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Інтернет речей (IoT) – це концепція з'єднання

мільйонів розумних пристроїв та датчиків, підключених

до Інтернету. Ці підключені пристрої та датчики

збирають та діляться даними для використання та

аналізу багатьма організаціями (міста, уряди, лікарні та

приватні особи)



Інтернет речей (IoT) «очима» Chat GPT 

Chat GPT – це система 

автоматичного 

створення чат-бота 

штучного інтелекту, 

створена Open AI для 

обслуговування клієнтів 

онлайн. 

Це попередньо 

навчений генеративний 

чат, який використовує 

обробку природної 

мови (NLP). 

Джерелом його даних є 

підручники, веб-сайти та 

різні статті, які він 

використовує для 

моделювання власної 

мови для реагування на 

людську взаємодію.



Інтернет речей (IoT) 

Інтернет речей (IoT) був прийнятий у різних галузях промисловості по всьому світу. 
Деякі з галузей, у яких IoT вже активно використовується, включають:

1. Охорона здоров’я: Інтернет речей використовується в галузі охорони здоров’я

для спостереження за пацієнтами, відстеження їхнього стану здоров’я та
надання послуг дистанційного догляду.

2. Виробництво: Інтернет речей використовується у виробництві для підвищення

ефективності та продуктивності шляхом моніторингу та керування ланцюгом

поставок, виробничими процесами та обладнанням.

3. Сільське господарство: IoT використовується в сільському господарстві для

моніторингу вологості ґрунту, температури та інших факторів навколишнього

середовища для оптимізації врожайності та зменшення відходів.

4. Роздрібна торгівля: Інтернет речей використовується в галузі роздрібної торгівлі,

щоб забезпечити персоналізований досвід клієнтів, оптимізувати управління

запасами та оптимізувати операції в ланцюзі поставок.



Інтернет речей (IoT) 

5. Автомобіль, транспорт і логістика: Інтернет речей використовується в галузі

транспорту та логістики для покращення управління автопарком, оптимізації

логістичних операцій і покращення видимості ланцюга постачання.

6. Енергетика та комунальні послуги: IoT використовується в енергетиці та

комунальних послугах для моніторингу споживання енергії, керування

енергетичними мережами та оптимізації виробництва та розподілу енергії.

7. Розумні будинки та міста: Інтернет речей використовується в розумних містах для

підвищення громадської безпеки, удосконалення транспортних систем,

управління відходами та ресурсами та надання кращих громадських послуг.

Це лише кілька прикладів галузей, у яких IoT активно використовується. Оскільки
технологія продовжує розвиватися, ми можемо очікувати ще більшого впровадження

та інтеграції IoT у широкий спектр галузей.



Як це працює?
Датчики потрібно підключити до мережі, щоб зібрані дані можна було зберігати та надавати

до них доступ. Для цього потрібен або дротовий Ethernet-зв'язок, або бездротовий зв'язок з

контролером.

Контролери несуть відповідальність за збір даних з датчиків та забезпечення мережевого

або інтернет з'єднання. Контролери можуть мати можливість приймати негайні рішення, або

вони можуть надсилати дані на більш потужний комп’ютер.



Зразок топології ІоТ

Хмарні обчислення



Засоби вимірювання

Видання Behr Tech підібрало 

10 найпопулярніших типів:

• Температурні датчики.

• Датчики вологості.

• Датчик тиску.

• Сенсори руху.

• Датчики рівня речовин.

• Сенсори газу..

• Оптичні датчики.

• Інфрачервоні датчики.

• Акселерометри.

• Гіроскопи.

Елементи IoT використовують різні види датчиків для вимірювання та оцінки навколишнього середовища. 



Автоматизація розумного будинку
Наприклад, розумний будинок може зменшити витрати на енергію, використовуючи датчики,

які визначають кількість людей, що перебувають у приміщенні, і належним чином

налаштувати опалення або охолодження. Розумні будівлі також можуть підключитися до

розумної електромережі та спілкуватися з нею. Це дозволяє більш ефективно керувати

енергетичними системами: опалення, водонагрівання, водо-, газо-, енергопостачання тощо.



Розумне місто = Smart City

До IoT-технологій міста

відносять розумне

паркування, карти

шуму, розумне

освітлення та дороги.

Хоча зараз ця

сукупність пристроїв

перебуває на стадії

планування та

розробки, але вони

мають доволі

далекоглядні

перспективи. За

допомогою IoT-

технологій можна

збільшити безпеку на

міських дорогах, краще

контролювати рух

міського транспорту і

забруднення великих

індустріальних

населених пунктів.



економії утримання 
правоохоронних та 

протипожежних 
служб за рахунок 

відеоспостереження

зниження витрат на 
утилізацію сміття за 

рахунок системи 
розподільного 
збору відходів

економії електроенергії за 
рахунок використання 

енергозберігаючих ламп 
та датчиків руху

економії ресурсів 
за рахунок 

«розумних» 
лічильників 

електрики та газу

економії капітальних і 
операційних витрат за 
рахунок застосування 

енергозберігаючих 
технологій у будівництві

скорочено час руху 
транспорту

знижена кількість ДТП за 
рахунок системи 

контролю за трафіком і 
транзитним транспортом

скорочено навантаження на 
навколишнє природнє 

середовище

Які ефекти від створення «Smart City»

Дані компанії Вering Point

за результатами 

впровадження «зелених» 

ініціатив з використанням 

ІоТ в кампусах

університетів м. Брістоль 

(Великобританія) і 

м.Карнегі-Меллон 

(Сполучені Штати 

Америки)



Сільське господарство

• Спеціальні нашийники для великої рогатої худоби призначені для

моніторингу поведінки тварин, а саме темпу переміщення, часом

відпочинку, та поведінкою під час спеки.

• Розумні трекери встановлені на комбайни, трактори та інші сільсько-

господарські машини допоможуть вирахувати кількість збираємого

зерна та культур.

• Для сільського господарства важливим елементом є вологість ґрунту,

адже суха або понад волога земля не може давати гарний врожай.

Тому інженерами було створено спеціальні датчики контролю

вологості. Їх ефективність була доведена одразу, збільшення врожаю

досягло 30%. За допомогою таких датчиків можливо автоматизувати

контроль за підтриманням оптимальної вологості грунту.



Медична діагностика 
та хірургія

 Саме завдяки IoT лікарі можуть

допомагати людям через інтернет. За

останні роки техніка пішла далі й уже

медичні дрони готові прилетіти вам на

допомогу з потрібними ліками. 

 В генетиці завдяки IoT робляться цілі

відкриття! IoT дозволяє знайти підхід

до кожного пацієнта окремо, 

проаналізувати стан його здоров’я та

прорахувати індивідуальний метод

лікування.

 Розробка інтернет-застосунків на цей

час все ще має деякі труднощі, 

особливо якщо брати до уваги

інтернет речей і традиційну медицину. 

Але IoT у сфері охорони здоров’я

розвивається дуже швидко.



Промислові ІоТ та розумні заводи

 Промисловий Інтернет речей (ІоТ), 
об'єднує машини, передову аналітику та 
людей. 

 Це мережа виробничих пристроїв та 
датчиків, з'єднаних безпечними 
високошвидкісними комунікаційними 
технологіями. 

 Це призводить до систем, які можуть 
відслідковувати процеси; збирати, 
обмінювати та аналізувати дані; і 
використовувати цю інформацію для 
постійного коригування виробничого 
процесу



Магазини та послуги

Задачі, які колись виконували 
люди, все частіше виконуються 
машинами. 

Ресторани швидкого харчування 
створюють термінали для 
самообслуговування для 
зведення замовлень, банки все 
частіше звертаються до 
автоматизованих банкоматів або 
додатків, призначених для 
роботи на смартфоні, а 
супермаркети та універмаги 
встановили каси 
самообслуговування.

Навіть були розроблені системи, 
щоб контролювати рівень 
інвентаризації та автоматично 
розміщувати замовлення, щоб 
точно відповідати пропозиції за 
запитом та усунути 
перевищення запасів.



Магазини та послуги



ІоТ в освіті

та навчанні

Інтернет речей дозволяє 
закладам вищої та 
передвищої освіти 
оптимізувати роботу, 
виявити присутність 
студентів, персоналізувати 
навчання та проводити 
заняття безпосередньо на 
пристрої кожного студента.



Проблема безпеки IoT
Аналітики з компанії Apriorit дійшли висновку - IoT схильний приблизно до тих самих 
ризиків, що і звичайний інтернет:

1. вразливість програмного забезпечення;

2. незахищені канали зв'язку;

3. витік з інформаційних систем;

4. шкідливі програми;

5. кібератаки.

Загроза зламу з боку зловмисників може відлякати
багатьох клієнтів від використання Інтернету речей.
Особливо слід побоюватися організаціям, які працюють
у сфері медицини, фінансів, логістики, торгівлі та
виробництва, адже будь-який злам може завдати шкоди
тисячам людей. Серед іншого, пристрої IoT збирають
конфіденційні дані людей, витік яких призведе до
плачевних наслідків. Згідно з даними SAM Seamless
Network, у 2021 році здійснено понад 1 млрд атак на
мережі IoT.



Еволюція Інтернету речей: 

чого очікувати в майбутньому?
За даними дослідницької компанії IoT Analytics, у 2021 році у світі налічувалося понад 12
млрд пристроїв Інтернету речей, і експерти прогнозують зростання до 22 млрд до 2025 року.

Компанія IDC припускає, що до 2025 року кількість підключених до IoT пристроїв перевищить
41,6 млрд, в це число входить промислове обладнання та автомобілі, а також технології
"розумного" будинку і гаджети.

Аналітичне агентство Gartner прогнозує, що комунальні підприємства стануть одними з
найактивніших користувачів Інтернету завдяки впровадженню високотехнологічних лічильників.
На другому місці можуть опинитися технології захисту, такі як камери спостереження. Розвиток
Інтернету речей також призведе до автоматизації будівель, транспорту та охорони здоров'я.

Дослідницька компанія Juniper Research прогнозує, що світовий ринок IoT-технологій, що
використовують мобільні мережі, збільшиться з $31 млрд 2022 року до $61 млрд 2026 року,
тобто майже в 2 рази. Зростання стимулюватиме впровадження 5G-6G та стільникового зв'язку
з низьким енергоспоживанням для глобальної мережі (LPWA), завдяки їм пристрої зможуть
працювати практично повсюдно.



В Україні видали першу книгу, 

яку написав та проілюстрував штучний інтелект
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