
Розумний Операційний Центр 
Intelligent Operation Center - IOC
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Що таке Розумне навколишне середовище?

“Стан, при якому вимоги, що пред'являються до 

навколишнього середовища, можуть бути 

задоволені без зменшення його спроможності

дозволити всім людям жити добре, тепер і в 

майбутньому “ – Міністерство Міського

Розвитку Індії

• Контроль викидів СО2

• Забруднення, що

викидається автомобілями

• Токсичні гази, що

утворюються в господарствах

• Координація вивозу сміття

• Двосторонній зв'язок між

інфраструктурою та 

операторами послуг

• Використання та управління

водними ресурсами.

• Управління громадською

водоохоронною системою.

• Інформація про воду

Моніторинг та управління

водою
Моніторинг забруднення

повітря

Інтелектуальне управління

відходами
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Розумне навколишне середовище - Тренди 

Розумні міста:

Впровадження моніторингу інфраструктури: міські

умови, транспорт, якість повітря, вуличні лампи з 

датчиками та інше

IOT:

Масове впровадження IOT пристроїв для

поліпшення швидкості впровадження, зниження

витрат, поліпшення якості послуг, масштабування, 

охоплення, проникнення в приміщення

Аналітика даних:

Оператори, підприємства, муніципалітети та 

громадяни хочуть мати необхідні дані

Необхідність використання інформації з різних баз 

даних



Ключові компоненти Розумного навколишнього середовища

• Синтаксичний  та 

контекстуальний аналіз 

даних

• Візуалізація даних

• Відображення даних

• Семантичний та 

предиктивний аналіз

• Надання доступу

• Отримання даних

• Модулі місцевої агрегації

• Оптимізатори мереж

Комунікаційні протоколи та мережі 

• Управління

• Безпека та приватність

• Підключення

• Бази даних

• Зовнішні інтерфейси

• Застосунки

Сенсори / RFID / Чіпи
Платформи, бази 

даних та управління
Хмари, дані та аналітика
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Місто, як живий організм який для своєї діяльності потребує 

розгалужену нервову систему

Охорона навколишнього середовища

Сільське господарство

Енергетика

Транспорт

Водопостачання

Погода

Охорона здоров'я

Уряд

Культура

Промисловість

Спорт

Технології

Освіта

Безпека
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…

Адміністрація Дорожній рух
Аварійні 

служби
e-Урядування

Традиційні моделі управління містом базуються на окремих, ізольованих одна 

від одної системах, що робить проблематичним обмін розповсюдження та 

обробку даних
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Розумний операційний центр - мозок міста

Урядові дані

Дані компаній

Дані мешканців

Інтернет дані

IoT дані

…

Економіка

Громадська 

безпека
Урядові дії

Громадська 

думка

Охорона 

здоров'я
Освіта

Аварійні 

служби

Захист 

навколишнього 

середовища

Управління 

містом

Водо-

постачання
Транспорт

Дії

Попередження

Прийняття 

рішень
Усвідомлення
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Компоненти 

аналізу

Інструменти 

даних
Алгоритми

Застосування

правил

ШІ

Аналіз

Великі

дані

88

Економіка

Транспорт

Безпека

Адміністрація

Навколишнє середовище

Проживання

IoT

Хмарні обчислення

Моделювання

IOC це інтеграція новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, які 

роблять можливим інновації у сфері управління містом
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Розумний операційний центр 

(Intelligent Operation Center)

Політики Дані ПоказникиПодії

IoT даніІнтернет даніДані мешканцівДані компанійУрядові дані

E2E управління інцидентами

Командний центр

Пов'язані процеси

Панель управління

Відображення статусу

Статуси
Громадські 

послуги

Підтримка даних

Система підтримки рішень

ПромисловістьРішенняМіські послуги Мешканці Моніторинг

IOC архітектура та функціонал: відображення статусу – аналітика та 

підтримка прийняття рішень – командний центр

Попередження



1010

Ескалація події

Візуалізація 

процесів

Візуалізація 

даних

Візуалізація 

попереджень

Візуалізація дій 

командного центру

Попередження
Р

іш
е
н

н
я

К
р

и
т
и

ч
н

і 
п

о
д

ії

IOC Сервісна архітектура

Підтримка прийняття 

рішень

Моніторинг і 

попередження

Управління подіями Командний центр

Панель управління

23

4 5

1
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Відображення результатів моніторингу 

Панель Прийняття рішень Командний центр
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Моніторинг населення в реальному часі, відображення візуальної 

статистика та її аналіз

Панель Прийняття рішень Командний центр
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Поліція Служби руху Швидка допомога Аварійні служби

Відображення, передача і аналіз даних та координація дій між різними 

службами

Панель Прийняття рішень Командний центр



1414

Платформа

Екосистема

IaaS

SaaS

Хмарна 

платформа

PaaS
Об'єднана комунікаційна платформаBig Data платформа Інші платформи

Голос Відео ДаніОбмін Аналіз Гео-локація IoT платфрома
Застосування 

правил

Співпраця між платформою та екосистемою є запорукою побудови 

успішного IOC

Панель 

управління
Рішення Події Моніторинг

Командний 

центр

Обєднання систем серверів
Обєднання систем 

зберігання даних

Обєднання мережевих 

ресурсів

ЗастосункиAPI API
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