1.Wstęp
Obecna architektura internetowa została zaprojektowana do udostępniania zasobów; dlatego nie jest
odpowiedni dla Internetu przedmiotów (IoT), ponieważ opiera się na udostępnianiu danych. Głównym
celem tego rozdziału jest uchwycenie najnowocześniejszych architektur, technologii i aplikacji w
Internet of Things. Architektury referencyjne oznaczają streszczenie oraz standardowe koncepcje
pozwalające zdefiniować niezbędny zestaw elementów składowych dla architektur betonowych IoT,
które ułatwiają interoperacyjność między heterogenicznymi systemami IoT. Protokoły interakcji
przedstawiają i porównują istniejące protokoły IoT używane do łączenia takich rzeczy, jak MQTT
(telemetria transportu w kolejce wiadomości), CoAP (protokół aplikacji ograniczonych), XMPP
(Extensible Messaging and Presence Protocol) i WAMP (Web Application Messaging ProtocolP.
rzetwarzanie w chmurze dla Internetu rzeczy, omawia ogólne rozważania na temat tego, w jaki sposób
architektura przetwarzania w chmurze spełnia wyzwania związane z elastycznością, rozszerzalnością i
ekonomiczną opłacalnością IoT. Zapewnienie na żądanie zasobów w chmurze wykorzystywanych do
zasilania architektury IoT jest ważnym zagadnieniem dotyczącym skalowalności architektury.
Obliczanie mgły rozszerza paradygmat przetwarzania w chmurze na brzeg sieci, umożliwiając nowy
zestaw aplikacji i usług. Przetwarzanie mgły spełnia wymagania Internetu Rzeczy, takie jak wsparcie
mobilności, dystrybucja geograficzna, rozpoznawanie lokalizacji i małe opóźnienia. Zarządzanie
autonomiczne, przedstawia zarządzanie autonomiczne jako naturalną technologię umożliwiająca
samodzielne zarządzanie urządzeniami IoT w celu zminimalizowania wymaganej interwencji człowieka.
Własne właściwości (samoorganizacja, samokonfiguracja, samooptymalizacja, samoleczenie) są
niezbędne dla ogromnej liczby urządzeń. Jednak urządzenia IoT mają między innymi pewne
ograniczenia, np. energię, przetwarzanie, pamięć. Aplikacje IoT, przedstawia niektóre aktualne
kluczowe pola aplikacji IoT. Wyzwania , przedstawiają niektóre obecne luki i wyzwania związane z LoT,
które należy rozwiązać. Przykładem są dane zebrane ze środowiska IoT są ogromne, ponieważ wszystko
będzie podłączone do Internetu.
2. Architektury referencyjne
Internet przedmiotów obejmuje szeroki zakres obiektów i technologii, takich jak identyfikacja
częstotliwości radiowej (RFID), komunikacja w pobliżu pola (NFC) oraz bezprzewodowe sieci czujników
i urządzeń wykonawczych (WSAN). Co więcej, IoT obejmuje różne standardy komunikacji, protokoły i
formaty danych, dzięki czemu środowisko IoT jest heterogeniczne, zdecentralizowane i złożone.
Dlatego definicja standardów i architektur na różnych poziomach abstrakcji jest istotną potrzebą
środowisk IoT. Model referencyjny oznacza abstrakcyjną strukturę, która zawiera minimalny zestaw
ujednolicających pojęć, aksjomatów i relacji do zrozumienia znaczących relacji między bytami
środowiska. Model referencyjny umożliwia tworzenie architektur referencyjnych o różnych poziomach
abstrakcji i niezależnych od określonych technologii, wdrożeń lub innych konkretnych szczegółów.
Architektura odniesienia IoT może być zdefiniowana jako abstrakcyjna i standardowa koncepcja
umożliwiająca zdefiniowanie zestawu podstawowych elementów składowych architektury betonu IoT
w celu ułatwienia interoperacyjności między heterogenicznymi systemami IoT. Pojedynczego projektu
architektury referencyjnej nie można użyć do zbudowania wszystkich aplikacji IoT, ale heterogeniczne
architektury referencyjne IoT muszą współistnieć, aby były odpowiednie dla różnorodnych i możliwych
konkretnych implementacji. Ostatnio podjęto działania normalizacyjne. China Communications
Standards Association (CCSA) zaproponowało model referencyjny IoT [2] oraz otwartą i ogólną
architekturę. Model referencyjny CCSA składa się z czterech warstw (wykrywanie, sieć, biznes i
aplikacja) w celu spełnienia konkretnych potrzeb aplikacji. Innym architektonicznym modelem
referencyjnym są członkowie projektu IoT-A (Internet of Things Architecture) 1. IoT ARM [1] stanowi
podstawę do tworzenia otwartych i interoperacyjnych systemów oraz zintegrowanych środowisk i

platform. Składa się z architektury odniesienia i niezbędnego zestawu funkcji do budowania architektur
betonu IoT. Taka architektura referencyjna zapewnia wspólne wykorzystanie widoków i perspektyw
architektonicznych w opisach architektury do projektowania i wdrażania konkretnej architektury.
Widok architektoniczny można zdefiniować jako przedstawienie strukturalnych aspektów architektury,
składający się z kolekcji wzorów, szablonów i konwencji. Istotnymi przykładami widoków
zaproponowanych przez architekturę referencyjną IoT ARM są widoki funkcjonalne, informacje oraz
wdrożenie i obsługa.
Widok funkcjonalny zawiera opis komponentów funkcjonalnych, jednak nie opisuje interakcji między
nimi. Fakt ten wynika z liczby układów elementów funkcjonalnych, a także ich wywoływanie jest
praktycznie nieskończone. Widok informacji zapewnia zarówno statyczną strukturę informacji, jak i
dynamiczny przepływ informacji. Widok informacji opisuje komponenty, które przetwarzają
informacje, przepływ takich informacji przez system i jego cykl życia do systemu. Widok wdrażania i
działania dotyczy sposobu, w jaki można zrealizować system IoT, wybierając odpowiednie technologie
oraz umożliwiając im komunikację i obsługę. Poza tym widok wdrażania i działania zawiera wytyczne,
które poprowadzą programistów do projektowania alternatywnych rozwiązań dla rzeczywistej
implementacji systemu. Perspektywa architektoniczna może być zdefiniowana jako zestaw działań,
taktyk i wytycznych zapewniających, że system wykazuje jedną lub więcej właściwości jakości (np.
Wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność), które wymagają uwzględnienia niektóre widoki
architektoniczne. IoT ARM zapewnia perspektywy uważane za najważniejsze niefunkcjonalne
wymagania dla systemów IoT: ewolucja i interoperacyjność; dostępność i odporność; niezawodność,
bezpieczeństwo i prywatność; oraz wydajność i skalowalność.
3. Protokoły interakcji
Oprócz architektur IoT wielki wysiłek ze strony społeczności badawczej i interesariuszy związany jest z
pakietami protokołów. Niektóre ze znanych standardowych protokołów używanych do łączenia rzeczy
i aplikacji użytkownika końcowego z Internetem rzeczy to MQTT (telemetria transportu w kolejce
wiadomości), CoAP (protokół ograniczonej aplikacji), XMPP (protokół rozszerzonej komunikacji i
obecności) oraz WAMP (aplikacja internetowa) Messaging Protocol).
MQTT
Początkowo utworzony przez IBM w 1999 r., MQ Telemetry Transport (MQTT) był wcześniej znany jako
WebSphereMQTT lub MQ Integrator SCADA Device Protocol. MQTT to otwarty protokół przesyłania
wiadomości przeznaczony do komunikacji maszyna-maszyna (M2M), aby poradzić sobie z dużymi
opóźnieniami, niestabilną komunikacją i niską przepustowością. Taki protokół jest bardzo chętnie
przyjmowany przez wiele firm zajmujących się IoT, a według dyrektora marketingu Fundacji Eclipse:
„Wydaje mi się, że MQTT stał się obecnie błędem„ należy wspierać standard ”dla każdego poważnego
Dostawca rozwiązań IoT ”. Protokół MQTT został ustandaryzowany przez OASIS w 2013 r. MQTT używa
protokołu TCP jako protokołu komunikacyjnego, a paradygmaty wydawcy / subskrybenta to wzorzec
przesyłania komunikatów. Jest podobny do logiki kanału RSS: klient subskrybuje temat i odbiera dane
w miarę ich wypychania przez wydawcę. Główną różnicą jest to, że wszystko jest kontrolowane przez
hub o nazwie broker. Broker zarządza wszystkimi danymi i komunikacją, oddzielając producenta od
klienta, gdzie musi być znany tylko adres brokera, i zezwalając na „jeden do jednego”, „jeden do wielu”
i „wiele do wielu” ' Komunikacja. Po stronie bezpieczeństwa, od wersji 3.1.1, MQTT nie implementuje
żadnego rodzaju szyfrowania, polegając wyłącznie na uwierzytelnianiu nazwy użytkownika i hasła,
chociaż SSL można używać niezależnie. Główne cechy MQTT to:
* Wzorzec wydawcy / subskrybenta;

*Trzy poziomy jakości usług (QoS):
- QoS 0 co najwyżej: najlepszy wysiłek, brak gwarancji dostawy;
- QoS 1 przynajmniej raz: gwarancja dostawy, ale możliwe powielanie;
- QoS 2 dokładnie raz: gwarancja dostawy bez powielania.
* Zatrzymane wiadomości: wiadomości mogą być zatrzymywane w brokerze i przekazywane nowym
abonentom, gdy się łączą;
* LastWill and Testament (LWT): klienci mogą przekazać brokerowi komunikat, który ma zostać
przekazany w przypadku nieoczekiwanego rozłączenia;
* Niezależnie od danych: standard MQTT nie wymusza żadnego formatu danych.
MQTT-SN
MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks, wcześniej znany jako MQTT-S) jest rozszerzeniem protokołu
MQTT skoncentrowanym na urządzeniach wbudowanych, które komunikują się w sieciach innych niż
TCP, przyjmując UDP jako swój protokół sieciowy. Implementuje większość funkcji MQTT, z kilkoma
wyjątkami, w szczególności:
* Poziom jakości usług (QoS) -1, gdzie nie próbuje się nawiązać połączenia i wiadomość jest wysyłana
na ślepo;
* Nazwa tematu jest zastępowana identyfikatorem tematu, aby skrócić długość wiadomości i
zaoszczędzić przepustowość;
* Nowa procedura utrzymywania aktywności w trybie offline w celu oszczędzania baterii.
<b>Architektura MQTT-SN składa się z trzech komponentów: MQTT-SNL, klienci, bramy MQTT-SN i
forwardery MQTT-SN. Bramy odbierają dane od klientów korzystających z protokołu MQTT-SN i
przekazują je do brokerów MQTT korzystających ze zwykłego protokołu MQTT, natomiast usługi
przesyłania umożliwiają przesyłanie danych do bramy znajdującej się w innej sieci. Brama MQTT-SN
może być zintegrowana ze zwykłym serwerem MQTT i może być ustawiona na agregowanie danych od
różnych wydawców lub przekazywanie ich w niezmienionej postaci. Niestety, MQTT-SN wciąż nie
zyskał szerokiej akceptacji przez społeczność lub firmy prywatne2, z RSMB3 (Really Small Message
Broker), brokerem pierwotnie stworzonym przez IBM, który służył jako podstawa dla brokera
Mosquitto, jako jedynego obsługującego to.
CoAP
CoAP (Constrained Application Protocol) został stworzony w oparciu o architekturę HTTP RESTful, aby
umożliwić dostęp do wysoce ograniczonych urządzeń przez adresy URL i umożliwić klientom
korzystanie z metod takich jak GET, PUT, POST i DELETE. CoAP został znormalizowany w 2014 r. Przez
IETF jako RFC 7252 i został zaprojektowany w taki sposób, aby był rozszerzalny, a niektóre inne RFC
wdrażały dodatkowe funkcje4. Komunikaty CoAP można ustawić jako „niepotwierdzalne” (NON) lub
„potwierdzalne” (CON), podobnie jak odpowiednio MQTT QoS 0 i QoS 1. NON wiadomości nie
wymagają potwierdzenia dostawy, a wiadomości CON muszą być potwierdzone przez odbiorcę.
Ponieważ UDP nie ma metody potwierdzania dostarczenia wiadomości, CoAP wdraża własną metodę
potwierdzania i retransmisji. W przeciwieństwie do MQTT, CoAP działa zgodnie ze standardowym
modelem klient / serwer, w którym klient łączy się bezpośrednio z serwerem produkującym dane. Aby

zabezpieczyć połączenia, CoAP obsługuje Datagram Transport Layer Security (DTLS), protokół
zorientowany na strumień oparty na TLS. Jego główne cechy to:
* Niskie koszty ogólne;
* model REST;
* Opcjonalna niezawodność UDP;
* Wsparcie dla DTLS;
* Obsługa identyfikatora URI i zawartości;
* Mapowanie HTTP.
XMPP
Protokół Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), pierwotnie nazywany Jabber, został
utworzony w 1998 r. I ma być otwartą technologią dla usług czatu, wykorzystującą w swojej istocie
strumieniowanie XML. W 2004 r. Grupa specyfikacji została oficjalnie opublikowana przez IETF jako
rdzeń XMPP, a od 2015 r. Zostały one zaszczepione następującymi RFC: 6120, 6121 i 6122. W 2001 r.
Założono XMPP Standards Foundation (XSF) być niezależną organizacją non-profit wspierającą rozwój
rozszerzeń XMPP (XEP). Niektóre z nich zyskały szerokie uznanie społeczności, takie jak czat dla wielu
użytkowników (MUC), połączenia głosowe i wideo oraz przesyłanie plików.
Główne cechy XMPP to:
* architektura zdecentralizowana: nie ma scentralizowanego serwera autorytatywnego, każdy może
uruchomić serwer XMPP;
* elastyczność: liczne rozszerzenia, obecnie ponad 170 XEP (w tym projekt, eksperymentalne i
proponowane specyfikacje).
Jeśli chodzi o Internet Rzeczy, społeczność XMPP uruchomiła dokument wiki5 zawierający listę
odpowiednich XEP, przykładów, implementacji, ale wciąż jest na wczesnym etapie.
WAMP
Web Application Messaging Protocol (WAMP) to najnowszy dodatek do tej linii, stworzony w 2012
roku i obecnie opublikowany jako wersja robocza jako standard IETF. Celem WAMPs jest bycie „Unified
Application Routing”, łączącym model wydawcy / subskrybenta (PubSub) ze zdalnymi wywołaniami
procedur (RPC), za pośrednictwem protokołu WebSocket. WAMP korzysta ze struktury publikowania /
subskrybowania (Wydawca - Broker - Subskrybent) i stosuje ją do RPC, gdzie połączenia dzwoniących
są kierowane do Callee przez dealera. Router WAMP łączy zatem funkcje brokera i dealera RPC,
umożliwiając aplikacjom odbieranie danych z czujnika i sterowanie siłownikiem za pomocą jednego
protokołu.
Przetwarzanie w chmurze dla IoT
Czynniki ekonomiczne powodują znaczny wzrost infrastruktury do świadczenia usług informatycznych
jako usługi. Koncepcja ta znana jest jako Cloud Computing, w której firmy i osoby prywatne mogą
wynająć moc obliczeniową i pojemność pamięci masowej, zamiast dokonywać dużych inwestycji w celu
budowy i zapewnienia platformy obliczeniowej na dużą skalę. Usługi te są zazwyczaj hostowane w
centrach danych, przy użyciu współdzielonego sprzętu do przetwarzania i przechowywania.
Skalowalność, elastyczność, ceny opłat za użytkowanie i korzyści skali są głównymi przyczynami

udanego i powszechnego wdrożenia infrastruktury chmurowej. Jedną z głównych korzyści zgłaszanych
w przypadku przetwarzania w chmurze jest elastyczność, która dostosowuje wydajność systemu w
czasie wykonywania przez dodawanie i usuwanie zasobów bez przerwy w świadczeniu usług w celu
obsługi zmian obciążenia. Zasoby te można szybko uzyskać, w niektórych przypadkach nawet
automatycznie, aby sprostać wzrostowi i zmniejszenie obciążeń. Dla użytkowników chmury dostępne
zasoby wydają się być nieograniczone i można je kupić w dowolnej ilości iw dowolnym czasie.
Infrastruktura jako usługa IaaS), Platforma jako usługa (PaaS) i Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to
klasyczne kategorie usług w chmurze, chociaż istnieją inne proponowane kategorie, takie jak Baza
danych jako usługa (DBaaS), Pamięć podręczna jako Usługa (CaaS), Unified Communications as a
Service (UCaaS). W rzeczywistości usługi w chmurze stają się tak popularne, że niektórzy autorzy
wspominają o kategorii Wszystko jako usługa (XaaS). Z drugiej strony Internet przedmiotów (IoT)
stanowi ogólnoświatową sieć heterogenicznych obiektów cyberfizycznych, takich jak czujniki,
urządzenia wykonawcze, urządzenia inteligentne, obiekty inteligentne, RFID, komputery wbudowane.
Obiekty te, które mają tożsamości, atrybuty fizyczne i interfejs komunikacyjny do świadczenia usług,
są unikatowo adresowalne i oparte na standardowych protokołach komunikacyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia w Internecie rzeczy mają ograniczenia zasobów, a zatem są
tradycyjnie zaprojektowane do obsługi określonych aplikacji. Silne połączenie między siecią a aplikacją
ogranicza wykorzystanie zasobów i danych gromadzonych przez urządzenia. Internet Rzeczy
charakteryzuje się bardzo wysoką heterogenicznością urządzeń, technologii i protokołów. Dlatego
skalowalność, interoperacyjność, niezawodność, wydajność, dostępność i bezpieczeństwo mogą być
bardzo trudne do uzyskania. Integracja z chmurą rozwiązuje większość tych problemów, zapewniając
także dodatkowe funkcje, takie jak łatwość dostępu, łatwość użycia i niższe koszty wdrożenia.
Przetwarzanie w chmurze umożliwia urządzeniom IoT nawet przy ograniczonych możliwościach
obliczeniowych, wykonywanie skomplikowanych obliczeń wymaganych do efektywnego wykonania
przypisanego zadania [10]. Przetwarzanie w chmurze zapewnia wysoką niezawodność, skalowalność i
autonomię, zapewniając wszechobecny dostęp, dynamiczne wykrywanie zasobów i możliwość
tworzenia aplikacji wymaganych przez aplikacje Internet of Things nowej generacji. Konsumenci będą
mogli wybrać poziom usługi, zmieniając parametry jakości usługi. Rzeczy muszą mieć tylko czujniki i
siłowniki, a ich możliwości decyzyjne mogą być ułatwione dzięki prawie nieskończonym możliwościom
obliczeniowym chmury. W ten sposób przetwarzanie w chmurze można dostosować do obsługi
rozproszonego systemu w czasie rzeczywistym do zarządzania i analizowania przedmiotów IoT i
strumieni danych generowanych przez przedmioty IoT. Na przykład dostawcy usług wykrywania mogą
dołączyć do sieci i oferować swoje dane przy użyciu chmury pamięci; programiści narzędzi
analitycznych mogą zapewnić swoje narzędzia programowe; eksperci od sztucznej inteligencji mogą
udostępnić swoje narzędzia do eksploracji danych i uczenia maszynowego przydatne w przekształcaniu
informacji w wiedzę i wreszcie w komputerowej grafice może zaoferować różnorodne narzędzia do
wizualizacji. Dlatego ważne jest opracowanie rozwiązań do integracji wszechobecnych urządzeń
wykrywających, a chmura zapewnia dużą elastyczność i skalowalność systemów IoT. Urządzenia
wykrywające mogą łączyć się z siecią i dostarczać dane do chmury, a chmura może analizować dane.
W kontekście Internetu Rzeczy czujniki zbierają dużą ilość danych i muszą je przechowywać i
przetwarzać. Jednak czujniki te mają ograniczone zasoby. A zatem, chmura może odbierać dane z
czujników do przechowywania, przetwarzania i analizy. Ze względu na dużą liczbę urządzeń i danych
ważne jest, aby platformy chmurowe korzystały ze skalowalnych rozwiązań do zarządzania danymi (np.
Systemów NoSQL), umożliwiających analizę danych i generujących wyższą wartość dodaną. W wielu
sytuacjach proces analityczny musi być wydajny w czasie rzeczywistym, wymagający większej ilości
zasobów chmurowych, które można osiągnąć dzięki elastyczności. W wielu scenariuszach ważne jest
zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, można zastosować techniki

odciążania za pomocą chmury. Na przykład bezprzewodowa sieć czujników zazwyczaj składa się z
niedrogich, niskiej mocy i czujników o ograniczonej energii. Każda operacja, obliczenia i komunikacja
zużywają energię węzła. W ten sposób można zachować lokalne zasoby urządzeń mobilnych, zwłaszcza
zasoby energetyczne, których są najbardziej ograniczone. Ponadto mobilność jest istotnym punktem
integracji Internetu Rzeczy z chmurą; należy zapewnić ransparentny dostęp do środowisk chmurowych.
Oprócz zapewnienia całej wirtualnej infrastruktury dla aplikacji obliczeniowych i magazynowych,
pozwala ona analizować dane zebrane z rzeczy i pomagać w podejmowaniu decyzji. Potencjalnym
ograniczeniem chmur dla IOT jest to, że użytkownik ma mniejszy wpływ na „Rzeczy” i aby zapewnić
niezawodne usługi, konieczne jest zatem staranne wybranie dostawców usług w chmurze i
zakontraktowanie jakości usług wymaganych zarówno przez użytkownika, jak i producent rzeczy. Poza
tym wdrożenie IOT w chmurach może powodować problemy z łącznością. W zależności od czynników,
takich jak ich pozycja lub aktualne środowisko, lokalne zasoby obliczeniowe, takie jak czujniki,
interfejsy człowiek-komputer i inne systemy wbudowane w obiekty, mogą okresowo mieć dostęp do
sieci bez wystarczającej przepustowości lub nawet wcale. Ponadto wyzwaniem jest także
autoryzowany dostęp do danych i usług czujników chmurowych IoT bez rozluźniania prywatności
użytkowników
Przetwarzanie mgły
Fog Computing to paradygmat, który rozszerza zakres przetwarzania i usług w chmurze na brzeg sieci.
Mgłę można odróżnić od chmury dzięki bliskości użytkowników końcowych. Według Vaquero i RoderoMerino obliczenia mgły to scenariusz, w którym ogromna liczba heterogenicznych (bezprzewodowych,
a czasem autonomicznych) wszechobecnych i zdecentralizowanych urządzeń komunikuje się i
potencjalnie współpracuje między nimi oraz z siecią w celu wykonywania zadań przechowywania i
przetwarzania bez interwencji trzeciego strony. Wyłaniające się trendy w sieciach, takie jak duże
rozproszone sieci z czujnikami połączone z Internetem, mobilne sieci danych IoT), a także aplikacje do
przesyłania strumieniowego w czasie rzeczywistym mają cechy, których nie można zaspokoić dzięki
przetwarzaniu w chmurze. Fog zapewnia obliczenia, pamięć i sieć podobne do chmury. W
przeciwieństwie do chmury, Mgła ma specyficzne cechy: lokalizację krawędzi i świadomość lokalizacji,
co oznacza niskie opóźnienia; rozmieszczenie geograficzne i ogromna liczba węzłów w przeciwieństwie
do scentralizowanej chmury; wsparcie mobilności poprzez dostęp bezprzewodowy oraz poprawa
jakości usług (QoS) i aplikacji w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie mgły jest zatem najbardziej
odpowiednim modelem komunikacji w porównaniu do przetwarzania w chmurze, w którym
przetwarzanie informacji odbywa się głęboko w Internecie i rozwiązuje problem mobilności w
przypadku szybkiego przemieszczania się. Te cechy poprawiają rozwój wielu scenariuszy, takich jak
inteligentna sieć, sieci pojazdów, bezprzewodowe sieci czujników, Internet przedmiotów i sieci
zdefiniowane programowo (SDN), które wymagają szybszego przetwarzania przy mniejszym
opóźnieniu i interakcjach w czasie rzeczywistym.
W przypadku scenariuszy wymagających wysokiej niezawodności i / lub przewidywalnego opóźnienia,
celem powinno być zlokalizowanie inteligencji tam, gdzie jest ona potrzebna w sieci, a nawet
wbudowanie w nią, umożliwiając w ten sposób wyższą niezawodność i zlokalizowaną kontrolę pętli
zamkniętej. Usprawnia przetwarzanie i przechowywanie danych do analizy oraz podejmowanie w
czasie rzeczywistym decyzji niezbędnych dla wielu aplikacji. Aby zwiększyć wykorzystanie obliczeń Fog,
konieczne jest sprostanie niektórym wyzwaniom, takim jak programowalność, rozliczalność,
standaryzacja, zarządzanie, wykrywanie / synchronizacja, limit obliczeniowy / pamięci i
bezpieczeństwo.
Zarządzanie autonomiczne

Celem zarządzania autonomicznego jest radzenie sobie z różnorodnością i złożonością systemów.
Podstawową zasadą autonomicznego zarządzania jest umożliwienie samo-* właściwości
(samoorganizacji, samokonfiguracji, samooptymalizacji, samoleczenia) w urządzeniach służących do
samozarządzania i niskiego stopnia bezpośredniej interwencji człowieka. W ten sposób systemy
autonomiczne mogą uzyskać określony poziom elastyczności i dostosowanie się do nowych
kontekstów, potrzeb użytkowników lub zmian środowiskowych. Standardowa definicja
autonomicznego systemu opartego na autonomicznym systemie IBM obejmuje dwa podmioty: zasób
zarządzany i autonomiczny menedżer. Zarządzany zasób jest systemem końcowym i obejmuje czujniki
i efektory. Czujniki są odpowiedzialne za zbieranie danych z zarządzanego zasobu, a także środowiska,
podczas gdy efektory są odpowiedzialne za wysyłanie poleceń do zarządzanego urządzenia. W ten
sposób menedżerowie mogą monitorować środowisko za pomocą czujników i wykonywać tę akcję za
pomocą efektorów. Baza wiedzy składa się między innymi z polityk, planów działania. Menedżer
autonomiczny zapewnia pętlę sterowania o nazwie MAPE-K: monitorowanie, analizę, przetwarzanie,
wykonywanie i bazę wiedzy. Funkcja monitorowania odpowiada za zbieranie danych z czujników.
Funkcja analizy pozwala menedżerowi autonomicznemu analizować dane, porównując je z danymi
historycznymi i bieżącymi, regułami i przekonaniami oraz przeprowadzić diagnozę. Funkcja planu
zapewnia przewodnik po niezbędnych działaniach przy pomocy polityk, aby osiągnąć cele. Wreszcie,
funkcja execute kontroluje wykonanie predefiniowanych planów za pomocą efektorów. Samo
zarządzany internet rzeczy jest wyzwaniem ze względu na specyficzne cechy Internetu Rzeczy, takie jak
wysoka dynamika, natura w czasie rzeczywistym i ograniczenia zasobów (energia, przetwarzanie,
pamięć). Istnieje jednak wiele wysiłków na rzecz dostosowania i dostosowania istniejących badań w
dziedzinie autonomicznego zarządzania do specyficznych cech internetu rzeczy. Przykładem jest ISOS,
próba dostosowania schematu samoorganizacji do inteligentnych obiektów w środowiskach IoT i
budować skalowalne i dynamiczne systemy. ISOS to inteligentny samoorganizujący się system IoT
zainspirowany hormonalnym mechanizmem regulującym poziom glukozy we krwi w organizmie
człowieka. Każdy węzeł w sieci ustanawia autonomiczny obszar, w którym taki węzeł może skutecznie
współpracować ze swoimi równorzędnymi urządzeniami oraz dostosowywać się i samokontroli
zgodnie ze swoim statusem i zmieniającymi się okolicznościami.
Inteligentne obiekty w środowiskach IoT mają pewne zasadnicze wymagania [19]: (i) być
identyfikowalne, (ii) komunikować się i (iii) wchodzić w interakcje między sobą, z użytkownikami
końcowymi lub innymi podmiotami w sieci. Poza tym usługi muszą również być przystosowane do
różnych kontekstów, zapewniając dodatkowy stopień elastyczności. Biorąc pod uwagę te nieodłączne
cechy i oczekiwaną funkcjonalność Internetu Rzeczy, schemat samoorganizacji powinien spełniać
cztery wymagania:
• Zdecentralizowana infrastruktura oparta na autonomii. Podstawową ideą jest implementacja
każdego węzła w IoT z pewnym stopniem autonomii. W ten sposób takie węzły mogą gromadzić
informacje o odpowiednich środowiskach i podejmować decyzje dotyczące ich zachowań. Dane mogą
być również wymieniane między węzłami w pełni lub częściowo (w ograniczonym obszarze) w formie
zdecentralizowanej.
• Skuteczna współpraca oparta na wszechobecnej wymianie i udostępnianiu danych. Węzły
członkowskie w środowisku IoT powinny mieć możliwość gromadzenia informacji od swoich sąsiadów.
Można również zaoferować inteligentne usługi obejmujące udział wielu węzłów o różnych kategoriach,
funkcjach i treści.
• Zoptymalizowane energetycznie rozwiązanie oparte na przełączaniu stanu pracy. Minimalizacja
zużycia energii na cele komunikacyjne / komputerowe jest zawsze głównym przedmiotem
zainteresowania podmiotów Internetu Rzeczy [18] [19]. Dobrze zaprojektowana strategia powinna nie

tylko zmniejszyć zużycie energii przez węzły, ale także spełniać wymagania dotyczące węzłów, aby
zapewnić ich funkcjonalność w zadowalający sposób.
• Inteligentne wykrywanie usług oparte na adaptacyjnej reakcji na wymagania. Każdy węzeł w
środowisku IoT musi organizować się autonomicznie i zapewniać podstawowe środki do udostępniania
danych i wykonywania skoordynowanych zadań.
Aplikacje IoT
Technologia IoT obejmuje inteligentne i połączone obiekty. Możliwość komunikowania się z innymi
obiektami i zbierania informacji o środowisku (np. Zjawiskach naturalnych, parametrach medycznych
lub nawykach użytkownika) umożliwia szeroki zakres rynków zastosowań. Wielu autorów dzieli
aplikacje IoT na różne domeny lub dziedziny. Istnieje jednak prawie konsensus co do następujących
kluczowych dziedzin aplikacji: przemysł, inteligentne miasto oraz zdrowie / dobre samopoczucie.
Domeny te częściowo się pokrywają, ponieważ niektóre aplikacje mogą być udostępniane między nimi.
Na przykład aplikacje do śledzenia towarów są powszechne między domenami przemysłu i zdrowia,
ponieważ mogą śledzić żywność lub produkty farmaceutyczne.
Domena przemysłowa
Domena przemysłowa obejmuje działalność przemysłową obejmującą transakcje handlowe lub
finansowe między podmiotami. Istotnymi przykładami są logistyka i zarządzanie czasem życia produktu
oraz rolnictwo i hodowla.
• Logistyka i zarządzanie czasem życia produktu. Technologie identyfikacji radiowej zapewniają
identyfikację i wsparcie w śledzeniu towarów w czasie rzeczywistym, w tym w całym cyklu życia
obiektu. Te umiejętności obsługują takie aplikacje, jak kontrola zapasów i zapasów w sklepach i na
rynkach. Ponadto czujniki mogą monitorować procesy produkcyjne i jakość produktu końcowego. Na
przykład urządzenia RFID mogą być używane do identyfikacji i śledzenia produktu, podczas gdy
bioczujniki mogą monitorować parametry, takie jak temperatura i skład bakteryjny, aby
zagwarantować wymaganą jakość produktu końcowego
• Rolnictwo i hodowla. Opracowano specjalne aplikacje do monitorowania procesów produkcji rolnej.
Na przykład technologia IoT może zapewnić precyzyjne nawadnianie i nawożenie w celu poprawy
racjonalnego zużycia wody i odpowiedniego wstrzykiwania nawozów odpowiednio do systemu
nawadniającego. Systemy IoT pozwalają również na identyfikację i śledzenie zwierząt w celu uzyskania
cennych informacji o statusie zwierząt, takich jak lokalizacja, wiek, choroby, przeprowadzone
szczepionki, temperatura, waga itp. Dzięki zastosowaniu Internetu Rzeczy takie aplikacje mogą
zapewnić jakość zarówno produktów pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego przeznaczonych do
spożycia przez ludzi.
Domena Smart City
Inteligentne miasta to cyberfizyczne ekosystemy powstające dzięki wdrożeniu zaawansowanej
infrastruktury komunikacyjnej i nowatorskich usług w scenariuszach obejmujących całe miasto.
Głównymi celami domeny inteligentnych miast są optymalizacja trwałości fizycznej infrastruktury
miejskiej, takiej jak sieci drogowe i sieci energetyczne, oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
Różnorodne aplikacje mogą być stosowane w scenariuszach inteligentnych miast, takich jak
inteligentne domy (budynki) i monitorowanie środowiska.
• Inteligentne domy lub budynki: czujniki i urządzenia wykonawcze można stosować do monitorowania
zużycia zasobów i uruchamiania kontrolowanych zasobów zgodnie z potrzebami użytkowników, takimi

jak włączanie / wyłączanie oświetlenia i zadań grzewczych. Ogromną zaletą tego rodzaju aplikacji jest
zmniejszenie zużycia zasobów związanych z budynkami, takimi jak energia elektryczna i woda. Oprócz
wpływu z ekonomicznego punktu widzenia, kolejną zaletą może być także wpływ społeczny, ponieważ
dziedzina inteligentnych budynków może zmniejszyć ślad węglowy związany z budynkami, które są
kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do globalne emisje gazów cieplarnianych.
• Monitorowanie środowiska: aplikacje mają zdolność wykrywania naturalnych zjawisk i procesów,
takich jak temperatura, wiatr, opady i wysokość rzeki. Niektóre przykłady to wykrywanie ognia,
wykrywanie klęsk żywiołowych (tsunami i trzęsienia ziemi). Monitorowanie środowiska: aplikacje mają
zdolność wykrywania naturalnych zjawisk i procesów, takich jak temperatura, wiatr, opady i wysokość
rzeki. Typowe przykłady zastosowań monitorowania środowiska to wykrywanie pożaru, wykrywanie
klęsk żywiołowych (tsunami i trzęsienia ziemi). Ten rodzaj aplikacji może obsłużyć i przetwarzać w
czasie rzeczywistym dużą liczbę heterogenicznych danych zebranych z czujników. Dlatego w przypadku
katastrof aplikacje do monitorowania środowiska mogą zapewnić szybką reakcję, łagodząc szkody w
budynkach, przyrodzie lub ludziach.
Domena HealthWell-Being
Domena dobrostanu zdrowia umożliwia zwykłym ludziom angażowanie się w decyzje rządu mające na
celu poprawę zdrowia i opieki społecznej. Odpowiednimi przykładami dziedzin zastosowań są opieka
zdrowotna, pomoc w utrzymaniu oraz rozwiązania zapewniające dobre samopoczucie.
• Medycyna i opieka zdrowotna: Bezprzewodowe sieci obszarowe ciała (WBAN) są obecnie
wykorzystywany do monitorowania funkcji życiowych pacjentów (np. temperatury, ciśnienia krwi) w
celu przesłania raportu medycznego do odległych ośrodków. Przetwarzanie danych pochodzących z
tych różnych czujników może zapewnić całościową wizję zdrowia pacjenta i zapobiec wystąpieniu
problemów zdrowotnych.
• Życie wspomagane. Czujniki do noszenia (np. Akcelerometry, żyroskopy) może monitorować
działania pacjentów w ich środowisku życia, śledząc ich styl życia, np. regularne ćwiczenia i nawyki. Co
więcej, tego rodzaju aplikacje umożliwiają monitorowanie stanu osób starszych lub
niepełnosprawnych w celu wspierania niezależnego życia.
Aplikacje robotyki wspomagane IoT
Ciągły postęp w Internecie przedmiotów i rosnące rozpowszechnianie się robotów w wielu
codziennych czynnościach sprawiają, że aplikacje robotyki wspomagane Internetem Rzeczy stają się
namacalną rzeczywistością naszej nadchodzącej przyszłości. Aplikacje robotyki wspomagane IoT
(możliwe) można również klasyfikować do wyżej wymienionych domen:
• Domena przemysłowa: zastosowania obejmują wykorzystanie robotów do wspierania działań takich
jak nadzór, autonomiczne zarządzanie sprzętem i instrumentami oraz natychmiastowa reakcja na
sytuacje niebezpieczne, takie jak szkodliwe chemikalia w rzece, między innymi.
• Domena Smart City: aplikacje obejmują obsługę zabezpieczonych i zautomatyzowanych środowisk
budowlanych; kontrola dostępu na obszarach o ograniczonym dostępie; uniemożliwienie dostępu
osobom nieupoważnionym; pomoc podczas wydarzeń panicznych
• Domena zdrowia: roboty mogą być wykorzystywane do rehabilitacji i automatycznej pomocy
monitorowanym pacjentom z zaburzeniami motorycznymi lub poznawczymi. W tego rodzaju
aplikacjach roboty ulepszają istniejące systemy terapeutyczne, poprawiając funkcjonalne odzyskiwanie
i ocenę pacjentów. W zastosowaniach związanych z mieszkaniem wspomaganym korzystanie z

robotów może promować niezależne życie osób niepełnosprawnych i starszych (np. Monitorowanie
przemieszczania się osób).
Wyzwania IoT
Internet przedmiotów obiecuje połączenie wielu inteligentnych rzeczy, które zostaną wdrożone na
całym świecie w celu świadczenia usług ludziom i rzeczom. Tradycyjna architektura internetowa oparta
na współdzieleniu zasobów nie jest jednak odpowiednia dla Internetu rzeczy opartych na
współdzieleniu danych. Niektóre otwarte wyzwania są wymienione poniżej:
1. Jednym z najważniejszych wyzwań jest bezpieczeństwo (prywatność, integralność, dostępność i
szyfrowanie). Rzeczy mogą być wdrażane na dużą skalę w środowiskach IoT, a istniejąca architektura
bezpieczeństwa jest zaprojektowana z perspektywy komunikacji międzyludzkiej, nie jest odpowiednia
dla systemu IoT. Należy odpowiednio rozwiązać kwestię integralności danych, prywatności, własności
danych, energooszczędnych algorytmów kryptograficznych, kwestii prawnych i odpowiedzialności.
2. Opracowanie i wdrożenie samoświadomych rzeczy, autonomicznych rzeczy z włączonymi własnymi
* właściwościami, jest wyzwaniem ze względu na specyficzne cechy środowisk IoT.
3. Interoperacyjność technologiczna i semantyczna jest znacznie trudniejsza dla środowisk IoT niż
tradycyjne środowisko internetowe, ponieważ (i) mają one różne możliwości technologiczne oraz (ii)
mogą łączyć ludzi z rzeczami i rzeczami z rzeczami. Ta płynna interakcja między ludźmi z
heterogenicznymi urządzeniami generuje dużą liczbę wspólnych heterogenicznych informacji. W
związku z tym należy wprowadzić ulepszenia dotyczące modelu informacyjnego urządzeń, które
prawidłowo interpretują udostępniane informacje i odpowiednio działają. Ponadto, aby uzyskać pełną
interoperacyjność, należy stworzyć i szeroko stosować standardy Internetu Rzeczy. Należy zdefiniować
architektury referencyjne IoT, a następnie konkretne architektury IoT należy określić w oparciu o takie
architektury referencyjne IoT. Taka standaryzacja może ułatwić interoperacyjność między
heterogenicznymi systemami Internetu Rzeczy.
4. Domyślnie Internet Rzeczy jest usługą wielodostępną, zapewniającą różne aplikacje lub usługi.
Zatem wiele rodzajów ruchu (np. Elastyczne klasy ruchu tolerujące przepustowość i opóźnienia) będą
przesyłane w sieci, a wiele aplikacji / usług będzie wymagało kompromisu w zakresie jakości usług
(QoS). Co więcej, IoT obejmuje współdzielone bezprzewodowe media, dane i narzędzia dostępne w
chmurze, co jest już środowiskiem wymagającym wymagań QoS. Dlatego zapewnienie jakości usług w
środowiskach IoT może być trudnym wyzwaniem.
5. Duża ilość danych będzie przesyłana z (miliarda lub trylionów) heterogenicznych rzeczy do Internetu
Rzeczy. Badanie dużych ilości danych i wydobywanie przydatnych informacji ze złożonego środowiska
wykrywania w różnych rozdzielczościach przestrzennych i czasowych w szybki i skuteczny sposób jest
trudnym problemem badawczym. Kluczowe cechy ograniczeń zasobów w sieciach czujników (i
systemach RFID) oraz duża pojemność aplikacji w chmurze stanowią nowe wyzwania dla propozycji
rozwiązań adaptacyjnych i rozproszonych.
6. Zasadniczo heterogeniczne urządzenia czujnikowe biorące udział w IoT wymagają zastosowania
wielu metod wykrywania i nie są podłączone do nieograniczonego źródła zasilania. Dlatego efektywne
wykrywanie energii jest czynnikiem warunkującym w projektowaniu i działaniu środowisk IoT. Dlatego
wiele rozwiązań IoT opartych na WSN lub RFID musi być ukierunkowanych na niskie zużycie energii.
Chociaż takie technologie wciąż nie zapewniają wystarczających zasobów, jest to duże wyzwanie
badawcze. Podejścia zaproponowane w odniesieniu do sieci WSN [23] i innych technologii małej mocy
można dostosować do wymagań IoT.

Wnioski
Paradygmat Internetu rzeczy obejmuje kilka technologii mających na celu połączenie czegokolwiek, do
którego można uzyskać dostęp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca. W tym rozdziale
dokonano przeglądu stanu techniki paradygmatu IoT, opisując standardy i modele architektury,
analizując różne protokoły interakcji i implementacje, aby wreszcie przedstawić ogólny opis technologii
i aplikacji. Co więcej, przegląd wyzwań i otwarte problemy badawcze, które należy rozwiązać, aby
urzeczywistnić Internet Rzeczy.
Przemysłowa sieć bezprzewodowych czujników z platformą IOT-Internet of Things
WPROWADZENIE
Głównym aspektem w procesach automatyki przemysłowej jest sygnalizacja uzyskiwana z wielu
czujników, która pozwala ocenić stan procesu. Obecnie odbywa się to głównie za pomocą czujników
podłączonych przewodami do układu sterowania . Istnieje jednak wiele scenariuszy, w których drut
jest trudny do zainstalowania ze względu na maszyny (maszyny wirujące) lub miejsca z utrudnionym
dostępem (pola naftowe). Konieczne jest zatem rozwijanie, projektowanie i wdrażanie systemów
pomiarowych, które pozwolą na przesyłanie informacji w czasie rzeczywistym (z uwzględnieniem
opóźnień w komunikacji) poprzez technologię bezprzewodową z możliwością jej monitorowania z
dowolnego miejsca na świecie przez internet. IWSN (Industrial Wireless Sensor Networks) zyskują na
popularności w dziedzinie automatyki przemysłowej. W ten sposób oferuje wiele zalet w porównaniu
z tradycyjnymi przewodowymi instalacjami do przemysłowych systemów monitorowania i sterowania,
takich jak łatwa implementacja w: nieprzyjaznych i trudno dostępnych środowiskach oraz maszynach
trudnych do drutu, np. Frezarkach, szlifierkach. Wdrożona sieć wymaga modelowania, aby udowodnić
jej solidność i przewidzieć możliwe punkty awarii. Można to zrobić za pomocą sieci Petriego. W
rzeczywistości badania wielokrotne z sieciami Petriego zostały wdrożone na potrzeby przemysłu, ale
nie obejmują one czujników bezprzewodowych podłączonych do Internetu. Dodatkowo koncepcja IoT
(Internet of Things) nabiera ogromnego znaczenia przy wdrażaniu nowych technologii, takich jak IPv6,
który oferuje duży schemat adresowania (umożliwiający przypisanie adresu do każdego czujnika w
sieci, a tym samym unikalną identyfikację czujnika). w sieci) oraz wbudowany mechanizm
bezpieczeństwa do szyfrowania i uwierzytelniania informacji (IPsec). Bazując na aspektach
wymienionych powyżej, nasz projekt badawczy wdraża IWSN, który umożliwia transmisję informacji z
czujników do Internetu (lub chmury) za pomocą technologii bezprzewodowej. Zaimplementowaną sieć
modelowano i symulowano za pomocą sieci Petriego. System reprezentuje skalowany model, który
można wdrożyć w środowisku przemysłowym. Mierzy temperaturę i gromadzi informacje w
centralnym punkcie znajdującym się w Internecie zgodnie z koncepcją IoT, którym można następnie
manipulować i sterować z całego świata, w naszym przypadku opracowaliśmy system SCADA
(Supervision Control and Data Acquisition), który steruje PLC na podstawie informacji uzyskanych z
centralnej platformy w chmurze.
1. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ I IOT (INTERNET RZECZY)
W tej sekcji opiszemy system komunikacyjny zbudowany w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy
danych z czujników, które przechodzą przez Internet, system SCADA i na koniec wykonują akcję ze
sterownikiem PLC. System otrzymuje dane wejściowe z trzech różnych czujników, dane są zbierane
przez Arduino z tarczą bezprzewodową, która wysyła informacje do głównego routera. Następnie
informacje są przesyłane przez Internet do centralnego systemu w chmurze (Xively), który przechowuje
i wykreśla dane. Gdy informacje są już dostępne w chmurze, opracowaliśmy system SCADA, który stale
komunikuje się z Internetem i pobiera informacje z systemu centralnego (Xively), a następnie ocenia
informacje, aby zdecydować, czy wykonać działanie ze sterownikiem PLC, a ponadto system SCADA

wykreśla dane i umożliwia użytkownikowi końcowemu ręczne wykonanie czynności. Pokazujemy
ogólny diagram, który wyjaśnia wiele etapów związanych z systemem komunikacji. Rysunek

pokazuje istniejącą komunikację z czujników do PLC, które mogą być zlokalizowane zdalnie z czujników.
Trzy czujniki mierzą temperaturę, ale przy innych zasadach działania dane o temperaturze są
przesyłane do platformy Xively w chmurze. Dzięki temu informacje mogą być monitorowane w czasie
rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie (w oparciu o fakt, że informacje są teraz dostępne w
chmurze). Gdy informacje są przechowywane w chmurze, system SCADA (opracowany za pomocą
LabView) jest instalowany na komputerze, który następnie jest odpowiedzialny za pobieranie danych.
Informacje te muszą przechodzić przez różne aktywne składniki sieci od źródła w chmurze do miejsca
docelowego w systemie SCADA. Na koniec dane są przetwarzane przez system w celu sterowania
działaniem PLC. Opracowaliśmy redundantny system do pomiaru temperatury z trzema różnymi
typami czujników, tj. (termopara, termistor i obwód całkujący -LM35-). System uśrednia informacje
zebrane przez inny czujnik, w ten sposób, jeśli którykolwiek z czujników ulegnie awarii, system będzie
kontynuował działanie, ponieważ informacje przetwarzane przez system SCADA będą uśrednione.
Średnia temperatura jest analizowana przez system nadzoru w celu podjęcia decyzji na podstawie
wartości progowej lub nastawy. Gdy system podejmie decyzję, komunikuje się ze sterownikiem PLC w
celu wykonania akcji, w naszym przypadku będzie to otwarcie lub zamknięcie butli zgodnie z wartością
temperatury. Opracowany system pozwala na zdalne umieszczenie czujników w dowolnym miejscu na
świecie i zebranie tych informacji w celu ich przetworzenia w ramach nadzoru systemu, a następnie
wykonuje akcję ze sterownikiem PLC zgodnie z wartościami zgłoszonymi przez czujniki.

2. MODEL MATEMATYCZNY Z SIECIAMI PETRIEGO
W tej sekcji dokonamy krótkiego wprowadzenia do sieci Petriego, a następnie opiszemy sieć Petriego
zbudowaną w celu modelowania naszego IWSN oraz przepływ komunikacji z czujników do systemu
SCADA i PLC. W tej pracy wykorzystano sieć Petriego do zamodelowania systemu sieci czujnika.
Sieci Petriego
Sieć Petriego jest wykorzystywana jako narzędzie matematyczne i modelujące do opisu systemu
komunikacji między czujnikami a PLC w sieci danych. Sieć Petriego można opisać następującymi
definicjami:
Definicja A: Sieć Petriego (P / T), jest krotką N = < P, T , Pre , Post >
gdzie:
* P to skończony zbiór miejsc
* T jest skończonym zbiorem przejść rozłącznych od 𝑃, gdzie P &cup; T = &empty;
* Pre, Post ∈ N|P|∗|T| są macierzą częstości 𝑵.
* C = Post - Pre, jest oznaczane jako macierz częstości N
Istnieje i łuk o wadze n > 0 od miejsca p ∈; P , w kierunku przejścia t ∈ T wtedy i tylko wtedy, gdy
Pre [p,t] = n n > 0 i istnieje łuk o wadze n > 0 od przejścia t ∈ T do miejsca p ∈ P wtedy i tylko wtedy,
gdy Post [p,t] = n z n > 0. Zatem zbiór łuków z N definiuje się następująco:
F ∶ = {(p,t) ∈ P.T / Pre[p,t]} > 0}

{(t,p) ∈ T.P/Post [p,t] > 0} (1)

W konsekwencji istnieje alternatywna definicja N bardziej odpowiednia dla graficznej reprezentacji
Sieci Petriego.
Definicja B: Sieć Petriego jest definiowana jako krotka N= < P,T,F,W, M0 > gdzie:
* < P, T , F > jest siecią (definicja A) z P,T zbiorami skończonymi
* W ∶ F → N ∖ {0} to funkcja wagi * M0 ∶ P →; N to znak początkowy
Znak M0 to wektor o rozmiarze |P | który reprezentuje stan systemu gdzie M (p) = q, tj. w na miejscu
p znajduje się M tokenów.
Definicja C: SWI (Sensor Wireless Industry) to czwarta krotka < P,T,F,W,M0 > gdzie:
* P = {t1, t2, t3,…,tn,}
* T = {t1, t2, t3,>,…, tn}
* w (pw, t1) = 1, w (t1, p2),... w (pn, tn − 1) = 1,...
* F = {(p1, t1), (t1, p2),... (pn, tn − 1)...}
Definicja D: Wiadomość w sieci (P/T) z SWI N jest wektorem m ∈ N|P|. N ze znakiem m0 (znak
początkowy) definiuje się jako (P/T) system SWI i jest oznaczony przez S = < N, m0>.
Modelowanie sieci Petriego dla sieci czujników

W tej pracy zamodelowaliśmy zaimplementowany IWSN przy użyciu sieci Petriego i oprogramowania
WoPeD (Workflow Petri Net Designer). WoPeD jest licencjonowany na podstawie licencji LGPL.
Pozwala modelować i analizować procesy sterowania oraz zasoby przy wykorzystaniu sieci przepływu
sterowania (rozszerzenie Sieci Petriego).
Na rysunku

token (p1) przedstawia początkowy znak systemu. (t1), reprezentuje przejścia z nieoznaczonymi łukami
i wagą w (p1, t1) = 1...Podzbiór Sub1 reprezentuje komunikację bezprzewodową między Arduino z
osłoną bezprzewodową a routerem. W oparciu o typ sieci Petriego (P/T) następujący model jest
zbudowany do komunikacji bezprzewodowej w sieci czujników. Zgodnie z definicją C:
Gdzie:
P = {czujniki (termopara, termistor, LM35), Arduino z Wi-Fi shield, Router, Xively, Pc / labview, PLC
Siemens}.
T = {t1, t2, Sub1, t3, Sub4, t4}
W ∶ F → N ∖ {0} to funkcja ważąca zdefiniowana w następujący sposób:

F = {(p1, t1), (t1, p2), (t1, p3), (t1, p4), (p2, t2), (p3, t2), (p4, t2), (t2, p5) , (p5, Sub1), (sub1, p6), (p6, t3), (t3,
p7), (p7, Sub2), (Sub2, p8), (p8, t4), (t4, p9 →Arcs. (2)
Weight = W (p1, t1) = 1, W (t1, p2) = 1,... W (t4, p9) = 1 (3)
Gdzie: p = miejsce, t = przejścia, sub = podprocesy.Źródło = 𝑝1, termopara = 𝑝2, termistor = 𝑝3, LM35 =
𝑝4, Arduino z osłoną bezprzewodową = 𝑝5, Router = 𝑝6, Xively = 𝑝7, PC / Labview = 𝑝8 i Plc Siemens =
𝑝9 (4)

Cała komunikacja systemu jest reprezentowana w postaci macierzy. W macierzy kolumny reprezentują
przejścia, wiersze reprezentują miejsca, a komórki połączenia między nimi.
Pre, Post ∈ N|P|*|T| są macierzami częstości 𝑁, określonymi jak w Tabeli I i Tabeli II.

Poprzednia macierz zdarzeń jest wypadkową łuku utworzonego z miejsc (p) do przejść (t), czyli p → t.
Początkowo istnieje miejsce p1, które reprezentuje wszechświat środowiska, w którym umieszczona
jest Sieć Petriego i zaczyna się od łuku skierowanego do przejścia t1. W tym przypadku przejście t1 ma
takie wejście (warunek wstępny), że po jego aktywacji czujniki są gotowe do przesłania informacji do
mikrokontrolera. Kolejny cykl to przesłanie danych z trzech czujników (p2, p3, p4) do Arduino z osłoną
bezprzewodową (p5), czyli p2, p3, p4 → t2 (wejście do t2). Macierz pokazuje wejście do przejścia (t2)
z czujników (p2 = 1, p3 = 1, p4 = 1), które łuki mają funkcję wagi równą 1. Cykl trwa do momentu
odebrania danych z czujników przez PLC, który wykonuje ostatnią czynność, tj. uruchamia silnik
zgodnie z wartością zadaną. Tabela II opisuje macierz zapadalności tylnej. W tej macierzy kolumny

reprezentują przejścia, wiersze reprezentują miejsca, a komórki połączenia między nimi. Macierz
tylnych zdarzeń jest wynikiem łuku utworzonego z przejść (t) do miejsc (p), czyli t &rarr; p. Początkowo
istnieje przejście t1, które reprezentuje zdarzenie przejścia z miejsca początkowego p1 do miejsc p2,
p3, p4 (trzy czujniki). W tym przypadku przejście t1 ma trzy łuki wyjściowe (warunkowe post) tak, że
po jego aktywacji czujniki są gotowe do przesłania informacji do mikrokontrolera. Cykl przedstawia
wysyłanie danych z trzech czujników (p2, p3, p4) do Arduino z osłoną bezprzewodową (p5), tj. t2 &rarr;
p5 (t2 wynik). Macierz pokazuje wyjście z przejścia t1 do czujników (p2 = 1, p3 = 1, p4 = 1), których łuki
mają znacznik lub wagę równą 1. Cykl trwa do momentu odebrania danych z czujnika przez PLC który
wykonuje akcję, tj. uruchamia silnik zgodnie z nastawą. Macierz częstości jest wynikiem odjęcia
macierzy post i pre, tj. C = Post - Pre. W konsekwencji para po macierzy (p1, t1 = 0) i para przed
macierzą (p1, t1 = 1) → 0 - 1 = −1 (para macierzy incydentów (p1, t1) i tak dalej, aż macierz jest
kompletna

Macierz pokazuje, że cała sieć jest jednokierunkowa, a zatem 𝑝1 ma tylko jeden kierunek do t1, ale nie
w kierunku przeciwnym (-1) .Dodatkowo macierz incydencji pozwala miejscom i przejściom określić
łuki, które są do nich podłączone i aby uzyskać o nich informacje, na przykład aby móc określić wejścia
i wyjścia w przejściu. Na koniec wygodnie jest zdefiniować znaczniki jako wektory, których wejścia
określa się jako liczby całkowite (zakładając, że miejsca tworzą ustawione całkowicie uporządkowane).
początkowy znacznik w (P/T) IWN w wektorze M0 = (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0). i cykl trwa aż do zakończenia
pokazanej sekwencji zdarzeń w Tabeli

Innymi słowy, gdy aktywowane przejście zostanie wyzwolone, zmieni to rozkład sygnałów
(znaczników). w ten sposób sekwencja wyzwalania wygeneruje sekwencję znakowania, a tym samym
zostanie utworzona Tabela powyżej.
Model matematyczny dla podprocesu 1
Model matematyczny dla podprocesu 1 jest zdefiniowany w następujący sposób

Gdzie:
P = {Arduino with Wi-Fi shield, sub1_p2, events, merged place, channel_idle, channel, channel busy,
agg-queue, Router}. (5)
T = {put_data_queue, aggregate data, send data, star_sending}. (6)
F = {(Arduino with shield Wi-Fi, pit_data_queue), (put_data queue, sub1_p2), (put_data
queue,sub1_p2),(sub1_p2,aggregate data), (aggregate data, sub1_p2), (events, put_data queue),
(put_data queue, sub1_p2), (sub1_p2,send data), (send data, merged_place), (merged_place, star
sending), (star_sending, channel_idle), (channel_idle, send complete), (send complete, channel busy),
(channel busy, star sending), (star sending, channel_idle), (channel_idle, send complete), (send

complete, merged place), (merged place, put_data queue), (put_data queue, agg_queue), (events,
put_data queue), (put_data queue, agg_queue), (agg_queue, send_data), (send_data, Router)}. (7)
W = {(Arduino with shield Wi-Fi, put_data queue) = 1,…., (agg_queue, send_data) = 1} (8))
Model matematyczny dla podprocesu 2
Podproces 2 w Sieci Petriego
Podproces 2 w Sieci Petriego reprezentuje kontrolę dostępu do medium w technologii Ethernet i jest
modelowany w następujący sposób:

Gdzie:
P = {Xively, sub3_p2, sub3_p1, pc / Labview} (9)
T = {sub3_𝑡1, sub3_ t5, csma, transmit} (10)
F = {(Xively, sub3_t1), (sub3_t1, sub3_p2), (sub3_p2, csma), (csma, sub3_p1), (sub3_p1, sub3_t5),
(sub3_t5, sub3_p2), (sub3_p2, transmit), (transmit, pc /labview)}.
W = {(Xively, sub3_t1) = 1,…, (trasmit, pc / labview) = 1 (11)
3. KOMUNIKACJA W SIECI I ANALIZA PRZEPŁYWU DANYCH
W tej sekcji pokażemy analizę sieci przeprowadzoną w IWSN. W tej analizie zmierzyliśmy różne
parametry sieci na drodze od węzłów źródłowych (czujników) do miejsca docelowego (system
chmurowy - Xively). W pierwszej części mierzymy wszystkie przeskoki występujące na ścieżce routingu
z czujników portalu internetowego Xively. W tym celu używamy narzędzia Patchar. Ten program mierzy
wskaźniki wydajności w sieciach danych. Narzędzie wysyła wiele pakietów o 45 różnych rozmiarach w
zakresie od 64 do 1500 bajtów (1500 bajtów to MTU w localhost). Dodatkowo program wykorzystuje
32 zestawy pakietów na przeskok. W ten sposób w sieci przesyłanych jest łącznie 11520 pakietów.
Wyniki są uśrednione, jak pokazano poniżej, a wynik całego pomiaru przedstawiono w tabeli V:
root @ felipe-MS-7636: / home / felipe #. / pathchar 216.52.233.121

pathchar to 216.52.233.121 (216.52.233.121)
nie można znaleźć ścieżki mtu - używając 1500 bajtów.
wykonanie 32 sond w każdym z 45 rozmiarów (od 64 do 1500 na 32)
0 192.168.0.3 (192.168.0.3)
| 39 Mb / s, 124 us (557 us)
1 192.168.0.1 (192.168.0.1)
| 722 Kb / s, 14,8 ms (46,7 ms), spadek o 11%
10, 32, 0, 26 (10, 32, 0, 26)

W powyższej tabeli można zobaczyć przepustowość dostępną w różnych hostach zaangażowanych w
komunikację. Podobnie można zobaczyć opóźnienie przeskoków do przeskoków i stosunek utraconych
pakietów. Jak pokazano w tabeli, Internet ma wiele urządzeń o różnych właściwościach w kanałach. W
szczególności występuje przeskok (4.69.138.77) z 42% porzuconych pakietów. Dzięki temu nasza
aplikacja przesyła informacje zebrane z czujników za pośrednictwem protokołu HTTP. Wykorzystuje
TCP w warstwie transportowej modelu OSI. TCP radzi sobie z utratą pakietów, śledząc połączenie. W
ten sposób każda utrata pakietów może być retransmitowana, unikając utraty informacji, a ponieważ
szerokość pasma zaangażowana w transmisję jest minimalna ze względu na dane przesyłane w
pakietach, jest to dobre podejście do wdrożenia. Ponadto mierzymy RTT (Round Trip Time) za pomocą
dwóch różnych protokołów, tj. ICMP i HTTP. Wdrożyliśmy narzędzie SmokePing1 i przeprowadziliśmy
test przez 30 godzin, aby uzyskać wiarygodne wyniki (wyniki są średnie dla dużej próbki). Narzędzie
oblicza RTT według następującego równania:
RRT = (delay + (packt<sub>size</sub>/ Bamdwitdh)) + delay (12)

Rysunek przedstawia wyniki uzyskane z narzędzia SmokePing po 30 godzinach pomiaru protokołem
ICMP na platformie internetowej Xively.

Zgodnie z wynikami maksymalna średnia utrata pakietów wynosi 3,39%, a średni czas RTT to 161,7 ms
przy odchyleniu standardowym 28,7 ms. Wartości te reprezentują dobrą jakość kanałów w oparciu o
ilość danych przesyłanych z informacjami z czujników (wymagające bardzo małej przepustowości) oraz
zorientowany na połączenie protokół używany przez metodę HTTP put. Drugą metodą pomiaru
opóźnienia w komunikacji (RTT) jest wysyłanie pakietów HTTP. Zaimplementowano to samo narzędzie
SmokePing. Jak wyjaśniono wcześniej, mierzymy HTTP RTT, ponieważ protokół używany do wysyłania
informacji zebranych z czujników to HTTP. Protokół ten jest niezawodny dzięki używanemu
protokołowi transportowemu zgodnie z modelem OSI, tj. TCP. Rysunek przedstawia uzyskane wyniki,
tj. Czas podróży w obie strony w komunikacji z węzłów źródłowych (czujników) i portalu internetowego
Xively w Internecie (publiczny adres IP 216.52.233.21). Wyniki pokazują, że średni czas RTT wynosi
177,7 ms przy odchyleniu standardowym 6,1 ms.

Na rysunku poniżej analizujemy pakiety wysyłane przez Arduino, które zawierają wartości
temperatury.

Jak wspomniano wcześniej, informacje są przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTP, a konkretnie
metody PUT. Ta metoda przesyła informacje do serwera WWW (api.xively.com), który stale nasłuchuje
połączenia zainicjowanego przez klienta, w tym przypadku Arduino. Treść pakietu zawiera informacje
przesłane do serwera WWW znajdującego się w chmurze. W takim przypadku możliwe jest
wyświetlenie wartości z trzech różnych czujników w następującym formacie:
„Odczyt_czujnika”, „Wartość_bieżąca”: 21.15
„Odczyt_czujnika2”, „Wartość_bieżąca”: 17.62
„Odczyt_czujnika3”, „Wartość_bieżąca”: 9.04
Przeanalizowaliśmy również połączenie TCP. W ten sposób rysunek przedstawia przepływ TCP
utworzony w ustalonej sesji z czujników do serwera internetowego w chmurze.

Na tym rysunku można zobaczyć, jak „potrójny uścisk dłoni” proces jest inicjowany z hosta sieci
prywatnej 192.168.0.3 do serwera publicznego 216.52.233.121. Pakiety synchronizacji rozpoczynają
konwersację w architekturze klient / serwer, a następnie seria pakietów ACK jest wysyłana do klienta
w celu potwierdzenia odbioru informacji pochodzących z czujników. W ten sposób można śledzić
połączenie i zagwarantować przybycie pakietu, a tym samym uniknąć utraty informacji. Na koniec
przepływ TCP jest wykreślany, jak pokazano na rysunku.

Na tym rysunku można zobaczyć jako czarne impulsy pakiety odpowiadające portowi źródłowemu TCP,
a jako czerwone punkty pakiety odpowiadające portowi docelowemu TCP. Potwierdzenia są oznaczone
zielonymi paskami, a pakiety synchronizacji czarnymi liniami.
4. STOSOWANY INTERNET RZECZY
Platforma Xively umożliwia przechwytywanie danych z czujnika przez Internet w czasie rzeczywistym i
daje szereg możliwości dzięki zgromadzonym informacjom, takich jak: tworzenie wykresów, alerty i
dostęp do danych historycznych. Platforma jest specjalna do wizualizacji informacji przesyłanych przez
czujniki podłączone do Arduino. Platforma umożliwia odbiór danych przy użyciu modelu opartego na
źródłach i strumieniach danych. Źródło reprezentuje lokalizację, w której generowane są dane, a
strumień danych reprezentuje czujniki (indywidualnie) związane z tą lokalizacją, np. Czujnik
temperatury, czujniki gazu i tak dalej. Możliwe jest ręczne utworzenie kanału do symulacji wysyłania
danych w następujący sposób:
curl --request POST \
--data '{"Temperatura": "75924", "wersja": "1.0.0"}' \
--header "X-ApiKey: CTqSu_Oy82CqqGPcEp7NwPG2v6e SAKxzS0
FuTnc4 YzE5Yz0g ”
--verbose \ http://api.xively.com/v2/feeds.
Wartość X-ApiKey jest generowana przez platformę Xively jako sposób na zidentyfikowanie unikalnego
procesu. Czujniki można monitorować z dowolnego miejsca na świecie bez zmiany konfiguracji sieci,
nawet jeśli czujniki są przenoszone między różnymi lokalizacjami. Rysunek 11 przedstawia wykresy

utworzone z informacjami i możliwością powiększania wykresów w celu wizualizacji danych
historycznych.

Rysunek poniższy pokazuje lokalizację czujników wysyłających informacje do platformy w chmurze
zgodnie z identyfikatorem kanału, dzięki czemu można łatwo zlokalizować czujniki.

5. SYSTEM SCADA
Wdrożyliśmy system SCADA z językiem programowania LabView. System ten komunikuje się z
Internetem i pobiera dane zebrane przez czujniki. System SCADA jest zainstalowany na komputerze PC
z dostępem do Internetu. Opracowany system jest w stanie przetworzyć informacje, a następnie
przesłać je do sterownika PLC z wykorzystaniem standardu OPC. W ten sposób PLC jest w stanie
wykonać akcję przesłaną przez system SCADA. Rysunek pokazuje zarówno przechwytywanie Wireshark
w witrynie SCADA, jak i wyjście platformy internetowej.

Pokazuje metodę put and get, która umożliwia zbieranie informacji z czujników (192.168.0.3) i
wysyłanie ich do systemu nadzoru. Kod 200 oznacza potwierdzenie operacji (załadowanie lub
pobranie). Opierając się na cechach graficznych języka LabView, zaprojektowaliśmy i zakodowaliśmy
GUI, aby móc kontrolować i kreślić informacje zebrane z chmury. Poniższy diagram

przedstawia ogólny przepływ komunikacji w systemie SCADA. Na tym schemacie przedstawiamy
graficznie programowanie użyte do zaprojektowania systemu nadzoru oraz programu wymagane
etapy komunikacji. Jak wspomniano wcześniej, protokół komunikacyjny używany do połączenia
systemu nadzoru i PLC to OPC (OLE for Process Control). Protokół ten jest interfejsem komunikacyjnym
do łączenia urządzeń sterujących i nadzorujących pochodzących od wielu dostawców. W ten sposób
komunikacja jest znormalizowana, a system może łączyć się z wieloma urządzeniami, takimi jak PLC,
RTU (Remote Terminal Units) lub czujniki. Model komunikacji w OPC oparty jest na architekturze
serwer / klient. Istnieje jeden serwer i wielu klientów łączących się z serwerem w celu odczytu lub
zapisu zmiennej. Rysunek 15 przedstawia GUI opracowane dla naszego systemu SCADA.

Pozwala kontrolować i nadzorować proces przemysłowy. W tym przypadku monitorowanie
temperatury. Rysunek przedstawia związek między systemem SCADA a sterownikiem PLC firmy
Siemens. Start i Stop (E4.0, E4.1) to fizyczne wejścia w PLC dla trybu zarządzania ręcznego. W trybie
automatycznym Start LV i Stop LV reprezentują wejścia wirtualne, które wykonają akcję wysłaną przez
system nadzoru zgodnie z wartością zadaną, tj. Jeśli temperatura przekroczy wartość zadaną, silnik
zostanie uruchomiony.
6. SYMULACJA I WYNIKI SIECI PETRIEGO
W sieci Petriego (typ (P/T) w naszej pracy) jest bardzo ważny dla systemu mają następujące cechy:
ograniczoność, żywotność, impas, odwracalność. W związku z tym zaproponowany system
przedstawiony w sekcji „MODEL MATEMATYCZNY Z SIECIAMI PETRI” został zasymulowany za pomocą
WOPED (Work Petri Net Designer) w celu sprawdzenia wspomnianych wcześniej właściwości. Rysunek
pokazuje, że model symulowany spełnia wszystkie cechy i w konsekwencji odpowiada solidnemu
modelowi, który poprawnie przedstawia rzeczywistą sieć czujników.

Do analizy zaproponowanej sieci Petriego wykorzystano metodę wyliczeniową. Ta metoda opiera się
na konstrukcji wykresu zwanej „Wykresem pokrycia”. Wykres przedstawia każdy wektor znacznika w
sieci i przejścia między nimi. Rysunek przedstawia wykres możliwości pokrycia dla proponowanej sieci
Petriego.

Jak pokazano na rysunku, istnieje wiele węzłów z sekwencjami binarnymi połączonymi przejściami
zdefiniowanymi w proponowanej Sieci Petriego. Kolejność zdarzeń (patrz tabela IV) jest jedną z
możliwości wykresu pokrycia. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że model matematyczny proponowanej
sieci Petriego odpowiada przepływowi pracy, możliwe było przeprowadzenie analizy dynamicznej
poprzez symulację sieci czujnika. Analiza oparta jest na wynikach uzyskanych za pomocą narzędzia
SmokePing (gdzie znaleziono średni RTT). W konsekwencji RTT ustawiono jako ciągłe zmienne w
symulacji, patrz rysunek poniżej.

Wyniki symulacji (wykonanej w programie WOPED) opisują zachowanie sieci Petriego zgodnie ze
wzorem statystycznym, który rozpoczyna się w stanie chaotycznym w pierwszym dniu i poprawia się
do lepszego stanu piątego dnia, a następnie , w dziesiątym dniu system wykazuje bardziej stabilne
zachowanie, zgodnie z wzorcem Gaussa. Oznacza to, że system podąża za dynamicznym przepływem
informacji pod względem czasu RTT wstawionego w celu symulacji modelu. W konsekwencji wartości
wyjściowe w symulacji są zbliżone do średniej (& lambda;) uzyskanej w prawdziwym życiu za pomocą
oprogramowania SmokePing. Stabilizacja systemu opiera się na fakcie, że wraz z upływem dni
symulacja uzyskuje coraz więcej próbek iw konsekwencji stan zmiennej RTT staje się stabilniejszy.
Dlatego w 30 dniu symulacji wyniki przedstawiają doskonale zdefiniowany wzorzec Gaussa

Wskazuje to na ostateczną stabilizację IWSN iw konsekwencji sieć jest gotowa do użycia. W sieci IP RTT
może być wartością losową, ponieważ nie jest możliwe sterowanie wszystkimi urządzeniami i kanałami
(kolejkowanie, szerokość pasma, QoS) w drodze od węzłów źródłowych do ich przeznaczenia, w

naszym przypadku czujniki i nadzór system. Jednak zgodnie z symulowanym modelem sieci Petriego
wyniki pokazują, że chociaż RTT może mieć wiele wartości, komunikacja jest nadal możliwa. Następnie
konieczne jest przeanalizowanie określonych wymagań w zakresie maksymalnego dopuszczalnego
opóźnienia komunikacji, ale jest to coś, co zależy od monitorowanych usług. W naszym przypadku
proces komunikacji od czujników do wykonania akcji w sterowniku PLC trwa około 10 do 15 sekund,
ale dzieje się tak z powodu ograniczenia w chmurze Xyvely . Mają politykę bezpieczeństwa, w której
dozwolona jest określona maksymalna szybkość pakietów w celu uniknięcia zatorów i nasycenia
platformy. Dzieje się tak głównie dlatego, że akceptują ruch z całego świata. W konsekwencji to
dodatkowe opóźnienie znajduje odzwierciedlenie w opracowanym systemie. W związku z tym obecny
system nie nadaje się do zastosowań w czasie zbliżonym do rzeczywistego, ale można to łatwo
rozwiązać, zmieniając platformę chmury.
WNIOSEK
W ramach tej pracy opracowaliśmy IWSN do zdalnego monitorowania i zdalnego pozyskiwania danych.
Opracowany IWSN to nowoczesny i modny system, wpisujący się w aktualne trendy w branży
automatyki, która dąży do wdrażania systemów zdalnego monitorowania i sterowania sieciami
przemysłowymi w oparciu o protokół IP. Dzięki temu platforma monitorująca może znajdować się w
chmurze, a tym samym może monitorować czujniki rozmieszczone na całym świecie. Wdrożony system
wykorzystuje czujniki temperatury w oparciu o fakt, że ten rodzaj czujnika jest szeroko stosowany w
środowiskach przemysłowych. Należy zauważyć, że ich działanie zależy od doboru czujników zgodnie z
procesem pomiaru temperatury. Na przykład można powiedzieć, że termopary mają główną przewagę
nad termistorami ze względu na ich zakres pomiarowy, dokładność wyjściową i stabilność pomiaru. W
ten sam sposób termistor ma dużą zaletę w zakresie wrażliwości na zmiany temperatury. Dzięki temu
są bardzo przydatne w sytuacjach, w których zakres pomiarowy jest mały, a czas odpowiedzi krótki. Z
drugiej strony, czujnik temperatury oparty na układach scalonych nie jest powszechnie stosowany w
zastosowaniach przemysłowych, ale ich rozmiar jest idealny do stosowania w układach
elektronicznych. Do przesyłania danych zebranych przez czujniki zaimplementowano technologię
bezprzewodową. Dzieje się tak, ponieważ ostatnio sieci przemysłowe wdrażają tę technologię z
protokołami bezprzewodowymi, takimi jak WiFi lub Zigbee, aby móc kontrolować i monitorować
miejsca z trudnym dostępem i unikać skomplikowanych instalacji przewodowe. W ten sam sposób
technologia bezprzewodowa ma pewne wady, takie jak możliwość wprowadzenia informacji lub
pakietu w trakcie komunikacji. Dzieje się tak, ponieważ technologie te wykorzystują zakres wolnych
częstotliwości. Dodatkowo, ponieważ każdy może korzystać z tych zakresów częstotliwości, wystąpią
duże zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą wpłynąć na jakość komunikacji i spowodować utratę
informacji. Zaproponowany system poddano modelowaniu matematycznemu zgodnie z sieciami
Petriego i przeprowadzono symulację. Wyniki symulacji wykazały, że system być stabilne i wiarygodne
w oparciu o fakt, że wzór przedstawiony w symulacji wykazał, że większość wartości przypada na średni
RTT z pomiarów wykonanych w sieci rzeczywistej. Obecny system nie nadaje się do procesów w czasie
zbliżonym do rzeczywistego, ponieważ średni czas gromadzenia danych i wykonywania akcji z systemu
SCADA do PLC wynosi około 10 do 15 sekund. Ale dzieje się tak z powodu ograniczeń platformy Xyvely
Industrial Wireless Sensors Network z IoT-Internet… 51 i można to łatwo przezwyciężyć, projektując
platformę chmurową, która pozwala na większą szybkość transmisji. System można ulepszyć dzięki
dalszej pracy w następujących aspektach:
* Implementacja protokołu UDT jako protokołu transportowego zamiast TCP. Protokół UDT łączy
niezawodność TCP z wydajnością UDP. Możliwe jest osiągnięcie szybkości transferu 9,2 Gb / sw
połączeniu 10 Gb / s.
* Implementacja protokołu Wi-Fi 802.11n w celu szybszej transmisji informacji.

* Wdrożenie IPv6, aby móc przypisać unikalny adres IP do każdego czujnika i korzystać z natywnych
protokołów bezpieczeństwa, takich jak IPsec
ZNACZENIE INTERNETU W ZARZĄDZANIU RZECZAMI: PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NA
RZECZ WSPÓŁPRACY TECHNICZNEJ
WPROWADZENIE
Upowszechnienie się urządzeń zdolnych do komunikowania się i przekazywania informacji między sobą
jest podstawą dynamiki Internetu rzeczy (IoT), umożliwiając nowe możliwości komunikacyjne,
przetwarzanie danych i dostęp do informacji. Postrzegany jako środek do generowania zarówno
społecznych, jak i ekonomicznych skutków w społeczeństwie informacyjnym, IoT przeciwstawia się
obecnym ramom zarządzania Internetem i roli sektora publicznego. W związku z tym niniejszy artykuł
ma na celu przedstawienie obecnego scenariusza zarządzania IoT, jego głównych wyzwań, roli rządów
oraz potrzeby rozwijania partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz współpracy technicznej w
zarządzaniu zasobami IoT.
1. ERA INTERNETU RZECZY
Termin IoT został po raz pierwszy zdefiniowany przez Kevina Ashtona w 1998 roku, który opisał go jako
architekturę zdolną do zarządzania informacjami w globalnej sieci. Następnie Grupa Doradcza
Programu Unii Europejskiej ds. Technologii Społeczeństwa Informacyjnego odniosła się do IoT jako
inteligencji otoczenia, w której ludzie mogą wchodzić w interakcje w sposób inteligentny i intuicyjny
poprzez przedmioty codziennego użytku. Dlatego IoT jest przedstawiany jako sieć, w której ludzie,
przedmioty i środowisko są połączone przez interfejsy, które łączą i komunikują rzeczy i osoby. W
związku z tym Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) opisał IoT jako globalną
infrastrukturę dla społeczeństwa informacyjnego, która sprzyja dostarczaniu zaawansowanych usług
informacyjnych i komunikacyjnych poprzez wzajemne połączenia obiektów. W związku z tym początek
ery IoT, czasami nazywany również Internetem Wszechrzeczy (IoE), obejmuje interoperacyjność
technologii informacyjnych i komunikacyjnych z niezliczonych miejsc i sytuacji. Zapewnia to szeroki
zakres możliwości określania zakresu i analiz, takich jak informacje logistyczne, lokalizacja
przedmiotów, strumienie oprzyrządowania do iz urządzeń, zdalne i zautomatyzowane gromadzenie
danych, automatyzacja procesów i natychmiastowa możliwość zdalnego działania w rzeczywistych
środowiskach.
2. ARCHITEKTURA IOT
Jeśli chodzi o taksonomię tego nowego typu połączenia między lub poprzez obiekty fizyczne możemy
zidentyfikować pewne elementy, o których literatura wspomina jako technicznie wymagane do
zarządzania ekosystemem IoT, takie jak: Sprzęt. Urządzenia. Rodzaje urządzeń. Urządzenia IoT zbierają
informacje z różnych typów sieci w celu dostarczenia informacji do dalszego przetwarzania, a niektóre
urządzenia wykonują również operacje przetwarzania na podstawie informacji otrzymanych z innych
obiektów. Sieć IoT obejmuje wiele rodzajów mechanizmów, takich jak urządzenia do pozyskiwania,
wykrywania i napędu danych, technologie geolokalizacyjne, takie jak częstotliwości radiowe, systemy
podczerwieni, optyczne, czujniki, siłowniki i inny sprzęt komunikacyjny. Metody identyfikacji obiektów.
Elektroniczny kod produktu i Uniform Code Council. Obiekty IoT są jednoznacznie identyfikowane za
pomocą etykiet, tagów, czujników lub innych urządzeń elektronicznych. Od 2003 roku EPCglobal,
organizacja non-profit powstała w wyniku połączenia Europejskiego Numeru Artykułu (EAN) i Uniform
Code Council (UCC), reguluje i zarządza Globalnym Numerem Handlowym (GTIN), który zapewnia
niepowtarzalną identyfikację każdemu pojedynczemu produktowi . Ponadto EPCglobal udzielił firmie
Verisign kontraktu na utrzymanie usługi nazw obiektów katalogu głównego, która umożliwia

przekierowanie przechowywanych lub czytelnych informacji w etykietach lub zapleczu
oprogramowania pośredniego. EPCglobal jest zarządzany przez Radę Gubernatorów, w której różne
sektory przemysłu reprezentowane są przez globalne korporacje z Europy, Ameryki Północnej, Japonii
i Chin. Usługi komunikacyjne i identyfikacyjne. Usługa nazw obiektów. Usługa nazw obiektów (ONS) to
zautomatyzowana sieć usług podobna do usługi nazw domen (DNS), która umożliwia komunikację
między różnymi urządzeniami w ramach jednej lub wielu sieci. Kiedy urządzenie śledzące (na przykład
czytnik częstotliwości radiowych) odczytuje etykietę, informacje te są przesyłane do ONS zlokalizowanego w sieci prywatnej lub w Internecie - w celu znalezienia informacji o tym produkcie.
Należy zauważyć, że do tej pory nie ma jednolitości w zakresie zarządzania ONS, a zatem scenariusz
fragmentacji IoT, w którym mogą pojawić się różne protokoły, standardy i systemy routingu. Na
przykład Verisign, Afilias i GS1 to dostawcy, którzy rozpoczęli świadczenie usług zbyt blisko sektora
prywatnego.
3. WYZWANIA IOT
IoT - czasami nazywany także Internetem wszystkiego (IoE) – jest wszechobecna inteligencja. Jednak
pomimo korzyści, IoT stawia nowe wyzwania i wzmacnia istniejące. Wśród głównych wyzwań IoT
należy wymienić kwestie związane z: Bezpieczeństwo. Większość urządzeń IoT nie jest jeszcze w stanie
przetwarzać danych w bezpieczny sposób. Tworzy to scenariusz, w którym wszelkie urządzenia do
noszenia są przedmiotem obiektów może stać się celem bezpieczeństwa. W tym sensie wyzwania
związane z bezpieczeństwem obejmują środki zapobiegające utracie danych, złośliwemu
oprogramowaniu, nieautoryzowanemu dostępowi, śledzeniu, monitorowaniu, szpiegowaniu,
skimmingowi, crackingowi, klonowaniu, wąchaniu i odmowie usługi. Ponadto scenariusz ten stanowi
wyzwanie dla administratorów danych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, i podkreśla
ich obowiązek zapewnienia, że ich podwykonawcy robią to samo. W związku z tym brak kontroli
użytkownika nad własnymi danymi może skutecznie rozwinąć formę nadzoru, która może być
niezgodna z prawem. Istnieje również większe ryzyko braku kontroli użytkowników nad danymi
osobowymi, szczególnie podczas interakcji z różnymi typami urządzeń IoT. Prywatność. Nawet jeśli nie
wszystkie zastosowania czujników i tagów wiążą się z obawami dotyczącymi prywatności, te sieci IoT,
które zbierają lub przetwarzają informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do
zidentyfikowania osób, mogą być narażone na ryzyko prywatności. Jednak wraz z udogodnieniami IoT
i jego pozytywnymi skutkami, urządzenia IoT mogą umożliwiać sprzedawcom detalicznym i osobom
trzecim profilowanie wyborów konsumentów i uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących ich
zdrowia, stylu życia, zwyczajów zakupowych i lokalizacji. Co więcej, mogą również być w stanie śledzić
swoje ruchy bez indywidualnej wiedzy lub uprzedniej zgody. Wreszcie kolejne wyzwanie dotyczy
możliwości krzyżowania danych i wykorzystywania ich do zupełnie innych celów, których użytkownik
nie przewidział. Big data. Analiza, ekstrakcja, przekształcanie, przechowywanie i przetwarzanie dużych
ilości danych może powodować problemy prawne, takie jak profilowanie, analiza zachowań i
monitorowanie. Duże ilości danych mogą wymagać między innymi skoordynowanych polityk ochrony
danych, koordynacji międzynarodowej i zarządzania infrastrukturą. Jak dotąd decydenci polityczni nie
zajęli się tymi wyzwaniami. Odzwierciedlają jednak konieczność poszukiwania rozwiązań w zakresie
zarządzania, aby zarówno wykorzystać mocne strony IoT, jak i wdrożyć zasady, aby zminimalizować
ryzyko. To prowadzi nas do zastanowienia się nad tym, na kim i jak powinno polegać to zarządzanie
IoT.
4. ZARZĄDZANIE IOT
Zarządzanie IoT można zdefiniować jako ten obszar zarządzania Internetem, który ma na celu
generowanie mechanizmów i zasad zarządzania urządzeniami, infrastrukturą i funkcjami związanymi z
Internetem przedmiotów. Mechanizmy te mogą obejmować zestaw działań, które są wykonywane

przez wiele podmiotów lub zainteresowanych stron, a mianowicie społeczeństwo obywatelskie, rządy,
środowiska akademickie, sektor prywatny i techniczny, które wspólnie pracują nad identyfikacją
problemów, określeniem rozwiązań i ustaleniami dotyczącymi wdrażania, monitorowania i ocena
zasad IoT. Te zainteresowane strony odbyły obecnie nadal kilka spotkań w celu omówienia programu
zarządzania IoT, ale ze znacznym udziałem sektora technicznego. W związku z tym sektor ten jest
reprezentowany przez organizacje takie jak World Wide Web Consortium (W3C), Internet Architecture
Board (IAB), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Research Task
Force (IRTF) i Internet Engineering Task Force (IETF), która wspólnie z podmiotami prywatnymi i
podmiotami prywatnymi bierze udział w opracowywaniu aplikacji i standardów zarządzania IoT. W tym
sensie wydaje się, że tylko techniczne aspekty sieci IoT są obecnie priorytetem dla IoT Governance. Z
tego powodu i ponieważ IoT Governance obecnie koncentruje się głównie na infrastrukturze,
aplikacjach i standardach, przedstawię różne potencjalne modele zarządzania i interesariuszy, którzy
mogliby uczestniczyć w IoT Governance w przyszłości.
5. ZARZĄDZANIE IOT I POLITYKA PUBLICZNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI SIECIOWYMI
Zarządzanie IoT koncentruje się na kwestiach technicznych i infrastrukturalnych i jest realizowane
głównie przez sektor techniczny. W tym duchu pojawia się pytanie: jaki jest najbardziej odpowiedni
model do zarządzania technicznymi aspektami obecnego IoT? Odpowiedź na to pytanie nie jest
jednoznaczna iw tym sensie pojawiają się różne stanowiska:
a. Wielostronny model zarządzania Internetem powinien mieć zastosowanie do zarządzania
Internetem przedmiotów. Stanowisko to dowodzi, że zarządzanie IoT można podzielić na kwestie
techniczne, polityczne i prawne, gdzie techniczne aspekty IoT powinien zająć się sektor techniczny,
podczas gdy innymi aspektami zarządzania IoT powinny zająć się inni interesariusze, jak to miało
miejsce w tradycyjnym zarządzaniu Internetem. Z tego stanowiska wynika, że techniczne elementy
agendy zarządzania IoT powinny naśladować przykład wcześniejszego zarządzania DNS i być
prowadzone przez organizacje takie jak te wymienione w (4), a także, w stosownych przypadkach,
członkowie sektora prywatnego, ponieważ ci aktorzy często mają odpowiednie środki, aby zapewnić
szybkie i spójne odpowiedzi niezbędne dla otwartego, interoperacyjnego, zmieniającego się
ekosystemu.
b. Powinna zostać utworzona nowa globalna agencja zarządzająca technicznym zarządzaniem
zagadnieniami IoT, inna niż te, które administrowały danymi DNS. To stanowisko regulacyjne dowodzi,
że możliwe jest stworzenie od podstaw nowej formy regulacji Internetu - z naciskiem na IoT - w celu
naprawy pewnych słabości występujących w zarządzaniu DNS. Argument ten sugeruje, że nie jest
możliwe włączenie do tego zarządzania tradycyjnych organizacji, które pracowały nad zarządzaniem
Internetem ze względu na różne heterogeniczne technologie, które obejmuje IoT, wymagające jeszcze
bardziej szczegółowych i złożonych rozwiązań [14]. W związku z tym ten sposób myślenia podkreśla
znaczenie technicznych regulacji IoT od ich powstania, w przeciwieństwie do tego, co stało się z
techniczną regulacją DNS w czasie pojawienia się Internetu, gdzie ustalono różne zasady dotyczące
administrowania nazwami domen i liczby pojedynczej miejsce przeznaczono na sektor prywatny. Ten
model zarządzania mógłby być oparty na podejściu wielostronnym - ale z nowymi podmiotami - lub
sugerować formę wielostronnej regulacji, w której rządy miałyby duży wpływ na decydowanie o
sposobie zarządzania IoT. do. Należy przyznać państwom pełne uprawnienia w zakresie zarządzania
zasobami infrastruktury IoT, w przypadku gdy organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy
Związek Telekomunikacyjny, byłyby logicznym zakresem dla rządów, aby wspólnie decydować o
zarządzaniu zasobami globalnymi.

Poza wyżej wymienionymi pozycjami można pomyśleć o nowym modelu zarządzania IoT, w którym
można wdrożyć podejście wielostronne, ale w którym rządy miałyby również duży wpływ na sposób,
w jaki zostanie osiągnięty rząd IoT. W tym sensie twierdzę, że czwarte stanowisko mogłoby twierdzić,
że zarządzanie IoT powinno przybrać formę współpracy publiczno-prywatnej w zakresie rozwiązań
technicznych, które decydują o najlepszych działaniach w zakresie decyzji technicznych.
WNIOSEK
W nadchodzących latach należy dalej badać i rozwijać ważne aspekty IoT w zakresie zarządzania nim.
Bez znormalizowanego podejścia technicznego prawdopodobne jest rozprzestrzenienie się
architektur, schematów identyfikacji, protokołów i częstotliwości przeznaczonych do określonych i
oddzielnych zastosowań. To nieuchronnie doprowadzi do fragmentacji IoT, co może osłabić jego
popularność i stać się główną przeszkodą w jego rozwoju. Interoperacyjność jest koniecznością, a
komunikacja między znacznikami i między czujnikami jest warunkiem wstępnym upowszechnienia się
Internetu rzeczy. Ponadto środki bezpieczeństwa i kwestie prywatności nie są jeszcze traktowane jako
priorytet w zakresie zarządzania. Kto powinien decydować o tym zarządzaniu? Jak powinien wyglądać
IoT jest zarządzany i czym powinien różnić się od sposobu zarządzania dzisiejszym Internetem? Otwartą
kwestią pozostaje, czy powinna być zarządzana przez agencję państwową, grupę pod nadzorem ONZ,
czy konsorcjum przemysłowe. Należy jednak stwierdzić, że apel o systemy współregulacji obejmujące
sektor techniczny i publiczny powinien łączyć pozytywne wartości stabilnych regulacji rządowych
wewnątrz i między państwami narodowymi z elastycznością potrzebną do sprostania nowym
wyzwaniom globalizacji.Żyjemy w okresie przejściowym, w którym stary system zarządzania,
zakorzeniony w koncepcji suwerennego państwa narodowego, jest w coraz większym stopniu
uzupełniany przez wyłaniający się nowy system rządzenia, w którym wszystkie strony powinny zebrać
się i wspólnie pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć w końcu pojawi się standard,
ponieważ w takich przypadkach zwycięskie rozwiązanie często nie jest ani najbardziej zaawansowanym
technicznie, ani najbardziej akceptowalnym społecznie. Obecnie zasady dotyczące IoT są
opracowywane przez wiele agencji, w których stany mają niewielki lub żaden wpływ. Większość
dotychczasowych standardów IoT została stworzona przez agencje z branży inżynieryjnej ze
stosunkowo niewielką reprezentacją sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego.
Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz współpracy technicznej ma na celu pomoc osobom
odpowiedzialnym w przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych, a co za tym idzie, pomoc
w rozwoju tej technologii z poszanowaniem praw podstawowych. Przede wszystkim powinien
opracować szereg różnych metod pracy, z których niektóre nie zostały jeszcze opracowane. Rządy mają
obowiązek odgrywać swoją rolę w zarządzaniu Internetem przedmiotów. Pojawiła się nowa przestrzeń
dialogu i interakcji. Należy wprowadzić nowe podejście, zdolne przynieść konkretne rezultaty dla
wszystkich stron, w którym rządy pełnią wyjątkową rolę ułatwiania bardziej wszechstronnego dialogu
z sektorem technicznym na temat zagadnień IoT.

