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Використання сучасних інформаційних технологій в побуті знайшло 

реалізацію в технологіях «розумний будинок» з використанням поняття 
«інтернет-речей» (ІоТ).  

«Розумний будинок» – жилий будинок, організований для зручності 
проживання людей з використанням різноманітних високотехнологічних 
приладів. Основною особливістю такої організації управління побутовими 
приладами є те, що користувач задає бажану обстановку, а автоматика вже 
сама у відповідності із зовнішніми та внутрішніми умовами задає, а також 
відслідковує режими роботи всіх систем та електроприладів. 

Використання сучасних технологій дозволяє істотно поліпшити 
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побут і відпочинок в межах одного житла. Використання інформаційних 
технологій в системі «Розумний будинок» гарантує контроль 
функціонування всіх систем будинку, які використовуються у веденні 
домашнього господарства, не докладаючи великих зусиль. Установка 
таких систем для квартири і будинку робить житло більш безпечним. 
Використання розумного будинку для квартири відрізняється ефективним 
управлінням системами вентиляції, опалення, кондиціонування. [1,2] 

Створення «розумного будинку» обумовлює поведінку системи, яка 
стає «розумною» за рахунок того, що вона взаємодіє з іншими системами. 
Технологія ІоТ як раз надає можливість кожному елементу «розумного 
будинку» та всьому «розумному будинку» вийти у простір інтернет-
павутини та обмінюватися інформацією з іншими системами.[3] 

Використання сучасних технологій істотно поліпшує побут і 
відпочинок в межах одного житла. Установка «Розумного будинку» 
гарантує контроль функціонування всіх систем будинку, які 
використовуються у веденні домашнього господарства, не докладаючи 
великих зусиль. Використання «Розумного будинку» для помешкання 
відрізняється ефективним управлінням системами вентиляції, опалення, 
кондиціонування, а також віддаленим контролем і управлінням іншими 
побутовими приладами. [4] 

Використання інформаційних технологій для керування кліматом і 
побутовими приладами, в тому числі і контролем над енергоспоживанням 
для помешкання відзначається такими перевагами, в тому числі і при 
використанні автономних джерел живлення [4]: 

• можливістю економії споживання електроенергії до 40% і 
витрат на опалення до 30%; 

• регулювання безпеки у/за межами території, що охороняється; 
• системою постійного інформування про стан параметрів 

будинку через Інтернет, мобільний телефон або безпосередньо з пульта 
керування; 

• можливістю стильного оформлення інтер'єру; 
• автоматизованою роботою розумного будинку. 
Робота системи влаштовується таким чином, щоб самостійно 

контролювати функціонування кожного пристрою на основі поточних 
параметрів, згідно заданої програми. Ця система також може 
контролювати доступ в приміщення, стежить за його безпекою. Вона може 
запобігти виникненню різних неполадок в будинку і, відповідно, своєчасно 
запобігти. Така система вбереже від ймовірного дорогого ремонту. 
Система автоматично на телефон може відправляти повідомлення, 
інформуючи про стан будинку. Для простішого варіанту «розумного 
будинку», в тому числі і для використання в якості креативного 
демонстраційного проєкту, що може активно використовуватися в 
навчальному процесі може бути створена система на основі 
мікропроцесорної платформи Arduino та/або NodeMcu.[5]  
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