тому 

видавцям і абонентам потрібно лише знати про брокера, а не про інших виробників 

та споживачів. Теми визначаються за допомогою UTF-8 рядків, що мають 

структуру дерева, в якій рівні розділені за допомогою прямої косою рисою ('/'). 
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Наприклад, сенсор світла в вітальні будинку можна було б моделювати за 

темою "home/firstfloor/livingRoom/lightSensor". Температурному датчику у тій же 

вітальній кімнаті може бути присвоєно теми 

"home/firstfloor/livingRoom/tempSensor". Додаток, зацікавлений в цих даних, може 

підписатися на ці теми. MQTT визначає підстановки для підписки на декілька тем 

у рівнях дерева тем. Багатоступенева підстановка "#" може бути використана для 

відповідності будь-якій кількості рівнів у межах теми, а шаблон "+" відповідає 

лише одному рівні теми. У нашому прикладі можливо підписатися на тему 

"house/firstfloor/#", щоб підписати всі теми, що включають піддерево 

"house/firstfloor". Це включатиме такі теми, як "house/firstfloor/kitchen/tempSensor", 

а також тему "house/firstfloor/livingRoom/wall/sensor". Для ілюстрації використання 

однорівневої підстановки розглянемо тему "house/firstfloor/+/tempSensor", яка 

відповідає темі "house/firstfloor/kitchen/tempSensor", але не темою з додатковими 

рівнями, як наприклад "house/firstfloor/livingRoom/northwall/motionSensor ". 

MQTT визначає пакети керування, що складаються з фіксованого заголовку, 

необов'язкового змінюваного за розміром заголовка та корисного навантаження. У 

контрольних пакетах дані можуть бути представлені з використанням бітів, 16-

бітових цілих чисел у великому розмірі або UDF-8-закодованих рядків. Корисні 

завантаження надсилаються у форматі байтів, а кодування та декодування 

виконуються програмою. 

 MQTT забезпечує надійність, забезпечуючи можливість вибору трьох 

рівнів QoS: 

1. Відправити та забути: повідомлення відправляється один раз, і 

підтвердження не потрібно. 

2. Поставляється щонайменше один раз: повідомлення надсилається 

принаймні один раз, а підтвердження потрібно. 

3. Доставлено рівно один раз: Механізм чотирьохстороннього 

рукостискання використовується для забезпечення доставки повідомлення 

рівно один раз. 
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Хоча MQTT працює на базі TCP, він розроблений для того, щоб мати низькі 

накладні витрати порівняно з іншими протоколами основаними на протоколі TCP. 

Крім того, архітектура опублікування/підписки, яку вона використовує, більше 

підходить для ІР, ніж HTTP запит/відповідь, наприклад, тому що повідомлення 

мають отримати відповіді. Це призводить до нижчої пропускної здатності мережі 

та меншу обробку повідомлень, що фактично збільшує термін служби пристроїв, 

що працюють на батареях. 

Для забезпечення безпеки, брокери MQTT можуть вимагати перевірки 

автентичності на ім'я користувача та пароль, які обробляються TLS/SSL (Secure 

Sockets Layer), тобто ті самі протоколи захисту, які забезпечують конфіденційність 

HTTP-транзакцій у всьому Інтернеті. 

 

1.2.3 Протокол  CoAP:  Constrained Application Protocol 

Constrained Application Protocol (CoAP) - це веб протокол передачі, 

спеціально розроблений для використання з обмеженими вузлами та обмеженими 

мережами. Він був розроблений з урахуванням вимог до малопотужних пристроїв, 

з можливими невеликими обсягами пам'яті, в мережевих середовищах, які можуть 

мати втрати та бути малопотужними. У специфікації розглядаються вузли з такими 

можливостями, як 8-бітні мікроконтролери та мережі з втратами, типова пропускна 

здатність яких дорівнює десяткам кбіт/с, наприклад IPv6, через бездротові локальні 

бездротові мережі (6LoWPANs). Він був розроблений з метою підтримки існуючих 

M2M додатків, виконуваних поверх існуючих інфраструктур та взаємодії з 

існуючими веб-стандартами та парадигмами. 

CoAP є стандартом Internet Engineering Task Force (IETF). Стабільна 

специфікація визначена в RFC 7252. CoAP узгоджується з веб-парадигмою, 

надаючи URI для знаходження ресурсів, типи Інтернет-медіа для їх опису, а також 

встановлення віповідності до HTTP дієслів без збереження станів. CoAP має низькі 

накладні витрати і сумісний з існуючою IP-інфраструктурою з UDP прив’язкою. 

Інші прив'язки для SMS, TCP, TLS та Websocets існують як чернетки IETF, причому 

деяким з них запропоновані реалізації. 
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В CoAP дані та інформація моделюються як ресурси. Подібно до HTTP, 

ресурси розташовані та ототожнюються з URI, і їх можна отримати, створювати, 

модифікувати або видаляти за допомогою семантичних методів. Ресурси доступні 

за допомогою моделі запиту/відповіді, як у HTTP. Проте запити та відповіді 

зазвичай надсилаються за допомогою UDP, а не за допомогою TCP-з'єднання, як у 

HTTP. Повідомлення CoAP можуть бути підтверджені для надійності або не 

підлягають підтвердженню для програм, де достатній рівень доставки є 

найкращим. 

Запити CoAP застосовуються до ресурсів і побудовані шляхом визначення 

методу, який застосовується до перезавантаженого ресурсу, його ідентифікатора, 

корисної інформації, типу медіа та додаткових метаданих про запит. Після 

отримання та інтерпретації запиту сервер надсилає відповідь CoAP з кодом 

відповіді, який може вказувати на успіх, помилку клієнта чи помилку сервера. 

Відповідь відповідає запиту за допомогою токену, створеного клієнтом у запиті. 

Кінцеві точки CoAP здатні активно надсилати дані, коли встановлюються 

відповідні зв'язки. Цей механізм є реалізацією шаблону проектування спостерігач. 

Клієнт, який зацікавлений у отриманні оновлень певного фрагмента даних, може 

зробити GET запит на відповідний ресурс, встановлюючи параметр спостереження 

до значення 0. Якщо можливо, сервер додасть клієнта до списку спостерігачів 

ресурсу. Встановлюючи параметр "Спостереження" в 1, клієнт може вимагати, щоб 

він був знятий з реєстрації. Коли змінюється ресурс, додаткові відповіді, які 

називаються сповіщеннями, будуть надсилатися клієнту з оновленими даними. 

Кожне сповіщення включає токен, який клієнт подав у запиті. Сповіщення та 

нормальна відповідь є іншим варіантом, з тією лише різницею, що присутність 

параметра спостереження. 

 

1.2.4 Протокол  XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol. 

Протокол Extensible Messaging and Presence (XMPP) був розроблений для 

спілкування та обміну повідомленнями. Він був стандартизований IETF більше 

десяти років тому, тому вже є добре перевіреним протоколом, який широко 
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використовувався по всьому Інтернету. Однак, будучи старим протоколом, він не 

забезпечує необхідні послуги для деяких нових виникаючих додатків. З цієї 

причини в минулому році компанія Google припинила підтримку стандарту XMPP 

через відсутність підтримки в усьому світі. Проте останнім часом XMPP знову 

привернув увагу як протокол зв'язку, придатний для ІР. 

XMPP працює над TCP і забезпечує публікацію/підписку (асинхронно), а 

також повторного запиту/відповіді (синхронно) систем обміну повідомленнями. 

Він призначений для операцій зв'язку в режимі реального часу, і, таким чином, він 

підтримує невеликий розмір повідомлення і обмін повідомлень з низькою 

затримкою. Як видно з назви, XMPP розширюваний і дозволяє специфікації XMPP 

Extension Protocols (XEP) збільшити його функціональність. 

XMPP має TLS/SSL захист, побудований в ядрі специфікації. Однак він не 

надає параметрів QoS, які роблять його непрактичним для M2M-зв'язків. Тільки 

успадковані механізми TCP забезпечують надійність. 

XMPP підтримує архітектуру публікації/підписки, яка більш підходить для 

ІР, на відміну від підходу запиту/відповіді CoAP. Крім того, це вже встановлений 

протокол, який підтримується в усьому Інтернеті як плюс відносно нового MQTT. 

Однак XMPP використовує XML-повідомлення (eXtensible Markup Language), які 

створюють додаткові витрати через непотрібні теги, і вимагають розбору XML, що 

потребує додаткової обчислювальної здатності, що збільшує споживання енергії. 

 

1.2.5 Протокол  AMQP: Advanced Message Queuing Protocol 

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) - це протокол, який виник у 

фінансовій галузі. Він може використовувати різні транспортні протоколи, але він 

передбачає надійний транспортний протокол, такий як TCP. 

AMQP забезпечує асинхронну комунікацію за допомогою 

публікацію/підписку повідомлення. Його головна перевага - це функція зберігання 

та передачі даних, яка забезпечує надійність навіть після збоїв в роботі мережі. Це 

забезпечує надійність з наступними гарантіями доставки повідомлень: 
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1. Принаймні один раз: означає, що повідомлення відправляється один 

раз, не залежно воно доставлено чи ні. 

2. Принаймні один раз: означає, що повідомлення точно буде доставлено 

один раз, можливо, і більше. 

3. Точно один раз: означає, що повідомлення буде доставлено лише один 

раз. 

Безпека досягається з використанням протоколів TLS/SSL на TCP. 

Недавні дослідження показали, що AMQP має низький рівень успішності 

доставки при низькій пропускній здатності та збільшується при збільшенні 

пропускної здатності. Інше дослідження показує, що, порівнюючи AMQP з 

вищезгаданим REST, AMQP може відправляти більшу кількість повідомлень у 

секунду. 

Крім того, повідомляється, що середовище AMQP з 2000 користувачами, що 

поширюються на п'яти континентах, може обробляти 300 мільйонів повідомлень 

на день. Крім того, JPMorgan, яка є американською компанією з банківських та 

фінансових послуг, використовує AMQP для надсилання 1 мільярда повідомлень 

на день. 

 

1.2.6 Протокол Websockets 

Протокол Websocket був розроблений як частина проекту HTML 5 по 

розширенню каналів зв'язку через TCP. Веб-сайт не є протоколом типи запит / 

відповідь, ні протоколом типу публікація / підпис. В Websocket клієнт ініціює 

рукостискання з сервером для створення сеансу. Само рукостискання нагадує 

HTTP, тому веб-сервери можуть обробляти веб-сеансів і HTTP-з'єднання через 

один і той же порт. Однак, після встановлення сеансу, рукостискання не 

відповідає правилам HTTP. Фактично, під час сеансу HTTP-заголовки 

видаляються, а клієнти та сервери можуть обмінюватися повідомленнями в 

асинхронному повнодуплексному з'єднанні. Сеанс може бути зупинений, коли він 

більше не потрібен ні з сервера, ні з клієнтської сторони. Websocket був 

створений, щоб зменшити накладні витрати на зв'язок з Інтернетом, забезпечуючи 
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при цьому повнодуплексну зв'язок в режимі реального часу. Существует також 

підпротокол Websocket, що називається протокол повідомлень для веб-

застосунків (WAMP), який надає системні повідомлення / підписки. 

Websocket працює над надійним TCP і самостійно не використовує 

механізми надійності. При необхідності сеанси можуть бути захищені за 

допомогою веб-сайту через TLS / SSL. 

Під час сеанса повідомлень Websocket мають лише 2 байта службових 

даних. Як повідомляється в відповідних дослідженнях, HTTP-опрос (в REST) 

повторює інформацію заголовка, коли швидкість передачі даних збільшується, що 

збільшує затримку. За оцінками, Websocket забезпечує зниження затримок в три 

рази у порівнянні з половиною дуплексного HTTP-опросу. Websocket не 

призначений для пристроїв з обмеженими ресурсами, оскільки попередні 

протоколи та його клієнт-серверна архітектура не підходять для застосунків IoT. 

Однак він призначений для обміну в реальному часі, він безпечний, він мінімізує 

поточні витрати і, використовуючи WAMP, може забезпечити ефективні системи 

обміну повідомленнями. Таким чином, він може конкурувати з будь-яким іншим 

протоколом, що працює через TCP. 

 

1.3 Платформи Інтернету речей 

Технологія ІР дозволяє легко підключати до мережі всілякі речі і розробляти 

програми для управління цими речами. Всі складності, пов'язані з підключенням 

сервісів і хмарою для цих пристроїв, є завданням ІР платформ. 

Платформа ІР забезпечує безшовну інтеграцію з різними апаратними 

засобами, використовуючи ряд популярних протоколів зв'язку, застосовуючи різні 

типи топології (пряме підключення або шлюз) і використовуючи SDK, коли це 

необхідно. 

Використовуючи північні інтерфейси для інтеграції надані платформою, ви 

також можете передавати зібрані дані ІР в певні системи аналізу / візуалізації даних 
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/ зберігання даних, а також передавати дані на підключені пристрої (конфігурація, 

повідомлення) або між ними (елементи управління, події) на використовуючи різні 

види призначених для користувача додатків. 

Платформа ІР також часто згадується як проміжне програмне забезпечення 

Інтернету речей, яке підкреслює його функціональну роль як медіатора між 

апаратним і прикладним рівнями. Кращі платформи ІР здатні інтегруватися 

практично з будь-яким підключеним пристроєм і вбудовуватися в додатки, які 

використовуються пристроями. Ця незалежність від базового обладнання і 

програмного забезпечення дозволяє одній платформі ІР реалізувати ті ж функції ІР 

на будь-якому підключеному пристрої одним і тим же способом. 

 

1.3.1 Платформа Інтернету речей Thingspeak 

ThingSpeak - це відкрита платформа даних Інтернету речей, яка базується на 

загальнодоступних хмарних технологіях. ThingSpeak дозволяє збирати, 

аналізувати дані та обробляти їх в режимі реального часу за допомогою Open API. 

Завдяки додаткам та плагінам стало можливим зберігання даних, візуалізація, 

моніторинг та інтеграція даних користувача з різними сторонніми платформами, 

включаючи провідні платформи ІР, такі як ioBridge, Arduino, Twilio, Twitter, 

ThingHTTP, MATLAB. Дані датчика збираються у кожний канал, який містить 

вісім полів, які можуть містити будь-який тип даних, три поля з місця 

розташуванням та одне поле стану. Різноманітні програми, такі як TimeControl 

(автоматично виконують дії заздалегідь за допомогою програми ThingSpeak), 

TweetControl (слухають сигнали Twitterverse та реагують у режимі реального 

часу), React (реагує, коли дані каналу відповідають деяким умовам), TalkBack 

(команда черги для пристрою користувача) покращують реакційні вимірювання. 

ThingSpeak API - це інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який 

прослуховує вхідні дані, маркує їх і виводить як для користувачів (через візуальні 

графіки), так і для комп'ютерів (через легко аналізований код). 
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Він може використовуватися з мікро контролером Arduino, а також для 

зв'язку з графічними інтерфейсами операційних систем через скрипт Python. 

ThingSpeak особливо корисний для невеликих апаратних проектів, де потрібне 

підключення через Інтернет, але в яких обслуговування виділеного сервера 

недоцільно. Існують альтернативні сервіси ІР, але вони вимагають оплати деяких 

функцій і, отже, не є відкритими. 

 

1.3.2 Платформа Інтернету речей Google Cloud IoT 

Google пропонує аналогічний сервіс хмарних обчислень у вигляді Google 

Cloud, який вельми популярний в області хмарних обчислень, платформою як 

сервіс, маштабованою системою баз даних NoSQL, двигуном машинного навчання 

TensorFlow та документо-орієнтованою базою даних. Його можливості Інтернету 

речей також збираються на платформі Google Cloud IoT. З точки зору вартості це 

зазвичай трохи дорожче, ніж Microsoft Azure, але все-таки дешевше, ніж Amazon 

Web Services. Google Cloud Platform володіє 12 відсотками на ринку хмарної 

реклами, що на 10 відсотків більше, ніж у попередньому році, та на 20 відсотків ніж 

два роки до цього, і є третьою на сьогодні платформою ІР. 

 

1.3.3 Платформа Інтернету речей Oracle IoT cloud 

Oracle IoT являє собою комбінацію з чотирьох основних параметрів, таких як 

Open, що з'єднує будь-який тип пристрою починаючи з датчиків і закінчуючи 

шлюзами; Insight - збирає цінність даних ІР з точки зору бізнесу; Secure - забезпечує 

нормалізовану безпеку для всіх типів пристроїв, даних та гетерогенних з'єднань; 

Accelerate - дуже швидко перетворює ідею у виконання з мінімальним ризиком. В 

принципі, Oracle виконує аналіз та інтеграцію отриманих даних із пов'язаних з ним 

речей. Аналізуючи, він обробляє вхідні потоки даних у реальному часі за 

допомогою фільтрації подій, кореляції та агрегації. Аналітика великих даних дає 

змогу Oracle все частіше реагувати на виявлення аномалій, а також керувати 

механізмами сповіщень. Запит та візуалізація великого обсягу даних прокладає 
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нові ідеї інтелектуальних хмарних сервісів. Хмара Oracle IoT пропонує декілька 

рішень, включаючи Oracle Java SE / ME Embedded Suite, Java Card, Database та 

Event Processing, щоб відповідати вимогам до пристроїв з розміром пам'яті 11 MB 

або більше для Java. Платформа M2M ідеально підходить для тестування та 

розгортання пристроїв Інтернету речей. 

1.3.4 Платформа Інтернету речей KAA 

KAA - це багатофункціональна багатопрофільна платформа ІР (Apache 

License 2.0) із відкритим кодом для побудови інтелектуальних кінцевих рішень ІР. 

Вона полегшує обмін даними між приєднаними пристроями, аналітикою даних, 

візуалізацією та хмарними сервісами ІР. Виділення технічних характеристик 

пристрою, підготовка до використання пристроїв, конфігурація, взаємодія між 

пристроями та оновлення розповсюдженого вбудованого програмного 

забезпечення - це основні послуги, що надаються КАА. Дана платформа забезпечує 

кінцеві функціональні можливості для роботи великомасштабних рішень Ітнернету 

речей, включаючи безпеку даних, узгодженість, сумісність та управління даними 

за допомогою SDK, який вбудовується в чип чи пристрій розробника. KAA SDK 

вимагає як мінімум 10 Кб оперативної пам'яті та 40 Кб ПЗП. SDK збирає ендпоінти, 

надає профілі конфігурації та забезпечує обмін повідомленнями між обраними 

ендпоінтами. Зберігання даних здійснюється за допомогою таких варіантів баз 

даних NoSQL, як Cassandra, Hadoop і MongoDB. 

 

1.3.5 Платформа Інтернету речей Carriots 

Carriots - це продукт Wairbut (www.wairbut.com), який надає допомогу будь-

якому користувачеві у створенні додатку для ІР максимально швидко, 

заощаджуючи час, витрати та зусилля. Хмарна модель платформи як сервісу (PasS) 

володіє цілою низкою ключових технічних характеристик, таких як віддалене 

керування пристроєм, протоколювання активності користувачів, запуск 

спеціальних засобів для нагадування та експорт даних. RESTful API дає змогу  

користувачеві працювати з даними використовуючи такі засоби, як Device, Asset, 
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Group, Servіce, Project, Stream, Rule, Alarm, Listener, Trigger, Networking, Entity та 

ConfigTrigger. Email, SMS, Twitter, основні утиліти HTTP, для інформування 

користувача про поточний стан пристрою. Дані зберігаються в базі даних NoSQL 

Big Data Base, що розширює можливості застосування даних у відповідному сенсі. 

1.3.6 Платформа Temboo 

Temboo - платформа для генерації коду додатків на хмарній основі. Дана 

пропозиція зменшує накладні витрати на створення апаратного та програмного 

забезпечення, що призводить до скорочення часу на розробку та комерціалізацію 

продукту ІР. Понад 90 вбудованих бібліотек під назвою "Choreos" надають 

користувачеві можливість користуватися цілою низкою сервісів, серед яких 

прогноз погоди від Yahoo, Amazon Сloud, покупки продуктів через Ebay, керування 

фотографіями з Flickr, API Facebook Graph, аналітика Google, мікроблоги Twitter, 

Twilio телефонія, сервіс оплати PayPal, транспортні послуги Uber, трансляція відео 

в YouTube та багато іншого. Labs - це експериментальний каталог Choreos, який 

об'єднує багато засобів, створюючи потужні робочі процеси, які охоплюють 

більшість основних переваг необхідних для розробки широкого спектру додатків. 

Він допомагає розробнику візуально налаштовувати апаратне забезпечення для 

запуску та реагування на онлайн-процеси, зберігати вхідні дані для заощадження 

оперативної пам'яті, віддалено програмувати обладнання, фільтрувати дані 

відповідно до вказаних критеріїв. 

 

1.3.7 Платформа ThingWorx 

ThingWorx - це популярне рішення, розроблене для створення приватної 

хмарної платформи. ThingWrox надає інфраструктуру на базі M2M та 

інфраструктуру Інтернету речей як сервіс, в проектування моделі, об'єднується з 

SQUEAL (Search, Query, Analysis), щоб включити до неї можливість 

інтелектуального пошуку. Інтелектуальне середовище виконання є важливим 

компонентом сумісної робочої моделі ThingWrox. Засіб створення нульових кодів 

призначений для розробників, щоб скоротити час на розробку продукту відповідно 
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до вимог ринку. Разом з тим мобільні інтерфейси відображаються за допомогою 

програм, які використовують подійно-орієнтований механізм. Крім того 

пропонується інноваційний 3D-накопичувач для полегшення роботи 

користувацьких пристроїв. Нормалізація даних, передача протоколів, організація 

входу та виходу пристрою, є важливими елементами ефективного керування 

даними, які вимагають від платформи.  

 

Таблиця 1.1. Порівняння підтримуваних протоколів платформами Інтернету 

речей 

Платформа Підтримувані ППІ 

Google Cloud IoT MQTT bridge, HTTP bridge 

AWS IoT Core HTTP, MQTT, Websockets 

IBM IoT HTTP, MQTT 

Oracle IoT cloud REST API,  
MQTT bridge (requires setup) 

Kaa  MQTT, HTTP 

Carriots  MQTT, HTTP 

Temboo MQTT, CoAP, HTTP 

ThingWorx REST API, MQTT extention 

 

1.4 Висновки 

У цьому розділі представлено загальну архітектуру Інтернету речей. Було 

проаналізовано найбільш типові протоколи прикладного рівня, які 

використовуються в Інтернеті речей. При виборі найбільш відповідного протоколу  
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повинні бути враховані такі фактори, як обчислювальні та комунікаційні 

можливості пристроїв. 

RESTful сервіси можуть бути використані в архітектурі  ІР додатків з 

використанням HTTP протокола в тих ситуаціях, коли об’єм наявних 

обчислувальних ресурсів та енергоспоживання не є визначальними факторами. 

Проте альтернативні протоколи такі MQTT та COAP є більш ефективними 

для пристроїв Інтернету речей. Крім того, коли постає задача передачі великих 

масивів даних, протоколи публікації/підписки є більш ефективними. 

Також було порівняно популярні платформи ІР. Було виявлено, що протокол 

MQTT є найбільш популярним, і його підтримка є однією з приорітетних напрямків 

розвитку платформ Інтернету речей.  
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2 АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ MQTT ТА HTTP ТА ОГЛЯД 

ІСНУЮЧІХ РІШЕНЬ 

В даному розділі проводиться аналіз протоколів MQTT і HTTP і порівняння їх 

продуктивності. Також проводиться огляд існуючого рішення, яке вирішує 

завдання передавання даних протоколів. 

 

2.1 Аналіз MQTT 

2.1.1 Загальна архітектура 

Як було зазначено до цього, протокол MQTT реалізовує парадигму 

публікація-підписка (publish-subscriber). Ця парадигма дозволяє відокремити 

клієнта, що публікує повідомлення (publisher) від інших клієнтів, що отримуються 

ці повідомлення (subscribers). Більше того, MQTT є асинхронним протоколом, а це 

означає, що при його використанні непотрібно блокувати клієтів, які очікують на 

повідомлення. Іншою цікавою властивістю MQTT є те, що він не потребує, щоб 

клієнт, який публікує повідомлення та клієнт, який приймає повідомлення, були 

одночасно підключені один до одного. 

 
Рисунок 2.1 - Взаємодія MQTT клієнтів 
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Зазвичай, архітектура протоколу MQTT (рис. 2-2) може бути розділена на два 

головних компонента: 

 

 
Рисунок 2.2 - Архітектура MQTT 

1. Клієнт може бути у ролі відправника або отримувача повідомлень, при 

цьому він завжди встановлює з’єднання з сервером (брокером повідомлень). Клієнт 

може виконувати наступні функції: 

● публікувати повідомлення для зацікавлених користувачів 

● підписуватись на відповідні теми для отримання повідомлень 

● відписуватись від тем 

● від’єднатись від брокера повідомлень 

2. Брокер повідомлень контролює поширення інформації і є відповідальним 

за прийом повідомлень від публікуючих клієнтів, фільтрування повідомлень та  їх 

надсилання всім підписаним клієнтам. Брокер може виконувати наступні функції: 

● встановлювати з’єднання з клієнтами 

● отримувати повідомлення від клієнтів 
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● правильно оброблювати різні види запитів, зокрема підписки та 

відписки від користувачів 

● після отримування повідомлень від паблішерів надсилати їх всім 

зацікавленим користувачам 

 

2.1.2 Брокери повідомлень 

Брокер повідомлень є ключовою часиною MQTT-системи. Він забезпечує 

з’єднання між застосунками або фізичними пристроями та корпоративними 

системами. Брокери відповідають за підписки, створення сесій та керування ними, 

пропущені повідомлення та за загальну безпеку системи, включаючи 

автентифікацію та авторизацію. 

 Найбільш поширеними брокерами є наступні: 

● Mosquitto 

● Flepsi 

● JoramMQ 

● HiveMQ 

● VerneMQ 

Eclipse Mosquitto - це брокер повідомлень з відкритим сирцевим кодом (під 

ліцензією EPL/EDL), що реалізовує протокол MQTT версій 3.1 та 3.1.1. Mosquitto є 

доволі легкою системою, та внаслідок цього може використовуватись на багатьох 

видах пристроїв: від простих одноплатних комп’ютерів до повноцінних серверів. 

Mosquitto також надає бібліотеку на мові програмування C, що дозволяє 

реалізовувати MQTT-клієнти, а також доволі популярні консольні клієнти: 

mosquitto_pub та mosquitto_sub. 

Flepsi – це безкоштовний публічний MQTT-брокер, що працює у хмарі та 

підтримує протоколи версій 3.1, 3.1.1, 5.0. Ця система реалізовує архітектуру для 

обробки великих об’ємів повідомлень, ізольовані простори імен, підтримку веб-

сокетів та SSL. Крім цього, вона надає можливість її використання як за 

комерційним договором, так і безкоштовно. 
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JoramMQ – це програмне забезпечення від компанії Scalagent, яке, поміж 

інших функцій, реалізовує брокера повідомлень, що повністю підтримує протоколи 

MQTT 3.1, JMS 2.0 та AMQP 1.0. Іншими словами, цей брокер дозволяє одночасно 

працювати з багатьма протоколами та стандартами. MQTT може працювати з 

використанням різного транспорту, зокрема TCP/IP, TLS (SSL), веб-сокетів та 

захищених веб-сокетів. 

HiveMQ – це MQTT-брокер, що був спроектований та побудований з нуля з 

орієнтацією на те, щоб забезпечувати максимальну масштабованість на безпеку, 

що задовольняє корпоративні стандарти. В ньому одразу наявна підтримка веб-

сокетів та SDK з відкритим сирцевим кодом, що дозволяє значно розширити 

функціональність цієї системи та інтегрувати з багатьма іншими компонентами. 

При цьому, для тестування цієї системи можна використати публічно доступний 

сервер. 

VerneMQ – це розподілений брокер повідомлень, що є готовим до 

використання в корпоративних цілях та може працювати з високими 

навантаженнями. Він може маштабуватись як горизонтально, так і вертикально, 

щоб підтримувати велику кількість паблішерів та споживачів повідомлень, які 

працюють одночасно. При цьому, дана система працює з мінімальними затримками 

та забезбечує стійкість до помилок. Доповнення до VerneMQ можуть бути 

розроблені багатьох мовах, наприклад, Erlang, Elixir, Lua та багатьох інших, що 

підтримують роботу з HTTP веб-хуками. VerneMQ використовує сучасні 

протоколи для розповсюдження повідомлень, а також систему LevelDB для 

реплікації стану у кластері. На додаток до зазначеної інформації, VerneMQ є 

відкритим програмним забезпеченням під ліценцією Apache 2. 

 

2.2 HTTP 

В останні десятиліття HTTP став використовуватись значно ширше, ніж як 

просто механізм для навігації між веб-сторінками в інтернеті. Сьогодні цей 

протокол також використовується для спілкування між декількома пристроями, для 
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автоматизації, інтернету речей та багато чого іншого. Таке значне поширення набув 

через свою доступність та простоту у використанні. 

HTTP – це протокол типу запит-відповідь, в якому клієнти надсилають 

запити до сервера для отримання інформації, а сервери, в свою чергу, надсилають 

відповіді цим клієнтам. HTTP-запит зазвичай складається з методу, адреси ресурсу, 

декількох заголовків та необов’язкового корисного навантаження в тілі запиту. 

HTTP-відповідь складається з трицифрового статус-коду, декількох заголовків на 

необов’язкового корисного навантаження. Схема роботи цього протоколу наведено 

на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Схема роботи протоколу HTTP 

Кожен ресурс, який спочатку задумувався як колекція гіпертекстових чи 

HTML-документів, має бути ідентифікованим за його універсальною адресою 

(URL). Для отримання такого ресурсу з сервера клієнти можуть просто 

використати метод GET, зазначивши відповідну адресу ресурсу. Методи PUT та 

DELETE дозволяють клієнту завантажувати інформацію на сервер та видаляти її, 

відповідно. Метод POST, в свою чергу, дозволяє клієнту відправити необхідні дані 

на якийсь ресурс на сервері, наприклад, веб-форму. 
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2.3 Порівняння роботи протоколів 

Нижче наведено порівняння роботи протоколів при надсилання однієї тисячі 

повідомлень: 

Таблиця 2.1 Порівняння протоколів MQTT та HTTP 

1 тисяча 
повідомлень 

Кількість 
переданих байтів 

Кількість пакетів Час в секундах 

MQTT 283743 265 5911 

HTTP 15474263 12079 115669 
 

Як ми бачимо MQTT є в 20 разів швидшим та потребує в 50 разів менше 

трафіку в контексті задачі відправки узгоджених даних, що залежать від часу. 

 

2.4 Існуючі рішення 

Eclipse Ponte – це проект, метою якого є побудова мосту між CoAP, MQTT та 

HTTP. Ponte надає просте REST API, що дозволяє визначити потреби пристрою 

через REST. В майбутньому Ponte також має дозволяти виконувати перетворення 

даних між різними форматами (JSON, MsgPack, Byson, Binary JSON, Extensible 

Markup Languate), надавати засоби для автентифікації та авторизації, але на даний 

момент це ще не підтримується. 

Ponte може замінити брокера повідомлень в MQTT та дозволити різним 

пристроям комунікувати один з одним, якщо вони використовують MQTT, CoAP 

або HTTP. Так як більшість IoT-пристроїв використовують MQTT або CoAP, Ponte 

є доволі перспективним з точки зору інтеркомунікації. Крім цього, Ponte дозволяє 

пристрою самому вибрати протокол для спілкування, який є для нього найбільш 

зручним, при цьому, надаючи можливість спілкуватись з іншими пристроями, що 

використовують інші протоколи. Іншою суттєвою перевагою є те, що цю систему 

можуть використовувати веб-застосунки, що працюють з використанням HTTP. 
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Рисунок 2.4 - Архітектура Eclipse Ponte 

Якщо додати до Ponte можливість конвертування даних в різних форматах, 

то в результаті вийде доволі непогане рішення для IoT. В такому випадку 

розробники зможуть обирати не тільки найбільш зручний протокол, а і найбільш 

зручний формат даних. Однак, потрібно врахувати той факт, що система має 

конвертувати дані доволі ефективно, щоб користувачі не відчували затримок. 

 

2.5 Висновки до розділу 

В даному розділі було розглянуто та проаналізовано сучасні світові 

стандарти опису та протоколізації домену Інтернету речей, зокрема, протоколи 

MQTT та HTTP. Були проаналізовані типові архітектури рішень на базі протоколу 

MQTT.  

Також було зроблено порівняння існуючих MQTT-брікеров. Більше того, 

були проаналізовані переваги використання протоколу MQTT в контексті обраної 

предметної області мережевої взаємодії Інтернету речей. Протокол HTTP грає 

велику роль при розробці користувацьких програм у комп'ютерних мережах, і, 

наразі, є найбільш широко використовуваним протоколом передачі даних. У 
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Інтернеті речей встановлюються зв'язки між “машинами і речами”. Іх вимоги до 

мережі відрізняються від поточних потреб користувачів та пов'язаних з ними 

даних. Протокол HTTP виглядає досить важким для прикладних програм Інтернету 

у справах через велику завантаженість. Тому, використання легкого протоколу 

MQTT є переважним у контексті Інтернету речей. 

Також було розглянуто Eclipse Ponte як рішення проблеми трансляції 

протоколів MQTT і HTTP, але з виявлених недоліків це рішення не є оптимальним 

для використання в контексті досліджуваної задачі. 

Основною проблемою існуючого рішення є співставлення даних, які 

передаються в тілі запитів. Це приведе до того, що платформа Thingspeak не матиме 

можливості обробляти дані, оскільки вона вимагає певного формату переданої 

інформації. 

В результаті дослідження було зроблено висновок про те, що Eclipse Ponte не 

є готовим рішенням поставленої задачі, отже існує необхідність у розробці 

альтернативного рішення.  
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3 ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

Даний розділ буде присвячено опису розробленого сервісу, для цього буде 

розглянуто основні компоненти системи. В пункті 3.1 присвячений опису процесу 

розробки, розгортання та тестування Thingspeak на тестовому сервері. В пункті 3.2 

описано розробка сервісу, який виконує роль шлюзу між MQTT брокером та REST 

API Thingspeak, його розгортання та проведення власних експериментів, 

відправляючи дані до нього з великої кількості MQTT клієнтів. 

На рисунку 3.1 зображено загальну архітектуру розроблюваної платформи. 

Вона складається з трьох основних компонентів: кінцевих пристроїв ІР, з яких 

будуть відправлятися дані до розробленого Проміжного сервісу-шлюзу. Який буде 

зберігати і перетворювати запити MQTT клієнтів в HTTP-запити до API 

Thingspeak. 

 

Рисунок 3.1 - Загальна схема роботи системи 

 

3.1 Thingspeak 

3.1.1 Опис моделі даних та API 

Основним елементом моделі даних ThingSpeak є канал, який містить поля 

поля даних, поля розташування та поле стану. Після створення каналу ThingSpeak 

дані можуть бути записані на канал. 

Для читання та запису на канал ThingSpeak додаток надсилає запити на 

сервер ThingSpeak, викликаючи HTTP-запити. Кожен канал ThingSpeak може мати 

до восьми полів даних в цифровому або буквенно-цифровому форматі. Канал 
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також має інформацію про місцеположення та статус оновлення. Кожен запис 

каналу даних збігається з датою та відміткою часу, яка присвоюється унікальному 

ідентифікатору запису (entry_id). Збережені дані можуть бути пропущені за часом 

або за ідентифікатором запису. 

Запис даних на канали з використанням ThingSpeak API вимагає відповідних 

дозволів на читання та запис. Аутентифікація виконується за допомогою 16-

значного API ключа, який дозволяє клієнту читати з приватного каналу і 

записувати на канал.  

Створення та оновлення каналу ThingSpeak можливо за допомогою 

публікації файлу з ключем API та даних за допомогою HTTP POST запиту. 

Подія, яка відправляється на канал, представляє собою JSON об'єкт з 

наступними полями: 

● created_at - абсолютний час події 

● field<X> - дані для x-го поля 

● latitude -  широта сенсора або пристрою що збирає дані в цілочисельних 

градусах 

● longitude - довгота сенсору або пристрою що збирає дані в 

цілочисельних градусах 

● elevation - висота сенсору або пристрою що збирає дані в метрах 

● status - повідомлення оновлення статусу 

Зразок запиту:  
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Рисунок 3.2 - - Приклад запиту 

У відповідь повертається JSON об’єкт нового як показано на рис. 3.2. 

У разі необхідності записи великого обсягу подій, можливе використання 

масової записи даних використовуючи спеціальну кінцеву точку. 

Зразок запиту:  
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Рисунок 3.3 - - Приклад запиту 

У відповідь повертається JSON об’єкт нового як показано на рис. 3.3. 

 

3.1.2 Розгортання Thingspeak 

Для розгортання Thingspeak під час виконання роботи було виконано 

послідовно такий перелік команд: 

git clone https://github.com/pavel-zhuravlyov/thingspeak 

cd thingspeak 

cp config/database.yml.example config/database.yml 

docker-compose up -d 
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sudo docker exec -it $(docker ps -aqf "name=thingspeak_web") bundle exec rake 

db:create db:schema:load  

Після успішного виконання всіх команд необхідно перевірити статус роботи 

Thingspeak. Для цього в адресному рядку браузера потрібно ввести шлях до 

запущеної платформи (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.4 - результат успішно розгорнутої платформи Thinkspeak 

 

3.1.3 Тестування  

Наступним кроком роботи є моделювання відправки HTTP запитів, 

використовуючи відправку пакетів по одному та batch-запитів (рис. 3.4).  
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Рисунок 3.5 - Код тесту 

Для проведення тестування було запущено додаток, що відправляє 1000 

повідомлень по одному та одним масивом даних (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.6 - Запуск тесту 
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Після виконання попередніх дій потрібно перевірити результати у 

графічному інтерфейсі Thingspeak (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 - Результат отримання повідомлень 

Після аналізу результатів було виявлено, що відправка великої кількості 

повідомлень одним пакетом відбувається значно швидше. Це можна використати 

для підвищення пропускної здатності проміжного сервісу шляхом накопичення 

MQTT повідомлень в черзі. Дані дії потрібно виконувати при великій 

інтенсивності надходження запитів і в результаті надсилати накопичені 

повідомлення одним запитом роблячи. Таким чином було отримано вирівнювання 

завантаженості сервера Thingspeak в пікових ситуаціях. 
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3.2 Проміжній сервіс 

3.2.1 Архітектура 

Проміжний сервіс складається з наступних компонентів: 

1. MQTT Брокер 

2. Сервіс з запущеним MQTT клієтом 

3. Компонент для конвертації запитів 

4. Thingspeak API клієнт 

5. Компонент управління конфігурацією додатків 

6. Графічний інтерфейс адмінстратора 

 Першим компонентом архітектури є  MQTT Брокер,  головним завданням 

якого є консолідація потоків даних від різних пристроїв Інтернету речей. Цей 

процес виконується шляхом підписки на оновлення усіх доступних додатків. 

Наступним функціональним елементом є MQTT клієнт, що отримує дані з 

MQTT запитів у форматі JSON і передає в наступний сервіс або зберігає запити в 

чергу під час пікового навантаження системи. 

Третім компонентом архітектури є сервіс, що конвертує JSON об'єкт, який 

відправлений MQTT клієнтом сенсора або пристрою в об'єкт, формат якого 

потрібен для відправлення на JSON API платформи Thingspeak. При цьому 

необхідно враховувати відповідність MQTT теми та ідентифікатора Thingspeak 

каналу. Також необхідно відправити API ключ для авторизації.  
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Рисунок 3.8 - Архітектура розробленого проміжного сервісу 

 

Наступним компонентом є Thingspeak API, що виконує завдання передачі 

HTTP запитів на API платформи зі сформованими об'єктами JSON. 

Для зберігання та редагування конфігурації для вище зазначених 

компонентів присутній компонент для керування налаштваннями. Конфігурація 

містить параметри підключення для MQTT і HTTP клієнтів та співставлення 

MQTT тем і Thingspeak каналів. 

 

Останній компонент архітектури призначений для створення, перегляду та 

редагування конфігурації та співставлення. Інтерфейс реалізовано у якості веб-

додатка та запущений на HTTP-сервер. 
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3.2.2 Розгортання брокера 

Для роботи було обрано брокер Mosquitto. Для розгортання його в 

контейнері потрібно виконати команду: 

docker run -it -p 1883:1883 -p 9001:9001 -v 

mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto 

 

Рисунок 3.9 - Відправка MQTT повідомлень на сервер 

 

3.2.3 Опис процесу конвертації даних 

В ході роботи роботи було розглянуто конвертацію даних. Результат 

зображено  на наступному прикладі. Для початку було зроблене припущення, що в 

систему надходить MQTT пакет з такими даними: 

test/topic      {"temperature": 50, "humidity": 50, "x_coordinate": 0.1224, 

"y_coordinate": 0.12312312, "info": "status changed""time": "2018-05-19 13:36:30"} 

Відповідний йому запит для Thingspeak API матиме вигляд: 

POST https://host:port/channels/1/batch_update.json 
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{"api_key": "1BGCSHUNHE5QLE89", "updates": [{"field1": 50, "field2": 50, 

"lat": 0.1224, "long": 0.12312312, "status": "status changed", "created_at": "2018-05-

19 13:36:30"}]} 

 

Рисунок 3.10 - Приклад конвертацію JSON даних 

 

Конвертація даних відбувається таким чином, що для неї використовується 

заздалегідь задана конфігурація за допомогою веб-інтерфейсу, яка має наступний 

вигляд: 

 {"topic": "test/topic", "channel_id": "1", "api_key": "1BGCSHUNHE5QLE89", 

"event_field1": "temperature", "event_field2": "humidity", "event_lat": "x_coordinate", 

"event_long": "y_coordinate", "event_status": "info", "event_created_at": "time"} 
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На першому етапі конвертер робить пошук по масиву конфігураційних 

об'єктів по значенням поля тема MQTT запиту. Наступним кроком генерує для 

заданої теми запит з відповідними “channel_id” і “api_key”. Потім розглядає 

перераховані в конфігураційному об'єкті поля даних, помічені префіксом “event_”. 

Для кожного такого поля задається шлях до відповідного полю в вихідному JSON 

об'єкті. Шлях має вигляд списку ключів, між якими ставиться крапка. Для прикладу 

було розглянето вихідний запит в вигляді: 

data = {"weather_data": {"temperature": 50, "humidity": 50}, "x_coordinate": 

0.1224, "y_coordinate": 0.12312312, "info": "status changed", "time": "2018-05-19 

13:36:30"}}. 

В даному випадку Thingspeak полю "field1" відповідає поле 

data["weather_data"]["temperature"]. Тоді необхідно задати правило такого вигляду: 

"field1": "weather_data.temperature". Повний конфігураційний об'єкт буде має 

вигляд: 

{"topic": "test/topic", "channel_id": "1", "api_key": "1BGCSHUNHE5QLE89", 

"event_field1": "weather_data.temperature", "event_field2": "weather_data.humidity", 

"event_lat": "x_coordinate", "event_long": "y_coordinate", "event_status": "info", 

"event_created_at": "time"} 

Далі формується JSON об'єкт для відправки запиту на Thingspeak і 

передається Thingspeak API клієнту, який відправляє запит. 

 

3.2.4 Конфігурація та графічний інтерфейс 

В ході роботи було реалізовано компонент управління конфігурацією 

додатків  містить логіку, що дозволяє зберігати та редагувати конфігурацію для 

вищезазначених компонентів. Конфігурація містить параметри підключення для 

MQTT і HTTP клієнтів і маппінг MQTT топиків і Thingspeak каналів та 

зберігається у базі даних. Для того, щоб застосувати зроблені зміни необхідно 

викликати відповідну операцію в панелі адміністратора. Після цього буде 
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перезапущений сервіс c MQTT клієнтом для оновлення списку прослуховуваних 

тем, сервіс з конвертером даних і API клієнтом для оновлення масиву 

конфігураційних об'єктів. 

Графічний інтерфейс адміністратора призначений для створення, перегляду 

та редагування конфігурації та співставлення. Інтерфейс реалізований у якості 

веб-додатка та запущений на HTTP-сервері. 

 
Рисунок 3.11 - Опис правил для конвертації повідомлень на запит в 

Thingspeak API 
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Рисунок 3.12 - Опис параметрів конфігурації програми 

 

3.2.5 Розгортання проміжного сервісу 

git clone http://github.com/pavel-zhuravlyov/thingspeak-proxy 

cd thingspeak-proxy 

cp config/database.yml.example config/database.yml 

docker-compose up -d 

sudo docker exec -it $(docker ps -aqf "name=thingspeak-proxy_web") bundle exec 

rake db:create db:migrate proxy:install 

 

3.2.6 Результати роботи системи 

Після побудови додатку було проведено тестування системи. Для цього було 

розглянуто тестовий приклад, в якому змодельовано відправку MQTT пакетів 

пристроями із заданими кількістю пристроїв і затримкою між відправленням 

повідомлень. 



 

 

53 

 

Рисунок 3.13 - Код тесту 

 Було протестовано роботу всіх компонентів системи на наступному 

прикладі: було задано 100 клієнтів, які відправляють запити з частотою 100 

запитів в секунду (рис 3.13).  

 

Рисунок 3.14 - Запуск тесту 
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На рис. 3.14 проілюстровано результат виконання тесту, всі повідомлення 

були успішно оброблені без втрати пакетів. 

 

Рисунок 3.16 – Результат 

 

3.3 Висновки до розділу 

В даному розділі було описано загальну архітектуру системи. Був 

використаний сервер на хмарній платформі Digitalocean для розгортання її 

прототипа.  

Було проведений аналіз API платформы Thingspeak. Було розгорнуто та 

налаштовано контейнер Thingspeak.  

Була описана архітектура проміжного сервісу та реалізований прототип для 

якого було розгорнуто MQTT брокер, реалізовано та розгорнуто проміжний сервіс, 

що виконує роль шлюзу між MQTT брокером та REST API платформи Thingspeak. 

Реалізовано і розгорнуто веб-додаток з панеллю адміністратора для налаштування 
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вищезазначеного сервісу. Було проведено тестування системи шляхом 

відправлення даних з клієнтів MQTT на локальному комп'ютері на MQTT брокер. 
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4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЕКТА «РОЗРОБКА 

СЕРВІСУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕРЕНЕСЕННЯ 

ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА 

THINGSPEAK» 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап проекту 

“Розробка сервісу для автоматизованого перенесення існуючих рішень для 

Інтернету речей на Thingspeak” задля визначення принципової можливості його 

ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.  

Метою розділу є формування інноваційного мислення, підприємницького 

духу та формування здатностей щодо оцінювання ринкових перспектив і 

можливостей комерціалізації основних науково-технічних розробок, сформованих 

у попередній частині магістерської дисертації у вигляді розроблення концепції 

стартап-проекту “Розробка сервісу для автоматизованого перенесення існуючих 

рішень для Інтернету речей на Thingspeak” в умовах висококонкурентної ринкової 

економіки глобалізаційних процесів.  

Опис стартап-проекту “Розробка сервісу для автоматизованого перенесення 

існуючих рішень для Інтернету речей на Thingspeak ” наведено у Таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Розробка сервісу, який буде 
надавати можливість 

автоматизованого перенесення 
існуючих рішень для 

Інтернету речей на Thingspeak 

1. Використання як сервіс Швидке налаштування, 
простота в користуванні 

2. Розгортання Безпека, контроль, 
масштабування 

Отже, проект “Розробка сервісу для автоматизованого перенесення існуючих 

рішень для Інтернету речей на Thingspeak” може бути використано як інструмент 
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для автоматизованого перенесення існуючих рішень для Інтернету речей на 

Thingspeak,  

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї 

проекту 

 
№ 

п/
п 

 
Техніко- 
економічні 
характерис- 
тики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 
конкурентів  

W 
(слабка 
сторон
а) 

 
N 

(нейтр
а- льна 
сторон
а) 

 
S 

(сильна 
сторон
а) 

Мій 
проект 

Конкуре
нт 1 

Конкур
ент2 

Конкур
ент 3 

1
. 

Форма 
виконання 

Веб-
сервіс, 

бібліотека 

Бібліоте
ка 

Веб-
додато
к 

Веб-
додато
к 

  + 

3
. 
Кросплатформ

ність Так Ні Так Так   + 

4
. 

Наявність 
використання 
безпосередньо
в сервісі 

Так Так Ні Ні   + 

5
. Швидкість Висока Низька Низька Низька   + 

7
. 

Горизонтальне 
масштабуванн

я 
Так Ні Ні Ні   + 

8
. 

Можливість 
валідації 

повідомлення 
на коректність 

- + + + +   

Наш сервіс надає дуже широкі можливості використання у всіх умовах. 

Отож, система є конкурентноспроможною. 
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4.1 Технологічний аудит ідеї проекту 

В межах даного підрозділу необхідно провести аудит технології, за 

допомогою якої можна реалізувати ідею проекту (технології створення товару) 

Таблиця 4.3. 

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ п/п Ідея проекту Технології її 
реалізації 

Наявність 
технологій Доступність технологій 

1. Побудова логіки 
конвертації запитів Ruby Наявна Безкоштовна, доступна 

2. Створення інтерфейсу 
користувачів Ruby on Rails Наявні Безкоштовна, доступна 

3. Контейнерізація Docker Наявна Безкоштовна, доступна 

Обрані технології реалізації ідеї проекту: Ruby через повну безкоштовність 

фреймворку та швидкість його з поміж конкурентів, наявність досвіду роботи  

розробників з даною технологією; Ruby on Rails через простоту використання, 

наявність досвіду роботи розробників з даною технологією, безкоштовність та 

можливості для цього завдання; Docker через безкоштовність і наявність досвіду. 

1.1 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час 

ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити 

реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням 

стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-

конкурентів, Таблиця 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ п/п 
Показники стану ринку 

(найменування) 
Характеристика 

1. Кількість головних гравців, од 5 

2. Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 8000 грн./ум.од 

3. Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4. 
Наявність обмежень для входу 

(вказати характер обмежень) 
Немає 

5. 
Специфічні вимоги до 

стандартизації та сертифікації 
Немає 

6. 
Середня норма рентабельності в 

галузі (або по ринку), % 

R = (3000000 * 100) / (1000000 * 

12) = 25% 

Отже, було проаналізовано наявність попиту, обсяг, динаміку розвитку 

ринку. Обмеження для входу на ринок відсутні, динаміка ринку зростає, галузь є 

рентабельною. 

Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги споживачів 

до товару 

1. 
Необхідне 

програмне 

Потенційними 

цільовими групами 

є дослідницькі 

Цільова група 

займається 

дослідженнями 

Рішення повинне 

бути придатним до 

інтеграції в інші 
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забезпечення(REST 

API) 

центри, 

університети та 

компанії, специфіка 

роботи яких 

потребує 

досліджувати 

методи глибокого 

навчання та шукати 

відео-рекомендації 

або має 

обробляти дані 

сесій 

користувачів 

більш складні 

системи, бути 

швидким та 

гнучким 

Згідно проведеної характеристики потенційних клієнтів стартап-проекту 

випливає, що на ринку є затребуваним програмне забезпечення (REST API та 

бібліотеки) для побудови ранжованого списку рекомендацій і потенційними 

цільовими групами є дослідницькі центри, університети та компанії, специфіка 

роботи яких потребує досліджувати методи глибокого навчання та шукати відео-

рекомендації. 

Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового 

середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому 

впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. № 4.6-4.7). 

Фактори в таблиці подавати в порядку зменшення значущості. 

Таблиця 4.6 – Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1. Конкуренція 
Вихід на ринок великої 

компанії 

1. Вихід з ринку 

2. Запропонувати великій 

компанії поглинути себе 

3. Передбачити додаткові 

переваги власного ПЗ для 

того, щоб повідомити про 

них саме після виходу 



 

 

61 

міжнародної  компанії на 

ринок 

2. 
Зміна потреб 

користувачів 

Користувачам необхідне 

програмне забезпечення з 

іншим функціоналом 

1. Передбачити можливість 

додавання нового 

функціоналу до 

створюваного ПЗ 

4. 

Надходження на 

ринок 

альтернативних 

продуктів 

Перехід користувачів 

нашого товару на інший 

продукт 

Впровадження нового 

функціоналу, якого немає у 

конкурентів 

5. 
Уповільнення 

росту ринку 

Скорочення користувачів 

продуктів, що тільки 

виходять на ринок 

Інвестиції у впровадження 

ефективної реклами 

продукту 

Отже, було проаналізовано фактори загроз ринкового впровадження проекту, 

серед яких: конкуренція, уповільнення росту ринку, зміна потреб користувачів, 

надходження на ринок альтернативних продуктів. Було також запропоновано 

можливі реакції компанії. 

Таблиця 4.7 – Фактори можливостей 

№ п/п Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1. 

Стрімкий ріст 

попиту на 

інструменти 

побудови 

ранжованих 

списків 

рекомендацій 

Наявність попиту на 

інструменти для 

побудови інтегрованих 

рекомендаційних систем 

Змога запропонувати 

продукт більшій кількості 

потенційних користувачів 

2. 
Поява нових 

різонерів 

Надання нового 

функціоналу для надання 

Розробка нового 

функціоналу у вигляді 

нового HTTP запиту для 
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результатів роботи 

нового запитів 

надання користувачам 

результатів запитів 

3. 

Стрімке 

зростання 

росту ринку 

Компаніям, що тільки 

виходять на ринок, буде 

простіше отримати 

клієнтів 

Змога запропонувати 

продукт більшій кількості 

потенційних користувачів 

4. 

Обслуговуванн

я додаткових 

груп 

споживачів 

Поява нових потенційних 

груп споживачів 

Змога розширити продукт 

для подальшого 

впровадження у нові галузі 

5. 

Розширення 

асортименту 

можливих 

послуг 

Поява нового 

функціоналу, що 

привабить нових 

користувачів 

Розробка нового 

функціоналу, що є потребою 

певної групи користувачів 

У Таблиці 4.7 наведено фактори можливостей ринкового впровадження 

проекту, серед яких: стрімкий ріст попиту на інструменти обробки медичних 

даних, поява нових різонерів, стрімке зростання росту ринку, обслуговування 

додаткових груп споживачів, розширення асортименту можливих послуг; було 

також запропоновано можливі реакції компанії. 

У наступній таблиці наведено проведення аналізу сильних та слабких сторін 

стартап-проекту, факторами конкурентоспроможності виступили такі: наявність 

можливості впровадження як бібліотеки, наявність REST API, швидкість, 

гнучкість. 

Таблиця 4.8  – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту 

№ п/п Фактор конкурентоспроможності 
Бали  

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з нашим підприємством 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1. Швидкість 20       + 
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4.2 Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 9). 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.  

Таблиця 4.9 – Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1. 
Дослідницькі групи, 

університети 

Спрощення 

роботи з 

моделлю 

побудови 

embeddings 

Великий 

Існує 3 

конкуренти, 

які надають 

схожі, але 

гірші рішення. 

Швидкість, 

гнучкість 

2. Великі відео-сервіси 

Спрощення 

роботи з 

побудовою 

рекомендацій 

Великий 

Можливість 

інтеграції в 

уже існуючі 

системи 

завдяки REST 

API, 

можливість 

використання 

як бібліотеки 

3. Гнучкість 15      +  

4. 
Наявність можливості впровадження 

як бібліотеки 
15     +   

5. REST APІ 10     +   
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Які цільові групи обрано: обираємо дослідницькі групи, університети та великі відео-сервіси 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) автори ідеї 

обирають цільові групи, для яких вони пропонуватимуть свій товар, та визначають 

стратегію охоплення ринку. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно 

сформувати базову стратегію розвитку. За М. Портером, існують три базові 

стратегії розвитку, що відрізняються за ступенем охоплення цільового ринку та 

типом конкурентної переваги, що має бути реалізована на ринку (за витратами або 

визначними якостями товару). 

Отже, проілюструвати базову стратегію розвитку можна у виляді Таблиці 

4.10 

Таблиця 4.10 – Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо 

жні позиції 

відповідно до обраної 

альтернативи 

Базова стратегія 

розвитку 

1. 

Розробка хмарної 

платформи для 

автоматизованого 

перенесення 

існуючих рішень для 

Інтернету речей на 

Thingspeak 

Ринкове 

позиціонування 

Можливість 

інтеграції в уже 

існуючі системи 

завдяки REST API, 

бібліотеці, 

швидкість, гнучкість 

Диференціація 

Було обрано таку альтернативу розвитку проекту: створення веб-сервісу та 

бібліотеки використовуючи PyTorch, Python Flask, React/Redux, адже завдяки цим 

технологіям можна досягнути ключових конкурентноспроможних позицій 

кінцевого продукту. 
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Таблиця 4.11 - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1. Ні Так Масштабування 
Зайняття 

конкурентної ніші 

Отже, було визначено базову стратегію конкурентної поведінки як зайняття 

конкурентної ніші. 

Визначимо стратегію позиціонування у Таблиці 4.12, що полягає у 

формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають 

ідентифікувати торгівельну марку/проект. 

Таблиця 4.12 - Визначення стратегії позиціонування 

№ п/п 
Вимоги до товару 

цільової аудиторії 

Базова стратегі 

я розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного 

стартап- проекту 

Вибір асоціацій, 

які мають 

сформувати 

комплексну 

позицію 

власного 

проекту (три 

ключових) 

1. 

Швидка, гнучка з 

бібліотека з 

можливістю 

Диференціація 

Швидка, гнучка з 

бібліотека з 

можливістю доступу 

через REST API 

Швидкість, 

гнучкість, API 
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4.3 Розробка маркетингової програми 

Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. Для цього у табл. 4.13 потрібно підсумувати результати попереднього 

аналізу конкурентоспроможності товару. 

Таблиця 4.13 - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ п/п Потреба Вигода, яку пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі 

або такі, що потрібно 

створити) 

1. Швидкість 
Бібліотека на порядок швидша ніж 

інші 
Перевага у швидкості. 

2. Гнучкість 

Можливість використовувати 

бібліотеку для отримання будь-яких 

даних з мета-даних відео 

Користувачі отримують 

гнучкий інструмент для 

отримання точкової 

інформації 

3. 

Наявність 

можливості 

впровадження як 

бібліотеки 

Можливість використання звичним 

способом 

Звичний спосіб 

використання, легкий 

перехід 

4. REST APІ 
Використання в будь-яких 

архітектурах 
Незалежність платформи 

Далі у Таблиці 14 проілюстрована трирівнева маркетингова модель товару: 

уточнюється ідея продукту та/або послуги, його фізичні складові, особливості 

процесу його надання. 

  

доступу через 

REST API 
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Таблиця 4.14 - Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за задумом 

Веб-сервіс, що надає доступ до рекомендаційного сервісу за допомогою 

HTTP запитів, дозволяє працювати зі HTTP-ендпоїнтами та надає 

можливості логічного виведення та хмарного розгортання 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх /Тл/Е/Ор 

Швидкість  

Гнучкість 

Наявність можливості впровадження 

як бібліотеки 

REST API 

1.Нм 

2.Нм 

3.Нм 

4.Нм 

1.Технологічна 

2.Технологічна 

3.Технологічна 

4.Технологічна 

 

 

Якість: згідно до стандарту ІSO 4444 буде проведено тестування 

Маркування відсутнє 

Компанія: “VidRecommend” 

ІІІ. Товар із 

підкріплюнням 

1-місячна пробна безкоштовна версія 

Постійна підтримка для користувачів 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: патент 

Було описано три рівні моделі товару, з чого можна зробити висновок, що 

основні властивості товару у реальному виконанні є нематеріальними та 

технологічними. Також було надано сутність та складові товару у задумці та товару 

з підкріпленням. 

Після формування маркетингової моделі товару слід особливо відмітити – 

чим саме проект буде захищено від копіювання. У даному випадку найбільш 

вірогідним гарантом буде патент. 
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Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись 

при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення ціни 

відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає 

аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів 

цільової групи споживачів (табл. 4.15). Аналіз проводиться експертним методом. 

Таблиця 4.15 - Визначення меж встановлення ціни 

№ п/п 
Рівень цін на товари-

замінники, грн. 

Рівень цін на 

товари-аналоги, грн. 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів, грн. 

Верхня та нижня 

межі 

встановлення 

ціни на 

товар/послугу, 

грн. 

1. 45000 38000 150000 35000-40000 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого 

приймається рішення (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 - Формування системи збуту 

№ п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які 

має виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1. 

Придбання підписки 

та оплата  

щомісячних внесків 

для продовження 

ліценції 

Продаж 

0(напряму),  

1(через одного 

посередника) 

Власна та через 

посередників 

Отже, система приноситиме прибуток завдяки щомісячним внескам для 

подовження ліцензії та придбанням підписок, продаж буде виконуватись напряму 

або через одного посередника. 
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Останньою складовою маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.17). 

Таблиця 4.17 - Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка поведінки цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуютьс я 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, 

обрані для 

позиціону

вання 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1. 

Придбання ліцензії на 

користування в мережі 

Інтернет, щомісячне її 

продовження, користування 

сервісом у хмарі або ж на 

власних серверах. 

Інтернет 

Інтеграція

, хмарне 

розгортан

ня, HTTP-

ендпойнт 

Показати 

переваги 

сервісу, у 

тому числі і 

перед 

конкурентами 

Демо-ролик 

із 

використан

ня, 

рекламні 

оголошення 

на 

популярних 

сайтах. 

Отже, в Таблиці 4.17 наведено концепцію маркетингових комунікацій, було 

визначено, що придбання ліцензії на користування буде здійснюватись в мережі 

Інтернет, необхідним буде щомісячне її продовження, користування сервісом 

можливе у хмарі або ж на власних серверах. 

4.4 Висновки 

Згідно до проведених досліджень існує можливість ринкової комерціалізації 

проекту. Також, варто відмітити, що існують перспективи впровадження з огляду 

на потенційні групи клієнтів, бар‘єри входження не є високими, а проект має дві 

значні переваги перед конкурентами. Для успішного виходу на ринок у продукту 

повинні бути наступні характеристики: 

• наявність універсального API; 

• можливість використання як бібіліотеки; 
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• швидкість; 

• гнучкість. 

 В рамках даного дослідження були розраховані основні фінансово-

економічні показники проекту, а також проведений менеджмент потенційних 

ризиків. Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що 

подальша імплементація є доцільною. 

Було визначено такі сильні сторони: наявність універсального API , 

можливість використання як бібіліотеки, швидкість, гнучкість.  

Можливості для виходу на ринок включають стрімкий ріст попиту на 

інструменти обробки медичних даних, можливість впровадження нових різонерів, 

стрімке зростання росту ринку, обслуговування додаткових груп споживачів, 

розширення асортименту можливих послуг. Наявні такі фактори загроз: 

конкуренція, зміна потреб користувачів, надходження на ринок альтернативних 

продуктів, уповільнення росту ринку. 
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ВИСНОВКИ 

Під час виконання роботи було описано загальну архітектуру Інтернету 

речей та проаналізовано найбільш типові протоколи прикладного рівня, що 

використовуються у світовій практиці інтеграції Інтернету речей. Також було 

проведено огляд та порівняння найбільш популярних платформ Інтернету речей. 

Наступним кроком було проведено порівняльний аналіз протоколів MQTT та 

HTTP, виявлено їх проблематику та обмеження у контексті побудови програмних 

додатків розглянутої доменної області.  

В ході роботи була побудована архітектура системи, яка дозволяє провести 

інтеграцію існуючих рішень на базі протоколу MQTT з платформою Thingspeak, 

створена її імплементація та розгортання наряду з тестуванням.  

Розгортання відбувалося на базі загальновідомої платформи DigitalOcean, 

що в результаті дало можливість провести ряд заходів по тестуванню в режимі 

дистрибуції функціоналу до кінцевих бізнесів. Реалізований веб-додаток має 

панель адміністратора, котра дозволяє отримати більш повний контроль над 

додатком і управляти системою посередництвом графічної оболонки без потреби 

перезапуску під час зміни конфігурації системи. 

Комплексне тестування розгорнутої системи дало змогу отримати 

результати, що придатні для аналізу і порівняння розглянутих протоколів 

передачі даних у доменній області. Результати тестування доводять перевагу 

використання рішень на базі MQTT порівняно з HTTP у контексті розробленої 

системи. Прототип, що представлений у даній роботі дозволяє збільшити 

швидкість та продуктивність обробки запитів платформою Thingspeak під час 

високої інтенсивоності запитів до системи шляхом введення оптимізації черги 

запитів через буферизацію. 

З іншого боку, розроблена система не виключає аспекти, котрі можна було 

б покращити, зокрема. наступним кроком розвитку даної роботи є додавання 

сумісності та підтримки інших протоколів Інтернету речей. 
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Як результат, розроблений додаток може бути розгорнутий та використаний 

у межах кафедральної інфраструктури. Він включає в собі зручний графічний 

користувацький інтерфейс, котрий дозволяє встановлювати різні стратегії 

конфігурації може бути використаний для інтеграції існуючих додатків з 

підтримкую протоколу MQTT та кафедральної платформи Thingspeak. 
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