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матеріалах доповідей на 2 конференціях, серед яких одна публікація входить до
неперіодичного видання Scopus.
Роз’яснення окремих наукових положень, висновків та відмінних
особливостей дисертаційної роботи проходило у формі питань і відповідей.
Питання задавали: доктор технічних наук, професор Бондарчук А.П.; доктор
технічних наук, професор Ткаченко О.М; доктор технічних наук, професор
Сторчак К.П.; кандидат технічних наук, доцент Жебка В.В.
Науковий керівник кандидат технічних наук, завідувач кафедри Інженерія
програмного забезпечення Державного університету телекомунікацій Негоденко
Олена Василівна доповіла учасникам засідання позитивні сторони та відзначила
деякі недоліки дисертаційної роботи. В цілому виконану роботу оцінила позитивно.
В обговоренні дисертаційної роботи також взяли участь і виступили: кандидат
технічних наук, доцент Зінченко О.В., доктор технічних наук, професор
Вишнівський В.В.
В процесі обговорення дисертаційної роботи дана позитивна оцінка матеріалам
дисертаційної роботи, відзначено актуальність теми, наукова новизна та практична
значимість отриманих результатів.
Результати дисертаційної роботи дозволяють: вирішити актуальну науковоприкладну задачу, що пов’язана розробкою методики комп’ютерної оцінки якості
мультимедійних даних на основі нереферентних методів.
Постановили: на підставі доповіді Гребенюка В.В. щодо дисертації
«Методика комп’ютерної оцінки якості мультимедійних даних на основі
нереферентних методів» та дискусії по ній затвердити наступний
ВИСНОВОК:
Актуальність теми та її зв’язок з науковими програмами.
Тема дисертації Гребенюка В.В. є актуальною у зв’язку з тим, що кількість
мультимедійних даних щодня зростає, а це унеможливлює використання людини
для оцінки якості матеріалу. Специфіка створення та передачі мультимедійного
контенту до кінцевого споживача унеможливлює порівняння прийнятого матеріалу
з еталонним джерелом для аналізу якості мультимедійних даних. Існуючі алгоритми
та методи нереферентної оцінки якості зображень та відео не здатні виявити всі
можливі артефакти на зображеннях та відео. Тому дисертаційна робота, яка
присвячена подальшому розвитку нереферентної оцінки мультимедійних даних є
актуальною, доцільною, наукові розробки якої сприяють реалізації Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Дисертація виконувалась в Державному університеті телекомунікацій.
Результати наукових досліджень були використані на кафедрі Комп’ютерна
інженерія Навчально-наукового інституту інформаційних технологій під час
виконання науково-дослідної роботи на тему «Контроль та прогнозування
перевантажень в комп’ютерних мережах» (№ 0120U105655, ДУТ, м. Київ), в
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій (Київ).
Результати дисертаційної роботи пропонується використовувати середнім та
великим підприємствам задля підвищення достовірності оцінки якості зображень та
відео.
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Наукові
положення
та
їх новизна,
розроблені
особисто
здобувачем. У дисертації надані наступні нові наукові результати.
Удосконалено:
- Удосконалено метод пошуку та оцінки артефактів стиснення на
зображеннях, який відрізняється від існуючих застосуванням процедури пошуку
блочності на етапі поєднання перцептивної та піксельної мір, що дозволяє краще
провести оцінку артефактів стиснення на зображеннях.
- Розроблено методику
нереферентної оцінки якості зображень, яка
ґрунтується на розрахунку метрик, що відбувається шляхом статистичного аналізу
яскравостей пікселів за окремими кольоровими каналами на основі розрахунку
коефіцієнту варіації та розмірів прямолінійних ділянок однакової інтенсивності за
геометричними розмірами напівтонового зображення, а також за окремими
каналами кольоровості.
Вперше:
- Розроблено метод виявлення артефактів подвоєння на зображеннях та
кадрах відео, основою якого є застосування методів детекторів границь Canny та
Prewitt, що дозволяє виявити та оцінити величину подвоєння об’єкту на зображені
та величину і напрямок змазу отриманого внаслідок фільмування швидкоплинного
об’єкту з великою витримкою.
- Розроблено
методику
розрахунку
загальної
оцінки
якості
відеопослідовності, яка ґрунтується на аналізі трьох величин: середньому значенні
оцінок всіх кадрів відео, середньому значенні 10% найгірших оцінок та середньому
значенні 1% найгірших оцінок, що дозволяє за допомогою однієї метрики оцінити
якість всього відео, а не окремої його частини.
Практична цінність отриманих результатів:
Тема дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з реалізацією Стратегії
розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Отримані у дисертаційній роботі наукові результати є базою для розробки і
впровадження методів нереферентної оцінки якості мультимедійних даних.
Практична цінність полягає у наступному:
В дослідженні розроблено та доведено до практичної реалізації
запропоновані методи оцінки якості зображень та відеофайлів. Вдосконалена
методика пошуку та оцінки артефактів стиснення та подвоєння на зображеннях та
кадрах відео в порівняні з відомими показала свою ефективність на даних, які не
могли опрацювати існуючі методи. В свою чергу це дозволило скоротити
споживання оперативної пам’яті на серверах обробки даних, та зменшити
навантаження на мережу шляхом зменшення трафіку.
Апробація результатів дисертації.
Основні наукові результати дисертаційної роботи доповідалися та
обговорювалися на 2 науково-практичних конференціях і семінарах, а саме на:
14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics,
Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) (20-24 February, 2018, LvivSlavske, Ukraine); Regional Workshop of the International Telecommunication Union for
Europe and CIS region (14-16 May, 2018, Kyiv).
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Повнота викладення матеріалів дисертаційної роботи в публікаціях та
особистий внесок у них автора.
Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 6 наукових
публікаціях. Серед праць 2 наукових статей в фахових виданнях України, у яких
можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора й кандидата наук; 2 – в зарубіжних виданнях і матеріалах
доповідей на 2 конференціях, серед яких одна публікація входить до
неперіодичного видання Scopus.
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1. Гребенюк В.В. Порівняльний аналіз нереферентних методів оцінки якості
відеоматеріалу / В.В. Гребенюк, О.А. Дібрівний, О.В. Негоденко // Зв’язок. –
2020. – №6. – C. 13-22
2. Гребенюк В.В. Нереферентна оцінка якості відео з використанням
статистичних методів // Телекомунікаційні та інформаційні технології. –
2020. – №4(69). – C.35-43.
3. Grebenyuk V.V. Sum of absolute differences algorithm improvement by
characteristic points usage. Modern engineering and innovative technologies /
V.V. Grebenyuk, O.D. Dibrivniy. // Modern engineering and innovative
technologies. – 2021. – №15. – P. 11–23.
4. Grebenyuk V. V. Usage of edge selection methods to refine candidate blocks in the
motion compensation process, based on the SAD algorithm using characteristic
points / V. V. Grebenyuk, O. D. Dibrivniy. // Sciences of Europe. – 2021. – №63.
– P. 19–24.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
5. Grebenyuk V. V. Forecasting based on the trend model and adaptive Brown's model
/ V. V. Grebenyuk, O. D. Dibrivniy, V. V. Onishenko. // 14th International
Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and
Computer Engineering (TCSET), 20-24 February, Lviv-Slavske, Ukraine, 2018.−
P. 944-947
6. Grebenyuk V. V. Time series forecasting based on usage of neural networks / V.
V. Grebenyuk, O. D. Dibrivniy. // Regional Workshop of the International
Telecommunication Union for Europe and CIS region, 14-16 May, 2018. – P. 111–
112.
У ході обговорення дисертації до неї не було висунуто суттєвих зауважень
щодо самої суті роботи. Нові наукові положення та результати дисертації одержані
особисто здобувачем. У дисертації не використовувалися ідеї та розробки, що
належать співавторам, з якими опубліковані наукові праці. Усі наукові результати,
що подаються до захисту одержані особисто автором, наукові статті опубліковані у
фахових виданнях, відповідають вимогам, як за назвою, так і за змістом.
Особисто автором здійснена розробка загальної концепції дисертації та вибір
об’єкта, визначено мету і задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень.
Певна частина отриманих у дисертації результатів доповідалась автором на
міжнародних науково-технічних конференціях.
Наукові положення, які виносяться на захист, а також висновки і рекомендації
дисертації належать автору.
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Основні результати дисертаційної роботи відображені у публікаціях в
повному обсязі.
Нові результати, які описані у спільних публікаціях, включені до основних
положень та висновків дисертації, отримані здобувачем особисто.
Використання результатів роботи.
Результати наукових досліджень були використані на кафедрі Комп’ютерної
інженерії Навчально-наукового інституту інформаційних технологій під час
виконання науково-дослідної роботи на тему «Контроль та прогнозування
перевантажень в комп’ютерних мережах» (№ 0120U105655, ДУТ, м. Київ), в
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій (Київ).
Особисті якості здобувача.
Гребенюк Віктор Вікторович закінчив Київський Національний Університет
ім. Т. Шевченка в 2017 році та отримала диплом магістра за спеціальністю
«Медична фізика».
Трудовий стаж розпочав у 2016 з посади молодшого прикладного програміста
в компанії Fozzy Group.
З вересня 2017 року розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента
кафедри Інженерії програмного забезпечення. У вересні 2017 року вступив до
аспірантури ДУТ на денну форму навчання. На посаді асистента ДУТ розробив
робочі навчальні програми з дисциплін «Об’єктно орієнтоване програмування C#»,
«Програмування мобільних пристроїв» та викладав дані дисципліни.
З вересня 2019 року був переведений на посаду старшого викладача кафедри
Інженерії програмного забезпечення.
Брала активну участь у залученні роботодавців до профорієнтаційних заходів
в університеті.
Гребенюк В.В. добре володіє сучасними методами дослідження, має високий
рівень теоретичної та методологічної підготовки. Постійно вдосконалює свій
науковий і культурний кругозір і завжди відповідально, вимогливо і критично
ставиться до результатів своєї наукової роботи.
Обсяг та інші характеристики дисертації. Дисертація відповідає вимогам
наказу МОН України № 40 від 12.01.2017р. «Про затвердження вимог до
оформлення дисертації», Порядку проведення експерименту з присудження
ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня
2019 р. № 167).
Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Державного
університету телекомунікацій МОН України, м. Київ 18 грудня 2017 р. (протокол
№ 12).
Загальний обсяг роботи становить 170 сторінок тексту, серед яких 145
сторінок основного тексту, 71 рисунок та 35 таблиць у тексті. Список використаних
джерел з 129 найменувань. Дисертація доповнена 2 додатками.
Дисертація написано грамотно, а стиль викладених в ній матеріалів
досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує легкість та
доступність їх сприйняття.

