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Автоматизація процесів та системи автоматизованого управління стають 
повноцінним «трендом» нашого часу, та продовжують розширення свого впливу 
практично у всіх сферах діяльності: починаючи з сільського господарства і 
закінчуючи «розумними будинками» або штучним інтелектом. 

Попередні дослідження [1] показали, що для побудування систем керування 
та автоматизації різноманітних процесів можливо за допомогою мов високого  
рівня, тому для дослідження було обрано саме мови веб-програмування та веб-

технології. 
Для  вивчення цього питання було визначено декілька сучасних веб-процесів 

та технологій, що забезпечать повний цикл створення системи управління. 
Важливою складовою будь-якого процесу – є інформація, дії з якою можна 

розділити на чотири напрямки: збір, зберігання, обробка та передача на відстань.  
Зберігання інформації в веб-системах відбувається в базах даних, за своєю 

суттю база даних повинна відповідати декільком критеріям, це швидкодія, доступ 
з робочих місць, надійність та захищеність. Провівши аналіз існуючих баз даних 
можна виділити лише декілька що підходять нашим критеріям: MySQL, 

PostgreSQL, MongoDB, Firebase. 

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних. Розробка та 
підтримка MySQL здійснює корпорація Oracle, база даних є найпоширенішою для 
веб-додатків, але потребує розгорнення власного середовища для роботи з нею. 

PostgreSQL - вільна об'єктно-реляційна система управління базами даних. 
Існує в реалізаціях для безлічі UNIX-подібних платформ, включаючи AIX, різні 
BSD-системи, HP-UX, IRIX, Linux, macOS, Solaris / OpenSolaris, Tru64, QNX, а 
також для Microsoft Windows. 

MongoDB – документорієнтована система управління базами даних, яка не 
потребує опису схеми таблиць. Вважається одним з класичних прикладів NoSQL-

систем, використовує JSON-подібні документи і схему бази даних. Написана на 
мові C ++ 

Firebase - це платформа розробки мобільних додатків з величезним 
функціоналом. Починалася вона як стартап, а сьогодні її використовують при 
розробці кращих кроссплатформенних додатків. Це і сервер, і база даних, і 
хостинг, і аутентифікація в одній платформі. Так, Firebase Realtime Database надає 
розробникам API, який синхронізує дані додатки між клієнтами і зберігає їх в 
хмарному сховищі. Додаток підключається до бази даних через WebSocket, який 
відповідає за синхронізацію даних протягом усього сеансу [2]. 

Для вирішення проблем взаємодії великої кількості пристроїв і проблем 
об'єднання пристроїв в одну мережу була створена концепція Інтернету речей 
(англ. Internet of Things, IoT) - це коли пристрої об'єднуються по якомусь ознакою 
в одну мережу, потім вже кілька подібних мереж об'єднуються в іншу велику 
мережу і так далі. 
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Пристрої в таких мережах взаємодіють один з одним за рахунок різних 
інтерфейсів і протоколів передачі даних. Так як ми говоримо про промислове 
застосування концепції IoT, в якій повинні використовуватися промислове 
обладнання зі своїми протоколами і апаратними засобами, то ми переходимо до 
концепції IIoT (Промислового Інтернету речей) [3]. 

Промисловий Інтернет речей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT) - це 
концепція, при якій різні промислові пристрої, такі як датчики або обладнання, 
об'єднані в мережу за допомогою використання мережі Інтернет. Саме такі 
процеси ідеально підходять для енергетичної галузі, транспорту, промислової 
автоматизації, а також багатьох інших додатків. 

В умовах сучасного, постійно мінливого і нестійкого ринку, впровадження 
технології IIoT допомогає приймати правильні рішення для підвищення 
рентабельності виробництва, і в той же час мінімізувати ризики, а як наслідок, 
збільшити доходи і сприятиме розширенню виробництва. 

Промисловий Інтернет речей змінює звичні уявлення про взаємодію людей і 
машин, поєднуючи збір даних через Інтернет і аналітику, дозволяє по-новому 
поглянути на методи підвищення ефективності та оптимізації бізнес-процесів. 

Для взаємодії між собою пристрої використовують різні промислові 
протоколи, одним з популярних протоколів для цієї мети є MQTT. 

MQTT або Message Queue Telemetry Transport - це легкий, компактний і 
відкритий протокол обміну даними створений для передачі даних на віддалених 
локаціях, де потрібно невеликий розмір коду і є обмеження по пропускній 
здатності каналу. Перераховані вище гідності дозволяють застосовувати його в 
системах M2M (Машинно-Машинне взаємодія) і IIoT (Промисловий Інтернет 
речей). 

Також існує версія протоколу MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks), раніше 
відома як MQTT-S, яка призначена для вбудованих бездротових пристроїв без 
підтримки TCP / IP мереж, наприклад, Zigbee [4]. 

Основні особливості протоколу MQTT: 
 асинхронний протокол 

 компактні повідомлення 

 робота в умовах нестабільного зв'язку на лінії передачі даних 

 підтримка декількох рівнів якості обслуговування (QoS) 
 дегка інтеграція нових пристроїв 

Протокол MQTT працює на прикладному рівні поверх TCP / IP і 
використовує за замовчуванням 1883 порт (8883 при підключенні через SSL) 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема рівнів протоколів MQTT та TCP/IP. 
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Тому передача інформації відбуваєтся шляхом мережі інтернет, що робить 
системи керування розроблені за допомогою цієї технології універсальними. 

Дуже складно уявити систему керування без SCADA додатку, в якому 
формується процес обробки інформації, створюється автоматизоване робоче 
місце оператора, відбувається аналіз та підготовка даних до баз даних та інших 
сервісів.  Саме для побудови автоматизованих систем управління процесами є два 
шляхи формування веб-додатку який буде аналогом SCADA-системи, перший 
шлях – це написання власної SCADA-системи, що забезпечить повний спектр 
вимог, що пред’являються до системи. Мови програмування, що підійдуть для 
цієї задачі з нашої точки зору можуть бути наступні:  

PHP-скриптова мова загального призначення, інтенсивно застосовується для 
розробки веб-додатків. В даний час підтримується більшість хостинг-провайдерів 
і є одним з лідерів серед мов, що застосовуються для створення динамічних веб-

сайтів.  
Python - високоефективна мова програмування програм загального 

призначення з динамічною суворою типологізацією та автоматичним керуванням 
пам'яттю, орієнтованим на підвищення продуктивності розробників, читання 
кодів та його якості, а також забезпечення переносу переданих, написаних на ній 
програмі. 

JavaScript - мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-

орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікацій 
ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для 
програмного доступу до об'єктів в веб-додатках. 

Другий шлях – використати існуючі системи взаємодії «хардверного» 
обладнання з веб-системою обробки інформації. Провівши аналіз таких систем ми 
виділили таку, що відповідає вимогам до автоматизованих систем управління. 

Node-RED-це інструмент програмування для об'єднання апаратних пристроїв, 
API та онлайн-сервісів новими та цікавими способами. Він надає редактор на 
основі браузера, який полегшує з'єднання потоків за допомогою широкого 
діапазону вузлів у палітрі, які можна розгорнути під час виконання одне 
натискання кнопки. 

Node-RED позиціонується [5], як якась система, покликана об'єднувати 
розрізнені апаратні і програмні системи. В основі роботи системи лежить подія, 
яка генерується або зовнішнім джерелом, або таймером (процесом) всередині 
Node-RED. Подія це не просто імпульс, що дає поштовх до якого-небудь дії. 
Подія ще несе певне смислове навантаження і може містити безліч корисної 
інформації, адже подія в Node-RED є звичайний об'єкт мови JavaScript. Цей 
об'єкт, містить стандартний набір полів, але може розширюватися і 
модифікуватися (можна міняти структуру і значення) за допомогою обробки 
всередині Node-RED. Ну а там, де є JavaScript, там є неймовірна гнучкість і 
свобода в розробці. Мова, що з'явився як засіб автоматизації на стороні 
користувача браузера, завдяки своїй простоті і гнучкості, вирвався на широкий 
простір і застосовується все частіше і більше. 

Тому провівши аналіз можливості розробки систем автоматизованого 
управління га базі веб-додатків, можна впевнено заявити, що це цілком можливо і 
надалі будемо проводити пошукову роботу в цьому напрямку, а також розглянемо 
можливість створення такої системи. Також вивчення даного питання наштовхує 
на ідеї використання мов веб-програмування та веб технологій для розробки 
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системи автоматизованого обліку досягнень студентів, основні принципи якої вже 
закладено у ДонДУУ [6]. 
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