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Lietu internets

•Lietu internets (IoT) ir kopums no ierīcēm, kuras ir 
pieslēgtas internetam, ar spēju uzkrāt un apmainīties 
ar datiem par lietotāju vai vidi bez cilvēka iejaukšanās.

•Iekārta vai “Lieta” (Thing) var būt jebkura elektroniska 
iekārta ar programmatūru un sensorieum. Piemēram, 
gudrie ledusskapji, gudrie gaisa kondicionieri, 
apgaismojums mājās, drošības sistēmas vai pat cilvēks 
ar sirds monitoru vai automašīna.

https://eu.mouser.com/applications/stm32l4-kit-iot-node-integrating-google-cloud/



Kāpēc lietu internets

•Tāpēc ka esam slinki
•Mēs vēlamies automatizēt visu
•Mēs vēlamies kontrolēt visu attālināti
•Mēs vēlamies redzēt datus reālajā laikā



PAR iekārtu

•Sensori ir ievietoti visās iekārtās, kuras reālajā laikā savāc datus

•Katrai iekārtai ir unikāls identifikātors, kas dod arī iespēju iekārtām savā starpā sazināties



IP v4  pieejamās adreses - 4,294,967,296

IP v6  pieejamās adreses - 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456



• Ļoti liels apjoms ar datiem, kuri tiek apkopo no iekārtām
• Kur šādu apjomu ar datiem uzglabāt?
• Atbilde mākonī, jeb datu centros

Labi, dati ir, bet ko ar viņiem darīt?



Datu apjoms ir milzīgs, kas tiek savākts/uzkrāti no iekārtām. Un tos apstrādāt, attēlot ar ierastām 
metodēm/paņēmieniem ir sarežģīti.
Šādus datus sauc par “‘Big Data” (Lielie dati)

Daudz datu Analītika Risinājumi un idejas

Atbildīga par jēgpilnu datu izgūšanu, kuru 
ir pielietojami Uzņēmumi pielieto analītiskos datu 

biznesa pilnveidošanā. Piemēram, 
paredzēt, kādus produktus, kāda 
gada laikā labāk pārdot, kādas 
atlaides, kad pielietot, utt.



Nedaudz vēstures

• Pašu jēdzienu “Internet of things” izdomāja Kevelin Ashton 1999 gadā

• Pirmie piemēri, 1982 gadā, Koka kolas iekārta Carnegie Mellon Universitātē tika pieslēgta 
internetam un ziņoja, cik koloas taras palikušas un temperatūru.



Kur pielietot?

http://conquest.net/features/c-2/i-55.html

Ēku un māju automatizācijai

Vides monitoringam



Kur pielietot?

https://medipense.com/iot-security-and-medical-devices/

Medicīnā un veselības nozarē

Piemēram, gudrai pacientu transportēšanai



Kur pielietot?

https://www.sensrtrx.com/how-is-iot-useful-in-manufacturing/

https://cleantechrising.com/

Gudrai ražošanai

Gudrai enerģijas resursu pārvaldei



Kur pielitot?

Kamera var vērot situāciju uz ceļu, sastrēgumi, 
nelaimes gadījumi, laiku apstākļus, ātrumu un 
pārbaudīt vai transporta līdzeglis ir drošs 
satiksmie. Kā arī zādzību gadījumā, atsekot, kā 
nozagtais auto ir pārvietojies. Ja šādas kameras 
saslēdz tīklā un tās savā starpā sazinās un 
nosūta datus uz centrālo datoru, šāds 
pakalpojums var izveidot vislabākos maršutrus 
pilsētā, izvairoties no sastrēgumiem, 
negadījumiem, utt.



Izaicinājmi

• Izprast sarežģītu vidi un nogādāt jēgpilnus datus uz mākoni

• Pieslēgums, ne visur ir piejams bezvadu internet (4G) vai WiFi

• Enerģija, iekārtas ir paredzētas, lai tās nepārtraukti strādātu, tāpēc izaicinājums, kā radīt iekārtas, kas patērē pēc 

iespējas mazāk enerģijas

• Drošība, jāņem vērā, ka iekārtai ir jāspēj manīt, ka notiek neautorizētas darbības, kas saistīts ar mūsu privātumu

• Sarežģītība, IoT iekārtas būtu javar izstrādāt ierindas programmētājam, ne tikai eksperiem

• Mākoņi, kura funkcionalitāte paredzēta tieši IoT iekārtām un datiem



Secinājumi

• Kamēr IoT jēdziens ir sarežģīts, tas ness līdzi, gan riskus, gan izaicinājumus. Tehnoloģija ir samērā jauna un tās 

pielietojumu cilvēce vēl cenšas izprast.

• IoT var palīdzēt inovēt, kas savukārt dot jaunas biznesa idejas, kuras palīdz transformēt biznesu, mūsu dzīvi un pasauli 

kurā dzīvojam



Kas notiek pie mums Latvijā?

• Te pat, Engurē, radīts šāds brīnums!

Kas tas i’?



Kas notiek pie mums Latvijā?

• Te pat, Engurē, radīts šāds brīnums!

Ierīce mēra jūra 
temperatūru virs ūdens
temperatūru 1m dziļumā
ūdens ph līmeni
viļņu augstumu un stiprumu

Iekšā
Mazs datoriņš (IoT)
Kur enerģija ir uz bateriju un no saules



Kas notiek pie mums Latvijā?

• Paziņa savu vasaras māju apsilda

Sensori IoT vārteja

WiFi spraudnis
Programmēšanas panelis



Noslēgums

IoT iekārtas ir starp mums, mēs varbūt tās neredzam, nemanām, pat nenojaušam, ka tās ir jau mūsu
dzīvē un mājsaimniecībā - palūkojies sev apkārt - vai redzi - jā Tavs telefons par Tevi zina visu.
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