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3. Суть розробки, основні результати: 

(укр.)  

Головна ідея підходу, що використовується в проекті, полягає у створенні принципово 

нової архітектури інтелектуальних масштабованих програмно-апаратних засобів моніторингу 

критичних об’єктів на основі застосування розподілених сенсорних мереж. Основну увагу 

досліджень, що проводяться, зосереджено на важливих науково-технічних проблем аналізу, 

верифікації та систематизації даних гетерогенної природи. 

В роботі використовується сучасний науково-технічний інструментарій обробки великих 

обсягів даних, які в літературі об’єднують терміном Big Data («Великі дані»). Це поняття 

включає в себе, зокрема, методи інтелектуальної обробки даних Data Mining, а також 

використання постреляційних систем управляння базами даних, так званих NoSQL-баз даних. 

Новизна даного підходу є результатом об’єднання двох технологій, що дозволяє розробити нові 

інтелектуальні методи глибинного аналізу даних та високопродуктивні масштабовані 

комп’ютерні засоби, що разом дозволить суттєво підвищити ефективність аналізу та 

систематизації гетерогенних сенсорних даних і, як наслідок, покращити якість моніторингу 

різних класів критичних об’єктів. 

В процесі виконання роботи було розроблено методи  масштабування  комп’ютерних 

засобів моніторингу критичних об’єктів, зокрема, створено структурні схеми компонентів 

засобів масштабування системи моніторингу, алгоритми взаємодії структурних елементів 

підсистем. Створено відповідні алгоритми у складі системи моніторингу. Розроблено метод 

управління компонентами інформаційно-моніторингової системи та методи класифікації 

сенсорних даних у складі підсистеми інтелектуальної обробки даних. 

Розроблені методи та підходи можуть бути використані для створення інформаційно-

моніторингових та інформаційно-аналітичних систем, спрямованих на оперативний моніторинг 

об’єктів спостереження у різних предметних галузях. 

(рос.) 

Главная идея подхода, предложенного в проекте, заключается в создании 

принципиально новой архитектуры интеллектуальных масштабируемых программно-

аппаратных средств мониторинга критических объектов на основе применения распределенных 

сенсорных сетей. Основное внимание проводимых исследований сосредоточено на важных 

научно-технических проблем анализа, верификации и систематизации данных гетерогенной 

природы. 

В работе используется современный научно-технический инструментарий обработки 

больших объемов данных, которые в литературе объединяют термином Big Data ( «Большие 

данные»). Это понятие включает в себя, в частности, методы интеллектуальной обработки 

данных Data Mining, а также использование постреляцийних систем Управления базами 

данных, так называемых NoSQL-базы данных. Новизна данного подхода является результатом 

объединения двух технологий, что позволяет разработать новые интеллектуальные методы 

глубинного анализа данных и высокопроизводительные масштабируемые компьютерные 

средства, вместе позволит существенно повысить эффективность анализа и систематизации 

гетерогенных сенсорных данных и, как следствие, улучшить качество мониторинга различных 

классов критических объектов. 



В процессе выполнения работы были разработаны методы масштабирования 

компьютерных средств мониторинга критических объектов, в частности, созданы структурные 

схемы компонентов средств масштабирования системы мониторинга, алгоритмы 

взаимодействия структурных элементов подсистем. Созданы соответствующие алгоритмы в 

составе системы мониторинга. Разработан метод управления компонентами информационно-

мониторинговой системы и методы классификации сенсорных данных в составе подсистемы 

интеллектуальной обработки данных. 

Разработанные методы и подходы могут быть использованы для создания информационно-

мониторинговых и информационно-аналитических систем, направленных на оперативный 

мониторинг объектов наблюдения в различных предметных областях. 

(англ.) 

The main idea of the approach used in the project is to create a fundamentally new architecture 

for intelligent scalable software and hardware for monitoring critical objects based on the use of 

distributed sensor networks. The main focus of the research is on the important scientific and technical 

problems of analysis, verification and systematization of heterogeneous nature data. 

The work uses modern scientific and technical tools for processing large volumes of data, which in the 

literature combine the term Big Data. This concept includes, in particular, data mining methods for 

intelligent data processing, as well as the use of post-relay database management systems, the so-called 

NoSQL databases. The novelty of this approach is the result of the combination of two technologies, 

which allows the development of new intelligent methods of in-depth data analysis and high-

performance scalable computer tools, which together will significantly improve the efficiency of the 

analysis and systematization of heterogeneous sensor data and, consequently, improve the quality of 

monitoring of different classes critical objects. 

During the work, methods for scaling computer facilities for monitoring critical objects were 

developed, the structural schemes of components of the monitoring system scaling means, algorithms 

for interaction of structural elements of subsystems, were created. Appropriate algorithms have been 

created as part of the monitoring system. The method of control of the components of the information 

monitoring system and methods of classification of sensor data in the structure of the intellectual data 

processing subsystem is developed. 

The developed methods and approaches can be used for creation of information monitoring and 

information-analytical systems aimed at operational monitoring of objects of observation in various 

subject areas. 

 

5. Порівняння зі світовими аналогами 

На фоні кращих світових аналогів програмне забезпечення, яке створено в процесі 

виконання роботи над проектом, відрізняється підвищеними показниками швидкодії виконання 

аналітичних функцій при обробці сенсорних даних, високим рівнем оперативності отримання 

доступу до гетерогенних даних, а також розширеними можливостями щодо різнобічної 

аналітичної обробки інформаційних ресурсів, в першу чергу, завдяки систематизації сенсорних 

даних гетерогенної природи на основі новітніх методів технологій Data Mining та Web Mining, 

включаючи реалізацію методів класифікації та кластеризації. 

 

6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно підвищити якість 

параметри інформаційно-моніторингових систем: 

підвищення на 15 – 20% швидкодії засобів інтелектуального аналізу даних; 

зменшення на 10 – 15 % часу очікування пошукового запиту; 

підвищення якість горизонтального масштабування можливостей моніторингових систем. 

 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації)  

Вирішення задач, пов’язаних з моніторингом критичних об’єктів має велике значення для 

народного господарства. Зокрема, очікуваний науково-практичний доробок передбачається 

використовувати для спостереження за змінами погодно-кліматичних показників, підтримки 



вирішення екологічних проблем, забезпечення необхідного рівня безпеки підприємств 

енергетичної галузі, для підтримки вирішення завдань щодо запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в аграрному секторі можливе 

застосування для покращення врожайності. Таким чином, потенційними користувачами та 

замовниками розробок є:  

- Державна служба з надзвичайних ситуацій України; 

- Міністерство екології та природних ресурсів України; 

- Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

- Міністерство освіти і науки України; 

- підприємства енергетичної галузі. 

 

8. Стан готовності розробки 

Розроблено готові для розгортання та експлуатації програмні засоби систематизації та 

аналітичної обробки гетерогенних сенсорних даних, а також засоби визначення та 

прогнозування просторового положення об’єктів спостереження з використанням розподілених 

сенсорних мереж. 
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