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ВСТУП

Програма вивчення навчальної  дисципліни „Інтерфейси і  протоколи передачі  даних
ІоТ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму
126 “Інформаційні системи та технології”, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
№ 485 від 26 травня 2010 року.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні засади побудови і організації
мереж інтернету  речей,  інтерфейси  і  протоколи  інтернету  речей,  які  використовують  для
побудови мереж ІоТ на різних рівнях організації.

Метою  вивчення  дисципліни  „Інтерфейси  і  протоколи  передачі  даних  ІоТ”  є
отримання  знань  про  архітектуру  і  структуру  сучасних  мереж  інтернету  речей,  основні
принципи  функціонування  ІоТ,  ознайомлення  з  найбільш  широко  використовуваними
протоколами  передавання  даних  різних  рівнів:  інфраструктурні,  протоколи  ідентифікації,
зв'язку  та  передачі,  протоколи  виявлення,  протоколи  для  передавання  даних,  протоколи
керування пристроями.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: принципи роботи, стандарти, основні характеристики, параметри і принципи

організації найбільш використовуваних інтерфейсів та протоколів передавання даних різних
рівнів інтернету речей. 

вміти: створювати  прості  системи  та  мережі  для  побудови  ІоТ,  підключати  та
реєструвати  сенсори  та  давачі  для  збору  інформації  за  допомогою  протоколу  MQTT,
створювати мережі за допомогою протоколів LWM2M, OMA-DM, TR-069.

Міждисциплінарні  зв’язки:  Для  вивчення  дисципліни  необхідні  знання  з  таких
дисциплін:  вища  математика,  веб-програмування,  програмування  та  алгоритмічні  мови.
Знання  отримані  під  час  вивчення  дисципліни  будуть  використані  при  вивченні  таких
дисциплін: цифрова обробка сигналів, мікропроцесорна техніка, цифрова обробка інформації
і ін. 

1. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий  модуль  1. Архітектура  і  структура  сучасних  мереж  інтернету  речей.
Поняття екосистеми ІоТ. Основні принципи функціонування ІоТ. 

Змістовий модуль 2.  Протоколи передавання даних різних рівнів:  інфраструктурні,
протоколи  ідентифікації,  зв'язку  та  передачі,  протоколи  виявлення,  протоколи  для
передавання даних, протоколи керування пристроями, семантичні протоколи, багато-шарові
фреймворки.

Змістовий модуль 3. Реалізація передавання даних за допомогою протоколів базового
рівня MQTT, LWM2M, OMA-DM, TR-069, підключення та реєстрація давачів різних величин,
створення простих мереж ІоТ. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інтернет  речей  як мережа пов'язаних  через  інтернет  об'єктів,
здатних збирати дані і обмінюватися даними, які надходять зі вбудованих сервісів. Поняття
про пристрої IoT, які входять в систему інтернету речей і представляють будь-які автономні
пристрої, підключені до інтернету, якими можна керувати дистанційно. Поняття екосистеми
IoT, яка включає всі компоненти, які дозволяють бізнесу, урядів і користувачам приєднувати
свої  пристрої  IoT,  включаючи  пульти  управління,  панелі  інструментів,  мережі,  шлюзи,
аналітику, зберігання даних і безпеку.

Сенсори  та  мережеве  обладнання  разом  з  апаратним  забезпеченням  на  фізичному
рівні,  яке  використовують  в  IoT-пристроях.  Відповідає  за  передачу  даних,  зібраних  у
фізичному  шарі,  до  різних  пристроїв.  Протоколи  і  інтерфейси  рівня  додатків,  які



використовують  пристрої  для  ідентифікації  та  зв'язку  між  собою.  Пульти  керування  для
реалізації використання IoT-пристроїв, з'єднуючись з ними і контролюючи їх за допомогою
панелі  інструментів  -  наприклад,  за  допомогою мобільних додатків.  До пультів  керування
належать смартфони, планшети, ПК, розумні годинники, телевізори і нетрадиційні пульти.
Панелі  інструментів  для  забезпечення  відображення  інформації  про  екосистему  IoT  для
користувачів,  дозволяючи  нею  керувати  (як  правило,  віддалено).  Аналітичні  програмні
системи,  які  аналізують  дані,  отримані  від  IoT-пристроїв.  Аналітика  використовують  у
великій кількості сценаріїв - наприклад, для прогнозування технічного обслуговування.

Змістовий  модуль  2. Огляд  основних  стандартних  протоколів  Інтернету,  що
застосовуються  в  ІоТ. Стандарт  IEEE  802.15.4:  Bluetooth  (IEEE  802.15.1),  ZigBee  і  IEEE
802.15.4. Wi-Fi та IEEE 802.11. Технології LPWAN. Технологія PLC. 

Бездротові протоколи малої дальності: Сотова мережа Bluetooth, Light-Fidelity (Li-Fi),
Комунікація ближнього поля (NFC),  Радіочастотна ідентифікація (RFID), Wi-Fi - технологія
локальних мереж на основі  стандарту IEEE 802.11, ZigBee -  комунікаційні  протоколи для
персональних  мереж  на  основі  стандарту  IEEE  802.15.4,  Z-Wave  -  в  основному  для
домашньої автоматизації та безпеки. 

Бездротовий  зв'язок  середньої  дальності:  LTE-Advanced  -  Високошвидкісна
специфікація  зв'язку  для  мобільних  мереж.  Бездротовий  зв'язок  на  великі  відстані:
Широкомасштабна мережа малої потужності (LPWAN) - Бездротові мережі, призначені для
зв'язку на великій відстані. Доступні технології та протоколи LPWAN: LoRaWan, Sigfox, NB-
IoT,  RPMA.  Супутникова  комунікаційна  технологія  VSAT -  з  використанням  невеликих
антенних  антен  для  вузькосмугових  і  широкосмугових  даних.  Дротовий:  Ethernet
Електрозв'язок (PLC).

Змістовий  модуль  3. Організація  та  стандарти  передавання  даних  за  допомогою
протоколів базового рівня MQTT, LWM2M, OMA-DM, TR-069, підключення та реєстрація
давачів  різних  величин.  Частотні  характеристики  та  параметри  швидкості  обміну
інформацією. Структура та параметри стеків протоколів базового рівня. Семантика обміну
повідомленнями між об'єктами ІоТ. Створення простих мереж ІоТ. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни „Моделювання
систем” визначають за сумарними результатами, як виконання та захисту лабораторних робіт
цього курсу, так і за результатами написання двох контрольних робіт.

Рівень  засвоєння  навчального  матеріалу  дисципліни  визначають,  використовуючи
рейтингову  систему  оцінювання.  Положення  про  рейтингову  систему  оцінювання  знань
розробляють  та  затверджується  на  засіданні  кафедри  з  урахуванням  особливостей
професійної  підготовки  та  розподілу  навчального  часу  за  видами  занять.  Це  положення
входить до складу робочої навчальної програми.

5. Засоби діагностики успішності навчання

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності
та  модульний  контроль  успішності.  Для  поточного  контролю  засвоєння  студентами
навчального матеріалу передбачається виконання та захист лабораторних робіт, перелік яких
наводиться в робочій навчальній програмі. Для модульного контролю засвоєння студентами
навчального  матеріалу  передбачається  виконання  двох  модульних  контрольних  робіт,
порядок проведення та зміст яких наводяться в робочій навчальній програмі. Для організації
індивідуальної  роботи  студентів  передбачається  написання  рефератів,  перелік  тем  яких
встановлює робоча навчальна програма. 


