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АНОТАЦІЯ 

 

Гринкевич Г.О. Інформаційна технологія побудови мереж Інтернету 

речей на основі розподіленої архітектури - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. – Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2021. 

На сьогодні проведено великий об’єм дослідницьких робіт, результати 

яких свідчать про позитивну віддачу і потужні зовнішні чинники та наслідки 

впровадження Інтернет речей, зокрема, в хмарні технології. Впровадження 

хмарних обчислень в бізнес-організаціях продовжує зростати завдяки 

привабливим пропозиціям, таким як самообслуговування за запитом, 

широкосмуговий доступ до мережі, масштабованість, відмовостійкість, 

контрольоване обслуговування і багато іншого. Різні парадигми надання 

хмарних послуг дозволяють хмарним обчисленням проникати в кожне бізнес-

середовище. На додачу до всього, Інтернет речей, що включає інтелектуальні 

граничні обчислювальні пристрої разом з аналітикою великих даних, 

розширив межі горизонту можливостей сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Пристрої ІоТ дозволили використовувати інтелектуальні розподілені 

додатки, в яких дані збираються і перетворюються у великих обсягах та з 

великою швидкістю. Інтелектуальні додатки обробляють безперервні потоки 

інформації і забезпечують надійну прогнозовану аналітику в реальному часі на 

основі ідентифікованих шаблонів даних. Щоб знайти закономірності в даних у 

часі, дані повинні бути збережені, а потім проаналізовані з використанням 

пакетного аналізу. 

Основа завдань прогнозної аналітики складається з однієї або декількох 

базових моделей машинного навчання (МН) для виявлення закономірностей 

наборів даних. При розробці цих моделей машинного навчання розробники 

повинні знати про діапазон можливих моделей машинного навчання і мати 
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можливість обирати з множини доступних бібліотек і фреймворків МН. Більш 

того, якість прогнозування розроблених моделей машинного навчання 

залежить від налаштувань функцій і гіперпараметрів, що вимагає багато часу і 

значних знань. Таким чином, розробники можуть отримати більш широкі 

можливості з використання інтуїтивно зрозумілого і швидкого середовища 

розробки моделей машинного навчання, яке забезпечує більш швидкий і 

надійний процес побудови моделі з використанням автоматизації та плавного 

розгортання на сучасній обчислювальній  інфраструктурі для виконання 

завдань навчання і оцінки.  

Представлене дослідження зосереджується на розширенні 

фундаментальних зав’язків між методологіями з питань оптимізації, 

машинного навчання та створення мереж, а також розробці 

міждисциплінарних підходів до IoT. Основна мета полягає у поєднанні засобів 

оптимізації та інструментів машинного навчання з новою парадигмою IoT 

таким чином, щоб вони могли покращити розвиток один одного, з кінцевою 

метою принести користь у повсякденному застосуванні. 

Для вирішення вище представлених завдань очевидно, що 

масштабованість та неоднорідність є двома ключовими проблемами для IoT. 

Масштабованість полягає не тільки в обчислювальній ефективності, але і в 

накладних витратах на зв’язок запущених алгоритмів навчання на межі мережі 

в той час як неоднорідність походить як від широкого спектру апаратних 

пристроїв, так і від різноманітності завдань, пропонованих кожним пристроєм.  

Проведений аналіз показує, що ємність перспективних систем повинна 

забезпечувати обробку трафіку, який перевищує нинішній об’єм більш ніж в 

1000 разів. Лавиноподібне зростання числа користувачів проводового та 

мобільного зв’язку, а в останні роки Інтернет речей, призводить до постійного 

збільшення навантаження як на хмарне обладнання, так і на розробників 

програмного забезпечення (ПЗ). Ефективні і високопродуктивні рішення, які 

найбільш затребувані сучасною цифровою економікою, можуть бути 

реалізовані при розробці перспективних інформаційних технологій. 
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Тому, підвищення ефективності процесу розподіленої обчислювальної 

ефективності та управління послугами сучасних технологій Інтернет речей і 

розподілу  обчислювальних ресурсів машинного навчання на сьогодні є 

актуальним. 

Інформаційно-комунікаційні технології суттєвим чином впливають на 

розвиток сучасного суспільства, тому дослідження, які направлені на 

подальший розвиток цих технологій, проводяться досить інтенсивно як в 

нашій країні, так і за кордоном. Питання щодо ефективного функціонування 

мереж та управління станом компонентів мереж досліджувалися в роботах 

Шеннона К., Фінка Л.М., М. Тьюрінга А.М., Самуеля А., Розенблатта Ф. 

Неймана В.І., Глушкова В.М. Івахненко О.Г., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., 

Беркман Л.Н., Окунєва Ю.Б., Гостєва В.І., Ільїна О.Ю., Субача І.Ю. та інших.  

Питання використання штучного інтелекту та машинного навчання, 

великі набори інформації Big data, хмарних та гранично-туманних обчислень 

розглядаються в роботах Вапника В.Н., Червоненкиса А.Я., Хинтона Дж., 

Йошуа Бенжио, Лекуна Яна., Івахненка О.Г., Кучерова Д.П., Лапи В.Г., 

Осипова Г.С., Алимової І.С., Машкова О.А.  та інших. 

Проте, у відомих роботах для забезпечення функціонування мереж 

Інтернет речей в режимі часу, близькому до реального, розглядається 

переважно наслідковий підхід до реалізації заходів протидії 

дестабілізуючому зовнішньому впливу. Разом з тим, в цих роботах не в 

повній мірі відображені питання функціонування мереж в умовах надвеликих 

обсягів даних за допомогою пристроїв Інтернет речей, великі набори 

інформації Big data, машинного навчання, гранично-туманного обчислення і 

т.п.   

Аналіз вимог, які висуваються до гетерогенної телекомунікаційної 

мережі та існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж 

показав, що на сьогоднішній день існує протиріччя між вимогами до 

розробки та функціонування мереж Інтернет речей в режимі часу, близькому 

до реального та можливостями методів побудови і управління кінцевими 

https://ru.wikiqube.net/wiki/Yoshua_Bengio
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пристроями і програмними додатками мереж Інтернет речей у хмарно-

туманно-граничному просторі.  

Таким чином, на даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації 

існуючих мережах Інтернет речей загострилося протиріччя між вимогами до 

розробки та функціонування мереж Інтернет речей в режимі часу, близькому 

до реального та можливостями методів побудови та управління кінцевими 

пристроями і програмними застосунками мереж Інтернет речей у хмарно-

туманно-граничному просторі 

Для розв’язання вказаного протиріччя в дисертаційній роботі 

сформульовано актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки 

інформаційної технології побудови мереж Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

пов’язані з Стратегією “Працюємо разом, щоб з’єднати світ до 2030 року” 

Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Програмою “Горизонт Європа” 

ЄС, пріоритетним розвитком ІКТ в Україні, що сформульовано в Законі 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» зі змінами від 

29.01.2021 р. №1162-IX. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:  «Розробка архітектури 

програмного комплексу машинного навчання для IоT-пристроїв» (Державний 

реєстраційний номер № 0121U111079, ДУТ, м. Київ), «Розробка методики 

побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної 

мережі» (Державний реєстраційний номер № 0115U004571, ДУТ, м. Київ), 

«Система динамічного управління розподілом інформаційних потоків в 

мережах NGN» (Державний реєстраційний номер № 0119U102134, ДУТ, м. 

Київ), які виконував Державний університет телекомунікацій у 2018 – 2021 р. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищені ефективності 

функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернет речей за 
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рахунок розподілу  обчислювальних ресурсів та методів машинного 

навчання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:  

Вперше одержано методологічні основи побудови мереж Інтернет 

речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка 

ґрунтується на торії машинного навчання з урахуванням розподілу серверних 

ресурсів, на безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв, на фоновій агрегованій мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням та автоматизованій  розробці й розгортанні 

розподіленої архітектури машинного навчання для пристроїв мереж Інтернет 

речей. 

Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 

градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Даний метод дає 

можливість зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в 

центрах обробки даних (ЦОД), навантаження  на сервер, кількість операцій 

вводу-виводу даних центарльного процесора (ЦП) та обчислювальних 

операцій ЦП, об’єм мережевого трафіку. Це дозволяє зменшити 

експлуатаційні витрати на утримання системи у цілому та досягти тієї ж 

швидкості збіжності, що й існуючі методи, при неоднорідних наборах даних 

у різних навчальних програмах.  

Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 

враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів мережі Інтернет речей та розраховує 

функцію нелінійного навчання в онлайн-режимі.  

Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції. 
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Науковою новизною розробленого методу є використання додаткових оцінок 

градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод дозволяє здійснювати 

адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі машинного навчання.  

Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що 

він враховує характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в 

IoT-мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі. 

Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Науковою 

новизною даного результату є те, що ґрунтуючись на принципах модельно-

орієнтованого проектування, модель дозволяє гнучко використовувати 

спектр ресурсів кінцевих IoT-пристроїв для гарантованого надання їм 

необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури, яка ґрунтується на моделі 

автоматизованої розробки і розгортання архітектури машинного навчання та 

методах: машинного навчання програмних агентів мережі Інтернет речей з 

адаптивним механізмом комунікацій; розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації 

часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв; фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів мережі Інтернет речей.    

Запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити 

ефективність функціонування та управління послугами сучасних мереж 

Інтернет речей, що побудовані на основі розподіленої архітектури. 
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Розроблені методологічні основи побудови мереж Інтернет речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, що надають можливість 

будувати мережі Інтернет речей на основі розподіленої архітектури з 

наданням якісних послуг її пристроям. 

Удосконалений метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій. Даний метод дає можливість 

зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в ЦОД, 

навантаження  на сервер, кількість операцій вводу-виводу даних ЦП та 

обчислювальних операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку. При проведенні 

моделювання для визначення ефективності розробленого методу отримані 

значення показників показують, що застосування удосконаленого методу 

дозволяє зменшити кількість необхідних комунікаційних циклів. 

Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на утримання системи у 

цілому та досягти тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі методи, при 

неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах. Розроблений 

метод фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 

підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі дозволяє 

зменшити кількість і час ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої 

точності глибокого навчання з підкріпленням при розподіленому навчанні. 

Впровадження запропонованого методу дозволяє зменшити кількість 

ітерацій запитів та кількість сеансів зв’язку, що демонструє значний приріст 

продуктивності, а саме на 7-12% у порівнянні з методом градієнтного спуску 

(ГС). 

Розроблений метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 

машинного навчання. При проведені моделювання для визначення 

ефективності розробленого методу отримані значення показників показують, 
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що при застосуванні розробленого методу зменшується навантаження на 

сервер на 80-90% порівняно з відомими. 

Розроблений метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі у 2-5 разів порівняно з відомими. 

Запропонована модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

Розроблена інформаційна технологія побудови мереж Інтернету речей 

на основі розподіленої архітектури. Порівняно з існуючими підходами, 

запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність 

функціонування  та управління послугами сучасних мереж Інтернет речей, 

що побудовані на основі розподіленої архітектури та зменшити 

експлуатаційні витрати підприємства при застосуванні її як сервісу до 90%. 

Результати досліджень прийняті до впровадження ПНВП “Сардер 

Телеком” (акт впровадження від 15.12.2020 р.); ТОВ «ХАЙЛАН» (акт 

впровадження від 03.11.2020 р.); ДП "ДГ "Чабани" ННЦ "Інститут 

землеробства НААН"" (акт впровадження від 15.10.2020 р.); СФГ Губара П.І. 

(акт впровадження від 07.10.2020 р.) та в навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій (акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу ефективності 

застосування розподіленої архітектури, витрат на ресурси та можливостями 

методів побудови та управління кінцевими пристроями та програмними 

додатками мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-граничному просторі. 

Ключові слова: інформаційна технологія, Інтернет речей, 

телекомунікаційна мережа, IoT-пристрої, машинне навчання, розподілена 

архітектура, хмарно-туманно-граничний простір обчислень.  
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ANNOTATION  

 

Grynkevych G.O. Information technology for building networks of the 

Internet of things based on a distributed architecture - Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 

05.13.06 - Information technologies. - State University of Telecommunications, 

Kyiv, 2021.  

To date, a large amount of research has been conducted, the results of which 

show a positive impact and powerful external factors and consequences of the 

introduction of the Internet of Things, in particular, in cloud technology. The 

implementation of cloud computing in business organizations continues to grow 

due to attractive offerings such as on-demand self-service, broadband network 

access, scalability, fault tolerance, controlled maintenance and much more. 

Different paradigms of cloud services allow cloud computing to penetrate into any 

business environment. In addition, the Internet of Things, which includes smart 

edge computing devices along with big data analytics, has broadened the horizons 

of modern information and communication technologies. large volumes and at 

high speed. Smart applications handle continuous streams of information and 

provide reliable real-time predictive analytics based on identified data templates. 

To find patterns in the data over time, the data must be stored and then analyzed 

using batch analysis. 

The basis of the tasks of forecasting analytics consists of one or more basic 

models of machine learning (ML) to identify patterns of data sets. When 

developing these machine learning models, developers should be aware of the 

range of possible machine learning models and be able to choose from the many 

available ML libraries and frameworks. Moreover, the quality of forecasting the 

developed models of machine learning depends on the settings of functions and 

hyperparameters, which requires a lot of time and considerable knowledge. Thus, 

developers can get more opportunities to use an intuitive and fast machine learning 

model development environment, which provides a faster and more reliable model 
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building process using automation and smooth deployment on a modern computing 

infrastructure to perform learning and assessment tasks.  

The present study focuses on expanding the fundamental links between 

optimization, machine learning and networking methodologies, as well as 

developing interdisciplinary approaches to IoT. The main goal is to combine 

optimization tools and machine learning tools with the new IoT paradigm so that 

they can improve each other’s development, with the ultimate goal of benefiting in 

everyday use. 

To address the above challenges, it is clear that scalability and heterogeneity 

are two key issues for IoT. Scalability is not only computational efficiency, but 

also the overhead of running network-based learning algorithms, while 

heterogeneity stems from both the wide range of hardware devices and the variety 

of tasks offered by each device.  

The analysis shows that the capacity of advanced systems must handle 

traffic that exceeds the current volume by more than 1000 times. The avalanche of 

wired and mobile users, and in recent years the Internet of Things, has led to a 

steady increase in the burden on both cloud hardware and software developers. 

Efficient and high-performance solutions that are most in demand in today’s digital 

economy can be implemented in the development of advanced information 

technologies. 

Therefore, improving the efficiency of the process of distributed computing 

efficiency and management of services of modern technologies of the Internet of 

Things and the distribution of computing resources of machine learning is relevant 

today. 

Information and communication technologies significantly affect the 

development of modern society, so research aimed at the further development of 

these technologies is conducted quite intensively both in our country and abroad. 

Questions about the effective functioning of networks and condition management 

of network components were studied in the works of Shannon K., Fink L.M., M. 

Turing A.M., Samuel A., Rosenblatt F., Neumann V.I., Glushkova V.M., 
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Ivakhnenko O.G., Yakubaitis E.A., Steklova V.K., Berkman L.N., Okuneva Y.B., 

Gosteva V.I., Ilyina O.Y., Subacha I.Y. and others.  

The use of artificial intelligence and machine learning, large sets of 

information Big data, cloud and boundary-fog calculations are considered in the 

works of Vapnik V.N., Chervonenkis A.Y., Hinton J., Joshua Bengio, Lekun Jan., 

Ivakhnenko O.G., Kucherova D.P., Lapy V.G., Osipova G.S., Alimova I.S., 

Mashkova O.A.  

However, in the known works to ensure the functioning of the Internet of 

Things in a time mode close to the real one, the mainly consequential approach to 

the implementation of measures to counter destabilizing external influences is 

considered. However, these works do not fully reflect the issues of network 

operation in conditions of extremely large amounts of data using Internet of Things 

devices, large sets of information Big data, machine learning, fog-computing, etc.  

Analysis of the requirements for a heterogeneous telecommunications 

network and existing scientific and methodological approaches to the construction 

of such networks showed that today there is a contradiction between the 

requirements for the development and operation of the Internet of Things in near 

real time and capabilities methods of building and managing end devices and 

software applications of the Internet of Things in the cloud-fog-boundary space. 

Thus, at present in the practice and theory of construction and operation of 

existing IoT contradictions between the requirements for the development and 

operation of IoT in a time mode close to the real and the possibilities of methods of 

building and managing end devices and software applications of IoT in cloud-fog-

boundary space.  

To solve this contradiction in the dissertation formulated a topical scientific 

and applied problem for the development of information technology for building 

Internet networks of things based on distributed architecture.  

Topics of the dissertation and the results directly related to the Strategy 

"Working together to connect the world until 2030" of the International 

Telecommunication Union (ITU), the EU Horizon Europe Program, the priority 
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development of ICT in Ukraine, which is formulated in the Law of Ukraine "On 

Priority Areas" of Development of Science and Technology "with changes from 

January 29, 2021 №1162-IX.  

Dissertation the work was performed according to the plans of scientific and 

scientific-technical activity of the State University of Telecommunications and is 

part of research within the research works: "Development of machine learning 

software for IoT-devices" (State registration number № 0121U111079, DUT, 

Kyiv), "Development of methods for building the optimal information transmission 

system of the information and communication network" (State registration number 

№ 0115U004571, DUT, Kyiv), "Dynamic control system for the distribution of 

information flows in NGN networks" (State registration number № 0119U102134, 

DUT, Kyiv), performed by the State University of Telecommunications in 2018 - 

2021.  

The purpose of the dissertation is to increase the efficiency of operation and 

management of modern Internet of Things networks through the allocation of 

computing resources and methods of machine learning. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows:  

For the first time the methodological bases of building the Internet of Things 

on the basis of an interconnected set of models and methods based on machine 

learning theory taking into account the allocation of server resources, on modelless 

online computing time finite IoT devices, on the background of aggregate 

minimization of errors in distributed learning with reinforcement and automated 

development and deployment of distributed machine learning architecture for 

devices of Internet of Things.  

The method of machine learning of software agents of the IoT network with 

an adaptive communication mechanism, which is based on the gradient descent 

method, has been improved, and differs from the existing ones in that the main part 

of calculations takes place at the boundary level of the IoT network. This method 

allows you to reduce: the number of communication sessions (calls) to the server 

in data centers, the load on the server, the number of I/O data of the CPU (CPU) 
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and computational operations of the CPU, the amount of network traffic. This 

reduces the operating costs of maintaining the system as a whole and achieves the 

same rate of convergence as existing methods, with heterogeneous data sets in 

different training programs.  

A method of background aggregate minimization of errors in distributed 

learning with reinforcement of heterogeneous software agents of the IoT network 

has been developed. The scientific novelty of the proposed method is that it takes 

into account the distributed architecture during deep learning with the support of 

disparate agents of the Internet of Things and calculates the function of nonlinear 

learning online.  

The method of distribution of server resources in the course of training of 

software agents of IoT-network on the basis of stochastic recursion and correction 

is developed. The scientific novelty of the developed method is the use of 

additional gradient estimates for each new database. This method allows for 

adaptive allocation of server resources in the process of machine learning. 

A method of modelless online optimization of the computational time of 

finite IoT devices with the provision of critical delays of all levels of interaction 

has been developed. The scientific novelty of the developed method is that it takes 

into account the characteristics of the dynamic distribution of network resources in 

the IoT network and reduces the computation time required for in-depth training 

with reinforcement online. 

A model of automated development and deployment of a distributed 

machine learning architecture for IoT devices has been developed. The scientific 

novelty of this result is that, based on the principles of model-oriented design, the 

model allows flexible use of the resource range of end IoT devices to ensure the 

provision of the required quality of service in a distributed architecture. The model 

provides developers with an intuitive declarative mechanism for determining the 

needs of their applications, using the principles of generative programming to 

automate application lifecycle management. 
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The information technology of building the Internet of Things on the basis 

of distributed architecture is developed, which is based on the model of automated 

development and deployment of machine learning architecture and methods: 

machine learning of software agents of the Internet of Things with adaptive 

communication mechanism; distribution of server resources in the process of 

training software agents of the IoT network; modelless online optimization of 

computational time of end IoT devices; background aggregate minimization of 

errors in distributed learning with the reinforcement of disparate software agents of 

the Internet of Things.  

The proposed information technology allows to increase the efficiency of 

operation and management of services of modern Internet of Things, built on the 

basis of distributed architecture.   

Developed methodological bases for building the Internet of Things on the 

basis of an interconnected set of models and methods that allow to build the 

Internet of Things on the basis of distributed architecture with the provision of 

quality services to its devices. 

An improved method of machine learning of software agents of the IoT 

network with an adaptive communication mechanism. This method makes it 

possible to reduce: the number of communication sessions (calls) with the server in 

the data center, the load on the server, the number of I / O data of the CPU and 

computational operations of the CPU, the amount of network traffic. When 

conducting simulations to determine the effectiveness of the developed method, the 

obtained values of indicators show that the application of the improved method 

allows to reduce the number of required communication cycles.  

Distributed learning with the support of heterogeneous software agents of 

the IoT network reduces the operating costs of maintaining the system as a whole 

and achieve the same rate of convergence as existing methods, with heterogeneous 

data sets in different training programs. The developed method of background 

aggregate minimization of errors in distributed learning with reinforcement of 

heterogeneous software agents of the IoT network allows to reduce the number and 
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time of iterations of queries required to achieve a given accuracy of deep learning 

with reinforcement in distributed learning. The implementation of the proposed 

method allows to reduce the number of iterations of requests and the number of 

communication sessions, which shows a significant increase in productivity, 

namely by 7-12% compared to the method of gradient descent (GD). 

The developed method of distribution of server resources in the process of 

training of software agents of IoT-network on the basis of stochastic recursion and 

correction allows to carry out adaptive distribution of server resources in the 

process of machine learning. When conducting simulations to determine the 

effectiveness of the developed method, the obtained values of indicators show that 

the application of the developed method reduces the load on the server by 80-90% 

compared to the known. 

 Optimizing the computation time of end IoT devices with the provision of 

critical delays of all levels of interaction allows to reduce the computation time 

required for in-depth training with online reinforcement by 2-5 times compared to 

the known ones.  

The proposed model of automated development and deployment of 

distributed machine learning architecture for IoT devices provides developers with 

an intuitive declarative mechanism for determining the needs of their applications, 

using the principles of generative programming to automate application lifecycle 

management. 

The information technology of construction of Internet of things on the basis 

of the distributed architecture is developed. Compared to existing approaches, the 

proposed information technology allows to increase the efficiency of operation and 

management of services of modern Internet of Things, built on a distributed 

architecture and reduce operating costs of the enterprise when using it as a service 

up to 90%.  

The results of the research were accepted for the implementation of Sarder 

Telecom (implementation act dated 15.12.2020); LLC "HAILAN" (act of 

implementation dated 03.11.2020); SE "DG" Chabany "NSC" Institute of 



17 

Agriculture NAAS"" (act of implementation from 15.10.2020); SFG Gubara PI 

(implementation act dated 07.10.2020) and in the educational process of the State 

University of Telecommunications (implementation act dated 27.08.2020).  

In promising ways Further research in this area may be a wide range of 

issues regarding the development of new and improved existing methods of 

machine learning for the Internet of Things that are implemented in a distributed 

architecture. 

Keywords: information technology, IoT, telecommunications network, IoT 

devices, machine learning , distributed architecture, сloudy-foggy-edge computing 

space. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Безсумнівно, розвиток інформаційних технологій 

сьогодення відбувається під гаслом Інтернет речей (IoT), де це поняття грає 

центральну роль в сучасній цифровій економіці.  

На сьогодні проведено великий об’єм дослідницьких робіт, результати 

яких свідчать про позитивну віддачу і потужні зовнішні чинники та наслідки 

впровадження Інтернет речей, зокрема, в хмарні технології. Впровадження 

хмарних обчислень в бізнес-організаціях продовжує зростати завдяки 

привабливим пропозиціям, таким як самообслуговування за запитом, 

широкосмуговий доступ до мережі, масштабованість, відмовостійкість, 

контрольоване обслуговування і багато іншого. Різні парадигми надання 

хмарних послуг дозволяють хмарним обчисленням проникати в кожне бізнес-

середовище. На додачу до всього, Інтернет речей, що включає інтелектуальні 

граничні обчислювальні пристрої разом з аналітикою великих даних, 

розширив межі горизонту можливостей сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). 

Пристрої ІоТ (наприклад, камери спостереження, переносні технологічні 

пристрої, промислові датчики, побутова техніка для інтелектуальних будівель, 

системи моніторингу здоров’я, транспортні засоби) дозволили 

використовувати інтелектуальні розподілені додатки, в яких дані збираються і 

перетворюються у великих обсягах та з великою швидкістю. Інтелектуальні 

додатки обробляють безперервні потоки інформації і забезпечують надійну 

прогнозовану аналітику в реальному часі на основі ідентифікованих шаблонів 

даних. Щоб знайти закономірності в даних у часі, дані повинні бути збережені, 

а потім проаналізовані з використанням пакетного аналізу. 

Основа завдань прогнозної аналітики складається з однієї або декількох 

базових моделей машинного навчання (МН) для виявлення закономірностей 

наборів даних. При розробці цих моделей машинного навчання розробники 

повинні знати про діапазон можливих моделей машинного навчання і мати 
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можливість обирати з множини доступних бібліотек і фреймворків МН. Більш 

того, якість прогнозування розроблених моделей машинного навчання 

залежить від налаштувань функцій і гіперпараметрів, що вимагає багато часу і 

значних знань. Таким чином, розробники можуть отримати більш широкі 

можливості з використання інтуїтивно зрозумілого і швидкого середовища 

розробки моделей машинного навчання, яке забезпечує більш швидкий і 

надійний процес побудови моделі з використанням автоматизації та плавного 

розгортання на сучасній обчислювальній  інфраструктурі для виконання 

завдань навчання і оцінки.  

Представлене дослідження зосереджується на розширенні 

фундаментальних зав’язків між методологіями з питань оптимізації, 

машинного навчання та створення мереж, а також на розробці 

міждисциплінарних підходів до IoT. Основна мета полягає у поєднанні засобів 

оптимізації та інструментів машинного навчання з новою парадигмою IoT 

таким чином, щоб вони могли покращити розвиток один одного, з кінцевою 

метою принести користь у повсякденному застосуванні. 

Для вирішення вище представлених завдань очевидно, що 

масштабованість та неоднорідність є двома ключовими проблемами для IoT. 

Масштабованість полягає не тільки в обчислювальній ефективності, але і в 

накладних витратах на зв’язок запущених алгоритмів навчання на межі мережі 

в той час як неоднорідність походить як від широкого спектру апаратних 

пристроїв, так і від різноманітності завдань, пропонованих кожним пристроєм.  

Проведений аналіз показує, що ємність перспективних систем повинна 

забезпечувати обробку трафіку, який перевищує нинішній об’єм більш ніж в 

1000 разів. Лавиноподібне зростання числа користувачів проводового та 

мобільного зв’язку, а в останні роки Інтернет речей, призводить до постійного 

збільшення навантаження як на хмарне обладнання, так і на розробників 

програмного забезпечення (ПЗ). Ефективні і високопродуктивні рішення, які 

найбільш затребувані сучасною цифровою економікою, можуть бути 

реалізовані при розробці перспективних інформаційних технологій. 
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Тому, підвищення ефективності процесу розподіленої обчислювальної 

ефективності та управління послугами сучасних технологій Інтернет речей і 

розподілу  обчислювальних ресурсів машинного навчання на сьогодні є 

актуальним. 

Інформаційно-комунікаційні технології суттєвим чином впливають на 

розвиток сучасного суспільства, тому дослідження, які направлені на 

подальший розвиток цих технологій, проводяться досить інтенсивно як в 

нашій країні, так і за кордоном. Питання щодо ефективного функціонування 

мереж та управління станом компонентів мереж досліджувалися в роботах 

Шеннона К., Фінка Л.М., М. Тьюрінга А.М., Самуеля А., Розенблатта Ф. 

Неймана В.І., Глушкова В.М. Івахненко О.Г., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., 

Беркман Л.Н., Окунєва Ю.Б., Гостєва В.І., Ільїна О.Ю., Субача І.Ю. та інших.  

Питання використання штучного інтелекту та машинного навчання, 

великі набори інформації Big data, хмарних та гранично-туманних обчислень 

розглядаються в роботах Вапника В.Н., Червоненкиса А.Я., Хинтона Дж., 

Йошуа Бенжио, Лекуна Яна., Івахненка О.Г., Кучерова Д.П., Лапи В.Г., 

Осипова Г.С., Алимової І.С., Машкова О.А.  та інших. 

Проте, у відомих роботах для забезпечення функціонування мереж 

Інтернет речей в режимі часу, близькому до реального, розглядається 

переважно наслідковий підхід до реалізації заходів протидії 

дестабілізуючому зовнішньому впливу. Разом з тим, в цих роботах не в 

повній мірі відображені питання функціонування мереж в умовах надвеликих 

обсягів даних за допомогою пристроїв Інтернет речей, великі набори 

інформації Big data, машинного навчання, гранично-туманного обчислення і 

т.п.   

Аналіз вимог, які висуваються до гетерогенної телекомунікаційної 

мережі та існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж 

показав, що на сьогоднішній день існує протиріччя між вимогами до 

розробки та функціонування мереж Інтернет речей в режимі часу, близькому 

до реального та можливостями методів побудови та управління кінцевими 

https://ru.wikiqube.net/wiki/Yoshua_Bengio
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пристроями і програмними додатками мереж Інтернет речей у хмарно-

туманно-граничному просторі.  

Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки інформаційної технології побудови мереж Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тематика 

дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо пов’язані з 

Стратегією “Працюємо разом, щоб з’єднати світ до 2030 року” 

Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Програмою “Горизонт Європа” 

ЄС, пріоритетним розвитком ІКТ в Україні, що сформульовано в Законі 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» зі змінами від 

29.01.2021 р. №1162-IX. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:  

– «Розробка архітектури програмного комплексу машинного навчання 

для IоT-пристроїв» (Державний реєстраційний номер № 0121U111079, ДУТ, 

м. Київ), 

– «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер № 

0115U004571, ДУТ, м. Київ), 

– «Система динамічного управління розподілом інформаційних потоків 

в мережах NGN» (Державний реєстраційний номер № 0119U102134, ДУТ, м. 

Київ), які виконував Державний університет телекомунікацій у 2018 – 2021 р. 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: модель 

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв; методика синтезу ситеми передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі, яка дозволяє забезпечити оптимальне 

управління кінцевими пристроями і програмними додатками мереж Інтернет 

речей у хмарно-туманно-граничному просторі; комплекс аналітичних 
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моделей і методів моніторингу процесу функціонування інформаційно-

телекомунікаційних систем на основі розподіленої архітектури. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

підвищені ефективності функціонування та управління послугами сучасних 

мереж Інтернет речей за рахунок розподілу  обчислювальних ресурсів та 

методів машинного навчання. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-

граничному просторі; 

– сформувати систему вимог і завданнь в області розробки, 

розгортання та управління службами аналізу даних по всьому хмарно-

туманно-гараничному спектру; 

– розробити методологічні основи побудови мереж Інтернет речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів; 

– удосконалити метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій, де основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні мережі Інтернет речей; 

– розробити метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі; 

– розробити метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції; 

– розробити метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії; 

– розробити модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв; 

– розробити інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури. 
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Об’єктом дослідження є процес побудови мереж Інтернет речей на 

основі розподіленої архітектури. 

Предметом дослідження є модель та методи побудови мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі для досягнення 

поставленої мети використано методи машинного навчання, елементи теорії 

ієрархічних багаторівневих систем, методи теорії багатокритеріальної 

оптимізації, методи теорії телекомунікаційних систем та мереж, теорії 

інформації, методи модельно-орієнтованого проектування, теорії цифрової 

обробки сигналів, теорії ймовірності, статистичних методів, математичного 

та комп’ютерного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:  

1. Вперше одержано методологічні основи побудови мереж Інтернет 

речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка 

ґрунтується на торії машинного навчання з урахуванням розподілу серверних 

ресурсів, на безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв, на фоновій агрегованій мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням та автоматизованій  розробці й розгортанні 

розподіленої архітектури машинного навчання для пристроїв мереж Інтернет 

речей. 

2. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 

градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Даний метод дає 

можливість зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в 

центрах обробки даних (ЦОД), навантаження  на сервер, кількість операцій 

вводу-виводу даних центарльного процесора (ЦП) та обчислювальних 

операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку. Це дозволяє зменшити 

експлуатаційні витрати на утримання системи у цілому та досягти тієї ж 

швидкості збіжності, що й існуючі методи, при неоднорідних наборах даних 
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у різних навчальних програмах.  

3. Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 

враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів мережі Інтернет речей та розраховує 

функцію нелінійного навчання в онлайн-режимі.  

4. Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції. 

Науковою новизною розробленого методу є використання додаткових оцінок 

градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод дозволяє здійснювати 

адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі машинного навчання.  

5. Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що 

він враховує характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в 

IoT-мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі. 

6. Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Науковою 

новизною даного результату є те, що, ґрунтуючись на принципах модельно-

орієнтованого проектування, модель дозволяє гнучко використовувати 

спектр ресурсів кінцевих IoT-пристроїв для гарантованого надання їм 

необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

7. Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури, яка ґрунтується на моделі 

автоматизованої розробки та розгортання архітектури машинного навчання 
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та методах: машинного навчання програмних агентів мережі Інтернет речей з 

адаптивним механізмом комунікацій; розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації 

часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв; фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів мережі Інтернет речей.    

Запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити 

ефективність функціонування та управління послугами сучасних мереж 

Інтернет речей, що побудовані на основі розподіленої архітектури. 

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблені методологічні основи побудови мереж Інтернет речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, що надають можливість 

будувати мережі Інтернет речей на основі розподіленої архітектури з 

наданням якісних послуг її пристроям. 

2. Удосконалений метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій. Даний метод дає можливість 

зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в ЦОД, 

навантаження  на сервер, кількість операцій вводу-виводу даних ЦП та 

обчислювальних операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку. При проведенні 

моделювання для визначення ефективності розробленого методу отримані 

значення показників показують, що застосування удосконаленого методу 

дозволяє зменшити кількість необхідних комунікаційних циклів. 

3. Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на утримання системи у 

цілому та досягти тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі методи, при 

неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах. Розроблений 

метод фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 

підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі дозволяє 

зменшити кількість і час ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої 
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точності глибокого навчання з підкріпленням при розподіленому навчанні. 

Впровадження запропонованого методу дозволяє зменшити кількість 

ітерацій запитів та кількість сеансів зв’язку що демонструє значний приріст 

продуктивності, а саме на 7-12% у порівнянні з методом градієнтного спуску 

(ГС). 

4. Розроблений метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 

машинного навчання. При проведенні моделювання для визначення 

ефективності розробленого методу отримані значення показників показують, 

що при застосуванні розробленого методу зменшується навантаження на 

сервер на 80-90% порівняно з відомими. 

5. Розроблений метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі у 2-5 разів порівняно з відомими. 

6. Запропонована модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

7. Розроблена інформаційна технологія побудови мереж Інтернету 

речей на основі розподіленої архітектури. Порівняно з існуючими підходами, 

запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність 

функціонування  та управління послугами сучасних мереж Інтернет речей, 

що побудовані на основі розподіленої архітектури та зменшити 

експлуатаційні витрати підприємства при застосуванні її як сервісу до 90%. 

Результати досліджень прийняті до впровадження ПНВП “Сардер 

Телеком” (акт впровадження від 15.12.2020 р.); ТОВ «ХАЙЛАН» (акт 

впровадження від 03.11.2020 р.); ДП " ДГ "Чабани" ННЦ "Інститут 
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землеробства НААН"" (акт впровадження від 15.10.2020 р.); СФГ Губара П.І. 

(акт впровадження від 07.10.2020 р.) та в навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій (акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі положення, які виносяться на 

захист, належать особисто автору. Особистий внесок здобувача в наукову 

новизну публікацій є таким: 

у роботах, які опубліковані в співавторстві, особисто здобувачу 

належать основні ідеї та результати, головні висновки і наукова сутність цих 

робіт, а саме: в [1] досліджено методи підвищення ефективності 

функціонування роботи телекомунікаційних систем та ЦОД зокрема за 

допомогою інтерактивного програмного забезпечення, що дозволить 

зменшити кількість і час ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої 

ефективності; в [2] запропоновано математичну модель визначення 

характеристик оптимального прийому в телекомунікаційних радіосистемах; в 

[3] розроблено програму попереднього розрахунку зони радіопокриття 

мережі стільникового зв’язку в середовищі Mathcad; в [4] детально 

досліджено інформаційні мережі безпроводового зв’язку, які забезпечують 

ефективний розвиток технологій побудови мереж Інтернету речей в 

безпроводовому середовищі; в [5] розроблено математичну модель 

безпроводової телекомунікаційної системи з визначенням інформаційно-

енергетичного критерію ефективності, що дозволить забезпечити критично 

важливі затримки всіх рівнів взаємодії для ЦОД та IoT-мереж зокрема; в [6] 

детально досліджено сучасні методи реалізації хмарних технології; в [7] 

автором запропоновано методику розрахунку мережевих параметрів якості 

обслуговування на базі реальних даних секцій мережі у хмарно-туманно-

граничному просторі; в [8] запропоновано модель об’єкта управління для 

дискретної ситуаційної мережі; в [9] запропоновано метод підвищення 

завадозахищеності телекомунікаційної системи передачі даних по 

електромережі з можливістю застосування машинних методів навчання; в 

[10] виконано оцінку навантаження інфокомунікаційної мережі на основі 
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детермінованих мереж з пам’яттю; в [11] запропоновано метод вимірювання 

навантаження на інформаційну систему  з дотриманням показників якості 

обслуговування; в [12] запропоновано алгоритм програмної реалізації 

багатоантенного каналу з завадами, що дозволяє програмно поєднувати 

архітектуру мережі Інтернету речей з технологіями, які покращуватимуть 

відмовостійкість та масштабованість мережі; в [13-15] запропоновано 

підходи до вирішення проблем управління інформаційно-комунікаційними 

технологіями, які необхідні для функціонування програмно-конфігурованих 

мереж SDN; в [16] проведено аналіз використання технології пасивних 

оптичних мереж; в [17] досліджено особливості безпроводових 

самоорганізованих мереж, встановлено, що основним елементом їх 

ефективного функціонування на сьогодні є методи машинного навчання з 

адаптивним механізмом комунікацій; в [18, 19, 33 та 37] визначено методи 

моніторингу мережі, на основі яких запропоновано нові схеми виявлення 

несправностей для SDN і докладно розглянуто головні принципи технології 

управління процесом обробки даних OpenFlow; в [20] детально досліджено 

спеціальні мови програмування для створення програмного забезпечення 

(ПЗ), що використовуються для зменшення навантаження на обчислювальні 

ресурси ЦОД та на програмістів зокрема; в [21, 39] запропоновано алгоритм 

OFDM-модуляції з низьким обчислювальним навантаженням IoT-пристроїв 

на граничному рівні; в [22] запропоновано автором алгоритми розподіленого 

машинного навчання IoT-пристроїв на граничні рівні для телекомунікаційних 

систем та мережі наступного покоління; в [23] здійснено аналіз стану 

телекомунікаційних мереж загального користування; в [24] виявлені дії і 

прояви вражаючих факторів, дія яких викликається визначеними джерелами 

потенційних надзвичайних ситуацій і позначається на працездатності 

пристроїв і додатків мереж Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному 

просторі, розроблена матриця характеру дій і проявів вражаючих факторів 

природних надзвичайних ситуацій; в [25] запропоновано методи та 

алгоритми оптимального управління на основі квазістаціонарних процесів 
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адаптації, в умовах роботи IoT-мережі за наявності неповної робочої та 

апріорної інформації; в [26] запропоновано протокол зв’язку для 

промислового управління і IoT-додатків, розроблений для дотриманні вимог 

до якості обслуговування, які полягають в низькій затримці і високій 

надійності; в [28] запропоновано інформаційну технологію автоматизації 

розробки та розгортання віртуального хмарного середовища на основі 

безсерверної архітектури. 

Усі результати, що складають наукову і практичну значимість 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. 

Усі аналітичні обчислення і чисельні експерименти виконано автором 

особисто. Здобувач брав безпосередню участь в аналізі та інтерпретації 

отриманих результатів, формулюванні основних наукових висновків, 

написанні статей. Автор самостійно здійснював підготовку тез доповідей і 

особисто виступав на конференціях. Внесок дисертанта у даних роботах є 

визначальним. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати проведених 

досліджень доповідалися й обговорювалися на таких конференціях і 

семінарах: VІ Міжнародний науково-технічного симпозіум “Нові технології в 

телекомунікаціях” (Вишків, Україна, 2013 р.); IV Міжнародна  науково-

практична конференція “Обробка сигналів і негаусівських процесів” 

(Черкаси, Україна, 2013 р.); Науково-технічна конференція студентів, 

аспірантів, викладачів та науковців (Київ, Україна, 2014 р.); Друга 

міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації” 

(Полтава, Україна, 2014 р.); Перша міжнародна науково-технічної 

конференція “Актуальні проблеми розвитку науки і техніки” (Київ, Україна, 

2015 р.); TCSET’2016 XIIIth 2016 International Conference “Modern problems of 

radio engineering, telecommunications, and computer science” (Львів, Україна, 

2015 р.); Міжнародна науково-технічна конференція Полтавського 

національного технічного університету (Полтава, Україна, 2016 р.); 

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-
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телекомунікаційні технології» (Київ, Україна, 2016 р.); Десята міжнародна 

науково-технічна конференція “Проблеми телекомунікацій”(Київ, Україна, 

2016 р.); Восьма міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми  

інформатизації” (Київ, Україна, 2017 р.); 2017 2nd International Conference on 

Advanced Information and Communication Technologies (AICT) (Львів, 

Україна, 2017 р.); TCSET’2018 14th International Conference on  Advanced 

Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering 

(TCSET) (Славське, Україна, 2018 р.); 2018 IEEE 9th International Conference 

on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT) (Київ, Україна, 

2018 р.); XIII Науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 

(Київ, Україна, 2019 р.); Семинар-практикум МСЭ для регионов Европы и 

СНГ «Инфраструктура ИКТ как основа цифровой экономики» (Київ, 

Україна, 2019 р.); VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція 

студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» (Київ, Україна, 

2019 р.); IX Міжнародна науково-технічна конференція студентства та 

молоді «Світ інформації та телекомунікацій» (Київ, Україна, 2019 р.); 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Застосування програмного 

забезпечення в інфокомунікаційних технологіях» (Київ, Україна, 2020 р.); 

Development of scientific and practical approaches in the era of globalization.  

Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. (Бостон, США, 

2020 р.); The XVІІ International Science Conference «Current trends in the 

development of science and practice» (Хайфа, Ізраїль, 2021 р.); Науково-

технічна конференція «Сучасні інфокомунікаційні технології» (Київ, 

Україна, 2021 р.). 

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано в 47 наукових працях, з них: 6 входить до міжнародних науко-

метричних баз SCOPUS, 10 – Index Copernicus, 18 публікацій у матеріалах 

наукових конференцій. У рамках дослідження опубліковано 3 навчальних 

посібники. 
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РОЗДІЛ 1.   

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРАКТИЧНИХ ТА НАУКОВО- 

МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ 

РЕЧЕЙ. ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ 

 Розвиток інформаційних технологій на основі мереж Інтернет 1.1.

речей 

В останнє десятиліття спостерігалося поширення підключених 

пристроїв та об’єктів, де поняття Інтернет речей (Internet of Things – IoT) 

відіграє центральну роль у передбачуваних технологічних досягненнях. 

Концептуально кажучи, Інтернет речей передбачає інтелектуальну мережеву 

інфраструктуру з повсюдними розумними пристроями – автоматизація дому, 

інтерактивна охорона здоров’я та підключені транспортні засоби, що 

керують автомобілем, типові для Інтернет речей [52, 54 79, 101]. Сьогодні 

ряд програм Технології Інтернет речей привнесли великі переваги і суттєво 

покращили багато аспектів повсякденного життя. Сучасне покоління 

Інтернет речей може дозволити собі все більший обсяг автоматизації в 

режимі реального часу. Однак, незважаючи на популярність технологій 

Інтернет речей, вже зараз необхідно вирішити ряд найважливіших проблем, 

перш ніж в повній мірі задіяти весь їх потенціал [58, 78].  

Встановлено, що лавиноподібне зростання числа користувачів 

проводового та мобільного зв’язку, а в останні роки Інтернет речей, 

призводить до постійного збільшення навантаження як на хмарне 

обладнання, так і на розробників ПЗ.  

Підвищення ефективності процесу розподілення обчислювань та 

управління послугами сучасних технологій Інтернет речей і 

децентралізованого розподілу  обчислювальних ресурсів машинного 

навчання на сьогодні є актуальним (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1.  Актуальність теми дослідження 

 

Звертає на себе увагу надзвичайна неоднорідність сучасних технологій 

Інтернет речей. Обчислювальні та комунікаційні можливості підключених 

пристроїв відрізняються через різницю в апаратному забезпеченні 

(наприклад, частота процесора), протоколі зв’язку (наприклад, ZigBee, WiFi 

[36]) та доступності енергії (наприклад, пряме підключення до електричної 

мережі або наявність та рівні заряду акумулятора) [62]. Завдання, що 

виконуються на різних пристроях, найчастіше досить різноманітні. 

Наприклад, датчики руху «відстежують» поведінку людини в розумному 

будинку [60], тоді як телевізійні камери за допомогою спеціальних програм 

відповідають за розпізнавання підозрілої поведінки в людному середовищі чи 

розпізнавання номерних знаків автомобілів на дорогах і вулицях або навіть у 

гаражі. Стримкий розвиток технологій самоорганізованих мереж [42], 

програмно-конфігурованих мереж [19, 22, 23, 25, 26], mesh-мереж [24] все це 

потребує забезпечення параметрів QоS в ІКТ [17], що в свою чергу викликає 

запит на розробку ще більш універсальніших методів для побудови 

високопродуктивних інформаційних технологій на основі мереж Інтернет 

речей [21, 35, 84]. 

В середовищі мереж Інтернет речей відбувається непередбачувана  

динаміка росту пристроїв IoT. На відміну від багатьох існуючих 
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комунікаційних, обчислювальних та мережевих платформ, динаміка Інтернет 

речей може залежати від декількох джерел одночасно, де адаптованість є не 

тільки критичною, але й важливою умовою при розробці апаратних засобів 

та протоколів управління. Проведений аналіз робіт про динаміку "людина в 

циклі", крім фізичних об’єктів [60], реакцію на попит в енергетичних 

системах [59] та інтелектуальні автомобільні операції [63], у цих додатках 

динаміка Інтернет речей переплітається або навіть частково визначається 

поведінкою людини [7] – тому потрібна висока ступінь адаптивності 

алгоритмів і апаратного забезпечення, а також коректних дій штучного 

інтелекту. 

Нагальною потребою виглядає можливість масштабованості в ядрі. 

Інтернет речей передбачає інтелектуальну мережеву інфраструктуру з 

величезною кількістю пристроїв. За підрахунками до 2022 року в світі буде 

28.5 мільярда персональних пристроїв і підключень для фіксованого та 

мобільного зв’язку, або ж 3.6 на людину; в 2017 таких налічувалося 18 

мільярдів або ж 2.4 на людину [29, 108], що підкреслює масштабованість як 

ключову проблему для Інтернет речей [2, 58]. Масштабованість полягає не 

тільки в обчислювальній ефективності, але і в зниженні накладних витрат на 

зв’язок (наприклад, як часто пристрій повинен спілкуватися з віддаленим 

центром хмари), а також у зменшенні необхідної інформації (наприклад, який 

тип інформації потрібно пристрою для прийняття «розумних рішень»). 

Зіткнувшись з цими основними проблемами, розробники Інтернет 

речей вирішують їх за допомогою нововведень в теоретичних засадах,  

алгоритмічних конструкціях для машинного навчання та завдань управління 

ресурсами в IoT, коли для забезпечення ефективних широкомасштабних 

операцій обов’язковим є забезпечення безперервної взаємодії і співіснування 

людей з Інтернет речами [15]. Отже, необхідно розробити нові інструменти 

для навчання та управління, які спиралися б на різні методи виведення, 

обробку сигналів, комунікації та прийоми роботи в мережі, спираючись на 
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такі галузі, як машинне навчання, глибинне машинне навчання та 

оптимізація. Нова експертиза, отримана з цих дослідницьких областей у 

поєднанні з надійними аналітичними підходами, є найкращими показниками 

успіху в дослідженнях Інтернет речей [58]. 

З точки зору мережевої архітектури, для забезпечення бажаного 

користувальницького досвіду та задоволення неоднорідних вимог до сервісу, 

завдання Інтернет речей сьогодні підтримуються не лише хмарними 

центрами обробки даних, але також новою перспективною архітектурою, яку 

називають реберними обчисленнями. Ця архітектура розподіляє обчислення, 

зв’язок і зберігання даних ближче до кінцевих пристроїв Інтернет речей та 

користувачів уздовж безперервного процесу "хмара до Інтернет речей" [15, 

28, 61, 87]. Таким чином, чутливі до затримки програми, запущені мобільним 

пристроєм, можуть бути вивантажені на найближчий мобільний сервер, а 

найпопулярніший вміст також може бути кешованим, щоб мінімізувати час 

завантаження [141, 161].  

З точки зору алгоритмічного проектування, великий обсяг даних 

генерується з різних систем Інтернет речей, таких як транспорт, 

електроенергія та комп’ютерні мережі, а також наявної та майбутньої міської 

інфраструктури з всюдисущими «розумними» пристроями. У той же час 

розповсюдження оптимізації та досягнень машинного навчання (в тому разі 

глибокого) мотивує систематичний та ефективний спосіб виявлення  

“прихованих уявлень” шляхом вивчення відомих взаємозв’язків та тенденцій 

в масивних наборах даних [179]. Очікується, що вивчення динамічних та 

великих обсягів даних Інтернет речей призведе до значних досягнень науки 

та техніки, а також, як наслідок, поліпшення якості людського життя [48, 68].  
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 Нові тенденції впровадження хмарних обчислень в бізнес-1.2.

організаціях 

Впровадження хмарних обчислень в бізнес - організаціях продовжує 

зростати завдяки привабливим пропозиціям, таких як самообслуговування за 

запитом, широкий доступ до мережі, швидка еластичність, масштабованість, 

відмовостійкість, контрольоване обслуговування і багато іншого. 

Інфраструктура – як послуга  (Infrastructure-as-a-service – IaaS), потужна 

віртуальна платформа – як послуга (Platform-as-a-Service – PaaS) і 

вдосконалене хмарне програмне забезпечення – як-послуга (Software-as-a-

Service – SaaS) дозволяють хмарним обчисленням проникати в кожне бізнес-

співтовариство. На додачу до всього, Інтернет речей, що включає 

інтелектуальні периферійні обчислювальні пристрої разом з аналітикою 

великих даних, розсунув граничні рівні того, чого можна досягти за 

допомогою парадигми хмарних обчислень [52, 124 - 126]. 

Пристрої ІоТ (наприклад, камери спостереження, переносні 

технологічні пристрої, промислові датчики, побутова техніка для 

інтелектуальних будівель, системи моніторингу здоров’я, транспортні засоби 

і т.п.) дозволили використовувати безліч інтелектуальних розподілених 

додатків, в яких дані збираються і перетворюються у великих обсягах і з 

великою швидкістю. Інтелектуальні додатки обробляють безперервні потоки 

інформації і забезпечують надійну прогнозну аналітику в реальному часі на 

основі ідентифікованих шаблонів даних [7, 20, 43, 47]. Щоб знайти 

закономірності в даних у часі, дані повинні бути збережені, а потім 

проаналізовані з використанням пакетного аналізу, наприклад, як у випадку 

виявлення купівельної поведінки споживачів в магазині протягом місяця або 

для знаходження моделі відвідування магазину  в час  пік. 

Основа завдань прогнозної аналітики складається з однієї або декількох 

базових моделей машинного навчання (МН, machine learning – ML) для 

виявлення закономірностей в наборі даних. При розробці цих моделей 
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машинного навчання розробники повинні знати про діапазон можливих 

моделей машинного навчання (наприклад, лінійних моделей, дерев рішень 

або глибоких нейронних мереж) і мати можливість вибирати з безлічі 

доступних бібліотек і фреймворків МН. Більш того, якість прогнозування 

розроблених моделей машинного навчання залежить від налаштувань 

функцій і гіперпараметрів, що вимагає багато часу і значних знань. Таким 

чином, розробники можуть отримати вигоду з використання інтуїтивно 

зрозумілого і швидкого середовища розробки моделей машинного навчання, 

яке забезпечує більш швидкий і надійний процес побудови моделі з 

використанням автоматизації та плавного розгортання на сучасній 

обчислювальній  інфраструктурі для виконання завдань навчання і оцінки.  

Бізнес модель бізнес аналізу прогнозованих даних використовується 

для отримання інформації з нового потоку інформації (жива аналітика) або 

для виконання пакетного прогнозування шляхом запиту набору нових 

спостережень. Зазвичай конвеєр аналітики даних включає в себе прийом, 

зберігання, попередню обробку, перетворення, очищення та візуалізацію 

даних. 

Розробка і управління прикладними програмами для аналізу даних на 

основі МН часто спираються на комплексне управління конфігурацією 

системи, на різноманітність бібліотек і фреймворків MН, а також на діапазон 

доступних апаратних засобів і хмарних платформ. Концепція служби 

аналітики даних відстоює точку зору, згідно якої дані можна аналізувати 

ефективно і безперешкодно без необхідності в складному розгортанні, 

надання та налаштування інфраструктури, плануванні ємності і процедурах 

управління на етапі управління життєвим циклом додатка [4]. З появою 

архітектури на основі мікросервісів і інструментів автоматизації та 

оркестрації інфраструктури в наші дні з’явилася тенденція будувати ці 

служби аналізу даних на основі концепцій розподілених обчислень. Всі 

деталі розгортання додатків і управління інфраструктурою абстрагуються від 

розробника або оператора. 
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В області розподілених обчислень (пере)конфігурація інфраструктури, 

розгортання, інтеграція компонентів програми та моніторинг продуктивності 

ресурсів необхідні для ітеративного масштабування компонентів додатка 

щоб гарантувати виконання цілей рівня обслуговування (service-level 

objective – SLO) в рамках зміни  робочого навантаження. Більш того, 

оптимізація ресурсів для цих послуг при збереженні SLO має першорядне 

значення для мінімізації операційних витрат. Це складна проблема через 

найрізноманітніший набір доступних конфігурацій ресурсів, кожна з яких 

вимагає витрат на розгортання і управління. 

Сучасні програми для інтелектуального аналізу даних, такі як 

розпізнавання зображень або голосові помічники, часто надають 

прогнозовану аналітику в реальному часі, аналізуючи новий потік інформації 

майже в реальному часі. Через вимоги до малої затримки традиційні хмарні 

обчислення самі по собі можуть не забезпечувати бажану якість 

обслуговування (АoS) для цих аналітичних додатків Інтернет речей через 

високу вартість переміщення даних в віддалені хмари, перевантаження 

мережі і неприпустимого двостороннього обігу затримки в отриманні 

критичного розуміння проблем предметної області [7, 88, 160]. 

Замість цього ці додатки повинні мати можливість використовувати 

граничні обчислювальні ресурси [4] для виконання аналітики моделей даних 

в реальному часі ближче до джерела даних – часто так званої граничної 

аналітики. Однак суворі обмеження на центральному процесорі (ЦП, Central 

processing unit – CPU) і обмеження об’єму пам’яті граничних та туманних 

ресурсів вимагають інтелектуального розподілу і управління цими 

компонентами за допомогою аналітичного додатку в граничних ресурсах.  

Незважаючи на досягнення в технології MН, особливо в області 

глибокого нейронного навчання (ГНН, Deep Learning – DL), додатки на 

основі прогнозної аналітики, розміщені у виробничих середовищах, часто 

відчувають появу нових даних або існуючі шаблони даних швидко 

змінюються з плином часу. Це призводить до концептуального дрейфу [76], 
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де точність моделі прогнозування з часом погіршується [85], що робить 

розгорнуту модель ГНН погано пристосованою для змінних ситуацій і, таким 

чином, вимагає оновлення моделі з новими даними. Хмара задовольняє 

високі обчислювальні потреби процесу оновлення моделі, хоча постійна 

відправка нових необроблених даних в хмару тягне за собою значні накладні 

витрати на зв’язок, а також може викликати проблеми з конфіденційністю. З 

появою граничних пристроїв з підтримкою графічного процесора оновлення 

моделі ГНН може виконуватися на граничному рівні розподіленим чином з 

використанням декількох підключених граничних пристроїв. Однак 

ефективне використання периферійних ресурсів для оновлень моделі 

глибокого навчання є складною проблемою через неоднорідність 

периферійних пристроїв і перешкод ресурсів, викликаних фоновими 

робочими навантаженнями, такими як завдання прогнозної аналітики, які вже 

виконуються на граничних пристроях.  

 

 

 Основні вимоги і завдання в області розробки, розгортання та 1.3.

управління службами аналізу даних по всьому хмарно-туманно-

граничному спектру 

У контексті розгортання служб аналітики даних і управління ними 

поряд з розробкою моделі прогнозної аналітики визначено ряд 

фундаментальних базових вимог і проблем. Ці задачі були згруповані за 

чотирма напрямками, як показано на рис. 1.2, які утворюють чотири 

основних напрямки цього дослідження: 

1) автоматизація інфраструктури та підготовки додатків; 

2) розробка конвеєра автоматизації машинного навчання;  

3) проактивне управління ресурсами для обробки динамічного 

робочого навантаження з використанням парадигми розподілених обчислень;  

4) вироблення стратегії з урахуванням перешкод для постійного 

оновлення моделі МН на неоднорідний граничний кластер. 
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 Вимога 1: Автоматизація конвеєра розробки машинного 1.3.1.

навчання 

Метою розробки моделі МН є забезпечення швидкого і гнучкого 

розвитку за рахунок підвищення рівня абстракції і впровадження сучасних 

можливостей МН. Це повинно допомогти розробникам додатків в 

прототипуванні моделей МН і  модель МН повинна бути розгорнута 

автоматично з бажаною бібліотекою на цільовому апаратному забезпеченні. 

Крім того, такий підхід повинен бути і масштабованим, і ефективним [40].  
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Рис. 1.2.  Вимоги і завдання в області розробки, розгортання та управління 

службами аналізу даних по всьому хмарно-туманно-граничному спектру 

 

Слід  обговорити проблеми абстрактного фреймворка MН і можливості 

формування коду для конкретної бібліотеки. 

Завдання 1: Опис конвеєра машинного навчання. 

Параметри можливих моделей машинного навчання (наприклад, 

лінійних моделей, дерев рішень або глибоких нейронних мереж) необхідно 
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фіксувати і абстрагувати від починаючих користувачів. Розробники повинні 

мати можливість вибирати необхідні алгоритми МН з безлічі бібліотек МН і 

фреймворків, які доступні разом з методологіями попередньої обробки 

даних. Щоб використовувати парадигму модельно-орієнтованого 

проектування МОП [149], слід зафіксувати всі алгоритми MН, їх специфічні 

атрибути і методи попередньої обробки даних в метамоделі за допомогою 

зворотного проектування. Методології оцінки алгоритмів МН повинні бути 

включені в метамодель для генерації коду на основі моделі. 

Завдання 2: Генерація коду для навчання та оцінки моделі MН. 

Щоб допомогти розробнику побудувати свою модель без написання 

коду, треба розробити абстракцію, яка може генерувати код з цільовими 

бібліотеками, такими як scikit-learn, spark MLlib та іншими, на основі 

високорівневих призначених для користувача варіантів. Крім того, щоб 

забезпечити високу якість прогнозів розроблених моделей машинного 

навчання, налаштування гіперпараметрів необхідно автоматизувати.  

Фреймворк повинен розподіляти навчання моделі МН (якщо можливо) 

на різних машинах (якщо є), щоб прискорити процес. Ґрунтуючись на 

стратегії оцінки, структура повинна давати найбільш підходящу модель на 

основі даних навчання. 

Завдання 3:  Підтримка розгортання MН. 

Архітектура мікросервісів підтримує просту інтеграцію та міграцію 

компонентів програми. Архітектура мікросервісів є багатообіцяючою для 

включення моделі МН в конвеєр послуг аналізу даних [92]. Наприклад, 

мікросервіси надають методи і набір правил Application Programming 

Interface (REST API), які можуть використовуватися для управління 

конвеєром MН [154], розгорнутим в контейнері, і можуть бути розміщені в 

хмарному середовищі, тумані і граничних вузлах. Крім того, модуль МН 

може бути розміщений на ребрі пристроїв для аналізу ребер, або він може 

бути встановлений на хмарному або в туманному середовищі для живого або 

пакетного аналізу даних. Ці рішення приймаються з урахуванням потреб 
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користувачів і результатів аналізу можливостей задоволення потреб. Однак 

для автоматизації процесу інкапсуляції з усіма необхідними пакетами 

програмного забезпечення необхідно вирішити вищезазначені проблеми. 

Більш того, побудова контейнерів Linux також залежить від цільового 

апаратного забезпечення, яке вимагає знання домену.  

 

 Вимога 2: Автоматизація інфраструктури і надання 1.3.2.

прикладних послуг 

Розглядається як приклад розподілений додаток з інтенсивним 

використанням даних, розгорнутий в хмарному середовищі. Від розробників 

потрібно чимало зусиль, щоб здійснити: 

- налаштування та розгортання програми для використання наявних 

систем великих даних [176]; 

- налаштування віртуальної машини для розміщення фреймворків і, 

нарешті; 

- правильного встановлення з’єднання між компонентами програми. 

Більш того, додавання компонентів додатка, для якого потрібна інша 

структура, посилює ці проблеми. Потрібно абстрагуватися від фази 

проектування, попередньо визначивши конфігурацію додатків та 

інфраструктури як інтуїтивно зрозумілі високорівневі артефакти 

моделювання, що прискорить процес розгортання і міграції. Щоб 

запропонувати автоматизовану інфраструктуру і платформу підготовки 

додатків для вирішення цих проблем, виділяються описані нижче ключові 

технічні завдання. 

Завдання 4: Абстракція деталей програми та інфраструктури. 

Усі складності інфраструктури для розгортання програми повинні бути 

визначені та абстраговані подалі від користувачів. Необхідні програмні 

пакети для компонентів програми залежать від операційних систем (ОС), 

версії ОС та диспетчера пакетів ОС – що є спільними пунктами для деталей 
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програми. Точки мінливості, такі як вибір хмарних провайдерів, вибір 

обладнання, вибір ОС, можуть бути визначені користувачем. Більш того, всі 

пов’язані з хмарою і специфічні для додатків конфігурації повинні бути 

відокремлені від користувача. Мета полягає в тому, щоб зменшити кількість 

точок мінливості для швидкого розгортання з використанням платформи. 

Розробка структури з урахуванням всіх необхідних специфікацій є складним 

завданням.  

Завдання 5: Генерування коду інфраструктури з абстрактної моделі. 

Для шаблонного перетворення абстрактної бізнес-моделі в рішення 

Інфраструктура-як-код (IaaC), наприклад, в Ansible, необхідно розробити 

мову програмування. Розробка предметно-орієнтованої мови програмування 

DSML (Domain-Specific Modeling Language) для реалізації абстрактної моделі 

і аналізу точок мінливості, що визначаються користувачем, є ключем 

виділення конкретних деталей інфраструктури. 

Завдання 6: Перевірка абстрактної моделі розгортання. 

Фреймворк повинен надавати готове рішення IaaC з «коригуванням з 

побудови» з використанням засобів перевірки обмежень. Перш ніж 

приступити до фактичного розгортання, необхідно перевірити абстрактну 

бізнес-модель, провівши аналіз вимог до можливостей цільового 

устаткування або пропозицій хмарних провайдерів. 

Завдання 7: Розширюваність і можливість повторного використання. 

Фреймворк повинен бути реалізований за модульним принципом, і 

кожен модуль повинен бути легко повторно використаним через безшовний 

плагін і ігрову архітектуру. Необхідно розглянути питання про застосування 

цих методів на етапі проектування. Якщо вводиться нова апаратна 

архітектура або нова послуга, потрібно додати підтримку стандартним 

способом. Платформа повинна надавати API-інтерфейси RESTful для 

взаємодії між різними службами, включаючи API-інтерфейси служб інших 

платформ/служби RESTful, щоб забезпечити розгортання і інтеграцію 
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компонентів або служб і додатків під час виконання. Більш того, фреймворк 

повинен підтримувати спільну роботу і контроль версій.  

 

 Вимога 3: Проактивне управління ресурсами для обробки 1.3.3.

динамічного робочого навантаження з використанням парадигми 

розподілених обчислень  

Постійний моніторинг продуктивності інфраструктури і компонентів 

додатків необхідний для отримання оптимальної конфігурації обладнання 

при динамічних робочих навантаженнях. Ухвалення ефективних рішень з 

управління ресурсами для цих служб – складна проблема через динамічність 

робочих навантажень і різноманітного набору доступних конфігурацій 

ресурсів, які мають власні витрати на розгортання і управління. Мета 

проактивного управління ресурсами – завчасно оновити поточний стан 

інфраструктури, щоб звести до мінімуму порушення SLO в динамічному 

середовищі, одночасно мінімізуючи операційний бюджет постачальників 

послуг аналізу даних. 

Завдання 8: Зміни робочого навантаження. 

Робоче навантаження, створене для додатків прогнозної аналітики, 

може бути динамічним, але може слідувати заданим графіком протягом 

тривалого періоду. Ці закономірності необхідно вивчити на основі відомих 

даних і згодом обробити [4]. Для прогнозування кількості запитів потрібно 

визначення сезонності і тенденції на основі моделі хронологічних часових 

рядів робочого навантаження. 

Завдання 9: Оптимальний вибір ресурсів. 

Простір станів для пошуку оптимальної хмарної конфігурації є 

величезним і неможливо спробувати всі варіанти. Загальні витрати повинні 

бути мінімізовані, в той час як SLO всіх запитів можуть бути задоволені. 

Однак, оскільки це відома задача, необхідно розробити ефективну евристику 

на основі моделі продуктивності додатка [128]. 
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Завдання 10: Проактивне забезпечення ресурсами. 

Оскільки час забезпечення ресурсами набагато перевищує 

прогнозований рівень SLO, ресурси повинні надаватися  заздалегідь, щоб 

задовольнити жорсткі вимоги щодо SLO. На основі прогнозованого робочого 

навантаження, поточного стану інфраструктури, часу виділення ресурсів і 

профільованого часу виконання програми на обладнанні диспетчер ресурсів 

повинен бути спроектований так, щоб динамічно приймати рішення по 

горизонтальному і вертикальному масштабуванню. 

 

 Вимога 4: Стратегія з урахуванням перешкод для поновлення 1.3.4.

моделі машинного навчання 

Оскільки якість завдання прогнозної аналітики з часом погіршується з 

появою нових даних, моделі машинного навчання, особливо моделі 

глибокого навчання (ГНН), необхідно оновлювати з урахуванням нових 

тенденцій і даних. Відправлення всіх даних в хмару накладає значні накладні 

витрати на обмін даними [76, 85, 129] і може викликати проблеми з 

конфіденційністю. Моделі ГНН можна оновлювати в граничному кластері з 

підтримкою графічного процесора, проте є кілька проблем, які необхідно 

вирішити, щоб мінімізувати час поновлення моделі. 

Завдання 11: Управління даними з урахуванням неоднорідності. 

Зміна кількості точок даних змінює час навчання. У пограничному 

кластері вузли неоднорідні і через фонове навантаження кожен вузол має 

різний час обробки для кожного зразка, і він може змінитися, якщо 

змінюється кількість ПНА в кластері. Мета даного рішення під назвою Deep-

Edge – мінімізувати загальну вартість розподіленого навчання на безлічі 

різнорідних граничних вузлів шляхом вибору правильного розподілу даних 

для кожного граничного пристрою з урахуванням деяких системних 

обмежень і обмежень продуктивності. 

Завдання 12: Поінформованість про втручання в ресурси. 
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Пограничні пристрої зазвичай призначаються для виконання деяких 

критично важливих завдань затримки. Отже, оновлення моделі ГНН на цих 

пристроях не повинно перешкоджати існуючим критичним для затримки 

завданням. Продуктивність страждає через перешкоди від спільного 

робочого навантаження і спільного використання неподільних ресурсів [76, 

85]. Перед розгортанням завдання моделі необхідно вирішити цю проблему 

заздалегідь. Більш того, через критичних до затримок завдань у фоновому 

режимі може змінитися час повторного навчання для моделі ГНН. Отже, 

розробка стратегії з урахуванням перешкод для мінімізації часу завершення 

завдання поновлення розподіленої моделі ГНН при одночасному 

забезпеченні SLO критично важливих для затримки завдань є складною 

задачею. 

 

 

 Особливості побудови фундаментальних зв’язків між 1.4.

методологіями з питань оптимізації, машинного навчання та створення 

мереж Інтернет речей 

У цьому контексті ця дисертація знаходиться на стику Інтернет речей, 

оптимізації, машинного навчання та удосконалення існуючих та створення 

нових універсальних мереж. Дослідження, представлене в цій дисертації, 

зосереджується на побудові фундаментальних зв’язків між методологіями з 

питань оптимізації, машинного навчання та створення мереж, а також на 

розробці міждисциплінарних підходів до Інтернет речей. 

Це дає відповіді на наступні два взаємопов’язані запитання: 

(А1) Як можна розширити підходи до машинного навчання для 

ефективної реалізації Інтернет речей? 

(А2) Як можна використовувати досягнення в навчанні для покращення 

управління ресурсами для Інтернет речей? 

Основна мета полягає в тому, щоб поєднати "найсучасніші" засоби 
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оптимізації та інструменти машинного навчання з новою парадигмою 

Інтернет речей таким чином, щоб вони могли надихнути та підсилити 

розвиток один одного, з кінцевою метою принести користь людям у 

повсякденному життю. 

На сьогодні побудова фундаментальних зв’язків між методологіями з 

питань оптимізації, машинного навчання та створення мереж Інтернет речей  

стосується аналізу даних по всьому хмарно-туманно-гараничному спектру 

(рис. 1.3): 

- хмарні обчислення – це обчислення при яких задіяний лише хмарний 

сервер; 

- туманні обчислення  поділені на три рівні: клієнтський, туманний та 

хмарний; 

- граничні обчислення використовують сервер обчислення поруч з 

клієнтськими приладами. 

 

 

Рис. 1.3. Хмарно-туманно-гарничний спектр обчислень 

 

Встановлено протиріччя між вимогами до розробки і функціонування 

мереж Інтернет речей в режимі часу, близькому до реального та 

можливостями методів побудови та управління кінцевими пристроями та 

програмними додатками мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-

граничному просторі. Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної 
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проблеми щодо розробки інформаційної технології побудови мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури. 

 

 Розширення підходів до машинного навчання для Інтернет 1.4.1.

речей 

За прогнозами світових телекомунікаційних компаній, до 2022 року 

через Інтернет буде підключено понад 50 мільярдів пристроїв. Для 

вирішення (А1) очевидно, що масштабованість та неоднорідність є двома 

ключовими проблемами для Інтернет речей [58]. Масштабованість полягає не 

тільки в обчислювальній ефективності, але і в накладних витратах на зв’язок 

запущених алгоритмів навчання на граничному рівні мережі; в той час як 

неоднорідність походить як від широкого спектру апаратних пристроїв, так і 

від різноманітності завдань, пропонованих кожним пристроєм.  

Далі розглядаються особливості федеративного навчання на 

граничному рівні мережі. Звичайні підходи до машинного навчання 

вимагають централізації даних користувачів на одній машині або в центрі 

обробки даних. Беручи до уваги величезну кількість пристроїв Інтернет 

речей, централізоване навчання стає обчислювально важким і викликає 

серйозні загрози щодо конфіденційності. 

На сьогоднішній день поширеною є думка щодо того, що крім центрів 

обробки даних у хмарному середовищі майбутні завдання машинного 

навчання повинні виконуватися, починаючи з краю мережі, а саме у 

мобільному пристрої. Це головна мета сфери обчислень, відомих також як 

федеративне навчання [88]. Для досягнення цієї мети це дослідження 

зосереджено на зменшенні накладних витрат на спілкування під час 

федеративних процесів навчання та посиленні стійкості навчання під час атак 

[4]. Запропонований метод машинного навчання програмних агентів Інтернет 

речей мережі з адаптивним механізмом комунікацій встановлює доказово 

знижену складність спілкування у федеративному навчанні. Проблеми 
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розподіленого навчання також полягають у асинхронності та затримці, 

спричинених, наприклад, мобільністю та неоднорідністю Інтернет речей. У 

цьому контексті розроблені алгоритми відкладеного навчання в Інтернеті, які 

можна запускати асинхронно на крайніх пристроях.  

Федеративне навчання з підкріпленням через мережеві агенти. Від 

навчання до управління, навчання з підкріпленням (НП) відіграватиме 

вирішальну роль у багатьох складних завданнях Інтернет речей. Популярні 

алгоритми НП спочатку розроблені для одноагентних завдань, але в ряді 

завдань Інтернет речей, таких як автономні машини та координація 

безпілотних літальних апаратів (БЛА), задіяні різні агенти, що діють 

розподілено. Сьогодні група скоординованих безпілотних літальних апаратів 

може виконувати завдання контролю руху, доставки їжі, порятунку та 

пошуку і багато чого іншого. Однак для координації агентів, розподілених по 

мережі, необхідний широкий обмін інформацією, що вимагає частого 

спілкування між агентами. Для пристроїв з обмеженими ресурсами 

(наприклад UAVs, що працюють від акумулятора) зв’язок є дорогим, а 

затримка, спричинена частим зв’язком з іншими агентами (пристроями), стає 

вузьким місцем у загальній роботі. У цьому контексті було вивчено проблему 

розподіленого НП (РНП), яка охоплює багатоагентний спільний НП та 

паралельний НП. Узагальнюючи теорію та алгоритми для контрольованого 

навчання розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі [18], який базується на методі градієнтного спуску (ГС). Примітно, 

що новий метод РНП дозволяє зменшити кількість і час ітерацій запитів, 

необхідних для досягнення заданої точності глибокого навчання з 

підкріпленням при розподіленому навчанні. Результати цього напряму 

досліджень представлені також у розділі 2. 

Масштабна апроксимація функції, з невідомою динамікою. Функція 

наближення виникає на основі рішення завдань машинного навчання, таких 

як регресія, класифікація, зниження розмірності, а також навчання з 
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підкріпленням. Методи ядра демонструють добре задокументовану 

ефективність у наближенні функцій. Однак основні проблеми впровадження 

існуючих методів Інтернет речей походять із двох джерел:  

- змінність розмірності в навчанні на основі ядра,  

- необхідність відстеження змінюваних в часі функцій з невідомою 

динамікою.  

У цьому контексті розроблено масштабовану багатоядерну схему 

навчання для отримання шуканої функції нелінійного навчання «на льоту».  

Для подальшого підвищення продуктивності в невідомих середовищах 

була введена адаптивна схема навчання, яка враховує невідому динаміку 

змін.  

 

 Перегляд управління ресурсами для мереж Інтернет речей за 1.4.2.

допомогою машинного навчання 

Оптимальний розподіл обмежених обчислювальних та комунікаційних 

ресурсів є найважливішим завданням в ІоТ. У третьому розділі роботи 

основна увага, полягає у вирішенні питань (А2) шляхом надання 

стверджувальних відповідей на наступні проміжні питання: 

(А2a) Чи можна отримати уроки з відомих даних для вдосконалення 

існуючих схем управління ресурсами?  

(А2б) Чи можна розробити схеми управління ресурсами, коли основні 

моделі невідомі? 

Ключовим нововведенням в дисертаційній роботі є інноваційне 

статистичне та інтерактивне навчання з урахуванням завдань управління 

ресурсами в мережах Інтернет речей. 

Статистичне навчання з точки зору управління ресурсами. На 

сьогоднішній день більшість схем управління ресурсами для Інтернет речей 

засновані на чисто оптимізуючій точці зору (наприклад, метод подвійного 

(sub) градієнта), який призводить до великих затримок в чергах і повільної 
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конвергенції.  З точки зору Інтернет речей, свіжа ідея тут полягає в тому, щоб 

використовувати великі масиви відомих даних, зібрані пристроями, і 

сформулювати таку проблему управління ресурсами як: мінімізація 

емпіричного ризику (МЕР, empirical risk minimization - ERM) – центральна 

тема досліджень статистичного машинного навчання [179]. Щоб підвищити 

ефективність роботи в динамічних налаштуваннях, додатково розроблено і 

запроваджено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції, що 

представлена в розділі 3, яка використовує наступні особливості:  

- для цього вивчаються дані з історії за допомогою передових 

статистичних методів засобів навчання;  

- організований процес ефективно адаптується до динаміки Інтернет 

речей і таким чином забезпечує операційну гнучкість.  

Запропоновані методи та алгоритми були опубліковані в наукових 

журналах [16, 34, 40, 38, 39], де аналітично показано, що нова алгоритмічна 

конструкція може на порядок покращити компроміс з новими показниками 

продуктивності.  

Безмодельне  управління ресурсами для реберних обчислень. Як 

правило, вирішення проблем розподілу ресурсів вимагає знання моделей, які 

відображають рішення про розподіл ресурсів з його вартістю або корисністю; 

наприклад, модель, яка відображає потужність передачі до бітової швидкості 

в системах зв’язку. Однак такі моделі можуть бути недоступні в ІоТ, 

оскільки:   

- функція утиліти, яка фіксує, наприклад, затримку обслуговування або 

надійність в обчисленні ребра, може бути важкою для моделювання;  

- навіть якщо моделювання можливо, пристрої Інтернет речей з 

обмеженими ресурсами можуть не дозволити собі складності запуску 

складних алгоритмів виведення.  

Отже, ще одним важливим аспектом є обмежений характер зворотного 

зв’язку завдань розподілу ресурсів в ІоТ. Спеціально для сценаріїв граничних 
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обчислень розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії, котрий враховує характеристики динамічного 

розподілу мережевих ресурсів в IoT-мережі та дозволяє зменшити час 

обчислень необхідних для глибокого навчання з підкріпленням в онлайн-

режимі [38]. Запропоновані методи представлені з доказовими гарантіями 

продуктивності навіть в тих випадках, коли знання про базові системні 

моделі можуть бути отримані тільки за допомогою багаторазової взаємодії з 

навколишнім середовищем. 

Для вирішення ряду проблем, описаних в даному розділі, в цьому 

докторському дослідженні детально вивчаються проблеми і вимоги до мереж 

Інтернет речей. Незважаючи на всі вимоги і проблеми, це докторське 

дослідження формулює проблему, розробляє пропоноване рішення і 

перевіряє нові ідеї шляхом проведення емпіричних досліджень, необхідних в 

області системних досліджень. Розділи 4 та 5 дисертаційної роботи 

присвячені вирішенню наступних завдань: 

Завдання 13: автоматизація розробки і розгортання моделі МН. 

У розділі 4 представлена цілісна і інтелектуальна модель 

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв, що, ґрунтуючись на принципах 

модельно-орієнтованого проектування, дозволяє гнучко використовувати 

спектр ресурсів кінцевих IoT-пристроїв для гарантованого задання їм 

необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб у необхідних додатках за допомогою принципів генеративного 

програмування, яке автоматизує управління життєвим циклом додатку. 

Завдання 14: автоматизація інфраструктури та забезпечення 

програм. 

Заснований на моделі підхід до автоматизації розгортання хмарних 

сервісів і управління ними обговорюється в розділі 5. Інформаційна 



67 

технологія побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої 

архітектури ґрунтується на моделі автоматизованої розробки та розгортання 

архітектури машинного навчання, а також методах: машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій; 

розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-

мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв; фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі.    

Запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити 

ефективність функціонування та управління послугами сучасних мереж 

Інтернет речей, що побудовані на основі розподіленої архітектури [16, 34, 

40]. 

Таким чином, вперше одержано методологічні основи побудови мереж 

Інтернет речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка 

ґрунтується на теорії машинного навчання з урахуванням розподілу 

серверних ресурсів, безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв, фоновій агрегованій мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням та автоматизованій  розробці й 

розгортанні розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-

пристроїв. 

Це надає можливість будувати мережі Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури з наданням якісних послуг її пристроям. 

Таким чином реалізується можливість будувати мережі Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури з наданням якісних послуг її пристроям. 

 

 Аналіз існуючих практичних та науково методологічних 1.4.3.

підходів щодо розвитку інформаційних технологій мереж Інтернет речей 

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі було 

проведено аналіз існуючих робіт в даному напрямку. 
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Для розробки удосконаленого методу машинного навчання програмних 

агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на 

методі градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна 

частина розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі було 

здійснено аналіз попередніх робіт ефективних комунікативних алгоритмів 

машинного навчання, розглянувши два напрямки: масштабне машинне 

навчання та ефективне комунікативне машинне навчання. 

Масштабне машинне навчання.  Вирішення задачі (2.1) в рамках одного 

сервера широко вивчалось для масштабних навчальних завдань, в яких роль 

виконуючого елемента відіграє простий, але ефективний стохастичний 

градієнтний спуск (СГС) [10, 102, 147]. Для навчань за рамками єдиного 

сервера розподілене паралельне машинне навчання є гарним рішенням, в 

якому найчастіше використовується архітектура параметричного сервера [57]. 

На відміну від односерверного випадка, паралельна імплементація 

градієнтних спусків (ГС) є популярним вибором, оскільки СГС, що має 

низьку складність на ітерацію, вимагає великого числа ітерацій – отже і 

комунікаційних циклів [10]. Проте, для традиційних алгоритмів паралельного 

навчання, затримка, обмеження пропускної здатності та неочікуване 

завершення ресурсів, що затримують оновлення навіть одного ПНА, будуть 

уповільнювати всю операційну систему. Нещодавні дослідження в цьому 

напрямку центруються на розумінні асинхронно-паралельних алгоритмів для 

пришвидшення машинного навчання, прибираючи витратну синхронізацію 

[93, 164, 168, 174]. 

Ефективне комунікативне машинне навчання.  При відходженні від 

односерверного навчання, висока комунікаційна затримка стає обмежуючим 

фактором для системної швидкодії в цілому [152]. Комунікаційно-ефективні 

алгоритми отримали популярність [142, 185]. Було розроблено підходи 

розподіленого навчання, базуючись на квантизованій (градієнтній) 

інформації), наприклад [94], але вони можуть лише знизити вимоги до 

пропускної здатності, але не кількість комунікаційних циклів. Для задач 
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машинного навчання, де функція витрат опукла та її випукле спряження може 

бути виражено, продемонстрували неймовірну емпіричну швидкодію [172, 

140, 113]. Але ці алгоритми працюють в подвійному циклі, зменшення 

комунікацій не було формально обчислено. Для зменшення комунікацій через 

пришвидшення конвергенції, підходи, що залучають інформацію другого 

порядку, вивчаються в [170, 186]. Таким чином, алгоритми в [113, 140, 166, 

170, 172, 186] дозволяють зменшити комунікаційні цикли через збільшення 

кількості локальних обчислень (по відношенню до ГС), тоді як 

запропонований метод не ускладнює локальні обчислення. Ефективні 

комунікативні підходи нещодавно вивчались з тригерними комунікаційними 

протоколами [95, 145]. Однак, за виключенням гарантій конвергентності, 

робота [95] не встановлює теоретичної правомірності для зменшення 

комунікацій. В той час як швидка конвергенція може бути досягнута 

алгоритмами в [145], запропоноване правило відбору градієнтів не є 

адаптивним та вимагає ітерації подвійного циклу. 

Для розробки методу фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі вивчалися існуючі роботи по методам ГС, методам розподіленого 

навчання з підкріпленням та методам комунікативно-ефективного навчання.  

Методи ГС були визнані одним з найбільш поширених алгоритмів 

навчання з підкріпленням  [3, 4, 76, 85], особливо для завдань навчання з 

підкріпленням  з великими і, можливо, безперервними просторами дії. 

Параметризуючи нескінченновимірну стратегію за допомогою 

скінченновимірних векторів [85, 179], методи ГС зменшують пошук 

оптимальної стратегії над функціональними просторами до пошуку 

оптимальної стратегії над просторами параметрів. Перші методи ГС 

включають відомий алгоритм reinforce, а також алгоритм зменшення 

дисперсії – G(PO)MDP [85, 128]. І reinforce, і G(PO)MDP – алгоритми з типом 

вибірки Монте-Карло, який підраховує градієнт стратегії за допомогою даних 

про траєкторію розгортання. Для подальшого зменшення розбіжностей 



70 

градієнт стратегій підраховує використання наближення Q-функції 

основуючись на теоремі про градієнт стратегії. Останнім часом декілька 

варіантів ГС досягли значного прогресу в прискоренні конвергенції, 

зменшенні розбіжностей, поводженні з безперервним простором дії та 

забезпеченні вдосконалення стратегії шляхом використання глибоких 

нейронних мереж в якості апроксиматорів функцій [65, 111, 163, 177]. Однак 

усі ці алгоритми розроблені для налаштувань, розрахованих на одного 

елемента навчання. 

Методи розподіленого навчання з підкріпленням (РНП) досліджувався 

у режимах як багатоагентного навчання з підкріпленням, так і у 

паралельному навчанні з підкріпленням.. Також були введені асинхронні 

алгоритми навчання з підкріпленням  для розв’язання великомасштабних 

МПВ [1, 72, 75]. Цей паралелізм стабілізує тренувальний процес, а також 

покращує ефективність використання даних. Тим не менше, жоден із цих 

алгоритмів не займався ефективністю зв’язку в РНП. 

Підвищення ефективності в загально розподіленому навчанні останнім 

часом привертає багато уваги, особливо для контрольованого навчання [142, 

152]. З огляду на їх безперечну ефективність, доступні комунікативно-

ефективні методи не застосовуються безпосередньо до РНП, оскільки вони 

або не є стохастичними [186], або вони призначені для опуклих проблем. 

Алгоритми для неопуклих задач доступні, але вони розроблені для 

мінімізації необхідної пропускної здатності зв’язку. Порівняно з 

комунікативно-ефективним контрольованим навчанням у [85], новизна 

ФАМП тут полягає в тому, що градієнт, який використовується в РНП, є 

стохастичним та упередженим, що вимагає нового алгоритмічного 

проектування та більш зручного аналізу. Іншою унікальною особливістю 

навчання з підкріпленням  є те, що розподіл, який використовується для 

вибірки даних, є функцією змінних у часі параметрів, що вводить 

нестаціонарність. Отже, комунікативно-ефективне РНП є складним 

завданням. 
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Для розробки методу розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

було проведено аналіз робіт по розподілу мережевих ресурсів, які можна 

простежити з роботи [175].  Популярні алгоритми розподілу, що працюють у 

подвійній області, є методами першого порядку, заснованими на подвійному 

градієнтному підйомі, або детермінованим [150], або стохастичним [120, 96].  

Завдяки їх простим обчисленням та реалізації ці підходи викликали значний 

інтерес останнім часом і успішно застосовуються до хмарних, транспортних 

та електромереж,  наприклад, [67, 104, 173].  Однак їх основним обмеженням 

є повільна конвергенція, що призводить до великої затримки мережі.  

Залежно від програми затримка може розглядатися як час черги робочого 

навантаження в хмарній мережі, перевантаження трафіку в транспортній 

мережі або низький рівень енергії акумуляторів в енергомережі.  Щоб 

вирішити цю проблему затримки, останні спроби спрямовані на 

пришвидшення за допомогою алгоритмів оптимізації першого та другого 

порядків [9, 103, 66, 184].  Зокрема, прискорення на основі імпульсу над 

методами першого порядку досліджувались за допомогою алгоритму 

Нестерова [9] або ітерацій методу важкої кулі (ІВК) [103].  Хоча ці підходи 

добре працюють у статичних налаштуваннях, їх продуктивність 

погіршується із онлайн-плануванням, про що свідчить збільшення 

накопиченої помилки стаціонарного стану [77].  З іншого боку, такі методи 

другого порядку, як децентралізований квазіньютонівський підхід та його 

динамічний варіант, розроблені в [66] та [184], потребують великих 

накладних витрат для обчислення та передачі децентралізованих Гессівських 

наближень. 

Враховуючи цінність ресурсів, мультиплікатори Лагранжа відіграють 

центральну роль в алгоритмах стохастичного розподілу ресурсів [55].  

Виходячи з попередніх даних в режимі онлайн-оптимізації, виникає 

закономірне запитання: чи можна дізнатися оптимальні ваги з минулих 

даних, щоб поліпшити ефективність стратегій розподілу ресурсів в Інтернеті. 
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Обґрунтування в цьому випадку полягає в тому, що минулі дані містять 

статистичні дані про стан мережі, і навчання на них може допомогти 

впоратися зі стохастичністю майбутнього розподілу ресурсів.  Нещодавно 

проведеною роботою в цьому напрямку є [134], яка розглядає розподіл 

ресурсів з кінцевою кількістю можливих станів мережі та дій розподілу.  

Процедура навчання, однак, передбачає побудову гістограми для оцінки 

основного розподілу станів мережі і явно вирішує емпіричну подвійну 

проблему.  Хоча побудова гістограми здійсненна для розподілу ймовірностей 

з кінцевою підтримкою, помилки квантування та надмірно висока складність 

неминучі для безперервного розподілу з нескінченною підтримкою. 

Далі у роботі для розробки методу безмодельної онлайн-оптимізації 

часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії проблема управління мережевими ресурсами 

розглядалася з точки зору опуклої онлайн-оптимізації з урахуванням як 

витрат, так і обмежень. На відміну від існуючих робіт, основна увага 

приділяється налаштуванню, в якому деякі обмеження виявляються після 

вжиття заходів, вони допустимі для миттєвих порушень. 

Починаючи з фундаментальних робіт [187] і [131], більшість ранніх 

робіт оцінюють ОоО алгоритми зі статичними витратами, що в ретроспективі 

вимірює різницю у витратах між онлайн-рішенням і в цілому кращим 

статичним рішенням. Якщо алгоритм викликає статичні витрати, які з часом 

збільшуються сублінійно, то витрати продуктивності, усереднені за 

нескінченний часовий проміжок, обнуляються [12]. 

Однак статичні витрати не є всеосяжною метрикою продуктивності, 

якщо розглянути, як приклад, оцінку онлайн-параметра. Коли справжній 

параметр змінюється з плином часу, статична витрата (оцінка з інваріантом 

часу) сама по собі часто працює погано, тому досягнення сублінійної 

статичної витрати більше не є потрібним. Останні роботи [12, 74, 56] 

розширюють аналіз статичних витрат до динамічних витрат, де 

продуктивність алгоритму ОоО оцінюється кращим динамічним рішенням з 
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апріорною інформацією про функції витрат. Доведено, що сублінійні 

динамічні витрати можливі, якщо динамічне середовище змінюється досить 

повільно, щоб накопичена варіація або витрати, або слотові мінімізатори 

була сублінійно зростаючою по відношенню до часового проміжку. У разі, 

коли витрати на один слот залежать від попередніх рішень, в якості 

альтернативи статичним витратам можна використовувати так звану різницю 

в конкуренції [74, 131]. 

Вищезазначені роботи [12, 56, 74] стосуються динамічних витрат, 

зосереджуючи увагу на проблемах з інваріантними в часі обмеженнями, які 

повинні бути неухильно задоволені, але не допускають миттєвих порушень 

обмежень. Довготривалий ефект таких миттєвих порушень вивчався в [151], 

де також був розроблений онлайн-алгоритм із сублінійними статичними 

витратами та сублінійним накопиченим обмеженням. Межі витрат у [151] 

були покращені в дискретній часовій області та неперервній часовій області 

[181]. Децентралізована оптимізація з консенсусними обмеженнями, як 

особливий випадок наявності довгострокових, але інваріантних щодо часу 

обмежень, була вивчена в  [151, 181], але даны роботи не мають справу з 

ОоО під час різноманітних обмежень. 

Аналіз попередніх робіт та існуючих сучасних рішеннь в хмарних, 

туманних і граничних обчислювальних середовищах зроблено у четвертому 

розділі роботи. У цьому розділі порівнюється підход моделі автоматизованої 

розробки та розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для 

IoT-пристроїв з існуючим сучасним рішенням для наскрізного управління 

життєвим циклом розробки програмного забезпечення моделей машинного 

навчання від етапу проектування до етапу розгортання у хмарно-туманно-

граничних обчислювальних середовищах [129]. Проведено аналіз та 

порівняння таких платформ машинного навчання, як Google Vizier [121], TFX 

[177], Michelangelo [153], Alchemist [111], Rafiki [167], MLFlow [90], InferLine 

[136], ML.NET [119], DLHub [114], Acumos [163] та інших, а також описано 

їх особливості. 
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У п’ятому розділі дисертаційної роботи проблема розгортання та 

управління мережею досліджувалась у галузі хмарної автоматизації та 

оркестрації. У цьому розділі зроблено порівняння методик, що розглядаються 

в літературі, та розробок, що виконано в цій роботі. Використання цих 

інструментів та відповідних алгоритмів, і їх втілення додає ефективних 

можливостей налаштування компонентів програми та інтеграції з її 

перевіркою перед розгортанням, що значно полегшує роботу розробників 

додатків.  

 

 

 Пoстaнoвкa науково-прикладної проблеми та завдань 1.5.

дослідження 

Аналіз вимог, які висуваються до сучасних мереж Інтернет речей та 

існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж показав, 

що на сьогоднішній день накопичилось протиріччя між вимогами до 

розробки та функціонування мереж Інтернет речей в режимі часу, близькому 

до реального, і можливостями методів побудови та управління кінцевими 

пристроями та програмними додаками мереж Інтернет речей у хмарно-

туманно-граничному просторі.  

Тому, для вирішення зазначеного протиріччя в дисертації 

сформульовано та поставлено мету дослідження, яка полягає у підвищені 

ефективності функціонування та управління послугами сучасних мереж 

Інтернет речей за рахунок розподілу  обчислювальних ресурсів та методів 

машинного навчання. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано 

актуальну науково-прикладну проблему щодо розробки інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури, тобто розробку методологічної основи побудови мереж Інтернет 

речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка 
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ґрунтується на теорії машинного навчання з урахуванням розподілу 

серверних ресурсів, на безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв, на фоновій агрегованій мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням та автоматизованій  розробці й 

розгортанні розподіленої архітектури машинного навчання для пристроїв 

мереж Інтернет речей. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-

граничному просторі; 

– сформувати систему вимог і завданнь в області розробки, 

розгортання та управління службами аналізу даних по всьому хмарно-

туманно-гараничному спектру; 

– розробити методологічні основи побудови мереж Інтернет речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів; 

– удосконалити метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій, де основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні мережі Інтернет речей; 

– розробити метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі; 

– розробити метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції; 

– розробити метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії; 

– розробити модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв; 

– розробити інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури. 
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Вирішенню сформульованої науково-прикладної проблеми та 

часткових наукових завдань і присвячена дисертаційна робота. 

Саме тому розробка методологічних основ побудови мереж Інтернет 

речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів є актуальною, 

що надасть можливість будувати мережі Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури з наданням якісних послуг її пристроям. 

 

 

Виснoвки дo рoздiлу 1 

Проведено аналіз існуючих практичних та науково методологічних 

підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі мереж Інтернет 

речей. Описано нові тенденції впровадження хмарних обчислень в бізнес-

організаціях та сформульовані основні науково-дослідні завдання та потреби 

у їх вирішенні. 

На основі опрацьованих науково-технічних джерел проведено аналіз 

питання та визначено основні завдання, які необхідно вирішити для розробки 

інформаційної технології побудови мереж Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури. 

Виконано аналіз напрямків розвитку інформаційних технологій на 

основі мереж Інтернет речей. Проведено огляд особливостей застосування 

Інтернет речей в інформаційні сфері агробізнесу.  

Встановлено, що лавиноподібне зростання числа користувачів 

проводового та мобільного зв’язку, а в останні роки Інтернет речей, 

призводить до постійного збільшення навантаження як на хмарне 

обладнання, так і на розробників ПЗ.  

У контексті розробки інформаційної технології побудови мереж 

Інтернет речей на основі розподіленої архітектури визначено ряд 

фундаментальних базових вимог і проблем. Ці задачі згруповано за чотирма 

напрямками, які утворюють чотири основних складових дослідження. 



77 

Враховуючи сучасний стан об’єкта та предмета дослідження, зроблено 

висновок, що актуальним питанням i науковою-прикладною проблемою 

дослідження є розробка інформаційної технології побудови мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури.  

У рамках сформульованої науково-прикладної проблеми описані 

часткові наукові завдання дослідження для розробки інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ З АДАПТИВНИМ 

МЕХАНІЗМОМ КОМУНІКАЦІЙ В МЕРЕЖАХ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

 Розробка ефективних комунікативних алгоритмів машинного 2.1.

навчання 

В даному розділі розроблено ефективні комунікативні алгоритми для 

вирішення проблеми розробки інформаційної технології побудови мереж 

Інтернет речей на основі розподіленої архітектури: 

min ( ) min ,
e e n

S S
n N

  F F ( )
 

 
 



                                         (2.1) 

 

де 𝜄 ∈ 𝕊𝑒- невідомий вектор; F та , де nF n  є гладкими функціями з

 , ,N1  . 

Проблема (2.1) виникає в ряді областей, таких як мультиагентна 

оптимізація [158], розподілена обробка сигналів та розподілене машинне 

навчання. Враховуючи парадигму розподіленого машинного навчання, кожна 

𝐹𝑛 є також сумою функцій, тобто    
n

n k

k K

F f 


  , де 𝑓𝑘 – функція витрат 

(квадратична чи логістична витрата) у відношенні до вектора 𝜄 визначеного з 

навчальної вибірки 𝑥𝑘; тобто    , .k kf f x   

Традиційно, задачі машинного навчання виконуються одним сервером, 

однак для обробки наборів даних з масивними зразками {𝑥𝑘}, виконання 

градієнтних ітеративних алгоритмів на одному сервері може бути непомірно 

повільним, тобто сервер повинен послідовно обчислювати компоненти 

градієнта з певним лімітом процесорів. Найпростіше та популярне рішення в 

останні роки – розпаралелювати роботу між декількома обчислювальними 

одиницями (також відомі «воркери», що в роботі далі названі – програмні 

навчальні агенти (ПНА)). Зокрема, якщо припустити, що партії навчальних 
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зразків зберігаються розподілено між N ПНА, де ПНА n  асоційований зі 

зразками  k nX k K  загальнодоступна модель ι буде оновлена на 

центральному сервері через агрегацію градієнтів, обчислених ПНА. З огляду 

на питання пропускної здатності каналів зв’язку та приватності даних, кожен 

ПНА n не буде завантажувати свої дані  k nX k K  на сервер, тому задача 

навчання повинна виконуватись через ітеративні комунікації з сервером [8, 

19, 125, 126]. 

В даному розділі особливу увагу приділено сценаріям, коли зв’язок між 

центральним сервером та локальними ПНА – досить трудомістка операція, як 

у випадку із парадигмою федеративного навчання [152, 172]. У таких 

випадках, затримка комунікацій обмежує загальну швидкодію. Отже, 

затримка – результат ініціації комунікаційних зв’язків, черги та поширення 

повідомлень. Для надсилання невеликих повідомлень, тобто d-вимірної 

моделі ι або агрегованого градієнта, дана затримка домінує над об’ємно-

залежною затримкою трансмісії. Відповідно, зменшення числа 

комунікаційних циклів важливіше, ніж зменшення кількості біт на цикл. 

Основна задача цього процесу – знайти такий вектор ι, що мінімізує вираз 

(2.1) з використанням якомога менших накладних витрат на зв’язок. Таким 

чином, у другому розділі роботи запропоновано метод машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який 

базується на методі градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, 

що основна частина розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-

мережі. 

Проводився аналіз попередніх робіт ефективних комунікативних 

алгоритмів машинного навчання розглянувши два напрямки: масштабне 

машинне навчання та ефективне комунікативне машинне навчання, як було 

зазанечено у першому розділі дисертаційної роботи. 
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Розробка нового підходу, що ґрунтується на методі градієнтного 

спуску. 

Перед представленням нового підходу, слід повернутись до 

популярного методу ГС для (2.1) в конфігурації одного параметричного 

сервера та N ПНА: на ітерації ι, сервер розповсюджує поточну модель 𝜄𝑙 всім 

ПНА; кожен ПНА 𝑛 ∈ ℰ обчислює ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) та вивантажує результат на сервер; 

та як тільки градієнти було отримано зі всіх ПНА, сервер оновлює параметри 

моделі через ГС ітерації: 

1  де ( ),l l l l

ГС n

n

ГС

N

l ,    F                           (2.2) 

 

де β представляє розмір кроку, та ∇ГС
𝑙  – агрегований градієнт, що підсумовує 

зміни в моделі. Для імплементації (2.2), сервер повинен зв’язуватись зі всіма 

ПНА, щоб отримати нові значення (∇𝐹𝑛(𝜄𝑙)). 

Ідея методу машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з 

адаптивним механізмом комунікацій виходить із простого представлення ГС 

ітерації (2.2) як 

1 1 1l l l l l

n n n

n N n N

F ( ) ( F ( ) F ( )),        

 

                     (2.3) 

 

де N – програмні навчальні агенти (ПНА); l – ітерації; 𝜄𝑙- поточну модель, яку 

сервер розповсюджує всім програмним навчальним агентам;  l

nF   – 

функції, які обчислює кожен ПНА та вивантажує результат на сервер; β – 

розмір кроку; 
l

ГС  – агрегований градієнт, що додає змінні в моделі.  

Для стандартного методу ГС у РНП, ряд необхідних ітерацій 

призводить до значних накладних витрат на комунікації, оскільки всі 

градієнти елементів навчання повинні завантажуватися в ЦОД на кожній 

ітерації, щоб сформувати градієнт для загальної мети виконання (2.1), що 
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мотивує розвиток комунікативно-ефективних алгоритмів РНП, які 

розглянуто далі. 

На рис. 2.1 представлено структуру методу машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій. 

 

 

Рис. 2.1. Структура методу машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій 

 

Де кожен ∇𝐹𝑛(𝜄𝑛
𝑙 ) є ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙), коли 𝜄�̂�

𝑙 = 𝜄𝑙, або застарілий градієнт, що був 

обчислений з використанням старої копії 𝜄�̂�
𝑙 ≠ 𝜄𝑙. Замість запитування нового 

градієнта від кожного ПНА в (2.2), сенс полягає в отриманні ∇𝑙 через 

уточнення попередньо агрегованого градієнта ∇𝑙−1; тобто, використовуючи 

лише нові градієнти від обраних ПНА в ℰ𝑙, в той час використовуючи 

застарілі градієнти незадіяних ПНА. Тому, з 𝜄�̂�
𝑙 = 𝜄𝑙, ∀𝑛 ∈ ℰ𝑙, 𝜄�̂�

𝑙 = 𝜄�̂�
𝑙−1 ∀𝑛 ∉

ℰ𝑙, НАМК в (2.3) еквівалентний до 

l

l l 1l

n

l l

n

1 l

N

 ,  де ,                  (2.4) 

 

де 휀∇𝑛
𝑙 = ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) − ∇𝐹𝑛(𝜄�̂�

𝑙−1) є різницею між двома обчисленнями ∇𝐹𝑛 на 

поточному ітераті 𝜄𝑙, та на старій копії 𝜄�̂�
𝑙−1. Якщо ∇𝑙−1 зберігається на сервері, 

ця проста зміна якісно зменшує кількість комунікаційних циклів з N (ГС) до 

|ℰ𝑙|. 
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Розроблено два різних правила для виконання вибірки  ℰ𝑙. Перше 

правило застосовується сервером параметрів (СП), друге виконується кожним 

ПНА. На ітерації l: 

НАМК-СП: сервер визначає ℰ𝑙 та надсилає 𝜄𝑙 ПНА в ℰ𝑙, кожен ПНА 

𝑛 ∈ ℰ𝑙 обчислює ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) та завантажує 휀∇𝑛
𝑙 ; ПНА в ℰ𝑙 нічого не роблять; 

сервер оновлюється через (2.4); 

НАМК-ПНА: сервер розповсюджує 𝜄𝑙 всім ПНА; кожен ПНА обчислює 

∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) та перевіряє, чи належить він до ℰ𝑙 тільки ПНА в ℰ𝑙 завантажують 

휀∇𝑛
𝑙 ; сервер оновлюється через (2.4).  

Повторне використання застарілих градієнтів, хоч і зменшує кількість 

комунікацій на ітерацію, може збільшити загальну кількість ітерацій. Для 

збереження даного значення під контролем спроектовано прості тригерні 

правила так, що НАМК може (а) досягти такої ж швидкості конвергенції (а 

значить – ітераційної складності), що і метод ГС під сильно опуклими, 

опуклими та неопуклими, гладкими випадками; та (б) вимагає зменшену 

кількість комунікацій, що необхідно виконати для досягнення вказаної 

точності навчання, коли розподілені набори даних гетерогенні. В деяких 

навчальних конфігураціях НАМК вимагає лише Г(
1

𝑁
) комунікацій ГС. 

Емпірично знайдено, що НАМК може на декілька порядків зменшити 

кількість комунікацій, необхідних для ГС та інших розподілених паралельних 

методів навчання. 

 

 

 НАМК: метод машинного навчання програмних агентів IoT-2.2.

мережі з адаптивним механізмом комунікацій 

В даному розділі формально розробляється метод машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій та 

представлено базові принципи за його дизайном. Початкова ідея НАМК 

виходить із простого представлення ГС ітерації (2.2) як: 
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1 1 1l l l l l

n n n

n N n N

F ( ) ( F ( ) F ( )).        

 

                     (2.5) 

 

Розглядається ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) − ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙−1) як уточнення до ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙−1) та 

згадується, що отримання даного уточнення вимагає комунікаційного циклу 

між сервером та ПНА n. Тому, для утримання від комунікацій, можна 

пропускати комунікації сервера з ПНА n, якщо дане уточнення мале по 

відношенню до старого градієнта, тобто ||∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) − ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙−1)|| ≪

‖∑ ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙−1)𝑛∈ℰ ‖. 

Узагальнюючи дану пропозицію, дано будь-які застарілі компоненти 

градієнта (∇𝐹𝑛(𝜄�̂�
𝑙−1)) з 𝜄�̂�

𝑙−1 = 𝜄𝑛
𝑙−1−ς𝑛

𝑙−1 
  для деякого ς𝑛

𝑙−1  ≥ 0, якщо зв’язок з 

якимось ПНА принесе лише невеликі уточнення градієнта, можна 

пропустити ці комунікації (вміщені в наборі ℰ𝑑
𝑙  ) та у підсумку отримується: 

1 1

1
l l

l

l l l
n nn n n

n N n N

F F ( ) F ,      
 



 

    
         

    
 

            
(2.6а) 
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(2.6б) 

 

де ℰ𝑙 та ℰ𝑑
𝑙   – множини ПНА, що зв’язуються та не зв’язуються з сервером, 

відповідно. Легко перевірити, що (2.6) ідентичний до (2.3) та (2.4). 

Порівнюючи (2.2) з (2.6б), коли ℰ𝑑
𝑙    включає більше ПНА, більше 

комунікаційних циклів зберігається, але ℰ𝑙  оновлюється використовуючи 

більш грубий градієнт. 

Ключем до вирішення даного компромісу комунікацій та точності є 

визначення принципового критерію для вибору підмножини ПНА ℰ𝑑
𝑙  , що не 

спілкуються з сервером на кожному циклі. Для того, щоб досягти даної 

«потрібної точки», опираються на фундаментальне твердження про ГС. Для 

ГС  вона визначається згідно [9]. 
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Задачу мети ГС можна описати так: нехай F(ι) є F-гладкою, та ι̅l+1 

генерується однокроковою ГС-ітерацією (2.4), дано ιl та розмір кроку β. 

Цільові значення задовольняють 

2
2

1

2

l l l l l

ГС

F
F( ) F( ) ( ) F( ) ( ).


                                 (2.7) 

 

Подібним чином, для шуканої ітерації (2.6), наступне зберігається. 

Задачу НАМК для спуску можна описати так: Нехай 𝐹(𝜄) є F-гладкою, 

та 𝜄𝑙+1  генерується виконанням однокрокової НАМК-ітерації (2.4), дано ιl . 

Цільові значення задовольняють(휀𝑛
𝑙 ) 

2

2 2
1 11

2 2 2 2l
d

l l l l l l l l

n НАМК

n

F
F( ) F( ) F( ) ( ) ( ).



 
      



 



              (2.8) 

 

Задачі (2.7) та (2.8) оцінюють цільове значення спуску виконуючи одну 

ітерацію ГС та НАМК методів, відповідно до умов, залежних від ітерації та  

𝜄𝑙 . ГС знаходить ∆ГС
𝑙 (𝜄𝑙)  виконуючи N циклів комунікацій зі всіма ПНА, в той 

час як НАМК видає ∆НАМК
𝑙 (𝜄𝑙)  виконуючи лише || ℰ𝑙 || циклів комунікацій з 

обраною підмножиною ПНА. Необхідно обрати ℰ𝑙 для впевненості, що 

НАМК задовільнено більшим спуском, специфічним для комунікації, ніж ГС; 

тобто 

l ll l

Г

l

СНАМК
( )( )

.
| | N





 


                                                  
(2.9) 

 

Якщо обирається стандартне значення 𝛽 = 1/𝐹 , то отримано 
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(2.10б) 
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Підставляючи (2.10) в (2.9) та переставляючи вирази, (2.9) 

еквівалентний до 
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(2.11) 

 

Слід звернути увагу,  оскільки  
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якщо додатково довести, що 

 
2

1 2
2

l
l l l

nn n dЗF F ( ) F( ) / N ,  n ,  


      
                       

(2.13) 

 

тоді можливо довести, що (2.11) зберігається, отже і (2.9) теж зберігається. 

Однак безпосередньо перевіряти (2.13) на кожному ПНА – витратна 

операція, оскільки (а) отримання ||∇F(𝜄𝑙)|| 2 вимагає інформацію від усіх 

ПНА; та (б) не кожен ПНА знає ℰ𝑑
𝑙 . Замість неї,  апроксимується ||∇F(𝜄𝑙)|| 2 в 

(2.13) наступним  чином: 

2 2
1

2
1

1 E
l l e l e

e

e
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(2.14) 

 

де e  – постійні ваги. Обґрунтування цьому полягає в тому, що оскільки 𝐹 

гладка, ∇F(𝜄𝑙) не може занадто відрізнятися від останніх градієнтів, інакше 

ітерат починає відставати. 

Базуючись на (2.13) та (2.14), включено ПНА n в ℰ𝑑
𝑙   із (2.6) якщо він 

задовольняє НАМК-ПНА умові 
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(2.15а) 
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Умова (2.15а) перевіряється на стороні ПНА після того, як кожен ПНА 

отримує 𝜄𝑙 від сервера та обчислює його ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙). Якщо масова розсилка теж 

витратна, можна звернутись до серверного правила НАМК-СП умови: 

2
1 2

2 1

2 2
1

1 El
l l e l e

nn e

e

F .
N

    



  



  
                                  

(2.15б) 

 

Значення (𝜏𝑒) та 𝐸 визнають прості вибори, наприклад 𝜏𝑒 = 1/𝐸 , ∀𝑒 з 

𝐸 = 10 були використані в симуляціях. 

Порівняння НАМК-ПНА з НАМК-СП. Для виконання (2.15а), сервер має 

розповсюдити поточну модель 𝜄𝑙 та всі ПНА повинні обчислити градієнти, 

поки виконується (2.15б), сервер потребує оцінену константу гладкості 𝐹𝑛 для 

всіх локальних функцій. З іншого ж боку (2.15а) та (2.15б) ведуть до 

однакових найгірших значень конвергенції. На практиці ж, сервер значно 

консервативніший ніж сторона ПНА в плані зменшення комунікацій, тому що 

гладкість 𝐹𝑛 має на увазі, що задовольнивши (2.15б) одночасно 

задовольняється (2.15а), але не навпаки. Емпірично, (2.15а) приведе до 

більшого ε𝑑
𝑙  ніж те, що у (2.15б), а отже стануть менші накладні витрати на 

комунікації. Відповідно, (2.15а) і (2.15б) може бути обрано відповідно до 

користувацьких вподобань.  

Відносно запропонованого НАМК методу діють два зауваження: 

1) З рекурсивним оновленням відсталих градієнтів в (2.4) та (2.15), 

імплементація НАМК така ж проста як і ГС. Емпірично та теоретично, 

продемонстровано, що використання застарілих градієнтів навіть зменшує 

загальну затримку через відрізання витратних комунікацій. 

2) Порівняно з існуючими роботами над комунікаційно-ефективним 

навчанням, таким як квантований градієнт,  подвійний координатний  підйом 

та методи другого порядку, НАМК не є ортогональним. Навпаки, НАМК 

може бути поєднано із цими методами для розробки навіть більш потужних 

схем навчання. Також можливе розширення до проксимального НАМК для 

покриття негладких регуляторів. 
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 Встановлення конвергенції методу машинного навчання 2.3.

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій: 

ітераційна та комунікаційна складність 

В розділі описано конвергенцію НАМК, під наступними стандартними 

умовами: 

1.  Функція витрат 𝐹𝑛(𝜄) є 𝐹𝑛-гладкою та витрат 𝐹(𝜄) є 𝐹-гладкою. 

2. 𝐹(𝜄)  є опуклою. 

3.  𝐹(𝜄)  є v-сильно опуклою, або в загальному, задовольняє умову 

Поляка-Лоясевича (ПЛ) з константою v; тобто, 2𝑣(𝐹(𝜄𝑙) − 𝐹(𝜄∗)) ≤

||𝐹(𝜄𝑙)||2. 

Слід звернути увагу, що умова ПЛ в умові 3 виключно слабша ніж 

сильна опуклість (чи будь-яка опуклість взагалі), та вона задовольняється 

значно ширшим діапазоном проблем машинного навчання, такими як 

квадрати невизначених лінійних систем та логістична регресія. Хоч умови ПЛ 

і достатньо для відповідного аналізу лінійної конвергенції, все одно 

використається сильна опуклість як для спрощення розуміння аудієнції. 

Нижче наведений аналіз будується на наступній функції Ляпунова: 
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A F( ) F( ) ,      



   
                                 

(2.16) 

 

де 𝜄∗ є мінімізатором (2.1), та (𝛾𝑒) є константами що будуть визначені пізніше. 

Задача спуску: При умові 1, якщо β та (𝛾𝑒) обрані правильно, існують 

константи 𝑐0, … , 𝑐𝐷 ≥ 0 такі що функція Ляпунова в (2.16) задовольняє 
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(2.17) 

 

що передбачає спуск в нашій функції Ляпунова, тобто, 𝐴𝑙+1 ≤ 𝐴𝑙. 



88 

Під правильно визначеним (𝜏𝑒), розміром кроку 𝛽 ∈ (0,2/𝐹) 

включаючи 𝛽 ∈ (1/𝐹) гарантує (2.17), відповідаючи регіону розмірів в ГС. З 

휀𝑙 = 휀 та 𝛾𝑒 = 0, ∀𝑒 в (2.16), Задача (2.17) скорочується до (2.7). 

 

 Конвергенція методу НАМК в сильно опуклому випадку 2.3.1.

Приведемо конвергенцію під гладкі та дуже опуклі умови. 

Задача 1 для сильно опуклого випадку. При умові 1 та 3, повтори (𝜄𝑙), 

що були згенеровані НАМК-ПНА чи НАМК-СП, задовольняє 

01L * L

eF( ) F( ) ( d( ;( ))) A ,                                            (2.18) 

 

де 𝜄∗ є мінімізатором 𝐹(𝜄) в (2.1), та 𝑑(𝛽; (𝜏𝑒)) ∈ (0,1) є константою залежною 

від β, (𝜏𝑒) та (𝛾𝑒), а також на умовному номері 𝑙 = 𝐿/𝑣 що визначається в 

додатковому матеріалі. 

Ітераційна складність. Ітераційна складність в узагальненому вигляді 

складна, оскільки 𝑑(𝛽; (𝜏𝑒)) залежить від вибору декількох параметрів. 

Зокрема, якщо обираються  параметри таким чином: 

1 1

1 1 1

2
E E

E E e
... , , ... ,

E F E /


     

 

  
                    (2.19) 

 

тоді, слідуючи (2.18), ітераційна складність НАМК в даному випадку 

1

2( ) log ( ).
1

НАМК

l
J є є

E


                              

    (2.20) 

 

Ітераційна складність в (2.20) на такому ж рівні як й ітераційна 

складність ГС 1

2log ( )є , але має гіршу константу. Це наслідок використання 

менших розмірів кроку в (2.19) (відносно 𝛽 = 1/𝐹 в ГС) для спрощення 

вибору інших параметрів. Емпірично НАМК з 𝛽 = 1/𝐹 може досягти майже 

такої ж самої емпіричної ітераційної складності як і ГС. Будуючись на 

ітераційній складності, далі вивчається комунікаційна складність НАМК. В 
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конфігурації визначається комунікаційна складність як загальне число 

завантажень від всіх ПНА, що потрібна для отримання точності є. В той час, 

як точність посилається на оптимальну помилку в дуже опуклих випадках. Це 

вважається градієнтною нормою в загальних не опуклих випадках. 

Виграш НАМК найкраще ілюструється чисельним прикладом. Звісно, 

ПНА з малою константою гладкості спілкуються з сервером рідше. Ця 

інтуїція буде формально розглядатися як наступна задача. 

Задача 2: комунікаційні події ПНА 1, 3, 5, 7, 8 через 1 000 ітерацій. 

Приклад з 𝐹1 < ⋯ < 𝐹9. 

Лема 1 (відкладені комунікації). Визначається фактор важливості 

кожного ПНА n як   nF
I n

F
 . Якщо розмір кроку β та константи (휀𝑒) в (2.15) 

задовольняють 𝜏𝐸 ≤ ⋯ ≤ 𝜏𝑒 ≤ ⋯ ≤ 𝜏1 та ПНА n задовольняє 

𝐼2(𝑛) ≤
𝜏𝑑

𝑑𝛼2𝐹2𝑁2
= 𝛾𝑒.                                      (2.21) 

 

Тоді, до ітерації l, ПНА n спілкується з сервером максимум 𝑙/(𝑑 + 1) 

раундів. 

Лема 1 стверджує, що якщо ПНА n має мале 𝐹𝑛 (майже лінійна функція 

витрат), таке що 𝐼2(𝑛) ≤ 𝛾𝑒 , тоді під НАМК, він буде спілкуватись з сервером 

максимум 𝑙/(𝑒 + 1) раундів. Це на відміну від загальної кількості l 

комунікаційних циклів на кожного ПНА під ГС. В ідеалі, потрібно щоб 

якомога більше ПНА задовольняли (2.21), особливо коли 𝑒 велике. 

Для обрахування загального зменшення комунікацій, опираються на те, 

що називається «оцінка гетерогенності функції», задається 

21
( ) 1( ( ) ),

n

i I n
N 

 


 
                               

    (2.22) 

 

де індикатор 𝟙 рівний 1 коли 𝐼2(𝑛) ≤ 𝛿 зберігається та 0 в іншому випадку. 

Звісно, функція 𝑖(𝛿) не зменшується, це залежить від розподілу гладкості 

констант 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁. Також потрібно інформативно розглядати її як функцію 
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кумулятивного розподілу детермінованого значення 𝐼2(𝑛) і означає, що 

𝑖(𝛿) ∈ (0,1). Вставляючи це в контекст, критичне значення 𝑖(𝛿𝑒) встановлює 

нижній поріг для частки ПНА, які спілкуються з сервером не більше  / 1l e   

раундів до l-ї ітерації. 

Таким чином, комунікаційна складність представлена нижче. 

Твердження 1 (складність зв’язності). За тих самих умов, що і в Задачі 

1, при 𝛿𝑒 визначеному в (2.21) та функції 𝑖(𝛿) визначеній в (2.22), 

комунікаційна складність НАМК нотується як 𝔻НАМК(є) та обмежена 

( )

1

1

1 1
( ) 1 ( ) ( ) (1 ( ;( )))

1

1 1
де константа визначена як ( ;( )) ( ),

1

E

НАМК e НАМК d НАМК є

e

E

e e

D є i NJ є D i NJ  ,
e e

  D i i e
e e

 

 





  
       

  

 
   

 





    (2.23) 

 

де постійна виражається як     
1

1 1
;

1

E

e e

e

D i i
d d

 


 
   

 
 . 

Комунікаційна складність в (2.23) сильно залежить від складності 

ітераційної складності 𝐽НАМК(є), а також від частки зменшення комунікації на 

ітерації ∆�̅�(𝑖; (𝛿𝑒)). Просто обираючи параметри відповідно до (2.19), з (2.2) 

та (2.23) випливає, що(𝛿𝑒 = 𝜏(1 − √𝐸𝜏)−2𝑁−2𝑒−2) 

( ) (1 ( ; )) ( ) / (1 ),НАМК ГСD є D i D є E    
                               (2.24) 

 

де складність ГС    1

2 logгсD є Nl є . В (2.24), через незменшувану 

властивість 𝑖(𝛿), збільшення константи 𝜏 видає меншу кількість ПНА 

1 − ∆�̅�(𝑖; 𝜏), що можуть спілкуватись під час ітерації, але з більшою 

кількістю ітерацій  (2.2.).  Ключовим моментом зменшення комунікаційних 

циклів в НАМК є гетерогенність середовища разом з сприятливою 𝑖(𝛿), що 

забезпечує значимість покращень від збільшення 𝜏 більша за ітераційну 

складність. Точніше, для даного 𝜏, якщо 𝑖(𝛿) гарантує ∆�̅�(𝑖; 𝜏) > √𝐷𝜏, тоді 

випливає  𝐷НАМК(є) < 𝐷гс(є) . Тобто, якщо існує велика частина вузлів з 
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малим 𝐹𝑛, НАМК має меншу комунікаційну складність ніж ГС. Нижче 

наведено приклад для розуміння даного зменшення. 

Приклад: Розглядаючи 𝐹𝑛 = 1, 𝑛 ≠ 𝑁, та 𝐹𝑁 = 𝐹 ≥ 𝑁2 ≫ 1, де є 𝐼(𝑛) =

1/𝐹, 𝑛 ≠ 𝑁, 𝐼(𝑁) = 1, що означає 𝑖(𝛿) ≥ 1 −
1

𝑀
, якщо 𝛿 ≥ 1/𝐹2. Вибираючи 

𝐷 ≥ 𝑁 та 𝜏 = 𝑁2𝐸/𝐹2 < 1/𝐸  в (2.19) таке що 𝛿𝐸 ≥ 1/𝐹2 в (2.21). 

1 1 2
( ) / ( ) (1 (1 )(1 )) / (1 ) .

1 ( 1)
НАМК ГС

NE N E
D є D є

E N F N E N


      

 
    (2.25) 

 

Через технічні складності в аналізі конвергенції, поточний стан 𝑖(𝛿) для 

забезпечення зменшення комунікацій за НАМК відносно обмежувальний.  

 

 Конвергенція НАМК в неопуклому випадку 2.3.2.

Підтвердження конвергенції НАМК та комунікаційного зменшення 

сеансів йдуть за межі дуже опуклого випадку. Далі встановлено конвергенцію 

НАМК для загальних опуклих функцій. 

Теорема 1 (опуклий випадок). При умові 1 та 2, якщо β та (𝜏𝑒) обрані 

правильно, тоді ітерати 𝜄𝑙, згенеровані НАМК-ПНА чи НАМК-СП, 

задовольняють: 

*( ) ( ) (1/ ).LF F L                                            (2.26) 

 

Для неопуклих цільових функцій, НАМК може гарантувати наступний 

результат конвергенції 

Теорема 2 (неопуклий випадок). При умові 1, якщо β та (𝜏𝑒) обрані 

правильно, тоді ітерати 𝜄𝑙, згенеровані НАМК-ПНА та НАМК-СП, 

задовольняють 

2 2
1

1 1
min (1/ ) та min ( ) (1/ ).l l l

l L l L
p L F p L  

   
   

                 
     (2.27) 
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Теореми 1 та 2 передбачають, що з розробленими правилами 

відкладеної агрегації градієнтів, НАМК може досягти порядку швидкості 

конвергенції ідентичній до ГС для загальних опуклих та неопуклих гладких 

цільових функцій. Більше того, далі буде показано, що в цих загальних 

випадках, НАМК все ще вимагає меншої кількості комунікаційних циклів ніж 

метод ГС, під деякими умовами щодо гетерогенності функції 𝑖(𝛿). 

В загальному гладкому (можливо неопуклому), визначено 

комунікаційну складність з точки зору досягнення є-градієнтної помилки; 

тобто 𝑚𝑖𝑛𝑙=1,…,𝐾||∇F(𝜄𝑙)||2 ≤ є. Схоже до Твердження 1, пропонується 

комунікаційна складність наступним чином. 

Твердження 2 (комунікаційна складність). При умові 1, з ∆�̅�(𝑖; ( 𝛿𝑒)) 

визначеному згідно Твердженню 1, комунікаційна складність НАМК 

визначається як 𝐷𝐾−НАМК(є) та обмежується 

1

( )
( ) 1 ( ;( )) ,

1

K ГС
К НАМК E

e

e

D є
D є D i e








     
 

 


                           

(2.28) 

 

де 𝐷𝐾−ГС(є)  – комунікаційна складність ГС. Обираючи параметри як в (2.19), 

якщо функція гетерогенності 𝑖(𝛿) задовольняє вимогу існування такого 

значення 𝛿′ що 𝛿′ <
𝑖(𝛿′)

(𝐸+1)𝐸𝑁2
, тоді  

( ) ( ).K НАМК K ГСD є D є                                             (2.29) 

 

Разом з Твердженням 1 показано, що для дуже опуклих та неопуклих 

гладких цільових функцій, НАМК мають доказово нижчі накладні витрати на 

комунікації відносно ГС в деяких гомогенних умовах навчання. Фактично, 

емпіричний виграш швидкодії НАМК над ГС виходить далеко за межі 

теоретичного аналізу найгіршого випадку та полягає в значно ширших 

умовах розподіленого навчання, що підтверджується відповідними 

чисельними тестами. 
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 Чисельні тести: метод НАМК в лінійних та логістичних 2.4.

регресійних задачах 

Для підтвердження теоретичних результатів, у даному розділі 

проведено емпіричну оцінку швидкодії НАМК в лінійних та логістичних 

регресійних задачах. Всі експерименти були проведені з використанням 

MATLAB в системі з процесором Intel 3.4 ГГц (32 ГБ оперативної пам’яті). 

Для задач лінійної регресії, розглядається квадратична функція витрат 

на ПНА n як 

 
2

( ) ,Т

n k k

k Kn

F z x 


 
                                   

(2.30) 

 

де (𝑥𝑘, 𝑧𝑘, ∀𝑘 ∈ 𝐾𝑛) представляє дані на ПНА n. 

Дійсні набори даних.  

Для логістичної регресії, розглянута проблема бінарної логістичної 

регресії 

  2

2( ) log 1 e ,
2

T
k nz x

n

k Kn

F
 

 



                             (2.31) 

 

де 𝜇 = 10−3– регуляризаційна постійна. 

За замовчуванням, розглядається один сервер та дев’ять ПНА. 

Протягом проведення тесту, використано цільову помилку оптимальності 

𝐹(𝜄𝑙) − 𝐹(𝜄∗) як зображення міри запропонованого рішення. Для 

встановлення еталону НАМК визначаються наступні підходи. 

– Cyc-IAG  – циклічна версія з інкрементально-агрегованим 

градієнтним (ІАГ) методом, що нагадує рекурсію (2.4), але зв’язується з 

одним ПНА в ітерацію циклічно. 

– Num-IAG – також нагадує рекурсію (2.4), але випадково 

обирає одного ПНА для отримання останнього градієнта на ітерацію, з 

вірогідністю вибору ПНА n рівною 𝐹𝑛/ ∑ 𝐹𝑛𝑛∈𝑁 . 
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– Batch-GD – ГС ітерація (2.2), що при кожній ітерації 

зв’язується зі всіма ПНА. 

Для НАМК-ПНА, обрано 𝜏𝑒 = 𝜏 = 1/𝐸 з 𝐸 = 10, та для НАМК-СП, 

обрано більш агресивне значення  𝜏𝑒 = 𝜏 = 10/𝐸  з 𝐸 = 10. Розмір кроку для 

НАМК-ПНА, НАМК-СП та ГС обираються як 𝛽 = 1/𝐹; для оптимізації 

швидкодії та гаранту надійності, розміри кроку для Cyc-IAGІАГ та Num-IAG 

обираються через 𝛽 = 1/(𝑁𝐹). Для завдань лінійної регресії, регуляризація 

не додається; для задач логістичної регресії, параметр регуляризації 𝑓2 

встановлюється як 𝜇 = 10−3. 

Розглядається два випробування на синтетичних даних:  

а) лінійна регресія зі зростаючими константами гладкості, тобто 

𝐹𝑛 = (1.3𝑛−1 + 1)2, ∀𝑛;  

б) логістична регресія із рівномірними константами гладкості, тобто 

𝐹1 = ⋯ = 𝐹9 = 4.  

Для кожного ПНА генерується 50 зразків 𝑥𝑘 ∈ 𝕊50 зі стандартного 

Гаусівського розподілу і масштабуються дані для мімікрії зростаючих та 

рівномірних констант гладкості. Для випадку зростаючого 𝐹𝑛 обидва варіанта 

НАМК вимагають меншої кількості комунікаційних циклів, як показано на  

рис. 2.2. Достатньо цікаво, що для рівномірного розподілу 𝐹𝑛, НАМК-ПНА 

все ще відмічає покращення комунікацій, завдяки своїй здатності 

використовувати приховану гладкість в функції витрат; тобто, локальне 

викривлення 𝐹𝑛 може не бути таким сильним (рис. 2.3). 

Перевірка швидкодії також проводилась на дійсних наборах даних, а 

саме лінійна та логістична регресія досліджувалась використовуючи дані з 

датчиків про насіння й добрива, заповнення бункера комбайна, вологості та 

температурі ґрунту, зерна, рівня пального та проточні витратоміри. 

Результати досліджень показані на рис. 2.4 та рис. 2.5.  
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Рис. 2.2. Залежності кількість ітерацій та кількість сеансів зв’язку в 

синтетичних наборах даних із збільшенням F
n
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Рис. 2.3. Залежності кількість ітерацій та кількість сеансів зв’язку для 

рівномірного розподілу 𝐹𝑛 
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Рис. 2.4. Залежності кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку для 

лінійної регресії в реальних наборах даних 
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Рис. 2.5. Залежності кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку для 

логістичної регресії в реальних наборах даних 
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Кожен набір даних рівномірно розділяється між трьома ПНА з числом 

особливостей використаним в перевірці рівним до мінімальної кількості 

особливостей між всіма наборами даних. У всіх тестах, НАМК-ПНА 

перевершує альтернативи в плані обох метрик, особливо зменшуючи 

кількість необхідних комунікаційних циклів на декілька порядків величини.  

Необхідна кількість комунікаційних циклів може бути навіть менша ніж 

кількість необхідних ітерацій, якщо жоден із ПНА не порушує тригерну 

умову (2.15) на деяких ітераціях. У всіх розглянутих умовах, НАМК-ПНА 

постійно досягає найменшої комунікаційної складності, що підтверджує 

ефективність НАМК коли мова йде про зменшення комунікацій. 

Схожі результати, які  було отримано на більшому наборі даних Gisette, 

складається з бази даних MNIST (скорочення від Mixed National Institute of 

Standards and Technology) — об’ємна база даних зразків рукописного 

написання цифр. Є стандартом, запропонованим Національним інститутом 

стандартів і технологій США з метою калібрування і зіставлення методів 

розпізнавання зображень за допомогою машинного навчання, в першу чергу 

на основі штучних нейронних мереж. База даних містить 60000 зображень 

для навчання і 10000 зображень для тестування. 

Після випадкового вибору підмножини зразків та усунення нульових 

особливостей він включає 2000 зразків 𝑥𝑛 ∈ 𝕊4837. Було зроблено випадковий 

розподіл наборів даних між дев’ятьма ПНА. Швидкодія всіх алгоритмів 

зображена на рис. 2.6 в значеннях ітераційної та комунікаційної складності. 

Очевидно, що НАМК-ПНА та НАМК-СП досягає такої ж ітераційної 

складності, як і ГС, та перевершує Cyc-IAG та Num-IAG. Щодо 

комунікаційної складності, обидва варіанти НАМК зменшують кількість 

необхідних комунікаційних циклів на декілька порядків величини порівняно з 

альтернативами. 
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Рис. 2.6. Залежності кількість ітерацій та кількість сеансів зв’язку в наборі 

даних Gisette Dataset 
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Очевидно, що НАМК-ПНА та НАМК-СП досягає такої ж ітераційної 

складності, як і ГС, та перевершує Cyc-IAG та Num-IAG. Щодо 

комунікаційної складності, то обидва варіанти НАМК зменшують кількість 

необхідних комунікаційних циклів на декілька порядків порівняно з 

альтернативами. 

Швидкодія всіх алгоритмів зображена на рис. 2.6 в значеннях 

ітераційної та комунікаційної складності. Очевидно, що запропонований 

метод досягає такої ж ітераційної складності, як і метод ГС, та перевершує 

метод Cyc-IAG та метод Num-IAG.  

Щодо комунікаційної складності, удосконалений метод машинного 

навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом 

комунікацій зменшує кількість необхідних комунікаційних циклів на декілька 

порядків величини порівняно з альтернативними підходами. 

 

 

 Галузь машинного навчання - навчання з підкріпленням 2.5.

Навчання з підкріпленням (НП, англ. reinforcement learning) – це галузь 

машинного навчання, що займається питанням про те, які дії повинні 

виконувати програмні агенти в певному середовищі задля максимізації 

деякого уявлення про сукупну винагороду (англ. reward). Через її 

універсальність, дану задачу вивчають і багато інших дисциплін, таких як 

теорія ігор, теорія керування, дослідження операцій, теорія інформації, 

оптимізація на основі моделювання, поліагентні системи, колективний 

інтелект, статистика та генетичні алгоритми. В літературі про дослідження та 

керування операціями галузь, що займається навчанням з підкріпленням, 

називається наближеним динамічним програмуванням (англ. approximate 

dynamic programming). Задача навчання з підкріпленням досліджувалася у 

теорії оптимального керування, проте більшість досліджень стосувалися саме 

існування оптимальних рішень та їх характеристики, а не аспектів навчання 



102 

чи наближення. В економіці та теорії ігор навчання з підкріпленням може 

використовуватись для пояснення того, як може виникати рівновага за 

обмеженої раціональності. 

В машинному навчанні середовище зазвичай розглядається як 

марківський процес вирішування (МПВ, англ. Markov decision process – 

MDP), оскільки багато алгоритмів навчання з підкріпленням для цього 

контексту використовують методики динамічного програмування. Основна 

відмінність між класичними методиками й алгоритмами навчання з 

підкріпленням полягає в тому, що останні не потребують знання про МПВ, і 

вони орієнтовані на великі МПВ, в яких точні методи стають 

нездійсненними. 

Навчання з підкріпленням відрізняється від стандартного навчання 

тим, що пари правильних входів/виходів ніколи не представляються, а 

недостатньо оптимальні дії явно не виправляються. Крім того, є акцент на 

інтерактивній продуктивності, який включає знаходження балансу між 

дослідженням незвіданої території (англ. exploration) та використанням 

поточного знання, (англ. exploitation). Компроміс між дослідженням та 

використанням у навчанні з підкріпленням найретельніше вивчався через 

задачу багаторукого бандита. 

Навчання з підкріпленням передбачає процес послідовного прийняття 

рішень, у якій елемент навчання виконує (можливо рандомізовані) дії у 

стохастичному середовищі протягом послідовності часових кроків, а також 

він націлений на максимізацію довгострокових сукупних винагород, 

отриманих від взаємодіючого середовища. Зазвичай за зразком марківського 

процесу вирішування (МПВ) [1], процес послідовного прийняття рішень 

вирішується за допомогою різних НП алгоритмів, таких як Q - навчання [75], 

стратегічний градієнт (PG, Policy Gradient - ГС) [129] та метод суб’єкт-критик 

[168]. Хоча ці популярні навчання з підкріпленням  алгоритму спочатку 
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розроблялися для завдань розрахованих на одного елемента навчання, ряд 

практичних завдань, наприклад, автономне водіння, робототехніка та 

відеоігри [7] залучають кількох елементів навчання, які працюють 

розподілено. У даному разі розглядається проблема розподіленого навчання з 

підкріпленням (РНП, distributed reinforcement learning – DRL), що охоплює 

два загальних налаштування навчання з підкріпленням: багатоагентне 

колаборативне навчання з підкріпленням  та паралельне навчання з 

підкріпленням. Якщо РНП налаштування включають в себе центральний 

контролер, який координує процеси всіх елементів навчання – вони можуть 

бути агентами у багатоагентному колаборативному навчанні з підкріпленням  

або працюючими у паралельному навчанні з підкріпленням. У попередньому 

налаштуванні декілька агентів були націлені на максимізацію усередненою 

командою довгострокової винагороди через співпрацю у спільному 

середовищі [76, 85], тоді як у останньому – кілька паралельних машин 

використовуються для вирішення масштабних МПВ з покращеною 

досліджуваністю та високою ефективністю передачі даних [75, 80]. Подібні 

навчальні парадигми досліджувались у розподіленому контрольованому 

навчанні і федеративному навчанні [152], а також у паралельному навчанні у 

масштабних навчання з підкріпленням  задач. 

Для координації розподілених елементів навчання центральний 

контролер повинен обмінюватися інформацією з усіма елементами навчання, 

збираючи їх здобутки та місцеві спостереження, або транслюючи їм стратегії. 

Цей тип обміну інформацією потребує частого  спілкування між контролером 

та елементами навчання. Однак у багатьох програмах РНП, включаючи 

хмарні системи ШІ, автономне водіння та інші програми в Інтернеті речей 

[58, 149], затримки в часі комунікації стають стримуючим фактором 

загальної роботи. Ці міркування гарно мотивують розробку систем 

комунікативно-ефективних до завдань РНП, які є чутливими до затримок. 
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Хоча і спостерігається зростаючий інтерес до вивчення комунікативно-

ефективних підходів контрольованого навчання, жодна з робіт не була 

зосереджена на РНП налаштуванні. У цьому контексті поставлена мета – 

розробити простий, але загальний алгоритм вирішення різних проблем з 

РНП, що мають доказові гарантії конвергенції та зменшення накладних 

витрат на комунікації. 

 

 

 Розробка методу фонової агрегованої мінімізації помилок при 2.6.

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів 

IoT-мережі 

Орієнтуючись на комунікативно-ефективну программу РНП, 

запропоновано новий метод, який  називається терміном – метод фонової 

агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням 

різнорідних програмних агентів IoT-мережі (ФАМП) [18]. З раціонально 

розробленим тригером зв’язку правил, показано що ФАМП здатний на:  

досягнення того самого порядку коефіцієнта (при цьому складніша ітерація) 

як не модифікований ГС за стандартних умов; зменшення обсягу сеансів 

необхідних для досягнення бажаної точності навчання, коли розподілені 

агенти неоднорідні (мається на увазі, що функції здобутків та початкові 

стани не є однорідними). В певних умовах навчання ФАМП вимагає лише 

Г(1/N) зв’язку ГС з N, що позначає число ПНА. Емпірично ефективність 

ФАМП оцінюється використовуючи параметризовану нейронну мережу 

правила щодо багатоагентного навчання з підкріпленням  показника та 

підтверджується те, що ФАМП може значно зменшити зв’язок, стосовно 

того, що вимагає ГС (рис. 2.7). 

Аналіз відомих методів ГС, методів розподіленого навчання з 

підкріпленням та методів комунікативно-ефективного навчання було 

проведено у першому розділі роботи. Порівняно з комунікативно-
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ефективним контрольованим навчанням у [85], новизна ФАМП полягає в 

тому, що градієнт, який використовується в РНП, є стохастичним та 

упередженим, що вимагає нового алгоритмічного проектування та більш 

зручного аналізу. Іншою унікальною особливістю навчання з підкріпленням  

є те, що розподіл, який використовується для вибірки даних, є функцією 

змінних у часі параметрів, що вводить нестаціонарність. Отже, 

комунікативно-ефективне РНП є складним завданням. 

 

 

Рис 2.7. ФАМП для комунікативно-ефективного дистрибутивного навчання з 

підкріпленням 

 

 Постановка проблеми для розробки методу ФАМП та 2.6.1.

особливості розподіленого навчання з підкріпленням 

Далі представлена інформація про РНП та прості стандартні методи 

ГС, що можуть застосовуватися для вирішення завдань РНП. 

Якщо припустити, що є центральний контролер та група N 

розподілених ПНА, які належать до набору ε := (1, …, N), то залежно від 

конкретного налаштування РНП, яке має бути введене найближчим часом, 

ПНА має бути або агентом у багатоагентному спільному навчанні з 

підкріпленням, або агентом у паралельному навчанні з підкріпленням. Як у 
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звичайному навчанні з підкріпленням, проблема РНП може бути 

охарактеризована ґрунтуючись на МПВ, це описано у наступному векторі: 

( , , , , , ( ) ),n nT B Q q f        (2.32) 

 

де T і B – простір стану та простір дій для всіх елементів навчання, 

відповідно; Q – простір ядер переходу стану, визначений як 

   , 0,  1T B T      𝑇 × 𝐵 ⟶ ∆(𝑇)  – коефіцієнт зниження; ω – початковий 

стан розподілу; та :   Snf T B   це локальна витрата (або негативна 

винагорода) для елемента навчання n. 

До набору (2.32), що описує МПВ, є ще один важливий компонент 

МПВ – це стратегія. Якщо вважати стохастичну стратегію за π : T ⟶ ∆(B), 

що визначає умовний розподіл усіх можливих спільних дій, враховуючи 

поточний стан t, де щільність ймовірності здійснення спільних дій b 

позначається як д (b|t). Для відомої стратегії Гауса [3] це функція залежна від 

стану середнього ν(t) та матриці коваріації  Σ,  задана формулою д(· |t) = K (ν 

(t), Σ). На додачу до залежного від стану середнього значення, стратегія 

коваріації Гауса може також бути залежною від стану загалом – це π(· |t) = K 

(ν (t), Σ(t)). Враховуючи дискретний час u ∈ K у нескінченному горизонті, 

стратегія π може генерувати траєкторію пар стану-дії 

𝑀 = (𝑡0, 𝑏0, 𝑡1, 𝑏1, 𝑡2, 𝑏2,· · · ), де 𝑡𝑢  ∈  T та 𝑏𝑢 ∈ B.  

У розподіленому навчанні з підкріпленням мета полягає в тому, щоб 

знайти оптимальну стратегію ,  яка мінімізує узагальнені довгострокові 

втрати нескінченного горизонту над усіма елементами навчання, тобто 

 min n

n

F


     при умові, що 
0

( ) ( , )u

n n u u

u

F д E f t b




 
  

 
 , тобто 

0
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       (2.33) 
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де  , n u uf t b  та ( )nF д  це втрати з урахуванням пари стану-дії  , u ut b  та  

сукупних втрат для елемента навчання n відповідно. Очікування у (2.33) 

береться за випадкову траєкторію M. Враховуючи стратегію д, ймовірність 

генерування траєкторії M задається формулою 

0 0 1 1 2 2 0 1

0

( | ) ( , , , , , , | ) ( ) ( | ) ( | , ),u u u u u

u

Q M д Q t b t b t b д q t д b t Q t t b






     (2.34) 

 

де 
0( )q t  – ймовірність початкового стану 𝑡0, 

1( | ,  )u u uQ t t b
 – ймовірність 

переходу з теперішнього стану tu до наступного стану t𝑢+1 шляхом дії 𝑏𝑢. 

Очевидно, траєкторія M визначається як базовий МПВ, так і стратегією д. 

Залежно від того, наскільки різні елементи навчання поєднуються між 

собою, загальна формула РНП (2.33) включає два налаштування навчання з 

підкріпленням , як зазначено нижче. 

Багатоагентне спільне навчання з підкріпленням. Ряд важливих 

додатків навчання з підкріпленням  передбачають взаємодію між багатьма 

неоднорідними, але колаборативними приймачами рішень (агентами), такі як 

керування безпілотним літальним апаратом, автономне керування та багато 

інших у майбутній парадигмі Інтернет речей [15]. Багатоагентна проблема 

навчання з підкріпленням  може бути охарактеризована як МПВ, 

використовуючи наступний вектор   ,  , , ,  ,   ,,n n nT П B Q f n   , яка може 

бути сформульована у наступній формі 

1, ,

0

min ( ) min ( , ( , , )) ,u

n n n u u N u

n n u

F x E f t b b
 




  

 
  

 
    

(2.35) 
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( ) ( ,( , , )) ,u

n n u u N u
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F x E f t b b




 
  

 
  

де  1  , · · ·, Nx x x  – спільна стратегія, яка об’єднує всі місцеві стратегії 

 ,  nx n  , та сподівання  nF x  береться за всі можливі траєкторії стану-дії, 

задані       0 1,0, ,0, 1 1,1, ,1, 2 1,2, ,2,  , · · ·, , , · · ·, , , · · ·, , · · ·  .N N NM t b b t b b t b b Замінивши 
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дію 
ub  у (4) спільною дією  1, , ,· · , ·,u N ub b , багатоагентна колаборативна 

проблема навчання з підкріпленням  може розглядатися як екземпляр РНП. 

На відміну від одноагентного МПВ, тут агенти поєднані у пари з переходом 

стану, який залежить від спільної дії, та локальної функції втрат, яка 

залежить від спільного стану. 

Паралельне навчання з підкріпленням. На відміну від багатоагентного 

навчання з підкріпленням, паралельне навчання з підкріпленням  вирішує 

масштабні одноагентні задачі навчання з підкріпленням, які потрібно 

паралельно запускати на декількох обчислювальних машинах. Перевага 

паралельного навчання з підкріпленням  полягає в тому, що в ньому є 

можливість зменшувати час навчання та стабілізувати навчальні процеси [9]. 

За таких обставин, як правило, декілька працюючих мають на меті вивчити 

загальну стратегію π : T ⟶ ∆(B) для різних випадків ідентичних МПВ. Під 

різними сутностями ідентичних МПВ мається на увазі те, що кожен 

працюючий n націлений на вирішення незалежних МПВ, охарактеризованих 

як (𝑇𝑛, 𝐵𝑛, 𝑄𝑛, 𝛿, 𝜔𝑛, 𝑓𝑛 ). Зокрема, місцеві дії та стани простору, а також 

імовірність переходу кожної обчислювальної машини однакові; а саме 

𝐵 = 𝐵𝑛, 𝑄 = 𝑄𝑛 та 𝑇 = 𝑇𝑛, ∀n ∈ 휀. Однак витрати та початковий розподіл за 

станом різні серед працюючих, де початковий розподіл стану n дорівнює ωn, 

та витрати n дорівнюють fn ∶ 𝑇 ×  B → 𝕊. Тим не менше, це величини, 

отримані з одного розподілу, які задовольняють 𝔼(ωn(𝑡)) = ω(𝑡) та 

𝔼(fn(𝑡, 𝑏)) = 𝑓(𝑡, 𝑏) для будь-якого (𝑡, 𝑏)  ∈  𝑇 ×  𝐵. Тому паралельне 

навчання з підкріпленням  можна записати наступним чином 

min ( )n

n

F д


  з ( )nF д  ( | ) , ,

0

( ( , )),
n

u

M Q д n n u n u

u

E f t b






:    (2.36) 

 

де 𝑡𝑛,𝑢 ∈ 𝑇𝑛, 𝑏𝑛,𝑢 ∈ 𝐵𝑛 є станом та дією обчислювальної машини n, та д є 

загальною для навчання. Очікування в 𝐹𝑛 береться за всі можливі траєкторії 

стану та дії обчислювальної машини n, заданого  n  ,0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,2M ,  ,  ,  ,  ,  ,· · · n n n n n nt b t b t b . 
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На відміну від формулювання багатоагентного навчання з підкріпленням  в 

(2.35), у паралельному навчання з підкріпленням  не об’єднані спільним 

станом розподілу або функцією витрат, але натомість вони поєднуються 

використовуючи звичайну локальну стратегію.
 

Метод стратегії градієнту 

Метод стратегії градієнту широко використовується у різних 

проблемах навчання з підкріпленням  з масовими та можливо безперервними 

просторами стану та дії. У цих випадках табличні підходи навчання з 

підкріпленням  більше не піддаються виконанню. Для подолання властивої 

складності вивчення функції, методи стратегії градієнту обмежують пошук 

найбільш ефективних стратегій над класом параметризованих стратегій. 

Зокрема, стратегія π зазвичай параметризується як ι ∈ ℝ𝑒 та позначається 

π(· |𝑡;  ι) або π(ι) для простоти. Наприклад, загальновживану стратегію Гауса 

можна параметризувати як 

( | ; ) ( ( ; ), ),д t K v t          (2.37) 

 

де ν(𝑡, ι) – загальне нелінійне відображення від T до B, параметризоване ι. 

Відображення ν(𝑡, ι) може бути глибокою нейронною мережею з ваговими 

параметрами ι, або лінійною функцією ι форми ν(𝑡, ι) = m(𝑡)⏉ ι, де m(𝑡) – 

матриця ознак, що відповідає стану t. Відповідно, довгострокова знижена 

заслуга параметричної стратегії на агента n позначається як 𝐹n(ι) ≔ 𝐹n(д(ι)). 

Отже, проблему РНП (2.33) можна переписати як наступну проблему 

оптимізації 

min ( )n
t

n

F





 при ( )nF t 
( | )

1

( , ) ,u

M Q n u u

u

E f t b 






 
 
 
     (2.38) 

 

де розподіл ймовірності траєкторії M за стратегією π(ι) позначається як 

ℚ(· |ι). Таким чином, пошук оптимальної стратегії можна здійснити, 

застосовуючи тип градієнтного спуску ітераційних методів  до проблеми 
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оптимізації параметризації (2.38). В силу можливості репараметризації, 

градієнт кумулятивних витрат кожного елемента навчання 𝐹n(ι) у (2.38) 

можна записати як ГС 

( )nF         2|
0 0

( log | ; , ).
u

u

n u uM Q
u

E b t f t b 


  



 

 
 

 
 :    (2.39) 

 

Коли модель МПВ (2.32) невідома, або, якщо виняток у (2.39) важко 

обчислити, часто використовується стохастична оцінка градієнта стратегії 

(2.39), тобто градієнт G(PO)МПВ   

 2

0 0

( ) log | ; ( , ) ,
u

u

n n u u

u

F b t f t b 


   


 

 
   

 
      (2.40) 

 

який було описано у [1, 80] називати градієнтом стратегії G(PO)МПВ. 

Градієнт стратегії G(PO)МПВ є неупередженим оцінювачем градієнта 

стратегії, тоді як останній має нижчу розбіжність, ніж інші оцінювачі, 

наприклад, REINFORCE. В результаті, використовується градієнт 

G(PO)МПВ у наступному проектуванні алгоритму та аналізі продуктивності. 

Незважаючи на те, що розбіжність градієнта G(PO)МПВ все ще 

залишається високою, що вимагає використання невеликих кроків та запуск 

достатньої кількості ітерацій, щоб гарантувати конвергенцію – для 

стандартного методу ГС у РНП ряд необхідних ітерацій призводить до 

значних накладних витрат на комунікацію, оскільки всі градієнти елементів 

навчання повинні завантажуватися на кожній ітерації, щоб сформувати 

загальний градієнт (2.33). Це мотивує розвиток комунікативно-ефективних 

РНП алгоритмів, які будуть запропоновані у наступному розділі. 
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 Розробка алгоритму фонової агрегованої мінімізації помилок 2.6.2.

при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних 

агентів IoT-мережі  

Перед представленням даного підходу, є сенс повернутися до 

популярного градієнтного методу G(PO)МПВ для розв’язку (2.38) у 

налаштуванні РНП: на ітерації l центральний контролер транслює поточну 

стратегію параметру ι𝑙 до всіх елементів навчання; кожен елемент навчання 

𝑛 ∈ 휀 обчислює приблизний градієнт стратегії через 

 , , , ,
, 2

1 0 0

1
( ) log | ; ( , ),

K U u
l k n k n l u k n k n

K U n n u u

k u

F b t l s a
K

 


   


  

 
   

 
    (2.41) 

 

де 𝑀𝑈
𝑘,𝑛 = (𝑡0

𝑘,𝑛, 𝑏0
𝑘,𝑛, 𝑡1

𝑘,𝑛, 𝑏1
𝑘,𝑛,· · ·, 𝑡𝑈

𝑘,𝑛, 𝑏𝑈
𝑘,𝑛) – k-та траєкторія U-прорізу 

(епізод) згенерована на елемента навчання n; кожен елемент навчання n 

потім завантажує ∇̂𝐾,𝑈𝐹n(ι𝑙) до центрального контролера; та отримавши 

градієнти від усіх елементів навчання, контролер оновлює параметри 

стратегії через ітерацію ГС 

1

l

l l
ГС  


     де , ( ),

l

l
ГС K U n

n

F



 



       (2.42) 

 

де β – ступінь розміру, а ∇̂ГС
𝑙  – це агрегований градієнт стратегії з кожним 

отриманим компонентом від кожного елемента навчання. Градієнт стратегії у 

(2.41) – це міні-пакетний градієнт G(PO)МПВ, обчислений учнем n 

використовуючи K пакетних траєкторій (𝑀𝑈
𝑘,𝑛)𝑘=1

𝐾  протягом часового 

інтервалу U. Для реалізації міні-пакетного оновлення ГС (2.42), однак, 

контролер повинен спілкуватися з усіма елементами навчання щоб отримати 

нові (∇̂𝐾,𝑈𝐹n(ι𝑙)). 

У цьому контексті пропонується новий метод (рис. 2.8), що базується 

на градієнтному підході для РНП (настільки ж простий, як ГС), який може 

пропускати комунікацію на певних етапах, що виправдовує термін метод 

фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 
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підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі. З відхиленнями, 

що відкладені на пізніше, ітерації ФАМП вводяться для проблеми РНП 

(2.38), яка нагадує оновлення ГС (2.42), задане ітерацією ФАМП.   

1

l

l l  


     з , ( ),
l l

K U nn

n

F



  



        (2.43) 

 

де кожен градієнт стратегії ∇̂𝐾,𝑈𝐹n(ιˆ𝑛
𝑙 ) є або ∇̂𝐾,𝑈𝐹n(ιˆ𝑙), коли ιˆ𝑛

𝑙 = ι𝑙, або 

застарілий градієнт стратегії, який обчислювався за старою копією ιˆ𝑛
𝑙 ≠ ι𝑙. 

Замість того, щоб просити нові пакетні градієнти стратегій від кожного 

елемента навчання у (2.42), новою ідеєю є – отримання ∇̂𝑙 шляхом переробки 

попередніх градієнтів ∇̂𝑙−1; наприклад, використовуючи лише нові градієнти 

від елементів навчання 휀𝑙, одночасно використовуючи застарілі градієнти від 

решти елементів навчання. Тому, з  ιˆ𝑛
𝑙 = ι𝑙 , ∀n ∈ 휀𝑙 , ιˆ𝑛

𝑙 = ιˆ𝑛
𝑙−1 , ∀𝑛 ∉ 휀𝑙  метод 

машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним 

механізмом комунікацій еквівалентний до 

1 1
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                (2.44а) 
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              (2.44б) 

де    
1

, ,   
l

l l
K U K Un n nF F  



   означає нововведення між двома оцінками 

,K U nF  за поточного параметра стратегії ι𝑙 та старої копії 
1l

n


. Слід звернути 

увагу, що старі копії для оцінки градієнта стратегії у кожного елемента 

навчання тут можуть бути різними, залежно від останньої ітерації того, що 

кожен елемент навчання завантажує свій новий пакет градієнту стратегії. 

Таким чином, функція винагороди варіюється між агентами, а 

індивідуальна винагорода агента також залежить від руху інших агентів, 

який узгоджується з формулюванням багатоагентного навчання з 

підкріпленням (2.35) на основі запропонованого алгоритму фонової 

агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням 

різнорідних програмних агентів IoT-мережі [123, 124] (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Алгоритм ГС для РНП 
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Винагорода додатково масштабується різними позитивними 

коефіцієнтами, що надає неоднорідність (наприклад, різний пріоритет) різних 

агентів. Метою співпраці агентів є максимізація усередненої за мережею 

винагороди, а також зменшення відстані до орієнтира та уникнення зіткнень. 

Впроваджуючи ФАМП, використовуючи оцінювачі градієнту G(PO)МПВ та 

порівнюючи його з методом ГС на основі G(PO)МПВ – видно, що коефіцієнт 

знизився у сукупних витратах δ = 0.99 у всіх тестах. Для кожної частини 

обидва алгоритми припиняються після 𝑈 = 20 ітерацій. 

Задача спуску ФАМП. Нехай    n

n

F F


 


   – є F-гладкою та 𝜄𝑙+1 

генерується запуском однокрокової ітерації ФАМП (2.44) із заданим ιl. Якщо 

розмір кроку обраний таким, що β ≤ 1/F, тоді цільове значення задовольняє 

2
2

2 2
1

,

3 3 3
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,

2 2 2 2l
d

l

l l l l l l l
n K U U U

n N

F F F F F F F
   

       
 





              (2.45) 

 

де 휀𝛻ˆ𝑛
𝑙  визначено у (2.44), та 휀𝑛

𝑙  – це набір елементів навчання, які не 

завантажуються на ітерації l. 

У даній задачі перший доданок у правій частині (2.45) керує спадом у 

РНП. Тоді як помилка, спричинена пропуском комунікації – другий член, 

дисперсія стохастичного градієнту стратегії – третій член, а також похибка 

наближення градієнту кінцевого горизонту – четвертий член, збільшує ціль 

РНП, таким чином перешкоджаючи прогресу оптимізації. Інтуїтивно, 

помилку, спричинену пропуском комунікацій, слід контролювати належним 

чином, так щоб вона була малою або навіть незначною щодо величини 

градієнтів стратегії, що обумовлює прогрес оптимізації, а також дисперсія 

градієнтів стратегії, яка спочатку з’являлася у алгоритмах типу ГС [158]. 

Щоб вирахувати ці терміни помилок у даному алгоритмічному 

проектуванні, спочатку кількісно визначається дисперсія з використанням 

міні-пакетної оцінки градієнта політики. 
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Задача концентрація ГС. Згідно з припущеннями 1 і 2 існує константа 

An, яка залежить від H, δ, fn̅ так, що для L та ε ∈ (0,1), з ймовірністю не 

менше 1 – ε /L, для будь-якого ι  випливає, що 

2 2

22
, , , /
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        (2.46) 

 

де �̂�𝐾,𝑈𝐹𝑛(𝜄) та 𝛻𝑈𝐹𝑛(𝜄) – пакетний стохастичний градієнт стратегії (2.41), та 

повний градієнт стратегії для усіченої цілі U-слота (2.38), а саме 

𝐸𝑀~𝑄(⋅|𝜄)(𝛴𝑢=1
𝑈 𝛿𝑢𝑓𝑛(𝑡𝑢, 𝑏𝑢)). 

Спираючись на вище вказані задачі, елемент навчання n включається у 

휀𝑙 з (2.44) лише якщо його градієнт стратегії має достатньо інновацій щодо 

останнього завантаженого, тобто задовольняє стан ФАМП 
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       (2.47) 

 

де (τ𝑒)𝑒=1 
𝐸  – постійне зважування, та ρ𝑛,𝐾,ε/L

2  – дисперсія градієнту стратегії у 

(2.46). Значення (τ𝑒) та E – гіперпараметри і можуть бути оптимізовані в 

кожному конкретному випадку, та дисперсія ρ𝑛,𝐾,ε/L
2  може бути оцінена в 

реальному часі в процесі моделювання. Алгоритм ФАМП для вирішення 

проблеми РНП приведено на рис. 2.9. 

Але є два зауваження щодо запропонованого методу ФАМП.  

Впровадження ФАМП 

З рекурсивним оновленням градієнтів (2.43) та умов (2.47), 

впровадження ФАМП таке ж просте, як і ГС. Єдина додаткова складність 

з’являється від зберігання останнього градієнта стратегії ∇̂K,U𝐹𝑛(ι̂n
𝑙 ) та 

перевірки умови комунікації ФАМП (2.47). Незважаючи на його простоту, 

було продемонстровано, що використання градієнтів стратегії у РНП може 

скоротити частину непотрібної, але витратної комунікації серед елементів 

навчання. 
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Рис. 2.9. Блок-схема алгоритму фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів IoT-мережі 

 

До цього моменту вузький підхід до мінімізації комунікації за кожну 

ітерацію повинен включати якомога менше елементів навчання у 휀𝑙 

наскільки це можливо. Однак виявляється, що такий простий вибір призведе 

до ще більшої кількості ітерацій, таких що збільшують загальну кількість 
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необхідних комунікаційних сеансів. Більш принциповим способом є 

керування вибором сеансів відповідно до оптимізації прогресу ПНА. Першим 

кроком впровадження такого принципу є характеристика прогресу 

оптимізації. 

 

 

 Чисельні тести: емпіричні показники ФАМП у 2.7.

багатоагентному завданні навчання з підкріпленням 

Для підтвердження теоретичних результатів задаються емпіричні 

показники ФАМП у багатоагентному завданні навчання з підкріпленням, як 

приклад РНП. Усі експерименти проводилися використовуючи Python 3.6 на 

Intel i7 CPU  3.4 GHz (32 GB RAM) комп’ютері.  

Далі розглядаються: симуляція середовища завдання спільної навігації, 

яка базується на платформі OpenAI Gym. Платформа OpenAI Gym – це 

безкоштовний інструмент для розробки та навчання AI ботів за допомогою 

ігор та алгоритмічних випробувань, що розробила некомерційна 

дослідницька компанія з Сан-Франциско, яка займається штучним 

інтелектом У цьому навчанні з підкріпленням  середовища, N агенти 

прагнуть досягти набору N орієнтирів за допомогою фізичного руху, який 

контролюється набором із п’яти дій (стояти, ліворуч, праворуч, вгору, вниз). 

Агенти під’єднані до віддаленого центрального координатора  та надаються 

на основі близькості їх положення до асоційованого орієнтиру; як показано  

на рис 2.10. 

Під час симуляції середовище модифікується за наступними аспектами:  

- припускається, що стан можна спостерігати повністю, тобто 

положення та швидкість інших агентів у двовимірному вимірі можна 

спостерігати для кожного агента;  
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- кожен агент покриває певну ціль, а індивідуальна винагорода 

визначається сусідством з цією ціллю, а також є штрафи за зіткнення з 

іншими агентами.  

Агент 4

Агент 5

Агент 2

Агент 1

Агент 3

 

Рис. 2.10. Багатоагентне спільне навігаційне завдання, що використовується 

при моделюванні. Зокрема, кола представляють агентів, зірки – орієнтири, 

двусторонні стрілки – зв’язок між агентом та хмарою, а сірі стрілки вказують 

на орієнтир, на який націлений кожен агент 

 

Таким чином, функція винагороди варіюється між агентами, а 

індивідуальна винагорода агента також залежить від руху інших агентів, 

який узгоджується з формулюванням багатоагентного навчання з 

підкріпленням (2.35). Винагорода додатково масштабується різними 

позитивними коефіцієнтами, що надає неоднорідність (наприклад, різний 

пріоритет) різних агентів. Метою співпраці агентів є максимізація 

усередненої за мережею довгострокової винагороди, а також зменшення 

відстані до орієнтира та уникнення зіткнень. Впроваджуючи ФАМП, 

використовуючи оцінювачі градієнту G(PO)МПВ та порівнюючи його з 

методом ГС на основі G(PO)МПВ – видно, що коефіцієнт знизиться у 
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сукупних витратах δ = 0.99 у всіх тестах. Для кожної частини обидва 

алгоритми припиняються після 𝑈 = 20 ітерацій. 

У першому тесті з агентами 𝑁 = 2 цільова локальна стратегія кожного 

агента д𝑛(𝜄𝑛) є параметризованою трирівневою нейронною мережею, де 

перший та другий рівні містять 30 та 10 нейронних одиниць з ReLU як 

функцією активації, а вихідним рівнем є оператор softmax. Проводиться 

загалом 𝐾 = 10 серійних частин у кожному прогоні Монте-Карло та 

повідомляється про середньостатистичну винагороду за 10 пробігів Монте-

Карло. ФАМП та ГС були вперше впроваджені використовуючи оновлення 

градієнтного спуску для гетерогенного (масштабованого) випадку. Для 

прискорення навчання нейронних мереж, що використовуються при 

параметризації стратегії, як ФАМП так і ГС реалізовані з використанням 

оновлення імпульсу на основі ІВК, де величина кроку та коефіцієнт імпульсу 

встановлені як 0,01 та 0,6 відповідно. Відповідна продуктивність 

представлена на рис. 2.11 для гетерогенного випадку та на рис. 2.12 для 

однорідного (не масштабована винагорода) випадку. Очевидно, що на рис 

2.11 та 2.12 показники ФАМП сходяться у кількості ітерацій з ГС 

алгоритмом. Коли справа доходить до числа комунікаційних сеансів, ФАМП 

вимагає значно меншої кількості, ніж ГС в обох однорідних і неоднорідних 

випадках. 

З оновленням імпульсу приріст продуктивності вищий у ФАМП аніж 

без оновлення імпульсу, що частково обумовлено тим, що обидва алгоритми 

швидше виконуються у цьому випадку. 

Зафарбована область на всіх рисунках відображає загальний 

усереднений розподіл винагороди кожної схеми в межах половини 

стандартного відхилення від середнього. 
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Рис. 2.11. Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку у 

гетерогенному середовищі (без імпульсу) 
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Рис. 2 12. Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку у 

неоднорідних умовах 
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Рис. 2.13. Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку в 

одному налаштуванні 
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У другому тесті з 𝑁 = 5, цільова стратегія знову параметризується 

трирівневою нейронною мережею. Для цього більшого багатоагентного 

завдання навчання з підкріпленням  використовується більша мережа для 

характеристики оптимальної стратегії, де перший і другий приховані рівні 

містять 50 і 20 нейронних одиниць. Щоб зменшити час роботи, запускалося 

лише 𝑁 = 8 пакетних частин у кожному заході Монте-Карло, та з’ясувалося, 

що загальна середня винагорода від 5 заходів Монте-Карло відображаються 

на рис. 2.14 для гетерогенного випадку. 

На рис. 2.11 показано, що ФАМП успішно сходиться, використовуючи 

таку ж кількість ітерацій як і ГС, але для цього потрібна менша кількість 

сеансів комунікацій, ніж у ГС. Приріст продуктивності значний з точки зору 

комунікацій. 

Ефективність запропонованого в роботі методу фонової агрегованої 

мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів IoT-мережі представлено на рис. 2.14. 

Оскільки функції активації, засновані на RELU (rectified linear unit), 

можуть внести певну негладкість в результуюче відображення розподілу 

стану до дії, то продуктивність також оцінюється за допомогою активації 

softplus, що є плавним наближенням функції активації RELU. Очевидно, що 

порівняння на рис. 2.15 підтверджує, що ФАМП все ще сходиться в межах 

значно меншої кількості сеансів ніж ГС з плавними функціями активації. 

Ці спостереження підтверджують потенціал застосування 

запропонованого алгоритму ФАМП до масштабних проблем РНП, коли 

вартість зв’язку обміну даними є високою, особливо використовуючи 

надпараметризовані нейронні мережі як апроксиматори методу. Зафарбована 

область на всіх рисунках відображає загальний усереднений розподіл 

винагороди кожної схеми в межах половини стандартного відхилення від 

середнього. 
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Рис. 2.14. Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку в умовах 

п’яти агентів (активація RELU) 
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Рис. 2 15. Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку при 

п’ятиагентному налаштуванні ГС і ФАМП  
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Порівняно з існуючими способами щодо покращення продуктивності 

ГС у одноагентних налаштуваннях навчання з підкріпленням, таких як, 

наприклад, детермінований ГС, ФАМП не є ортогональним до жодної з них. 

Натомість, ФАМП вказує на чергування напрямку підвищення 

комунікативної ефективності при вирішенні РНП, а також може 

комбінуватися з цими методами щоб розробити ще більш ефективні схеми 

РНП.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі удосконалено метод машинного навчання програмних агентів 

IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 

градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Удосконалений 

метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним 

механізмом комунікацій дозволяє зменшити: кількість сеансів зв’язку 

(звернень) з сервером в ЦОД; навантаження  на сервер; кількість операцій 

вводу-виводу даних центрального процесора (ЦП) та обчислювальних 

операцій ЦП;  об’єм мережевого трафіку. Це дозволяє зменшити 

експлуатаційні витрати на утримання системи у цілому та досягти тієї ж 

швидкості збіжності, що й існуючі методи, при неоднорідних наборах даних 

у різних навчальних програмах. Впровадження запропонованого методу 

дозволяє зменшити кількість необхідних комунікаційних циклів в 8-10 разів 

порівняно з альтернативами. 

Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 
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підкріпленням різнорідних агентів IoT-мережі та розраховує функцію 

нелінійного навчання в онлайн-режимі. Впровадження запропонованого 

методу дозволяє зменшити кількість ітерацій запитів та кількість сеансів 

зв’язку, що демонструє значний приріст продуктивності, а саме на 7-12% у 

порівнянні з методом ГС, необхідних для досягнення заданої точності 

глибокого навчання з підкріпленням, коли розподілені IoT-пристрої 

гетерогенні (різнорідні), шляхом використання мультиагентних контролерів 

(глибокого навчання) на основі розподіленої архітектури.   
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РОЗДІЛ 3.  

МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ СЕРВЕРНИХ РЕСУРСІВ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ЗАТРИМОК ВСІХ РІВНІВ ВЗАЄМОДІЇ 

 Аналіз існуючих підходів розподілу мережевих ресурсів  3.1.

В епоху аналітики великих даних, хмарних обчислень та Інтернет 

речей зростаючий попит на масову обробку даних створює виклик існуючим 

підходам розподілу ресурсів. Величезні обсяги даних, отриманих 

розподіленими датчиками за наявності невизначеності в роботі, вимагають 

масштабованих та адаптивних схем управління мережею.  Масштабованість 

бажаного підходу відноситься до низької складності та придатності до 

розподіленої реалізації, тоді як адаптивність передбачає можливість онлайн-

адаптації до динамічних середовищ [110]. 

Розподіл мережевих ресурсів можна простежити з роботи [175].  

Популярні алгоритми розподілу, що працюють у подвійній області, є 

методами першого порядку, заснованими на подвійному градієнтному 

підйомі, або детермінованим [150], або стохастичним [96, 120].  Завдяки їх 

простим обчисленням та реалізації ці підходи викликали значний інтерес 

останнім часом і успішно застосовуються до хмарних, транспортних та 

електромереж,  див., наприклад, [67, 104, 173].  Однак їх основним 

обмеженням є повільна конвергенція, що призводить до великої затримки 

мережі.  Залежно від програми затримка може розглядатися як час черги 

робочого навантаження в хмарній мережі, перевантаження трафіку в 

транспортній мережі або низький рівень енергії акумуляторів в 

енергомережі.  Щоб вирішити цю проблему затримки, останні спроби 

спрямовані на пришвидшення за допомогою алгоритмів оптимізації першого 

та другого порядків [9, 103, 66, 184].  Зокрема, прискорення на основі 

імпульсу над методами першого порядку досліджувались за допомогою 

алгоритму Нестерова [9] або ітерацій методу важкої кулі (ІВК) [103].  Хоча ці 
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підходи добре працюють у статичних налаштуваннях, їх продуктивність 

погіршується із онлайн-плануванням, про що свідчить збільшення 

накопиченої помилки стаціонарного стану [77].  З іншого боку, такі методи 

другого порядку, як децентралізований квазіньютонівський підхід та його 

динамічний варіант, розроблені в [66] та [184], потребують великих 

накладних витрат для обчислення та передачі децентралізованих Гессівських 

наближень. 

Враховуючи цінність ресурсів, мультиплікатори Лагранжа відіграють 

центральну роль в алгоритмах стохастичного розподілу ресурсів [55].  

Виходячи з попередніх даних в режимі онлайн-оптимізації, виникає 

закономірне запитання: чи можна дізнатися оптимальні ваги з минулих 

даних, щоб поліпшити ефективність стратегій розподілу ресурсів в Інтернеті. 

Обґрунтування в цьому випадку полягає в тому, що минулі дані містять 

статистичні дані про стан мережі, і навчання на них може допомогти 

впоратися зі стохастичністю майбутнього розподілу ресурсів.  Нещодавно 

проведеною роботою в цьому напрямку є [134], яка розглядає розподіл 

ресурсів з кінцевою кількістю можливих станів мережі та дій розподілу.  

Процедура навчання, однак, передбачає побудову гістограми для оцінки 

основного розподілу станів мережі і явно вирішує емпіричну подвійну 

проблему.  Хоча побудова гістограми здійсненна для розподілу ймовірностей 

з кінцевою підтримкою, помилки квантування та надмірно висока складність 

неминучі для безперервного розподілу з нескінченною підтримкою. 

 

Розробка нового методу розподілу ресурсів в Інтернеті. 

У цьому контексті розроблений новий метод розподілу ресурсів в 

Інтернеті, який використовує онлайн-навчання з попередніх даних для 

стохастичної оптимізації наступної стадії розподілу.  Такий  підхід, що 

отримав назву – метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

(СРК), лише подвоює обчислювальну складність класичного методу 
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стохастичного подвійного градієнта (СПГ, stochastic dual gradient – SDG).  За 

цих мінімальних витрат СРК пом’якшує стаціонарні коливання, що є 

загальним у стохастичних методах прискорення першого порядку [77, 103], 

уникаючи обчислення Гессівських наближень, наявних у методах другого 

порядку [66, 184].  Зокрема, СРК вимагає лише ще однієї вибірки для 

обчислення додаткового стохастичного подвійного градієнта на відміну від 

побудови дорогих гістограм та вирішення результуючої масштабної 

проблеми [134]. 

Основні результати алгоритму підсумовані таким чином: 

1) Орієнтуючись на онлайн-рішення з низькою складністю, СРК робить 

лише додатковий крок подвійного градієнта щодо класичної ітерації  СПГ.  

Цей крок дозволяє адаптувати стратегію розподілу ресурсів шляхом 

вивчення попередніх даних.  Тим часом СРК пов’язана із стохастичним 

методом ІВК, що добре успадковує його швидку конвергенцію на початковій 

стадії, одночасно зменшуючи його стаціонарні коливання. 

2) Новий підхід СРК, параметризований позитивною константою v, 

доказово дає привабливий компроміс із затримкою витрат 2

2( , ( ) / )v log v v , що 

покращує стандартний компроміс (𝜈, 1/𝜈) методу СПГ [96].  Проведені тести  

додатково підтверджують приріст продуктивності СРК порівняно з 

існуючими схемами розподілу ресурсів. 

 

 

 Загальна модель мережі управління мережевими ресурсами 3.2.

У цьому розділі розглядається загальна модель мережі та її завдання 

розподілу. Запропонований підхід застосовується до більш загальних завдань 

розподілу ресурсів мережі, таких як географічне балансування навантаження 

в хмарних мережах [67, 181], контроль трафіку в транспортних 
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телекомунікаційих мережах [104] та управління навантаженням в 

електричних мережах [173].  

 

 Єдина модель розподілу ресурсів 3.2.1.

Розглядається дискретний час 𝑢 ∈  𝐾 і мережа, що представлена у 

вигляді орієнтованого графу Г = (I, H) з вузлами I =(1,…,J) та ребра 

H=(1,…,E).  Збирається робоче навантаження по гранях e=(j,є)∈ H у векторі 

розподілу ресурсів 𝑥𝑢 ∈ 𝑆𝐸. Матриця випадковості вузлів 𝐽 × 𝐸 формується 

за допомогою (j,e)  запису: 

 ,

1,            

   1,         

0,  .

j e

якщопосилання eнадходить у вузол j

B якщоe залишає вузол j

інше




 



   (3.1) 

Припускається, що кожен рядок B має принаймні один -1 запис, а 

кожен стовпець B має максимум один -1 запис, тобто кожен вузол має 

принаймні одне вихідне посилання, і кожне посилання має щонайбільше 

один вихідний вузол. За допомогою 𝑑𝑠 ∈ 𝕊+
𝐽

 збору випадкових робочих 

навантажень усіх вузлів на слот u, сукупні (ендогенні та екзогенні) 

навантаження всіх вузлів становлять B𝑥𝑢 + 𝑐𝑢.  Якщо j-й запис B𝑥𝑢 + 𝑐𝑢 

позитивний, у вузлі j стоїть залишок обслуговування.  В іншому випадку 

вузол j надмірно обслуговує поточне надходження.  З чергою робочого 

навантаження на вузол вектор довжини черги 𝑟𝑢 = (𝑟𝑢
1, … , 𝑟𝑢

𝐼)⊤ ∈ 𝕊+
𝐽

 

підпорядковується рекурсії 

                             𝑟𝑢+1 = (𝑟𝑢 + 𝐵𝑥𝑢 + 𝑑𝑢)+, ∀𝑢,                                  (3.2) 

 

де 𝑟𝑢 може представляти кількість запитів користувачів, буферизованих в 

чергах даних, або енергію, що зберігається в акумуляторах, а 𝑑𝑢 – відповідні 

робочі навантаження або зібрана на слот u відновлювана енергія всіх вузлів. 

Визначаючи ᵪ𝑢(𝑥𝑢) = ᵪ(𝑥𝑢; 𝜙𝑢) як сукупну мережеву вартість, 
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параметризовану випадковим вектором 𝜙𝑢, локальна вартість на вузол i 

дорівнює ᵪ𝑢
𝑗 (𝑥𝑢) = ᵪ𝑗(𝑥𝑢; ᵪ𝑢

𝑗
) та ᵪ𝑢(𝑥𝑢) = ∑ ᵪ𝑢

𝑗
(𝑥𝑢)𝑗∈𝐼 . Модель тут досить 

загальна. Тривалість часових інтервалів може варіюватися від (мікро-) секунд 

у хмарних мережах [165], до хвилин у дорожніх мережах і до навіть годин у 

енергомережах; вузли можуть представляти собою розподілені вузли 

інтерфейсного відображення та внутрішні центри обробки даних у хмарних 

мережах, перехрестях у мережах трафіку або, шинах та підстанціях в 

енергомережах;  посилання можуть моделювати бездротові/дротові канали, 

смуги руху та лінії електропередачі; тоді як вектор ресурсу 𝑥𝑢 може 

включати розмір робочих навантажень даних, кількість транспортних засобів 

або кількість енергії. 

Об’єднуючи випадкові параметри у вектор випадкового стану 

 ,u u uxt b , завдання розподілу ресурсів полягає у терміновому визначенні 

розподілу 𝑥𝑢 у відповідь на спостережуваний (реалізаційний) 𝑡𝑢, щоб 

мінімізувати довгострокові середні мережеві витрати  для забезпечення 

стабільності черги на кожному вузлі та можливості експлуатації на кожному 

каналі. Отже, отримується 

  *

( ,  
1

)

1
min  lim ,

u u

U

u u
x U

u

x
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                                (3.3a) 

1  ( ), ,u u u ur r Bx d для u                                       (3.3б) 
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U

u
U
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U



                                           (3.3в) 

,  ,ux X u                                                    (3.3г) 

 

де *

u
  – оптимальна мета задачі (3.3), яка включає також майбутню 

інформацію; 𝔼 береться за  ,u u uxt b , а також можлива випадковість 

оптимізаційної змінної 
ux ;  обмеження (3.3в) забезпечують стабільність 

черги;  та (3.3г) обмежує миттєві змінні розподілу, щоб залишатися в межах 
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набору обмежень X, який інваріантний щодо часу, та  задається пропускною 

здатністю каналу або пропускною спроможністю сервера / генератора. 

Динаміка черг у (3.3б) поєднує змінні оптимізації протягом 

нескінченного часового, що означає, що змінна рішення в поточному слоті 

матиме вплив на всі майбутні рішення. Отже, пошук оптимального рішення 

(3.3) вимагає динамічного програмування [101], яке, як відомо, страждає від 

“прокляття розмірності” та нерозбірливості в режимі онлайн. 

Ця перешкода представлена послабленням (3.3б) - (3.3в) до середніх 

обмежень та застосовує методи подвійного розкладання. 

 

 Особливості налаштування мережі управління мережевими 3.2.2.

ресурсами в хмарній мережі 

Завдання балансування географічного навантаження в хмарній мережі 

[64, 67, 116] має форму (3.3) із Є вузлами відображення (наприклад, 

серверами DNS), проіндексованими Є=(1,…,J), центрами обробки даних L, 

проіндексованими Л=(J+1,…,J+L). Щоб це відповідало визначенню, 

розглядається віртуальний вихідний вузол з кожного центру обробки даних.  

Далі визначається набір вузлів I=Є∪ Л, який включає всі вузли, крім 

віртуального, та набір ребер Н=((є,l), ∀ є ∈ Є, 𝑙 ∈ Л)∪ ((𝑙, 0), ∀𝑙 ∈ Л), що 

містить посилання, що з’єднують вузли відображення з центрами обробки 

даних, та вихідні посилання з центрів обробки даних. 

На слот u кожен вузол відображення є та збирає кількість запитів даних 

користувачів 𝑑𝑢
є  і пересилає суму 𝑥𝑢

є𝑙 за своїм посиланням до центру обробки 

даних l, обмеженого доступністю смуги пропускання.  Кожен центр обробки 

даних l планує обробку робочого навантаження 𝑥𝑢
𝑙0 відповідно до наявності 

ресурсів.  Суму 𝑥𝑢
𝑙0 можна також розглядати як ресурс за її віртуальним 

вихідним посиланням (l,0).  Обмеження пропускної здатності лінії зв’язку (є, 

l) дорівнює 𝑥−є𝑙, тоді як обмеження ресурсу центру обробки даних l (або 

посилання (l, 0)) становить 𝑥𝑢
−𝑙0.  Тут використано вектор оптимізації 
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𝑥𝑢 = (𝑥𝑢
𝑗є

, ∀(𝑗, є) ∈ ℇ) ∈ 𝕊|𝜍| , 𝑑𝑢 = (𝑥𝑢
1, … , 𝑥𝑢

Є, 0 … ,0)⊤ ∈ 𝕊Є+𝐿 та �̅� =

(�̅�𝑢
𝑗є

, ∀(𝑗, є) ∈ ℇ) ∈ 𝕊|𝜍|. З цими умовними позначеннями будується |I|×|ℇ| 

матриця випадковості випадків B, як у (3.1).  На кожному вузлі відображення 

та центрі обробки даних нерозподілені або необроблені робочі навантаження 

буферизуються в чергах, що підпорядковуються (3.3б) з довжиною черги 

𝑟𝑢 ∈ 𝕊+
Є+𝐿 ;  див. також схему системи на рис. 3.1. 

 

Вузол відображення

d j
u

z u
j0

r ju xu
jl

Центр даних

ru
 j

 

 

Рис. 3.1. Діаграма онлайн-балансування географічного навантаження 

 

Продуктивність характеризується сукупною вартістю енергії, що 

споживається в центрах обробки даних, плюс витрати на пропускну здатність 

на вузлах відображення, а саме 

   0

  

( .  )    l l jl jl

u u u u u u

l K j l KВартість Вар
р
тість

на п опускну
здат

ї
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x x x  
 

              (3.4)  

 

Вартість електроенергії ᵪ𝑢
𝑙 (𝑥𝑢

𝑙0) = ᵪ𝑙(𝑥𝑢
𝑙0; 𝜙𝑢

𝑙 ), параметризована 

випадковим вектором 𝜙𝑢
𝑙 , фіксує місцеву граничну ціну та відновлювану 
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генерацію в центрі обробки даних l протягом періоду часу u.  Вартість 

пропускної здатності ᵪ𝑢
є𝑙(𝑥𝑢

є𝑙) = ᵪє𝑙(𝑥𝑢
є𝑙; 𝜙𝑢

є𝑙), параметризована випадковим 

вектором 𝜙𝑢
є𝑙, характеризує неоднорідну вартість передачі даних через 

просторово-часові різниці. Місцеві витрати в центрі обробки даних 𝑙 ∈ 𝐾 – це 

вартість його енергії ᵪ𝑢
𝑙 (𝑥𝑢

𝑙0), а місцева вартість у вузлі відображення є ∈ 𝐽 

стає ᵪ𝑢
є (𝑥𝑢

є𝑙) = ∑ ᵪ𝑢
є𝑙(𝑥𝑢

є𝑙)𝑙∈𝐾 . Отже, вартість у (3.4) також можна записати як 

ᵪ𝑢(𝑥𝑢) = ∑ ᵪ𝑢
𝑗

𝑗∈|𝐼 (𝑥𝑢). З метою мінімізації середнього часу (3.4), географічне 

вирівнювання навантаження відповідає формулюванню (3.3). 

За час u вузол відображення є має екзогенне навантаження 𝑑𝑢
є плюс те, 

що зберігається в черзі 𝑟𝑢
є, і планує навантаження 𝑥𝑢

є𝑙 до центру обробки 

даних 𝑙.  Центр обробки даних 𝑙 обслуговує обсяг робочого навантаження 𝑥𝑢
𝑙0 

з усіх напрямів 𝑥𝑢
є𝑙, а також тих, що зберігаються в черзі 𝑟𝑢

𝑙.  Товщина кожної 

грані пропорційна до її ємності. 

 

 

 Управління мережею онлайн за допомогою методу 3.3.

стохастичного подвійного градієнту 

У цьому підрозділі динамічна задача (3.3) переформульована у форму, 

що підлягає виконанню, і переглянуто підхід класичного стохастичного 

подвійного градієнта  разом із коротким обговоренням онлайн-ефективності. 

Головна проблема вирішення (3.3) полягає в обмеженнях часу та 

невідомому розподілі основних випадкових процесів.  Щодо першої 

перешкоди, поєднуючи (3.3б) з (3.3в), можна показати, що в довгостроковій 

перспективі показники прибутку та вибуття робочого навантаження повинні 

відповідати наступній необхідній умові [96] 

1

1
lim   ( ) 0,

U

u u
U

u

Bx d
U



                                   (3.5) 
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враховуючи, що початкова довжина черги є кінцевою, тобто ||𝑟1||≤ ∞.  

Іншими словами, в середньому всі буферизовані затримки, допускні 

навантаження, повинні обслуговуватися.  Використовуючи (3.5), а простіша 

версія (3.3) є 

                           
 

, 

*

1

1
min lim ( ) ,

u u

U

u u
Ux

u

x
U

 





                                  (3.6) 

 

де �̃�∗ – оптимальна мета для простішої задачі (3.6). 

Порівняно з (3.3), задача (3.6) усуває зв’язок часу між змінними 

(𝑟𝑢, ∀𝑢), замінюючи (3.3б) та (3.3в) на (3.5).  Оскільки (3.6) є простішою 

версією (3.3) з оптимальною метою �̃�∗ ≤  𝜒∗, якщо вирішити (3.6) замість 

(3.3), буде розумно вивести оптимальність, обмежену 𝜒∗, за умови, що 

послідовність рішень (𝑥𝑢, ∀𝑢). Отримане розв’язування (3.6) можливо для 

ослаблених обмежень (3.3б) та (3.3в). Щодо ослабленої задачі (3.6), 

використовуючи аргументи, подібні до аргументів у [116], можна показати, 

що якщо випадковий стан 𝑡𝑢 незалежний і ідентично розподілений у часі u, 

існує стаціонарна стратегія управління 𝜔∗(∙), що є чистою (можливо, 

рандомізованою) функцією реалізації випадкового стану 𝑡𝑢 (або 

спостережуваного стану 𝑡𝑢);  тобто він задовольняє (3.3г), а також гарантує, 

що 𝔼[𝜒𝑢(𝜔∗(𝑡𝑢))] =  �̃�∗ та 𝔼[𝐵𝜔∗(𝑡𝑢) +  𝑑𝑢] ≤ 0. Оскільки оптимальна 

стратегія 𝜔∗(∙) є інваріантною щодо часу, це означає, що динамічна задача 

(3.6) еквівалентна наступній програмі інваріантного до часу вектору 

               
*

( )
min ( ; ) ,u ut t


        (3.7a) 

                 ( 0,u uB t d t         (3.7б) 

                  ,   ,u ut t T                                     (3.7в) 

 

де 𝜔(𝑡𝑢)  =  𝑥𝑢, 𝑑(𝑡𝑢) =  𝑑𝑢 та 𝜒(𝜔(𝑡𝑢); 𝑡𝑢) = 𝜒𝑢(𝑥𝑢);  множина T є 

простором вибірки для 𝑡𝑢, і обмеження (3.7в) виконується.  Слід враховувати, 
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що показник u у (3.7) може бути відкинутий, оскільки очікування береться за 

розподіл випадкової величини 𝑡𝑢, який є інваріантом часу.  Використовуючи 

еквівалентну форму (3.7), решта завдань зводиться до пошуку оптимальної 

політики, яка досягає мінімальної мети в (3.7а) та виконує обмеження (3.7б) 

та (37в) потрібно зауважити, що оптимізація в (3.7) стосується стаціонарної 

стратегії 𝜔(∙), яка є нескінченною розмірною проблемою в первинній 

області.  Однак існує кінцева кількість очікуваних обмежень [пор. (3.7б)].  

Отже, подвійна задача містить кінцеве число змінних, що натякає на те, що 

вирішення (3.7) піддається виконанню в подвійній області. 

 

 Подвійна та оптимальна стратегія Лагранжа 3.3.1.

Визначаємо множники Лагранжа 𝜇 ∈ 𝕊+
𝐽

, пов’язані з (3.7б), то 

Лагранжіан (3.7) має вигляд 

                      , , ,u uF F x        (3.8) 

 

з 𝜇 ≥ 0, а миттєвий лагранжіан становить 

                      , ,u u u u u uF x x Bx d         (3.9) 

 

де обмеження (3.7в) залишається неявним. При цьому миттєва мета 𝜒𝑢(𝑥𝑢) та 

миттєве обмеження 𝐵𝑥𝑢 + 𝑑𝑢 параметризуються спостережуваним станом  

𝑡𝑢  = [𝜙𝑢 , 𝑑𝑢 ]  в момент часу 𝐹𝑢(𝑥𝑢, 𝜇) =  𝐹(𝜔(𝑡𝑢), 𝜇; 𝑡𝑢). 

Відповідно, подвійна функція Лагранжа визначається як мінімум 

лагранжіана над усіма можливими первинними змінними [14, 69], заданий 
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                          (3.10а) 
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При цьому оптимізована в (3.10а) все ще відносна функція.  Для 

полегшення оптимізації (3.10а) переписується, спираючись на так званий 

принцип взаємозамінності [171].  

Твердження 1. Нехай 𝜏 позначає випадкову величину на 𝛯, а 𝐼 ∶=

(𝑖(∙): Ξ → 𝕊k) позначає функціональний простір усіх функцій на 𝛯.  Оскільки 

будь-яка 𝜏 ∈ 𝛯 якщо 𝑔(∙, 𝜏): 𝕊𝑘 → 𝕊 є власною і нижньою напівнеперервною 

опуклою функцією, то з цього випливає 

                      
     min , (min , ).

ki i S
g i g i  

g     (3.10б) 

 

З даного твердження 1 випливає, що за помірних умов можлива заміна 

оптимізації над функціональним простором на нескінченно багато точкових 

задач оптимізації.  У роботі припускається, що 𝜒𝑢(𝑥𝑢) є правильним, нижчим 

напівнеперервним і сильно опуклим. Таким чином, для даного скінченного 𝜇 

та 𝜇, 𝑡𝑢, 𝐹(∙, 𝜇; 𝑡𝑢) також є сильно опуклим, власним і нижчим 

напівнеперервним.  Отже, застосування даного твердження 1 дає 

             
 

 
 

:
min ( ( , ; )) ( min ( , ; )),

u
u u u u

tT
F t t F t t

  
   




g                     (3.10в) 

 

де мінімізація та очікування взаємозамінні.  Відповідно, припускається що 

(3.10a) переписується у такій формі 

                
 

    min , ; ) (min , .
u u

u u u u
t X

E F t t F x
  

      
                   (3.10г) 

 

Так само для миттєвої подвійної функції 𝐸𝑢(𝜇) = 𝐸𝑢(𝜇; 𝑡𝑢) =

min𝑥𝑢∈𝜔 𝐹𝑢(𝑥𝑢 , 𝜇) подвійною задачею (3.7) є 

                          
0

max .uE E


 


       (3.11) 



139 

Відповідно до первинної задачі ансамблю (3.7), відтепер (3.11) 

називається подвійною задачею ансамблю. 

Якби був відомий оптимальний множник Лагранжа 𝜇∗, пов’язаний з 

(3.7б), то оптимізація (3.7) і (3.6) були б еквівалентні мінімізації лагранжіана 

𝐹(𝜔, 𝜇∗) або нескінченно багато миттєвих (𝐹𝑢(𝑥𝑢, 𝜇∗)) над множиною 𝜔 

[101].   

Твердження 2. Розглядаючи задачу оптимізації в (3.7), враховуючи 

реалізацію 𝑡𝑢 та оптимальний множник Лагранжа 𝜇∗, пов’язаний з 

обмеженнями (3.7б), оптимальним рішенням щодо миттєвого розподілу 

ресурсів є 

          
 

* * *arg min ( , ; ),
u

u u u u
t

x t F x t
 

       (3.12) 

 

де ∈ припускає можливість кількох мінімізаторів 𝐹𝑢 . 

Коли послідовно отримуються реалізації (𝑡𝑢), можна сформувати 

послідовність оптимальних рішень (𝑥𝑢
∗ ) відповідно для динамічної задачі 

(3.6). Однак для отримання оптимального розподілу в (3.12) 𝜇∗ необхідно 

знати. Цей факт мотивує використання нового метод розподілу серверних 

ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-мережі на основі 

стохастичної рекурсії і корекції (СРК). З цією метою окреслюється спочатку 

відома стохастична ітерація подвійного градієнта (відома як оптимізація 

Ляпунова). 

 

 Особливості застосування стохастичного подвійного (суб) 3.3.2.

градієнта 

Для вирішення (3.11) стандартна ітерація градієнта передбачає 

послідовне врахування очікувань щодо розподілу 𝑡𝑢 для обчислення 

градієнта.  Слід враховувати, що мінімізація Лагранжа (3.12) допускає 
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декілька мінімізаторів, замість градієнтної ітерації застосовується 

субградієнта [14]. Це складно, оскільки розподіл 𝑡𝑢, як правило, невідомий на 

практиці.  Але навіть якщо були доступні спільні функції розподілу 

ймовірностей, знаходження очікувань не є масштабованим, оскільки 

розмірність 𝑡𝑢 зростає. 

Загальним засобом вирішення цього завдання є стохастичне 

наближення [1, 96], яке відповідає наступній ітерації СПГ 

                               1 ( ( ))  , ,u uu uE t    

                                           (3.13a) 

 

де v – позитивний (і, як правило, попередньо обраний константний) розмір 

кроку. Стохастичний (суб) градієнт ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢) = 𝐵𝑥𝑢 + 𝑑𝑢 є неупередженою 

оцінкою справжнього (суб) градієнта;  тобто 𝔼[∇𝐸𝑢(𝜇𝑢)] = ∇𝐸(𝜇𝑢). Отже, 

первинну 𝑥𝑢 можна знайти, вирішивши наступні миттєві підзадачі, по одній 

на u. 

                          min , .
u

u u u u
x

x arg F x






                                  (3.13б) 

 

Ітерація 𝜇𝑢+1 у (3.13a) залежить лише від розподілу ймовірностей 

𝑡𝑢 через стохастичний (суб) градієнт ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢).  Отже, процес (𝜇𝑢) є 

марковським з інваріантною ймовірністю переходу, коли 𝑡𝑢  нерухомий.  

Цікавим спостереженням є те, що починаючи з ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢) = 𝐵𝑥𝑢 + 𝑑𝑢, 

подвійну ітерацію можна записати як [пор.  (3.13а)] 

                     1/ ( / )  , ,u u u uBx d u   

                                            (3.14) 

 

що збігається з (3.3б) для 𝜇𝑢/𝑣 = 𝑟𝑢. 

Завдяки низькій складності та стійкості до нестаціонарних сценаріїв, 

СПГ широко використовується в різних областях, включаючи адаптивну 
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обробку сигналів [71], стохастичну оптимізацію мережі [55, 96, 134] та 

управління енергією в електромережах [64, 173].  Зокрема, для управління 

мережею ця ітерація зумовлює затримку витрат, як зазначено далі,  

наприклад [96]. 

Твердження 3. Якщо 𝜒∗ є оптимальною вартістю у (3.3) за будь-якою 

здійсненною стратегією управління з наявним розподілом стану, і якщо в 

(3.13a) використовується постійний крок 𝑣, рекурсія СПГ (3.13) досягає 

Г(𝑣) – оптимального рішення в тому сенсі, що 

                         *

1

1
lim ( ) ,

U

u u u
U

u

x Г
U

   




                                (3.15a) 

 

де 𝑥𝑢(𝜇𝑢) позначає рішення, отримані з (3.13б), і це спричиняє стійку 

довжину черги Г(1/𝜈), а саме 

    *

1

1
lim ( ) .

U

u u u
U

u

x x Г
U

  




                         (3.15б) 

 

Твердження 4: СПГ із розміром ступеня 𝜈 асимптотично дасть Г(𝜈)  

оптимальне рішення [14] і матиме стійку довжину черги 𝑟∞, обернено 

пропорційну 𝜈. Цей розрив в оптимальності є стандартним, оскільки ітерація 

(3.13a) з постійним кроком буде сходитись до оптимуму 𝜇∗ [71].  За помірних 

умов оптимальний множник обмежений 𝜇∗ = Г(1), так що довжина стійкої 

черги 𝑟∞ природно масштабується з Г(1/𝜇), оскільки вона коливається 

навколо 𝜇∗/𝑣 (3.14). Як наслідок, для досягнення майже оптимальності 

(достатньо малої v) СПГ має великі середні довжини черги і, отже, небажану 

середню затримку згідно із законом Літтла [96]. Щоб подолати це 

обмеження, розробляється наступний підхід, який може покращити 

компроміс із затримкою витрат, зберігаючи при цьому доступну складність 

та адаптивність (рис. 3.2). 
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 Метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 3.4.

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і 

корекції: навчання та адаптування стохастичного подвійного градієнта 

Основний підхід запропонований у цьому розділі – використання 

інструментів навчання та оптимізації.  Також розроблено децентралізоване 

впровадження запропонованого методу розподілу серверних ресурсів у 

процесі навчання програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної 

рекурсії і корекції. 

 

 Метод СРК як передбачувана схема навчання 3.4.1.

Зміст запропонованого підходу до методу розподілу серверних 

ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-мережі на основі 

стохастичної рекурсії і корекції полягає у поступовому вивченні 

статистичних даних про стан мережі за спостережуваними даними, 

одночасно адаптуючи розподіл ресурсів, зумовлений процесом навчання.  

Ключовим елементом СРК можна назвати «передбачливе» навчання, 

оскільки замість вивчення точного оптимального аргументу з емпіричних 

даних – СРК зберігає здатність захищатися від ризику «майбутніх 

нестаціонарностей».  

Запропонований метод розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і 

корекції узагальнено в алгоритмі рис. 3.2. 

Алгоритм СРК включає довжину черги 𝑟𝑢 та емпіричну подвійну 

змінну �̂�𝑢, а також змінну управління зміщенням 𝜄, щоб забезпечити 

досягнення СРК майже оптимальної стабільності. На кожному часовому 

інтервалі u СРК отримує два стохастичні градієнти, використовуючи 

поточний 𝑡𝑢: один для розподілу ресурсів в Інтернеті, а інший для 

вибіркового навчання/регресу (блоки 3-5).   
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Рис. 3.2. Метод СРК для стохастичної оптимізації мережі 

 

Для першого градієнта, на відміну від СПГ, який спирається на оцінку 

стохастичного множника 𝜇𝑢 [пор. (3.13б)], СРК мінімізує миттєвий 

Лагранжіан 
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                             min ( , )
u

u u u u u
x

x F x


 



,                                    (3.16a) 

 

що залежить від ефективного множника, заданим наступним чином 

 , ,uu u

Статичне ОнлайнЕфективний

навчання адаптаціямножник

r u            (3.17б) 

 

v – крок онлайн-адаптації. 

Змінна 𝛿𝑢 також фіксує ефективну вартість, яка є лінійною комбінацією 

емпіричного �̂�𝑢 та довжини черги 𝑟𝑢, де контрольна змінна v регулює ваги 

цих двох факторів, а 𝜄 контролює зміщення 𝛿𝑢 у стійкий стан [134]. 

Одноразовий прохід СПГ «марнує» цінні зразки в Інтернеті, СРК вирішує це 

обмеження на етапі навчання шляхом оцінки другого градієнта (блоки 6-8); 

тобто СРК просто знаходить стохастичний градієнт (3.11) за попередньою 

емпіричною подвійною змінною �̂�𝑢, і реалізує оновлення градієнтного 

підйому як вираз  

  1 ) , ,u u uu ud u                                             (3.18a) 

 

де 𝜃𝑢 – це правильний зменшувальний крок, і “віртуальний” розподіл 𝑥𝑢(�̂�𝑢)  

можна знайти шляхом розв’язання 

  min ( , ).
u

u uu u u
x

x arg F x


 


                                         (3.18б) 

 

При цьому важливо те, що на відміну від 𝑥𝑢(𝛿𝑢) у (3.17a), 

„віртуальний” розподіл 𝑥𝑢(�̂�𝑢) не буде фізично реалізовано.  

Мультиплікативна константа v в (3.17б) контролює ступінь пристосованості 

та дозволяє адаптуватися навіть у стійкому стані (𝑢 → ∞), але зникнення 𝜃𝑢  

призначене для навчання, про що буде прописано далі. 
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Ключовою ідеєю методу СРК є розширення можливостей адаптивного 

розподілу ресурсів (за допомогою 𝛿𝑢) у процесі навчання (здійснюється за 

допомогою �̂�𝑢). Як результат, конструкція 𝛿𝑢 спирається на �̂�𝑢, але не 

навпаки.  Для кращої ілюстрації ефективної ваги (3.17б) називається �̂�𝑢, щоб 

отримати точний оптимальний аргумент очікуваної проблеми (3.11). Також 

𝑣𝑟𝑢  називається терміном адаптації в Інтернеті, оскільки він може 

відслідковувати миттєві зміни системної статистики. Велике значення v 

дозволить ефективній стратегії швидко реагувати на миттєві варіації, щоб 

стратегія отримала поліпшений контроль довжини черги, тоді як мале 

значення 𝑣 надає більшої ваги вивченню попередніх зразків, так що стратегія 

розподілу матиме менші розбіжності  у стійкому стані. У цьому сенсі СРК 

може досягти як статистичної ефективності, так і адаптивності. 

СКР суттєво відрізняється від СПГ, який поєднує статистичне навчання 

з розподілом ресурсів в один крок адаптації (3.13a), який виконує ці два 

завдання у два взаємопов’язані етапи: розподіл ресурсів (3.17) та статистичне 

навчання (3.18). На додатковому етапі навчання використовується 

зменшення ступеню розміру, щоб знайти “найкращу емпіричну” подвійну 

змінну з усіх спостережуваних станів мережі. Ця пара додаткових ступенів 

градієнта наділяє СРК своїми привабливими властивостями.  На своїй 

перехідній стадії додаткові оцінки градієнта та емпіричні подвійні змінні 

прискорюють швидкість збіжності СПГ;  перебуваючи в стаціонарній стадії, 

емпіричний множник наближається до оптимального, що значно зменшує 

довжину черги в стаціонарному режимі. 

 

 Метод СРК як модифікований метод Heavy-ball 3.4.2.

Ітерація Heavy-ball (ІВК – ітерація важкої кулі) належить до сімейства 

методів першого порядку, заснованих на імпульсі, і має добре 

задокументовані переваги прискорення у детермінованих умовах [183].  
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Підкріплені швидкістю збіжності у вирішенні детермінованих задач, 

останнім часом також застосовуються стохастичні методи ІВК [77, 182, 103]. 

Стохастичною версією ІВК є  

                         1 1 ,  ,u u u u u uE u                                      (3.19) 

 

де 𝑣 > 0 – відповідний постійний розмір кроку, 𝛾 ∈ (0,1) позначає коефіцієнт 

імпульсу, а стохастичний градієнт ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢) можна знайти, розв’язавши 

(3.13б), використовуючи ітерацію ІВК 𝜇𝑢.  Ця ітерація демонструє коефіцієнт 

збіжності на початковому етапі, але її продуктивність погіршується у 

стійкому стані.  Нещодавно ефективність ітерацій імпульсу (важка куля або 

Нестерова) з постійним кроком v та коефіцієнтом імпульсу 𝛾 була доведена 

еквівалентною СПГ з постійним 𝑣/(1 − 𝛾)  на ітерацію [182].  Оскільки СПГ 

із великим кроком швидко зближується ціною значних витрат оптимальності, 

а методи імпульсу успадковують ці атрибути [183]. 

Щоб побачити вплив імпульсу, розглядається можливість розширення 

ітерації (3.19) як 

   

      

   

1 1

1 1 1 2

1 01
.

u u u u u u

u u u u u u u

u u U u

u u uU

ПочатковийНакопичений
станградієнт

E

E E

E

      

        

      

 

   





    

      

    
                (3.20) 

 

Метод стохастичної ІВК прискорить зближення на початковій стадії 

завдяки накопиченим градієнтам і поступово забуде початковий стан.  Однак, 

коли 𝑢 збільшується, алгоритм також спричиняє найгірші коливання 

 ( / 1Г v  , що погіршує продуктивність з точки зору об’єктивних значень у 

порівнянні з СПГ із кроком v.  Це узгоджується з теоретичним аналізом у 

[182]. 

На відміну від стандартних методів імпульсу, метод СРК добре 

успадковує швидку конвергенцію на початковій стадії, одночасно 
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зменшуючи коливання методів стохастичного імпульсу у стаціонарному 

стані.  Щоб побачити це, розглядаються дві послідовні ітерації (3.17б) 

11 1 ,uu ur                                                      (3.21a) 

                             ,uu ur                                                         (3.21б) 

 

і відняти їх, щоб прийти до 
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                                  (3.22) 

 

Рівності в (3.22) випливають з ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢) = 𝐵𝑥𝑢(𝛿𝑢) + 𝑑𝑢 в 𝑟𝑢 рекурсії 

(3.16), і при досить великому 𝜄 проекція в (3.16) з досить низькою 

ймовірністю набуває чинності, оскільки стаціонарний стан 𝑟𝑢 буде  

навколо 𝜄/𝑣 . 

Порівнюючи ітерацію СРК (3.22) зі стохастичною ітерацією важкої 

кулі (3.19), обидві вони коригують ітерації, використовуючи стохастичний 

градієнт ∇𝐸𝑢(𝛿𝑢)або ∇𝐸𝑢(𝜇𝑢). Однак СРК включає варіацію послідовності 

навчання (також відому як еталонна послідовність) (�̂�𝑢) в рекурсію 

основного ітерату 𝛿𝑢, відмінну від імпульсу ІВК 𝛾(𝜇𝑢 − 𝜇𝑢−1). Оскільки 

варіація ітерації навчання �̂�𝑢 з часом зменшується із збільшенням 𝑢, 

збереження послідовності навчання дозволяє СРК користуватися 

прискореною конвергенцією на початковому (перехідному) етапі порівняно 

із СПГ, уникаючи при цьому великих коливань у стійкому стані порівняно зі 

стохастичним  методом важкої кулі. Дане спостереження офіційно 

зазначається далі. 

Тобто метод СРК пропонує новий підхід до проектування алгоритмів 

стохастичної оптимізації в динамічному середовищі. Хоча безпосереднє 

застосування ітерації, заснованої на імпульсі до стохастичної установки може 
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призвести до незадовільних стаціонарних показників, але повинно ретельно 

розробити еталонну послідовність, яка точно сходиться до оптимального 

аргументу.  Отже, алгоритми з покращеною конвергенцією (наприклад, 

метод другого порядку в [184]) також можуть бути включені в якості 

еталонної послідовності для подальшого підвищення ефективності СРК. 

 

 Складність та розподілене впровадження методу СРК 3.4.3.

У цьому підрозділі представляється повністю реалізація методу СРК 

шляхом використання структури розподілу мережевих ресурсів.  Для 

нотаційної стислості збираються змінні, що представляють вихідні 

посилання з вузла 𝑗 у 𝑥𝑢
𝑗

 = (𝑥𝑢
𝑗Є

, ∀Є ∈ 𝐾Є) з 𝐾Є, що позначає набір індексів 

вихідних сусідніх вузлів вузла 𝑗. Нехай також 𝑡𝑢
𝑗

 = (𝜐𝑢
𝑗
, 𝑑𝑢

𝑗
) позначає 

випадковий стан у вузлі 𝑗.  Далі буде показано, що рішення про навчання та 

розподіл за часовий інтервал 𝑢 обробляється локально для вузла 𝑗 на основі 

його локального стану 𝑡𝑢
𝑗
. 

З цією метою мінімізація Лагранжа переписана для загальної подвійної 

змінної 𝜇 ∈ ℝ+
𝐽

 в момент часу 𝑢 як  (3.17a) та (3.18б) 

    ,:
min ; ,

u

j j j j j

u u u uj
x

j J j J

x B x d


  


 

                               (3.23) 

 

де 𝜇𝑗 – 𝑗-й запис вектора 𝜇, а 𝐵(𝑗,:) позначає рядок матриці випадковості вузла 

B.  Очевидно, що 𝐵(𝑗,:) вибирає записи 𝑥𝑢, пов’язані з вхідними та вихідними 

посиланнями вузла 𝑗. Отже, підзадача на вузлі 𝑗 є 

    ,min ;
j j

u
j

j j j Є j Єj

u u u
x

Є K

x x


   




                                        (3.24) 

 

де 𝜔𝑗 – можливий набір первинної змінної 𝑥𝑢
𝑗
.  У випадку (3.3г) можливу 

множину 𝜔 можна записати як декартовий добуток множин (𝜔𝑗, ∀𝑗), так що 
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проекція 𝑥𝑢 на 𝜔 еквівалентна окремим проекціям 𝑥Є
𝑗
 на 𝜔𝑗.  При цьому 

важливо, що (𝜇𝑗 , ∀Є ∈ 𝐾𝑗) буде доступний у вузлі 𝑗 до обміну  інформацією 

із сусідами за раз 𝑢.  Отже, враховуючи ефективні множники 𝛿𝑢
Є (Є-й запис 

𝛿𝑢) від своїх вихідних сусідів у Є ∈ 𝐾𝑗 , вузол 𝑗 може формувати рішення про 

розподіл 𝑥𝑢
𝑗
(𝛿𝑢), вирішуючи опуклі програми (3.24) за допомогою 𝜇Є = 𝛿г

Є.  

Немає необхідності згадувати, що 𝑟𝑢
𝑗
 можна локально оновлювати через 

(3.16), тобто 

1

:

( ( ) ( ) ) ,
Є j

j j Єj jЄ j

u u u u u u u

Є j K Є K

r r x x d 

 

 
    

 
 

                           (3.25) 

 

де (𝑥𝑢
𝑗Є

(𝛿𝑢)) – місцеві вимірювання навантажень на прибуття (відправлення) 

від (до) своїх сусідніх вузлів. 

Так само, попередню первинну змінну 𝑥𝑢
𝑗
(�̂�𝑢) можна отримати на 

кожному вузлі локально, вирішивши (4.24), використовуючи поточний 

зразок 𝑡𝑢
𝑗
 знову за допомогою 𝜇𝑗 = �̂�𝑢

𝑗
.  Надсилаючи 𝑥𝑢

𝑗
(�̂�𝑢) своїм вихідним 

сусіднім вузлам, вузол 𝑗 може оновити емпіричний множник �̂�𝑢+1
𝑗

 через 

1

:
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Є j

j j
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                      (3.26) 

 

що, разом із локальною довжиною черги 𝑟𝑢+1
𝑗

, також означає, що наступну 

𝛿𝑢+1
𝑗

 можна отримати локально. 

Порівняно з класичною рекурсією СПГ (3.13a) - (3.13б), розподілена 

реалізація СРК спричиняє лише у два рази збільшення складності обчислень.  

Далі буде аналітично встановимо, що це може покращити затримку СПГ на 

порядок з тим самим розривом оптимальності. 
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 Моделювання для демонстрації переваг запропонованого 3.5.

підходу 

У цьому підрозділі представлені чисельні тести для підтвердження 

аналітичних тверджень та демонстрації переваг запропонованого підходу.  

Тут розглядається географічна мережа балансування навантажень із 𝐿 = 10 

центрами обробки даних та Є = 10 вузлами відображення.  Продуктивність 

перевіряється з урахуванням усереднених за часом миттєвих витрат мережі в 

(3.4), а саме 

  2
0 2( ) ( ) ,l l l Єl Єl

u u u u u u u

l L Є Є l L

x q x e c x
  

                        (3.27) 

 

де ціна енергії 𝑞𝑢
𝑙  рівномірно розподілена по [10, 30];  зразки поновлюваних 

джерел Ƨ𝑢
𝑙  формуються рівномірно за [10, 100]; а вартість пропускної 

здатності за одиницю встановлюється на 𝑐𝑢
Є𝑙 = 40/�̅�Є𝑙, ∀𝑙, Є, з обмеженнями 

пропускної здатності (�̅�Є𝑙), згенерованими в результаті рівномірного 

розподілу в межах [100, 200]. Ємності в центрах обробки даних (�̅�𝑢
𝑙0) 

рівномірно генеруються згідно [100, 200]. Допустимі затримки робочих 

навантажень (𝑑𝑢
Є) надходять до кожного вузла відображення Є відповідно до 

рівномірного розподілу по [10, 100].  Очевидно, що вартість (3.27) і стан 𝑡𝑢 

тут задовольняють припущенням 1 і 2. Нарешті, ступінчастий розмір 

дорівнює 𝜃𝑢 = 1/√𝑢, ∀𝑢, змінна компромісу становить 𝑣 = 0,2, а вектор 

корекції зміщення вибирається як 2

2100 ( )vlog v   за замовчуванням, але 

налаштовано вручну на рис.  3.6-3.7.  При цьому вводяться два еталони: СПГ 

у (3.13a), наприклад, у роботі [96] та прогнозована стохастична ітерація 

важкої кулі (3.19) та 𝛾 = 0,5 за замовчуванням (наприклад, [132]).  Якщо не 

вказано інше, усі модельовані результати були усереднені за 50 реалізацій 

Монте-Карло.   

Ефективність спочатку порівнюється з точки зору усереднених за 

часом витрат та миттєвої черги довжина на рис.  3.3 та 3.4.  Що стосується 
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вартості мережі, СПГ, СРК та ітерація важкої кулі з 𝛾 =  0,5 сходяться до 

майже однакових значень, тоді як метод важкої кулі з більшим коефіцієнтом 

імпульсу 𝛾 =  0,99 демонструє виражену витрату оптимальності.  СРК та 

важка куля демонструють швидшу конвергенцію, ніж СПГ, оскільки їх 

середньостатистичні витрати швидко досягають оптимальної робочої фази, 

використовуючи процес навчання або прискорення імпульсу.  У цьому тесті 

СРК демонструє набагато меншу затримку, оскільки її сукупна довжина 

черги становить лише 10% від довжини для методу важкої кулі з 𝛾 =  0,5 і 

4% від довжини для СПГ. Використовуючи більший 𝛾, метод важкої кулі 

призводить до набагато меншої довжини черги порівняно з СПГ, але все ж 

трохи вищої, ніж у СРК.  Очевидно, запропонована процедура вивчення та 

адаптації покращує ефективність затримки. 

В даному разі миттєвий розподіл ресурсів можна розглядати як 

функцію подвійної змінної. Отже, різницю в продуктивності на рис. 3.3-3.4 

також можна передбачити через різну поведінку подвійних змінних.  На рис. 

3.5 наведено еволюцію стохастичних подвійних змінних для однієї реалізації 

Монте-Карло;  це подвійний ітератор у (3.13a) для СПГ, ітерація імпульсу в 

(3.19) для методу важкої кулі та ефективний множник у (3.17б) для СРК.  Як 

проілюстровано в (3.20), продуктивність ітерацій імпульсу подібна до СПГ із 

більшим кроком 𝑣/(1 − 𝛾).   

Оскільки ефективність затримки витрат є чутливою до вибору 

параметрів 𝑣 та 𝛾, далі проводяться великі експерименти серед трьох 

алгоритмів, що використовують різні значення 𝑣 та 𝛾  підсумки можна 

бачити на рис. 3.6 та 3.7. Стабільна продуктивність оцінюється за допомогою 

алгоритмів, що працюють досить довго, до 10
6
 слотів. Витрати в 

стаціонарному стані за всіма трьома алгоритмами зростають із збільшенням 

𝑣, а витрати на СРК та ІВК з малим коефіцієнтом імпульсу 𝛾 =  0,4 близькі 

до вартості СПГ, тоді як витрати у разі ІВК з більшими коефіцієнтами 

імпульсу 𝛾 =  0,8 та 𝛾 =  0,99 набагато більше, ніж у СПГ.  Враховуючи 

довжину черги в стаціонарному режимі (затримка мережі), метод СРК 



152 

демонструє на порядок меншу вартість мережі, ніж СПГ та ІВК з малим 𝛾, 

при будь-якому виборі 𝑣.  При цьому слід враховувати, що ІВК з достатньо 

великим коефіцієнтом 𝛾 =  0,99 також має дуже малу довжину черги, але 

вона несе більші витрати, ніж СРК на рис. 3.6, завдяки вищим стійким 

коливанням на рис. 3.5. 

 

 

Рис. 3.3. Порівняння усереднених за часом мережевих витрат 

 

 

Рис. 3.4. Миттєва довжина черги, підсумована за всіма вузлами 
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Рис. 3.5. Еволюція стохастичних множників у вузлі 1 (𝑣 = 0,2) 

 

 

Рис. 3.6.  Порівняння стаціонарних мережевих витрат 
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Рис. 3.7. Стаціонарні довжини черги, підсумовані по всіх вузлах  

 

 

 Розгляд проблеми управління мережевими ресурсами з точки 3.6.

зору опуклої онлайн-оптимізації 

У даному підрозділі проблема управління мережевими ресурсами 

розглядалася з точки зору опуклої онлайн-оптимізації з урахуванням як 

витрат, так і обмежень. На відміну від існуючих робіт, основна увага 

приділяється налаштуванню, в якому деякі обмеження виявляються після 

вжиття заходів, вони допустимі для миттєвих порушень. Опукла онлайн-

оптимізація (ОоО, Online convex optimization – ОСО) – це підрозділ 

математичної оптимізації, котрий вивчає проблему мінімізації опуклих 

функцій над опуклими множинами, тобто це методологія послідовного 

судження з добре задокументованими достоїнствами, особливо коли 

послідовність опуклих функцій витрат змінюється невідомим чином [12, 81, 

131, 187]. 

Аналіз онлайн-опуклої оптимізації з різними в часі обмеженнями. 

У цьому контексті розглядається ОоО з різними в часі обмеженнями, 

які повинні бути задоволені в довгостроковій перспективі. Згідно з цим 

параметром, той, хто навчається, спочатку виконує певну дію, не знаючи 
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апріорі ні суперечливих витрат, ні змінних у часі обмежень, які виявляються 

згодом природно. При цьому ефективність діяльності оцінюється:  

- динамічними витратами, тобто різниця найкращого динамічного 

рішення з інформацією про вагу та обмеження на один проміжок часу;  

- динамічною відповідністю, яка накопичує порушення обмежень, 

спричинені онлайн-користувачем через відсутність знань про майбутні 

обмеження.  

Далі впроваджується модифікований метод безмодельної онлайн-

оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням критично 

важливих затримок всіх рівнів взаємодії (ДОМР) у цій новій структурі ОоО, 

де елемент навчання ПНА має справу з різними в часі витратами, а також 

різними в часі, але довгостроковими обмеженнями. Аналітично встановлено, 

що ДОМР одночасно досягає сублінійних динамічних витрат і 

пристосування, за умови, що накопичені варіації як мінімізаторів, так і 

обмежень зростають сублінійно з часом. Цей результат дає цінну інформацію 

для ОоО з довгостроковими обмеженнями: коли динамічне середовище, що 

включає як витрати, так і обмеження, не змінюється в середньому, і порядок 

варіацій відомий, рішення в Інтернеті, надані ДОМР, є такими ж хорошими, 

як найкраще динамічне рішення протягом тривалого періоду часу [38]. 

Щоб продемонструвати вплив цих результатів, далі застосовується 

запропонований підхід ДОМР до завдання динамічного розподілу мережевих 

ресурсів, де шукається мережеве управління ресурсами, не знаючи майбутніх 

станів мережі. Існуючі алгоритми включають методи першого та другого 

порядку в подвійній області [9, 66, 150, 180], які пристосовані для 

інваріантних детермінованих формулювань. 

Щоб зафіксувати часові варіації мережевих ресурсів, стохастичне 

формулювання розподілу мережевих ресурсів широко проводилося з часу 

роботи [175], а також відомий стохастичний метод подвійного градієнта в 

[96, 133]. Ці підходи, що базуються на стохастичному наближенні, 

передбачають, що змінні у часі витрати є, тобто або взагалі зразки 
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стаціонарного стохастичного процесу [3]. Однак ефективність більшості 

стохастичних схем встановлюється в асимптотичному сенсі, беручи до уваги 

ансамбль середніх показників на один слот або нескінченних зразків у часі. 

Очевидно, що стаціонарність може не виконуватися на практиці, особливо 

коли стохастичний процес передбачає участь людини. Успадковуючи 

достоїнства ОоО, запропонований підхід ДОМР працює в повністю онлайн-

режимі, лише з інформацією за попередні часові інтервали, і додатково 

допускає аналіз результатів з кінцевою вибіркою за послідовністю 

детермінованих або навіть змагальних витрат та обмежень у рамках часового 

бюджету. 

Порівняно з існуючими роботами, основні отримані внески узагальнені 

наступним чином: 

1) Узагальнена стандартна структуру ОоО з урахуванням витрат у [12, 

81, 131, 187], щоб врахувати як конкурентні витрати, так і обмеження. На 

відміну від аналізу вартості в [151, 181], ефективність тут встановлюється 

щодо найкращого динамічного тесту, за допомогою метрик, які називаються 

динамічними витратами та динамічною відповідністю. 

2) Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії (ДОМР) для вирішення цієї нової проблеми ОоО, і 

аналітично встановлено, що ДОМР одночасно дає сублінійні динамічні 

витрати та відповідність, за умови, що накопичені варіації мінімізаторів та 

обмежень за слотом зростають сублінійно з часом [38]. 

3) Запропонований новий підхід розроблений для завдань розподілу 

ресурсів в Інтернеті, де ДОМР порівнюється з популярним стохастичним 

підходом подвійного градієнта. Щодо останнього, ДОМР продовжує 

працювати в більш широкому практичному середовищі без імовірнісних 

припущень. Чисельні тести демонструють переваги ДОМР порівняно з 

існуючими альтернативами. 
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 ОоО з довгостроковими часовими обмеженнями 3.7.

У цьому підрозділі представлено загальне формулювання ОоО з 

довгостроковими обмеженнями у часі, а також відповідні показники для 

оцінки алгоритму ОоО. 

 

 Постановка проблеми формулювання ОоО з 3.7.1.

довгостроковими обмеженнями у часі 

Все починається з класичного налаштування ОоО, де обмеження є 

інваріантними щодо часу і повинні суворо виконуватися. ОоО можна 

розглядати як повторну гру між ПНА та природою [12, 81, 131, 187]. 

Вважається, що час дискретний і індексується u. За слот u елемент навчання 

вибирає дію xu з опуклої множини X ⊆ S
j
, а згодом натурально обирається 

функція витрат g
u
 (·): S

j
 → S, через яку елемент навчання зазнає витрати g

u
 

(x
u
). Опукла множина X апріорі відома і фіксована протягом усього часового 

проміжку. Хоча цей стандартний параметр ОоО є привабливим для різних 

застосувань, таких як онлайн-регресія та класифікація [12, 131, 187], він не 

враховує потенційні зміни (можливо зараз невідомих) обмежень і не має 

справу з обмеженнями, які можуть бути задоволені в довгостроковій, а не на 

окремій основі. Інтернет-оптимізація з різними в часі та довгостроковими 

обмеженнями мотивована для таких додатків, як навігація, відстеження, 

локалізація та розподіл ресурсів [83, 133, 181]. Беручи, як приклад, розподіл 

ресурсів, довгострокові обмеження, що змінюються в часі, зазвичай 

накладаються на миттєві порушення, коли доступні ресурси не можуть 

задовольнити запити користувачів, а отже задіяння можливостей ОоО, 

дозволяють отримувати гнучку адаптацію рішень в Інтернеті до часових 

варіацій доступності ресурсів. 
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Щоб розширити застосовність ОоО до цих сценаріїв, вважається, що 

для слота u елемент навчання вибирає дію xu з відомого та фіксованого 

опуклого набору X ⊆ S
j
, і тоді природа виявляє не лише функцію збитків gu 

(·): S
j
 → S, а також змінну в часі (можливо, змагальну) функцію штрафу hu 

(·): S
j
 → S

j
. Ця функція призводить до часового обмеження hu(x) ≤ 0, яке 

зумовлене невідомою динамікою в різних додатках, наприклад, надходження 

запитів даних на вимогу при розподілі ресурсів. На відміну від відомого та 

фіксованого множини X, змінне в часі обмеження hu(x) ≤ 0 може змінюватися 

довільно або навіть загально від слота до слота. Це виявляється після того, як 

елемент навчання приймає своє рішення, і тому важко бути задоволеним у 

кожному часовому інтервалі. Це справді велика різниця у порівнянні з 

установками, де обмежуються часом обмеження, що виявляються перед 

прийняттям рішень. Отже, метою у цьому контексті є пошук послідовності 

мережевих рішень (xu ∈ X), які мінімізують сукупні витрати та гарантують, 

що обмеження (hu(xu) ≤ 0) виконуються в середньому в довгостроковій 

перспективі. Зокрема, реалізується прагнення вирішити наступну проблему 

оптимізації в Інтернеті 
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t

u u
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f x
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де U - часовий проміжок, xu ∈ S
j
 – змінна рішення, fu – функція витрат, 

1 ) ,. . . ,(u Jh h h  позначає функцію обмеження з j-м записом h
j 
: S

j
 → S, а X ∈ S

j
. 

Формулювання (3.28) розширює стандартну структуру ОоО, щоб врахувати 

різноманітні часові обмеження, які повинні бути задоволені в довгостроковій 

перспективі. Доповнений розробкою алгоритму та аналізом ефективності, 

який буде проведено в наступних розділах, основним внеском розглянутої 
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пропозиції є включення довгострокових та змінних обмежень, щоб помітно 

розширити сферу ОоО. 

 

 Показники ефективності та результативності 3.7.2.

Що стосується ефективності рішень в Інтернеті (xu) U-слоти, то 

статичні витрати  прийнято як метрику за стандартом. 

Схеми ОоО за інваріантних до часу та суворо задоволених обмежень. 

Статичні витрати вимірюють різницю між витратою алгоритму ОоО в 

Інтернеті та найкращим фіксованим попереднім рішенням [12, 81, 131, 187]. 

Розширюючи визначення статичних витрат на U-слоти, щоб врахувати різні 

часові обмеження, це можна записати як 

1 1

( ) ( *),
U U

t

U u u u

u u

СВитр f x f x
 

                                        (3.29) 

 

де найкраще статичне рішення x∗ отримується як 

1

* arg min ( )
U

u
x

u

x f x




   при ( ) 0, .uh x u                       (3.30) 

 

Бажаним ОоО-алгоритмом у цьому випадку є той, що дає підлінійні 

витрати [151]. Алгоритм обирає середнє значення витрат, або іншими 

словами, не гірше асимптотичного, ніж найкраще фіксоване рішення x
*
. 

Незважаючи на те, що вищезазначені статичні витрати широко 

використовується у різних програмах ОоО, проте мають кілька обмежень, 

наприклад, він не може зафіксувати збіжність рішень в Інтернеті (xu) щодо 

виправленого найкращим рішенням x∗, оскільки невеликих витрат також 

можна досягти, коли gu (xu) коливається навколо gu (x∗) [181]. 

Навіть коли сублінійна статична витрата означає, що xu наближається 

до x∗, націлювання на досить грубий орієнтир може бути менш корисним, 

особливо в динамічних настройках.  
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У відповідь на пошуки вдосконалених тестів у цій динамічній 

установці розглядаються дві метрики: динамічні витрати та динамічна 

відповідність. Поняття динамічних витрат (яке також називають 

відстеженням або адаптивними витратами) було нещодавно введено в [12, 74, 

139], щоб запропонувати показник конкурентоспроможності алгоритмів ОоО 

за часових обмежень. Останнє приймається в обстановці (3.28) шляхом 

включення змінних в часі обмежень 

*

1 1

( ) ( ),
U U

e

U u u u u

u u

Витр f x f x
 

                                  (3.31) 

 

де еталон тепер формується через послідовність найкращих динамічних 

рішень (x
*
u) для миттєвої задачі мінімізації витрат, яка підлягає миттєвим 

обмеженням, а саме 

* arg min ( )u u
x

x f x


  при  ( ) 0,uh x                         (3.32) 

 

де контрольний показник тепер формується через послідовність найкращих 

динамічних рішень (x
*
u)  для миттєвої задачі мінімізації витрат. Очевидно, 

динамічні  витрати завжди більші, ніж статичні  у (3.29). Підлінійні 

динамічні витрати означає сублінійний статичний витрати, але не навпаки. 

Для забезпечення дорезультатності прийняття рішень в Інтернеті 

введено поняття динамічної відповідності для вимірювання накопиченого 

порушення обмежень; за незмінними в часі довгостроковими обмеженнями 

[151] або за варіюючими за часом обмеженнями [181]. Це визначається як 

миттєве обмеження, а саме 

1

( ) .
U

e

U u u

u

Відп h x


 
  

 
                   (3. 33) 

 

Є сенс враховувати, що динамічна відповідність дорівнює нулю, якщо 

накопичене порушення QU hu (xu) є вхідним менше нуля. Однак застосування 

QU hu (xu) ≤ 0 відрізняється від обмеження xu для задоволення hu (xu) ≤ 0 у 
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кожному слоті. Хоча останнє з готовністю передбачає перше, довгострокове 

(сукупне) обмеження дозволяє адаптувати рішення в Інтернеті до динаміки 

середовища; як результат, допустимо мати hu (xu) ≥ 0 і hu + 1 (xu + 1) ≤ 0. При 

цьому визначення динамічного припасування в (3.33) неявно передбачає, що 

миттєві порушення обмежень можуть бути компенсовані пізніше за 

допомогою строго здійснених рішень. Коли це стосується розподілу ресурсів 

в енергетичних та хмарних мережах, потрібні додаткові модифікації, щоб 

врахувати інші типи обмежень, які виходять за рамки даного обговорення. 

Ідеальним алгоритмом у цій ширшій системі ОоО є той, який 

забезпечує як сублінійні динамічні витрати, так і сублінійне динамічне 

пристосування. Підлінійні динамічні витрати означають "відсутність витрат" 

щодо ясновидчого динамічного рішення в довгостроковому середньому, а 

підлінійна динамічна відповідність вказує на те, що онлайн-стратегія також в 

середньому здійсненна. Але сублінійні динамічні витрати не досяжні 

загалом, навіть за особливим випадком (3.28), коли змінне в часі обмеження 

відсутнє. З цієї причини бажано розробити та проаналізувати онлайн-

стратегію, яка генерує послідовність (xt) T, що забезпечує сублінійні 

динамічні витрати та відповідність, за помірних умов, які повинні бути 

задоволені варіаціями вартості та обмежень. 

 

 

 Розробка методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 3.8.

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії 

У цьому підрозділі для розв’язання (3.28) розроблено модифікований 

онлайн-метод  метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії, а його ефективність та дорезультатність проаналізовано за 

допомогою параметрів динамічних витрат та динамічної відповідності. 
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 Алгоритм методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 3.8.1.

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії  

Розглядається тепер проблема (3.32), яка містить поточну мету gu(x), 

поточні обмеження gu (x) ≤ 0, а також інваріантне щодо часу обмеження X. 

Блок-схема алгоритму методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії (ДОМР) представлена на рис. 3.8. З μ ∈ S
j
, що 

позначає множник Лагранжа, пов’язаний з часом, що змінюється, при цьому 

онлайн-частковий лагранжіан (3.5) може бути виражений як 

  *( , ) ( )T

u u uF x g x h x  ,    (3.34) 

 

де x ∈ X залишається неявним. Для онлайн-лагранжіана (3.34) вводиться 

модифікований підхід ДОМР, який виконує змінений крок спуску в 

первинному домені та подвійний крок підйому в кожному часовому інтервалі 

u в режимі Гауса-Зайделя. Зокрема, враховуючи попередній первинний 

ітератор xu-1  і поточний подвійний ітератор μu у кожному слоті u, поточне 

рішення xu є мінімізатор наступної задачі оптимізації 

2

* * 1

1 1 1 1min ( ) ( ) ( ) ,
2

T T u

u u u u u
x

x x
f x x x h x








   



       (3.35) 

 

де β – позитивний розмір кроку, а ∇gu-1 (xu-1) – градієнт первинної мети gu-1 (x) 

при x = xu-1. Після прийняття поточного рішення xu спостерігаються gu(x) та 

hu(x), і подвійне оновлення набуває вигляду 

   1 ( , ) ( )u u u u u u u uL x h x            ,   (3.36) 
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де ν – також позитивний розмір кроку, а ∇ μ Fu (xu, μu) = gu(xu) – градієнт 

онлайн-лагранжіана (3.34) щодо (відносно) μ при μ = μu. Очевидно, що для 

оновлення μu і xu у слоті u потрібна лише інформація про вага та обмеження в 

попередньому слоті. 

Крок первинного градієнта класичного підходу до Saddle point 

рівносильний мінімізації наближення Fu-1 (x, μu) першого порядку при x = xu-1 

плюс проксимальний доданок. Це отримало назву рекурсії (3.35) і (3.36) 

модифікованим підходом до точки сідла, оскільки основне оновлення (3.42) 

не є точним кроком градієнта, коли обмеження hu (x) нелінійне відносне. 

Подібно до первинного оновлення ОоО з довгостроковими, але 

інваріантними до часу обмеженнями, мінімізація в (3.35) карає точне 

порушення обмеження gu(x) замість наближення першого порядку, що 

покращує контроль за порушеннями обмежень та полегшує аналіз 

ефективності ДОМР. Тим не менше, коли gu (x) є лінійним, (3.35) та (3.36) 

зводяться до підходу в режимі онлайн сідла, використовуючи оновлення 

Гауса-Зейделя, яке відрізняється від тих, що застосовуються до методу Якобі 

[151, 181]. 

Зауважимо, коли hu(x) лінійний або квадратний, обчислювальна 

складність (3.35) є досить низькою, і доступні рішення замкнутої форми. 

Коли hu(x), як правило, опукла функція, покарання за точне обмеження в 

(3.35) має вищу обчислювальну складність, ніж метод Saddle point. Однак, 

оскільки (3.35) сильно опукла, ітеративні розв’язувачі можуть знайти 

мінімізатор при лінійній швидкості збіжності. Також можуть бути 

застосовані методи лінеаризації для полегшення її реалізації за швидкої 

динаміки, в цьому випадку точність залежить від плавності hu(x) та 

мінливості (xu) (що може контролюватися, наприклад, вибором кроку б). 

Замінити градієнт одним із під градієнтів можливо, коли gu(x) 

недиференційований.  
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Рис. 3.8 Блок-схема алгоритму методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії (ДОМР) 

 

 Аналіз ефективності алгоритму ДОМР: введення обмежень 3.8.2.

Далі визначено, що для ДОМР динамічні витрати в (3.31) і динамічної 

відповідності в (3.33) зростають сублінійно, якщо при цьому накопичені 

варіації мінімізаторів та обмежень, відомих як сублінійні зростають. Перш 
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ніж офіційно наполягати на цьому результаті, припускається, що 

виконуються наступні умови: 

Умова 1. Для кожного u функція витрат gu(x) та змінне в часі 

обмеження hu(x) в (3.35) є опуклими. 

Умова 2. Для кожного u, gu(x) має обмежений градієнт на X; тобто 

∇gu(x)  ≤ G, ∀x ∈ X; і hu(x) обмежена на X; таким чином hu(x) k ≤ M, ∀x ∈ X. 

Умова 3. Радіус опуклої здійсненної множини X обмежений; тобто |x− 

z| ≤ R, ∀x, z ∈ X. 

Умова 4. Існує додатня константа і внутрішня точка x˜u ∈ X така, що hu 

(x˜u) ≤ - 1, ∀u. 

Умова 5. Точкова максимальна зміна послідовних обмежень 

визначається як 

 1( ) max max ( ) ( ) .u u
u x

A h h x g x







      (3.37) 

 

Умова 1 необхідне для аналізу витрат в налаштуваннях ОоО. Умова 2 

обмежує первинний та подвійний градієнти на слот, що також характерно 

для ОоО [12]. Умова 3 обмежує набір дій. Умова 4 – умова Слейтера, яка 

гарантує існування обмеженого оптимального множника Лагранжа [69]. 

Умова 5 вказує на те, що константа провисання більша за максимальну 

варіацію обмежень, хоча це не завжди задовольняється, воно є ключовим 

Умовам у даному доведенні обмеженої подвійної ітерації (масштабованої 

відповідності).  

Умова 5 є аналогічною умові обмежених множників у роботах по ОоО, 

що включають довгострокові обмеження. Одним з простих прикладів для 

Умова 5 є те, що J = 1. 

      | .  10   ,     2 2u x x cos u при x x xh           (3.38) 

 

Згідно з цими умовами, спершу надається верхня межа для динамічної 

підгонки. 
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Твердження 4. При умові 1-5 та ініціалізації подвійної змінної λ1 = 0 для 

рекурсії ДОМР (3.35) - (3.36) існує обмеження 

2 22 / (2 ) ( ) / 2
, 12,

є ( )
u

HS S N
N u

A h

 
  

 
  

            
(3.39) 

 

а  (3.34) обмежується  

2 2
1 2 / / (2 ) / 2

.
є ( )

Ue

U

HS S N
Fit N

A h

   

 

  
   


.      (3.40) 

 

Тобто, за умови змінних в часі обмежень |μu| рівномірно обмежена 

верхнім, і що більш важливо, його масштабована версія |μu+1| / ν верхня межа 

динамічної відповідності.  

Твердження 5. У умовах 1-5 та ініціалізації подвійної змінної μ1=0, 

рекурсія ДОМР (3.35) - (3.36) викликає динамічні витрати 

* 2 2 2

1
1
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            (3.41) 

 

де *

1({ } )U

u uA x 
 – це накопичена варіація мінімізаторів кожного слота x

*
u, 

визначених як 
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                                        (3.42) 

 

і 
1({ } )U

u uA h 
 – це накопичена варіація обмежень 

    *
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a h
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                       (3.43) 

Твердження 6 стверджує, що динамічні витрати ДОМР мають верхню 

межу константою, залежну від накопичених варіацій мінімізаторів на кожен 

слот та змінних в часі обмежень, а також первинних та подвійних ступенів. 

Хоча динамічні витрати в поточній формі (3.34) важко зрозуміти, наступний 

висновок повинен продемонструвати, що ДВитр
e
U може бути дуже малим. 
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Таким чином, за тих самих умов тверджень 4 та 5, якщо первинна та 

подвійна ступені вибрані такі, що 

*

1 1({ } ) ({ } )
max , ,

U U

u u u uA x A h

U U
   

  
   

  

                             (3.44) 

 

тоді динамічні витрати обмежується верхніми 

  *

1 1max ({ } ) , ({ } ) ,e U U

U u u u uВитр Г A x U A h U 
                   

(3.45) 

 

а динамічна відповідність також обмежена  

*

1 1

max , .
({ } ) ({ } )

e

U U U

u u u u

U U
Відп Г

A x A h 

  
    

                             

 (3.46) 

 

Згідно з твердженнями 4-5, далі обговорюються два набори кроків.  

а1) Покрокові етапи без знання варіацій: Якщо вибрано первинний та 

подвійний кроки такий, що β = ν = O (T - 3), тоді динамічна відповідність 

обмежена  

2

3e

UДВідп Г U
 

  
 

,                                                    (3.47a) 

 

та динамічні витрати обмежені 

1 1 2

* 3 3 3
1 1max ({ } ) , ({ } ) ,e U U

U u u u uДВитр Г A x U A h U U 

  
    

  

.       (3.47б) 

 

 а2) Покрокові знання про варіації: Припускається, що існує константа 

γ ∈ [0, 1) така, що  

1( ) ( ),e

UДВідп Г U p U                  (3.48a) 

 

призводить до динамічного припасування і відповідних динамічних витрат 
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1

2 ( ).e

UДВитр Г U p U
 

  
 

                                   (3.48б) 

 

Наведемо кілька випадків, коли виникають накопичені підлінійні 

варіації, так що межі в (3.48) виконують:. б1) переривчасті перемикачі та б2) 

зменшення варіацій.  

Існують інші випадки, для яких накопичена варіація є нелінійною, 

включаючи взаємодію між (б1) і (б2). 

Твердження 4-5 відповідають змісту останніх робіт [12, 56, 74, 139, 

187], де встановлені межі витрат щодо динамічного еталону в ОоО без 

довгострокових змін, що змінюються в часі. Зокрема, [56] розглядають 

динамічні межі витрат для сильно опуклих функцій витрат. Для розглянутих 

тут загальних опуклих функцій витрат [187] демонструє про динамічні 

витрати, що пов’язані у формі  

 *

1({ } )e U

U u uДВитр Г A x U      (3.49) 

 

та у вигляді 

1 2

3 3
1({ } ) .e U

U u uДВитр Г A g U

 
 
 
 

    (3.50) 

 

Динамічні витрати, згадані в [139], розглядають гібридну версію (3.49) 

та (3.50), коли ефект динамічних моделей додатково враховується в межах 

динамічних витрат [12]. 

Коли функціональна варіація 
1({ } )U

u uA g 
 безпосередньо не порівнянна з 

варіацією мінімізованої *

1({ } )U

u uA x 
, обмеження в (3.45), негайно зменшується 

до (3.49), встановлюючи *

1({ } ) /U

u uA x U  . При цьому в [12] не враховують 

довгострокові та різноманітні в часі обмеження, тоді як аналіз витрат  тут 

узагальнений до обстановки з довгостроковими обмеженнями. Цікаво, що в 

розглянутій обстановці можна досягти сублінійних динамічних витрат та 
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пристосування коли середовище, що складається з мінімізатора на кожен 

слот, та змінюється в часі так, що деформація, в середньому не змінюється, 

тобто *

1({ } )U

u uA x 
 і 

1({ } )U

u uA g 
 сублінійно зростають над U. Вибір оптимального 

ступеня вимагає знання варіацій, і, отже, також перспективно розробити 

ДОМР без параметрів, використовуючи момент подвоєння. 

 

 Оптимальні офлайн-рішення поза динамічними витратами 3.8.3.

Хоча динамічний орієнтир у (3.31) є більш конкурентоспроможним, 

ніж статичний у (3.29), варто зазначити, що послідовність реалізована  в 

мінімізаторах x
*
u  в (3.32) не є оптимальним рішенням для задачі (3.28). Далі 

розглядаються оптимальні офлайн-рішення для (3.28), тобто 

 
 1 ,

1 1

arg min ( ) ( ) 0.
U U

U
off

u u u u uu x u
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       (3.51) 

 

Для обчислення мінімізатора x
*

u на кожен слот у (3.39) потрібна лише 

інформація про один інтервал а саме: gu(x) і hu(x), при обчисленні кожного 

x
off

u в межах  
1

U
off

u u
x


 потрібна інформація протягом усього часового проміжку. 

З цієї причини використовується верхній індекс “вимкнено” в  
1

U
off

u u
x


 , слід 

наголосити на тому, що це рішення походить від офлайн-обчислень з 

інформацією над U-слотами. При цьому для випадків без довгострокових 

обмежень застосовуються офлайн-рішення  
1

U
off

u u
x


 збігається з послідовністю 

мінімізаторів на кожен слот (x
*

u) [12, 74, 139]. Щодо дорезультатності,  
1

U
off

u u
x


 

точно задовольняє довгострокові обмеження (3.28в), тоді як ДОМР 

задовольняє (3.28в) в середньому за помірних. Для визначення 

оптимальності, вага рішень в Інтернеті (x
*
u), досягнута ДОМР, додатково 

оцінюється офлайн-рішенням  
1

U
off

u u
x


. З цією метою визначається розрив 

оптимальності ДОМР як 
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1 1

( ) ( ).
U U

off off

U u u u u

u u

OptДОМР g x g x
 

      (3.52a) 

 

Інтуїтивно, якщо  
1

U
off

u u
x


 близькі до (x

*
u), динамічні витрати можуть 

надати точний показник ефективності у сенсі off

UOptДОМР . Зокрема, можна 

розкласти розрив оптимальності як 

1 2

* *

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ),
U U U U

off off

U u u u u u u u u

u u u u

v v

OptДОМР g x g x g x g x
   

        (3.52б) 

 

де V1 відповідає динамічним витратам  (3.31), що враховують витрати щодо 

послідовності  мінімізаторів на кожен слот з інформацією про один інтервал, 

а V2 – різниця між продуктивностю мінімізаторів на кожен слот та 

оптимальними офлайн-рішеннями. Хоча другий термін здається важко 

кількісно визначити, далі показується, що V2 обумовлений накопиченою 

варіацією подвійних функцій, пов’язаних з (3.32). 

З цією метою розглядається подвійна функція миттєвої первинної 

задачі (3.32), яка може бути виражена мінімізацією онлайн-лагранжіана в 

(3.34) в момент часу u 

 
*( ) min ( , ) min ( ) ( ).T

u u u u
x x

E F x g x h x
 

  
 

                           (3.53) 

 

Так само подвійна функція (3.28) по всьому проміжку є 

 
 

( ) ( )

,
1 1 1

( ) min ( , ) min ( , ) ( ),
U U Ub c

u u u u u
x u x

u u u

E F x F x E
 

   
  

  

          (3.54) 

 

де рівність (б) виконується, оскільки мінімізація поділяється через доданок у 

момент часу t, а рівність (c) обумовлена визначенням подвійної функції на 

слот у (3.53). Оскільки первинні задачі (3.28) та (3.32) опуклі, умова Слейтера 



171 

в Припущенні 4 означає, що має місце сильна подвійність. Відповідно, V2  

(3.52в) можна записати як 

*

0 0
1 1 1 1

( ) ( ) max ( ) max ( ),
u u

U U U U
off

u u u u u u u

u u u u

g x g x E E
 

 
 

   

        (3.55) 

 

що є різницею між подвійною метою найкращого статичного рішення та 

найкращого рішення для кожного слота для (3.53). Використовуючи 

cпеціальну властивість подвійної задачі далі встановлюється, що V2 може 

бути обмежена варіацією подвійної функції, таким чином забезпечуючи 

оцінку розриву оптимальності (3.52a). 

Твердження 7. При визначенні  зміни  подвійної функції (3.53) від часу 

u до u + 1 як 

1
0

( ) max ( ) ( )
u

u u uA E E E


 


         (3.56) 

 

і загальної зміни часового проміжку U як A ((Eu)
U

u=1) = Q
U

u=1 A (Eu), тоді вага 

різниці між найкращим офлайн-рішенням та найкращим динамічним 

рішенням задовольняє 

 *

1

1 1

( ) ( ) 2 ({ } ),
U U

off U

u u u u u u

u u

g x g x UA E 

 

              (3.57) 

 

де x
*
u – мінімізатор миттєвої задачі (3.32), а x

off
u вирішує (3.28) з усією 

доступною майбутньою інформацією. У поєднанні з (3.52в) легко випливає 

12 ({ } )off e U

U U u uOptДОМР Reg UA E    .                     (3.58) 

 

Замість того, щоб перейти до первинного домену, верхня межа V2 

показується через подвійне представлення в (3.55). Нехай u˜ позначає будь-

який слот в U = (1,. . . , U), таким чином  
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0 0

* * * *

max ( ) max ( )

( ( ) ( )) max{ ( ) ( )}.

u u

t M t M

u u u u u u u u
u M

t M

E E

E E E E E

 
 

   

 
 




 

  

 

 % %

  (3.59) 

 

Припускається, що 

0 0 0

0

( ) ( )
* * *

1 1

( )
*

( ) ( ) ({ } ) ( ) ({ } )

( ), .

a б
U U

u u u u u u u uu u

в

uu

E E A E E A E

E u M

  



    

  

  (3.60) 

 

Наступне твердження забезпечує підхід до вдосконалення обмежень, 

хоча розрив оптимальності в (3.58), як видається, є принаймні лінійним 

відносно  U, можна використовувати трюк «перезапуску» для подвійних 

змінних, подібний до того, що стосується первинних необмежених змінних.  

Припускаючи, що A((Eu)
U

u) є сублінійним відносно  U, можна гарантувати, 

що ∆U ≥ 1 завжди існує. У цьому випадку розрив оптимальності в (3.58) 

можна покращити за допомогою 

1/ 2 ({ } ),
U

off e U

U U U u uOptДОМР U ДВитр A E          (3.61a) 

 

а динамічна відповідність – це підсумовування за кожним підпроміжоком 

/ .
U

e e

U UДВитр U ДВитр                             (3.61б) 

 

Схему розподілу мережевих ресурсів мережі онлайн приведено на рис. 

3.9. За час u вузол відображення j має екзогенне навантаження c 
j
u плюс те, 

що збережено в черзі r 
j
u і розподіляє навантаження за xu

jl 
до центру обробки 

даних  j. Центр даних  j виконує об’єм роботи xu 
j
 від назначених ∑j

Є 
=1 xu

jl
 а 

також те, що збережено в черзі ru
Є + j

. Товщина кожної грані пропорційна до її 

ємкості. 
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Вузол відображення j

c ju

z ju
r ju xu

jl

Центр даних  j

ru
Є + j

 

Рис. 3.9. Схема розподілу мережевих ресурсів онлайн 

 

З цією метою, якщо умови постійності середовища передачі в (3.48) 

задовольняються, можна правильно встановити первинно-подвійні кроки, 

щоб гарантувати динамічні витрати та відповідність кожному підпроміжку.  

 

 

 Застосування методу ДОМР для розподілу мережевих ресурсів 3.9.

У цьому підрозділі вирішується проблема розподілу мережевих 

ресурсів у рамках ОоО та представляються чисельні експерименти, щоб 

продемонструвати переваги методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії. 

 

 Розподіл ресурсів мережі при обчисленнях у хмарному 3.9.1.

просторі 

Розглядається проблема розподілу ресурсів у хмарній мережі [25], яка 

представлена спрямованим графіком H = (I, Ƨ) із набором вузлів I та набором 

ребер Ƨ, де | I |  = I та | Ƨ |  = Ƨ. Розглянуті тут вузли включають відображення 
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вузлів, зібраних у множині Є = (1,.  .  .  , Є) та центри обробки даних, зібрані 

в наборі L = (1,.  .  .  , L);  тобто I = Є ∪ L. 

За час u кожен вузол відображення j отримує екзогенний запит даних 

c
j
u і пересилає суму xu

jl
 до кожного центру обробки даних l відповідно до 

наявності смуги пропускання.  Кожен центр обробки даних l планує робоче 

навантаження xu
j 
відповідно до його доступності ресурсів.  Що стосується yu

j
 

як ваги віртуального вихідного ребра (l, ∗) [130] з центру обробки даних l, 

набір ребер Ƨ = ((j,l), ∀ j ∈ Є, l ∈ Є)∪ (l, ∗), ∀ l ∈ L) містить усі посилання, що 

з’єднують вузли відображення з центрами обробки даних, і всі "віртуальні" 

краї, що виходять із центрів обробки даних.  Матриця випадковості вузлів 

[129] I × Ƨ формується за допомогою (і, e) -го запису 

( , )

1,

1, .

0,

j e

e і

B e і

інше




  



                                                        (3.62) 

 

Для компактності збирається навантаження даних по краях e = (i, j) ∈ E у 

векторі розподілу ресурсів xu = (xu
11

,.  .  .  , x
ЄL

, zu
l
,.  .  .  , zu

L
) ∈ S

Ƨ
, і швидкості 

надходження екзогенного навантаження всіх вузлів у векторі cu= (cu
1
,.  .  .  , 

cu
Є
, 0.  .  .  , 0) ∈ S

J
.  Потім агрегат (ендогенне плюс екзогенне) навантаження 

всіх вузлів задається Bxu + cu.  Коли i-й запис Bxu + cu є позитивним у вузлі i;  

в іншому випадку вузол i надмірно обслуговує поточне надходження 

робочого навантаження.  Припускається, що кожен центр обробки даних і 

вузол відображення має локальну чергу даних для буферизації 

несервісованих робочих навантажень [116].  З ru = (ru
1
,.  .  .  , ru

Є+L
) збір 

довжини черги на кожному вузлі відображення та даних центр, оновлення 

черги дорівнює ru+1 = (ru + Bxu + cu)
+
, де (·)

+
 гарантує, що довжина черги 

завжди є позитивною.  Межа пропускної здатності лінії зв’язку (j, l) дорівнює 

x
jl
, де ресурсна здатність центру обробки даних l дорівнює z

1
, що можна 

компактно виразити x ∈ X з X = (0 ≤ x ≤ x̄) і x̄ = (x̄
11

,.  .  .  , x̄
JL

, z̄
1
,.  .  .  , z̄

L
).   
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Для кожного центру обробки даних вартість енергії gu
l
(zu

l
) = g

l
(zu

l
; θu

l
) 

залежить від параметра, що змінюється в часі θu
l
, який фіксує вартість енергії 

та відновлювану генерацію в центрі обробки даних l у слот u.  Вартість 

пропускної здатності gu
lj
 (xu

lj
) = g

jl
(xu

lj
; θu

lj
) характеризує затримку передачі та 

параметризований шкалою θu
lj
, що змінюється в часі.     

Скаляри θu
j
 та θu

lj
 можна легко розширити до вектора форми.  Щоб 

спростити виклад, використовуються скаляри для представлення змінних у 

часі факторів у вузлах та краях. 

За слот u миттєві витрати gu(xu) агрегують витрати енергії, спожитої в 

усіх центрах обробки даних, плюс витрати на пропускну здатність на всіх 

каналах зв’язку, а саме 

( ) ( ) ( ) ,l l l l

u u u u u u

l L j Є l Lвартість вартість
електроенергії пропускної

здатності

g x g z g z
  

      (3.63) 

 

де результат також може бути записана як gu(xu) = g (xu; θu) з θu = (θu
1
,.  .  .  , 

θu
L
, θu

11
,.  .  .  , θu

JL
) об’єднання всіх змінних у часі параметрів.  З метою 

мінімізації накопичених витрат при обслуговуванні всіх робочих 

навантажень, оптимальною стратегією маршрутизації та розподілу робочого 

навантаження в цій хмарній мережі є рішення наступної задачі оптимізації 

{ , }
1

1

1 1

min ( )

_ [ ] ,

0, 0,

u

U

u u
x u

u

u u u u

U

g x

для r r Bx c u

r r

 








   

 



   (3.64) 

 

де r1 – задана початкова довжина черги, а ru+1= 0 гарантує, що всі отримані 

робочі навантаження були обслужені в кінці проміжку планування.  

Вважається, що залежність (3.64) пов’язана з часом і, як правило, складна для 

вирішення без інформації про майбутні надходження робочого навантаження 

та функції, що змінюються за часом.  Тому складається формула (3.64) 
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відповідно до формулювання ОоО (3.35), послаблюючи рекурсію черги в 

(3.64), а саме легко призводить до 
1 1

1

0( –  ) 
U

u u U

u

Bx c r r



   , оскільки g1 ≥ 0 і U 

1 1

1

( ),
U

U U U u u u

u

r r Bx c r Bx c



         (3.65) 

 

де обмеження збереження потоку робочого навантаження Bxu + cu ≤ 0 

повинно виконуватися в довгостроковій перспективі, а не поштучно.   

Очевидно, що  

 
{ , }

1

1

min ( ),

( ) 0.

u

U

u u
x u

u

U

u u

u

g x

Bx c

 




 




    (3.66)  

 

 Отже, алгоритм (рис. 3.8) може бути використаний для вирішення 

(3.66) в режимі Інтернету онлайн, з доказовими гарантіями продуктивності та 

дорезультатності.  Зокрема, при gu(xu) = Bxu + cu, основне оновлення (3.35) 

зводиться до простого оновлення градієнта xu = Рω(xu-1 - β∇gu-1 (xu-1) - β B μu), 

де Рω (∙) визначає проекцію на опуклу множину ω  .  Подвійне оновлення 

(3.36) має значення μu+1 = μu + ν(Bxu + cu), що можна розглядати як 

масштабовану версію динаміки черги в (3.64), при rt = μu/ν. 

На додаток до простих оновлень у закритій формі, ДОМР може також 

забезпечити повністю децентралізовану реалізацію, використовуючи 

структуру розподілу мережевих ресурсів, де кожен вузол відображення або 

центр обробки даних визначає суми за всіма вихідними посиланнями та 

обмінюється лише  зі своїми одногрупними сусідами.  За часовий інтервал u 

первинне оновлення у вузлі відображення j включає змінні на всіх вихідних 

вузлах, заданих 

 1 1 1
0

( ) , ,
jlx

jl jl jl jl l j

u u u u u ux x g x l L     
       
    (3.67a) 

 

а подвійне оновлення зменшується до 
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1 .j j j jl

u u u u

l L

c x  







  
    

  
      (3.67б) 

 

Так само для центру обробки даних l стає основним оновленням 

 1 1 1
0

( ) ,
lz

l l l l l

u u u u uz z g z   
    
       (3.67в) 

 

де подвійна рекурсія дорівнює 

1 .l j jl l

u u u u

j Є

x z  







  
    

   
      (3.67г) 

 

 Оцінка стохастичного подвійного градієнта 3.9.2.

Проблема розподілу динамічних мережевих ресурсів до цього часу 

розглядалась у стохастичних умовах [67, 83, 120].  Класичні підходи 

включають оптимізацію Ляпунова [96, 175] та метод стохастичного 

подвійного (суб) градієнта, які обидва покладаються на стохастичне 

наближення (СН) [3].  В контексті стохастичної оптимізації змінюються в 

часі вектори (τu) з ( ) ,T T T

u u uc  , що виявляються у вартості та обмеженні, 

вважаються незалежними реалізаціями випадкової величини.  На основі 

стохастичного алгоритму оптимізації за час u стратегія спочатку спостерігає 

реалізацію τu випадкової величини Ї, а потім (стохастично) вибирає дію xu ∈ 

ω.  Однак, на відміну від мінімізації спостережуваних витрат в умовах ОоО, 

мета стохастики – доступне розширення, коли τu являє собою шлях вибірки з 

ергодичного стохастичного процесу, який сходиться до стаціонарного 

розподілу 

  
{ , }

1

1
min lim * ( ) ,

u u

U

u u
x r u U

u

S g x
U  



   (3.68a) 

 

1 [ ] , ,u u u ur r Bx c u

                                   (3.68б) 
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1

1
lim * 0,

U

u
U

u

S r
U



                                   (3.68в) 

 

розподіл ресурсів, як правило, зводить до мінімуму граничного середнього 

значення очікуваних витрат за умови так званого обмеження стабільності, а 

саме 

 
{ , }
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1
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      (3.69б) 

 

де випадковість xu і qu, індукована всіма можливими шляхами вибірки 

1 ),. . ( . ,  u   через (3.68в);  а обмеження стійкості (3.68в) передбачає скінченну 

межу накопиченого порушення обмеження.  На відміну від спостережуваних 

витрат у (3.64), кожне рішення xu тут оцінюється усіма можливими 

реалізаціями випадкового розподілу.  Однак, оскільки gu у (3.68в) поєднує 

змінні оптимізації протягом нескінченного часового проміжку, (3.68) загалом 

неможливо вирішити. 

Попередні роботи [67, 83, 133, 96] продемонстрували, що (3.68) можна 

вирішити за допомогою вивільненої стаціонарної релаксації, заданої так, що 

обмеження часу (3.68в) та (3.68г) обмежені до граничного середнього 

обмеження (3.69в). Таке розслаблення можна перевірити подібно до 

розслаблення черги в (3.65) як показано в [96].  При цьому (3.69) все ще є 

складним завданням, оскільки включає очікування як у витратах, так і в 

обмеженнях, а розподіл Ї, як правило, невідомий.  Навіть якби була доступна 

спільна функція розподілу ймовірностей, знаходження очікувань не буде 

масштабуватися з розмірністю Ї.  Поширеним засобом є використання 

ітерації стохастичного подвійного градієнта (СПГ) [83, 96, 175].  Зокрема, з μ 

∈ S
j
, що позначає множники, пов’язані з обмеження очікувань (3.69в), метод 

СПГ спочатку спостерігає одну реалізацію τu в кожному слоті u, а потім 

виконує подвійне оновлення як 
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1 [ ( )] , ,u u u uBx c u   

         (3.70) 

 

де μu – подвійний ітерат у момент часу u, Bxu + cu – стохастичний подвійний 

градієнт, а ν – додатний (і, як правило, постійний) розмір кроку.  Фактичний 

розподіл або первинну змінну xu, що з’являється в (3.70), потрібно знайти, 

вирішивши наступні підзадачі, по одній на слот u. 

 

arg min ( ) ( ).T

u u u u u
x

x g x Bx c





      (3.71) 

 

 Для розглянутої проблеми розподілу мережевих ресурсів СПГ в (3.70) 

- (3.71) тягне за собою добре відомий компроміс із затримкою витрат [96].  

Зокрема, якщо g
*
 позначає оптимальну мету (3.69), СПГ  може досягти 

оптимального рішення P(ν) такого, що  *
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    і 

гарантована довжина черги, що задовольняє .  Тому зменшуючи розрив 

оптимальності P(ν) суттєво збільшиться середня затримка мережі P (1/ν). 

Оптимальність СПГ встановлюється щодо оптимального рішення 

(3.69), яке можна розглядати як середній за часом розрив оптимальності в 

(3.52б) за налаштуванням ОоО.   

Нижче виділяються кілька відмінностей запропонованого методу 

ДОМР з рекурсією СПГ в (3.70) - (3.71) для завдання динамічного розподілу 

ресурсів мережі. 

1) З точки зору експлуатації СПГ спочатку спостерігається поточний 

стан τu, а потім відповідно виконується рішення про розподіл ресурсів xu.  

Отже, на початку слота u, СПГ потрібно точно знати непричинну інформацію 

τu.  З іншого боку, успадковуючи достоїнства ОоО, ДОМР працює у повністю 

передбачуваному режимі, який приймає рішення xu, не знаючи вартості fu (x) 

та обмеження gu(x) (або τu) в момент часу u.  Ця особливість ДОМР має 

найважливіше практичне значення, коли витрати та наявність ресурсів 

відсутні на момент прийняття рішень – наприклад, онлайн-відповідь на 

попит у розумних мережах та розподіл ресурсів у бездротовій мережі. 
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2) З точки зору обчислень, ДОМР зводиться до простої рекурсії в точці 

з первинним (прогнозованим) градієнтним спуском та подвійним 

градієнтним сходженням для проблеми розподілу мережевих ресурсів, які 

обидва мають складну доступність. Однак первинне оновлення СПГ у (3.71), 

як правило, вимагає вирішення опуклої програми за часовий інтервал u, що 

призводить до складності обчислень загалом. 

3) Що стосується теоретичних тверджень, варіюючий у часі вектор τu у 

СПГ, як правило, вимагає досить обмежувального ймовірнісного 

припущення, щоб встановити оптимальність СПГ в середньому або в 

граничному значенні ергодичного середнього значення [96].  На відміну від 

цього, використовуючи структуру ОоО, запропонований метод ДОМР 

допускає аналіз ефективності з кінцевою вибіркою з нестохастичними 

спостережуваними витратами та обмеженнями, що може бути навіть 

суперечливим. 

 

 Чисельні експерименти, що демонструють переваги 3.9.3.

запропонованого алгоритму ДОМР при динамічному розподілу ресурсів 

мережі 

У цьому підрозділі проведені чисельні тести, що демонструють 

переваги запропонованого методу безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії у застосуванні динамічного розподілу ресурсів 

мережі.  Далі розглядається графічне завдання маршрутизації та розподілу 

робочого навантаження в (3.66) з Є = 10 вузлами відображення та L = 10 

центрами обробки даних.  Миттєва вартість мережі в (3.63) становить   

 

 2 2( ) ( ) ( ) ,l l jl jl

u u u u u

l L j Є l L

g x q z d x
  

      (3.72) 
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де qи
l 
– ціна енергії в центрі обробки даних в момент часу u, а d

jl
 – вартість 

пропускної здатності на одиницю виміру для передачі від вузла відображення 

j до центру обробки даних l. З обмеженням пропускної здатності x̄
jl
, 

рівномірно випадково сформованим в межах (10, 100), встановлюється вага 

пропускної спроможності кожної лінії (j,l) як d
jl
 = 40 / x̄

jl
, ∀ j,l.  Ресурсні 

потужності (z̄
l
, ∀l) у всіх центрах обробки даних однаково випадково 

генеруються з (100, 200).  Будуть розглянути наступні два випадки для 

параметрів, що змінюються в часі  (qu
l
, ∀u,l) та (cu

j
, ∀u,j):  

Випадок 1) Параметри (qu
l
, ∀u,l) та (cu

j
, ∀u,j) незалежно витягуються з 

інваріанта часу розподілy.  Зокрема, qu
l
 рівномірно розподіляється по (1, 3) і 

навантаженням, толерантним до затримок cu
j
 надходить до кожного вузла 

відображення j згідно рівномірного розподілу по (50, 150). 

Випадок 2) Параметри (qu
l
, ∀u,l) та (cu

j
, ∀ u,j) генеруються відповідно до 

нестаціонарних стохастичних процесів.  Зокрема, qu
l
 = sin (πu/12) + ku

l
 , де 

шум ku
l
 рівномірно розподілений більше по (1, 3), тоді як cu

j
 = 50 sin (πu/12) + 

au
l
 з , де шум au

l
 рівномірно розподілений по (99, 101). Інтуїтивно це означає, 

що запас пропускної спроможності мережі є великим відносно часових 

коливань темпів прибуття. 

Нарешті, з часовим проміжком U = 500, розмір кроку в (3.67a) та 

(3.67в) встановлюється на β = 0.05/U
1/3

, а для (3.67б) та (3.674г) буде ν = 

50/U
1/3

.  ДОМР визначається за трьома стратегіями: СПГ послідовність 

найкращих мінімізаторів на кожен слот u (3.39) та оптимальне рішення в 

режимі офлайн, яке вирішує (3.28) одночасно з усіма доступними майбутніми 

витратами та обмеженнями. В даному випадку на початку кожного слота u 

точна вартість (qu
l
, ∀ l) і вимоги (cu

j
, ∀ j) для майбутнього слоту, як правило, є 

недоступними на практиці.  Оскільки оригінальні оновлення СПГ (3.70) та 

(3.71) вимагають знати (qu
l
, ∀ l) і (cu

j
, ∀ j), щоб вирішити xu. Інтернет-

налаштування зроблені, використовуючи вартість та вимоги в слоті u - 1, щоб 
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отримати xu, який отримав назву подвійного градієнту.  Як показано далі, 

різні постійні кроки для подвійного оновлення СПГ у (3.70) призводять до 

досить різної поведінки продуктивності та здійсненності;  тобто більший 

ступінь збільшення призводить до більших витрат, але меншої придатності, і 

навпаки.  З цієї причини СПГ вивчають у двох різних етапах: νСПГ = 0,5, 

врівноважуючи динамічні витрати та динамічну відповідність СПГ, і νСПГ = 1, 

що дозволяє СПГ мати подібну відповідність ДОМР. 

Результати випробувань для випадку 1 показані на рис.  3.10-3.12 [38]. 

Очевидно, що ДОМР на рис. 3.10 сходяться до меншої середньої за часом 

вартості, ніж СПГ, з двома етапами.  Середня за часом вартість ДОМР трохи 

перевищує оптимальне рішення для кожного слота, а також оптимальне 

рішення в автономному режимі з усією інформацією про витрати та 

обмеження, доступні за проміжок часу U.  Рис. 3.11 підтверджує висновок, 

зроблений з рис. 3.10, де динамічні витрати ДОМР зростають набагато 

повільніше, ніж при СПГ.   

 

  

Рис. 3.10. Середня за часом вартість для випадку 1 
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Рис. 3.11. Динамічні витрати для випадку 1 

 

Щодо динамічною відповідності  (5.6), рис. 3.12 демонструє, що СПГ з 

νСПГ = 1 має меншу відповідність, ніж при νСПГ = 0,5, і подібний до 

динамічної відповідності  ДОМР.   

 

 

Рис. 3.12. Динамічна відповідність для випадку 1 

 

Згідно з відомим компромісом між витратами (оптимальність) та 

затримкою (порушеннями обмежень) у [96], зі збільшення νСПГ покращується 

динамічна відповідність СПГ, але погіршуються його динамічні витрати.  

Отже, ДОМР є вигідним у випадку 1, оскільки він має набагато менші 
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витрати, коли його динамічна відповідність подібна до СПГ з νСПГ = 1. 

Теоретично, динамічні витрати ДОМР можуть бути нелінійним  у такому 

випадку, оскільки накопичена варіація витрат та обмежень не обов’язково є 

досить малою.  Однак ДОМР є надійним у цьому аспекті принаймні для 

чисельних тестів, що проводились. 

Імітаційні тести з використанням нестаціонарних витрат та обмежень 

показані на рис.  3.13-3.15.  На відміну від випадку 1, середня за часом 

вартість ДОМР є не тільки меншою, ніж СПГ, але і меншою, ніж оптимум 

для кожного слота, отриманий за допомогою (3.30), як показано на рис. 3.13.  

Подібний висновок також можна зробити через зростання динамічних витрат 

на рис. 3.14  Це пов’язано з тим, що різниця між вартістю мінімізаторів на 

один слот та ціною офлайн-рішень у нестаціонарному випадку досить 

висока.   

 

Рис. 3.13. Середні за часом вартість для випадку 2 

 

Що стосується рис. 3.15, як СПГ, так і ДОМР мають кінцеву динамічну 

відповідність в тому сенсі, що накопичені порушення обмежень не 

збільшуються з часом.  Динамічна відповідність ДОМР набагато менша, ніж 

СПГ з νСПГ = 0,5, і порівняно з СПГ при νСПГ = 1. Отже, у цьому 

нестаціонарному випадку ДОМР також помітно перевершує СПГ з 

урахуванням витрат. 
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Рис. 3.14. Динамічні витрати за часом для випадку 2 

 

 Рис. 3.15. Динамічна відповідність за часом для випадку 2 

 

Таким чином, розглянуто проблему управління мережевими ресурсами 

з точки зору бандитської опуклої оптимізації. На відміну від існуючих робіт, 

увагу було зосереджено на більш широкому середовищі, де частина 

обмежень задається після вжиття заходів, що допустимі до миттєвих 

порушень. Нове налаштування БоO добре підходить для задач  туманних 

обчислень в IoT. Запрпонований метод безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії та показано, що отримані параметри 
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динамічних витрат і динамічної відповідності досягаються в установках БоO 

без довгострокових обмежень. Крім того, вирішувачі АДОМР можуть 

одночасно давати сублінійні динамічні витрати, якщо динамічні рішення 

повільно змінюються в часі. 

 

 

 Аналіз проблеми управління мережевими ресурсами з точки 3.10.

зору опуклої оптимізації 

Інтернет речей (IoT) передбачає інтелектуальну інфраструктуру 

мережевих інтелектуальних пристроїв, що пропонують послуги моніторингу 

та управління. Використовуючи досягнення вбудованих систем, сучасні 

пристрої IoT мають невеликі та малопотужні конструкції, при цьому їх 

обчислювальні та комунікаційні можливості обмежені. Протягом останнього 

десятиліття найпоширенішим рішенням було перенесення обчислювальних, 

контрольних та ресурсів сховищ у віддалену хмару (тобто дата-центри). Тим 

не менше, хмарна архітектура  IoT викликала високу затримку завдяки 

безпосередньому зв’язку з хмарою, що, безумовно, перешкоджає 

застосуванню управління в реальному часі. Поряд з іншими особливостями 

IoT, такими як надзвичайна неоднорідність та непередбачувана динаміка, 

виникає потреба: у нововведеннях, у проектуванні та управлінні мережею, 

що дозволяли б забезпечувати адаптивне надання онлайн-послуг, за умови 

жорстких обмежень затримки [61].  

З точки зору організації мережі, туманний рівень (англ. fog) 

розглядається як перспективна архітектура для Інтернет речей, яка 

розподіляє обчислення, зв’язок та зберігання даних ближче до кінцевих 

користувачів Інтернету, уздовж хмарного простору. У парадигмі обчислень 

туманного простору надання послуг починається з граничного рівня мережі, 

наприклад, смартфони та високотехнологічні маршрутизатори, і лише 
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частина завдань буде вивантажена в потужну хмару для подальшої обробки 

(так зване хмарне обчислення) [82, 122, 162]. Існуючі підходи для 

розвантаження обчислень або зосереджуються на незмінних до часу 

статичних налаштуваннях, або покладаються на стохастичні підходи 

оптимізації, такі як оптимізація Ляпунова для вирішення таких, що 

змінюються в часі випадків  [11]. Тим не менше, статичні налаштування не 

можуть охопити змінне середовища IoT і стаціонарність, яка зазвичай 

приймається в літературі про стохастичну оптимізацію, може не 

виконуватися на практиці, особливо коли стохастичний процес передбачає 

участь людини, як у IoT. З точки зору управління, управління мережею в 

Інтернеті, яке є стійким до нестаціонарної динаміки та піддається реалізації з 

низькою складністю, залишається невизначеною територією [11, 82].  

Дійсно, основною метою дослідження є алгоритмічне досягнення 

оптимізації мережевих мереж, придатних для нових завдань, що виникли в 

Інтернеті речей. Зосередившись на таких алгоритмічних викликах, онлайн-

опукла оптимізація (ОоО) є перспективною методологією для послідовних 

завдань з добре задокументованими перевагами, особливо коли послідовність 

опуклих витрат змінюється невідомо [81, 187]. Прагнучи розширити 

можливості традиційних стратегій управління туманним рівнем за 

допомогою ОоО, більшість доступних ОоО алгоритмів базового тестування 

використовує статичне кодування, яке вимірює різницю витрат між онлайн-

рішенням та найкращим статичним рішенням заднім числом [115, 131]. 

Однак статичне нерівномірне упущення не є всеохоплюючою метрикою 

продуктивності в динамічних налаштуваннях, таких як ті, що стикаються з 

IoT [74, 139].  

Останні роботи поширюють аналіз статичного аналізу динаміки [62, 

71], але вони мають справу з інваріантними в часі обмеженнями, які не 

можуть бути порушені миттєво. Розроблений спеціально для обчислень на 
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туманному рівні, що потребують гнучкої адаптації рішень в Інтернеті до 

динамічної доступності ресурсів – ОоО з різними в часі обмеженнями був 

вперше вивчений у [83] і оптимальним кодуванням, встановленим у цьому 

параметрі, був  вперше встановлений  в [159]. Тим не менше, підходи в [83, 

159] продовжують діяти, виходячи з того, що функції витрат явно відомі, або 

їх градієнти легко доступні. Очевидно, що жодне з цих двох припущень не 

можна легко задовольнити в налаштуваннях IoT, оскільки функцію витрат, 

яка фіксує невдоволення користувачів, наприклад, затримку або надійність 

обслуговування, важко моделювати в динамічних середовищах; та навіть 

якщо моделювання можливо теоретично, малопотужні пристрої IoT можуть 

не дозволити собі складності запуску статистичного навчання, таких 

інструментів як глибокі нейронні мережі в Інтернеті.  

У цьому контексті, націлюючись на безградієнтне ефективне рішення, 

пропонуються альтернативні онлайн схеми, що використовують точкові 

значення функцій витрат (частковий інформаційний зворотний зв’язок), а не 

їх градієнти (зворотний повний інформаційний зв’язок). Вони називаються 

бандитською опуклою оптимізацією (БоO, bandit convex optimization – BCO) 

в машинному навчанні [13, 73, 169], або називаються схемами нульового 

порядку в колах оптимізації [100, 107]. Хоча [13, 100, 107, 143, 148, 169] 

працювали на БоО з інваріантними обмеженнями часу, які не можуть бути 

порушені миттєво, довгостроковий ефект таких миттєвих порушень вивчався 

в [151], де основна увага все ще приділяється статичним витратам та 

інваріантним обмеженням часу. 

Тим не менше, [13, 100, 107, 143, 148, 169] неможливо реалізувати без 

знання миттєвих обмежень, а гарантії ефективності щодо найкращого 

динамічного тесту не були охарактеризовані в цих роботах.  

Спираючись на попередні розгляди повної інформації [83, 159], в даній 

роботі розширюється сфера застосування БоO до режиму з різними часовими 
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обмеженнями та пропонується онлайн-алгоритм, що називаються 

Алгоритмом безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх рівнів 

взаємодії  (АДОМР). З огляду на управління IoT з обмеженою інформацією, 

внесок цієї роботи полягає у включенні довгострокових та змінних в часі 

обмежень для розширення сфери БоO.  

Порівняно з існуючими роботами, основні внески цього підрозділу 

узагальнені наступним чином.  

1. Узагальнюється стандартна структура БоO лише з різними часовими 

ресурсами, щоб врахувати як різні за часом ресурси, так і обмеження. 

Ефективність тут встановлюється щодо найкращого динамічного тесту за 

допомогою метрик, які названо динамічними витратами [73, 143]. 

2.  Розробляється алгоритм АДОМР для вирішення цієї нової проблеми 

БоO, і аналітично встановлюється, що вирішувачі АДОМР дають одночасно 

оптимальне підлінійне динамічне кодування та пристосування, враховуючи 

те, що накопичені варіації мінімізаторів на кожен слот зростають лінійно з 

часом. 

3. Запропонований алгоритм АДОМР застосовуються до задач 

розвантаження обчислень, що виникають при управлінні Інтернет-речей, а 

моделювання під різними розмірами мережі додатково демонструє, що 

АДОМР вирішувачі перевершують популярний алгоритм із зворотним 

зв’язком і мають порівнянну ефективність щодо альтернатив повної 

інформації. 

Позначення. (·)
Т
 транспозицію вектора та матриці, а ||x|| означає f2 - 

норму вектора x. Нерівності для векторів x > 0 та проекції [b]
+ 

 = max{b, 0} є 

вхідними.  
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 Навчання в Інтернеті з довгостроковими та різними в часі 3.11.

обмеженнями  

У цьому розділі представлено загальне формулювання БоO з 

довгостроковими та різними в часі обмеженнями, а також його реальне 

застосування в управлінні IoT.  

 

 Онлайн навчання з обмеженнями та частковим зворотним 3.11.1.

зв’язком  

Перш ніж вводити БоO з довгостроковими обмеженнями слід 

розглянути класичне налаштування БоO, де обмеження є інваріантними щодо 

часу, і їх слід неухильно виконувати [73, 143, 148]. Метод БоO можна 

розглядати як повторну гру між ПНА та натуральним прикладом. 

Припускається, що час дискретний і індексується u. За час u ПНА вибирає 

дію xu з опуклої множини 𝜔 ⊆S 
d
, а згодом обирається функція витрат 

 · : d

tf S S , через яку ПНА зазнає витрат gu(xu). Опукла здійсненна множина 

𝜔 апріорно відома і фіксована протягом усього часового горизонту. На 

відміну від налаштувань ОоО, в кінці кожного слота лише значення gu(xu) 

відкривається, а не форма gu(x) для ПНА, які навчаються. Хоча цей 

стандартний параметр БоO привабливий для різних додатків, таких як 

мережева наскрізна маршрутизація та призначення завдань, він не враховує 

потенційні зміни (можливо невідомих) обмежень і не стосується обмежень, 

які можливо, може бути задоволено в довгостроковій перспективі, а не 

окремо за слотом [83, 151, 159].  

Інтернет-оптимізацію з різними в часі та довгостроковими 

обмеженнями добре описано для застосувань від управління потужністю в 

бездротовому зв’язку [96], географічного балансування навантаження в 

хмарних мережах [83, 181], до розвантаження обчислень при туманних 

обчисленнях [82]. Мотивовані цими динамічними завданнями управління 

мережею проаналізовано та вивчено ОоО з різними часовими обмеженнями в 
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повному обсязі інформації, де доступний зворотний зв’язок градієнта.  

Зокрема, вважається, що за час и ПНА вибирає дію xu з відомої і 

фіксованої опуклої множини 𝜔 ⊆ Sd
, а потім обирається не лише функція 

витрат gu(·): Sd 
→ S, але також змінюється час функції  gu (·):S

d 
→ S

N.
.
  
Пізніше 

виникає змінне в часі обмеження gu(xu)≤ 0, яке зумовлене динамікою 

конкретного додатка. Подібно до стандартного налаштування БоO, ПНА 

відрізняється від стандартного налаштування БоO, крім 𝜔 ,обмеження 

gu(xu)≤0. І той факт, що gu невідомий для ПНА під час виконання його/свого 

рішення, унеможливлює задоволення у кожному часовому інтервалі. Отже, 

більш реалістичною метою тут є пошук послідовності рішень {xи}, яка 

мінімізує сукупні витрати та гарантує, що обмеження {gu(xu)≤0} виконуються 

в середньому в довгостроковій перспективі. Зокрема, розширюючи 

структуру БоO [73, 143, 148], щоб врахувати такі змінні в часі обмеження, 

розглядається така онлайн-оптимізаційна задача 

,  
1

( )
1

min ( )  при ( ) 0,
t

U

u u u
x w

U

u
u u

u x xg h







      (3.73) 

 

де U – весь часовий інтервал, xи ∈ Sd 
– змінна прийняття рішення, gu являє 

собою функцію витрат, gu = [gu
 1
,. . . , gu

 К
]

 
позначає функцію обмеження з k-м 

входом gu
 k

(·) S
d 

→ S, і ω ∈ S
d
 є опуклою множиною. У поточній обстановці 

припускається, що в запитуваних точках доступні лише значення функції 

витрат, оскільки, наприклад, її повну форму, пов’язану з досвідом 

користувача, важко наблизити, але функція обмеження відкривається для 

ПНА, оскільки вона представляє вимірювані фізичні вимоги, наприклад, 

бюджет енергії та обмеження збереження потоку даних.  

 

 Приклад налаштування: мобільні туманні обчислення   3.11.2.

Інтернет-обчислювальна задача розвантаження обчислень туманного 

рівня в Інтернеті речей [11, 82, 162] приймає форму БоO з довгостроковими 
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обмеженнями (3.80). Далі розглядається мобільна мережа у гранично-

туманно-хмарному просторі. Граничний рівень містить неоднорідні 

малопотужні IoT пристрої (наприклад, наручні годинники та смарт-камери), 

які не мають достатньо обчислювальних можливостей, і зазвичай 

вивантажують зібрані дані до локальних туманних вузлів (наприклад, 

смартфонів та високотехнологічних маршрутизаторів) у рівень туманного 

простору для подальшої обробки. Рівень туманного простору складається з N 

вузлів в безлічі N = {1 ,..., N} з помірною можливістю обробки; таким чином, 

частина робочих навантажень буде спільно оброблена локальними серверами 

туманного простору, щоб задовольнити жорсткі вимоги щодо затримки, а 

решта буде вивантажена до віддаленого центру обробки даних у хмарному 

просторі , як показано на рис. 3.16.  

 

 

Рис. 3.16. Діаграма ієрархічної системи обчислень туманного рівня 

 

За час u кожен вузол туманного простору k збирає запити даних zu
k
  від 
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усіх своїх сусідніх датчиків. Отримавши ці запити, вузол k має три варіанти:  

а) вивантаження суми yu
k
 у віддалений центр обробки даних;  

б) розвантаження суми zu
kl

 кожному з сусідніх вузлів k для спільних 

обчислень;  

в) локальна обробка суми zu
kk

 відповідно до доступності ресурсів. 

Змінна оптимізації  xu у цьому випадку складається з розвантаження 

хмарного простору, та обсягів локальної обробки; тобто, 

𝑥𝑢 = [𝑦𝑢
1, … , 𝑧1

𝐾 , 𝑧𝑢
11, … , 𝑧𝑢

1𝐾 , … , 𝑧𝑢
𝐾1, … , 𝑧𝑢

𝐾𝐾 ]𝑇  .  

Припускаючи, що кожен вузол туманного простору має чергу даних 

для буферизації несервісованих робочих навантажень, миттєво подані робочі 

навантаження (розвантаження та обробка) не обов’язково дорівнюють 

швидкості надходження даних. Натомість, загальноприйнятим є 

довгострокове обмеження, яке гарантує, що сукупний обсяг обслуговуваних 

робочих навантажень не менше, ніж прибуток на кожному вузлі k з часом 

[96]  

11

( )  = ( ) 0,
in out
k k

U
k lk kl k kk

u u u u

U

u

k

u

u l K l N

u

u

x c z z yg z
   

         (3.74) 

 

де 𝐾𝑢
𝑖𝑛 та 𝐾𝑢

𝑜𝑢𝑡 представляють набори вузлів туманного простору з вхідними 

посиланнями на вузол k та ті, що мають вихідні посилання з вузла k, 

відповідно. Обмеження пропускної здатності лінії зв’язку (наприклад, 

дротової лінії) від вузла туманного простору k до віддаленої хмарного 

простору становить ȳ
k
; межа каналу передачі (наприклад, бездротового 

зв’язку) від вузла k до його сусіда k становить z̄
kk

, а обчислювальна здатність 

вузла k – z̄
kk

. Коли x̄ збирає всі вищезазначені межі, можливу область можна 

виразити як xu∈𝜔 ={0≤xu ≤x̄}.  

Ефективність оцінюється незадоволеністю користувачів рішеннями 

щодо обробки та розвантаження в Інтернеті, наприклад, сукупною 

затримкою [15]. Зокрема, оскільки затримка обчислення зазвичай незначна 

для центрів обробки даних з тисячами високопродуктивних серверів, 

затримка хмарного простору величини розвантаження yu
k
 в основному 
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обумовлена затримкою зв’язку, яка позначається як вартість, що змінюється 

в часі d
k
u(y

k
u) в залежності від непередбачуваного перевантаження мережі за 

час u. Подібним чином, затримка зв’язку місцевого рішення про 

розвантаження zu
kl

 від вузла п в сусідньому вузлі позначаються як cu
kl

 (zu
lk
), 

але його величина набагато нижча, ніж розвантаження хмарного простору. 

Щодо суми переробки zu
lk
, його затримка походить від затримки обчислення 

через її обмежену обчислювальну здатність, яка представлена як змінна в 

часі функція iu
k
 (zu

lk
) фіксація можливостей динамічного процесора під час 

обчислювальних процесів. На час u мережева затримка gu(xu) агрегує 

затримку обчислення на всіх вузлах плюс затримку зв’язку на всіх лініях, а 

саме 

( ) = ( ( ) ( ) ( )) 0.k k out kl kl k kk

u u u u u u u u u

k K

f x d y l K d y i z


         (3.75) 

 

Очевидно, форма функції  du
k
 (·), du

kl
(·) та iu

k
 (·)  невідома оператору 

мережі через непередбачувані схеми руху [8]: але вони опуклі (Cokvex) (отже 

gu(xu) опукла) щодо їх аргументів, які означають, що гранична затримка 

обчислень/зв’язку збільшується, коли зростає кількість 

розвантаження/обробки.  

З метою мінімізації накопиченої затримки мережі при обслуговуванні 

всіх робочих навантажень IoT в довгостроковій перспективі, оптимальною 

стратегією розвантаження в цій мобільній мережі є рішення наступної 

проблеми оптимізації в Інтернеті  

 
1

min ( ),  разом з (3.75) при 1,.....,  .
U

u u

u

g x k K


            (3.76) 

 

Порівняно із загальною формою (3.73), тут розглядається проблема 

обчислень туманного рівня в Інтернеті в (3.76), де функція витрат (затримка 

мережі) gu(·) та запити даних {cu
k
 } в межах слоту u невідома при прийнятті 

рішення про розвантаження та локальній обробці xu. Отже, (3.76) має форму 

(3.73).  
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 Аналіз продуктивності алгоритму АДОМР при онлайн-3.12.

навчанні з довгостроковими обмеженнями 

У цьому підрозділі приводяться відповідні показники для оцінки 

алгоритму АДОМР при онлайн-навчанні з довгостроковими обмеженнями та 

ретельно аналізується ефективність запропонованого алгоритму.  

 

 Показники оптимальності та доцільності  3.12.1.

Що стосується ефективності схем БоO, є загальноприйнятою 

метрикою, за часом незмінною та строго задоволеним обмеженням, яка 

вимірює різницю між сукупними ресурсами та найкращими фіксованими 

рішеннями заднім числом [73, 143]. Розширюючи визначення статичних 

витрат, щоб врахувати N-оцінки функції точки та змінні за часом обмеження, 

спочатку розглядається  

*

,

1 1 1

1
(g ( )) ( ),

U N U
t

u u n u u

u n u

ДВитр x g x
N

E    (3.77), 

 

де фактична витрата на слот усереднена за витратами N дій (запитуваних 

точок), Е береться за послідовність випадкових дій xn,u, де випадковість 

індукована {vn,u } збуреннями, і найкращим статичним рішенням є x∗ ∈ 

argminx∈X  ∑ 𝑔𝑢(𝑥)𝑈
𝑢=1  при hu(x) ≤ 0, ∀u. БоO під лінійне кодування, що, 

означає, що алгоритм "в середньому" не витрачає або, іншими словами, 

асимптотично не гірше найкращого фіксованого рішення x∗ [151]. 

Незважаючи на те, широко використовується покладання на досить грубий 

орієнтир, що не так корисно в динамічних налаштуваннях IoT. Зокрема, 

розрив між витратами найкращої статики та найкращими динамічними 

показниками такий великий, як P(U).  

У відповідь на пошуки вдосконалених тестів у цій динамічній 

установці з обмеженнями тут розглядаються показники: динамічні витрати та 

динамічна відповідність. Поняття динамічних витрат було нещодавно 
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прийнято в [12, 139] для оцінки ефективності онлайн-алгоритмів за часово-

інваріантними обмеженнями. Для даного значення БоO (3.16), приймається 

*

,

1 1 1

1
(g ( )) ( ),

U N U
e

u u n u u

u n u

ДВитр x g x
N

E       (3.78),  

 

де Е знову береться за послідовність випадкових дій, а контрольний показник 

тепер формується через послідовність найкращих динамічних рішень {x∗
u } 

для проблеми миттєвої мінімізації витрат за умови миттєвого обмеження, а 

саме 

 
* argmin ( )  при h ( ) 0.u u

x
x g x x                     (3.79) 

Порівнюючи (3.78) з (3.79), якщо x∗
u = x∗, ∀u , тоді статичні витрати 

еквівалентні динамічним витратам. Взагалі динамічні нерівномірні витрати 

більші, ніж статичні. Щодо доцільності рішень, породжених алгоритмом 

БоO, для вимірювання накопиченого порушення обмежень використовується 

поняття динамічної відповідності [151], тобто 

 ,

1 1

1
|| ( ( )) || .

U N
e

U u n u

U n

ДВідп h x
N

    (3.80) 

 

У цьому разі динамічна відповідність дорівнює нулю, якщо накопичене 

порушення ,

1 1

1
( )

U N

u n u

U n

h x
N

 більше, ніж нуль. Отже, забезпечення 

,

1 1

1
( )

U N

u n u

U n

h x
N

 відрізняється від обмеження ,

1

1
( ) 0

N

u n u

n

h x
N

 в кожному 

слоті. Хоча останнє передбачає перше, довгострокове обмеження неявно 

передбачає, що миттєві порушення обмежень можуть бути компенсовані 

пізніше строго здійсненними рішеннями. 

Згідно з цією ширшою настройкою БоO, ідеальним онлайн-алгоритмом 

є той, який забезпечує як сублінійне динамічне кодування, так і сублінійну 

динамічну відповідність. Під лінійними динамічними витратами розуміється 



197 

"відсутність витрат" щодо передбаченого динамічного рішення в 

довгостроковому середньому, а підлінійна динамічна відповідність вказує на 

те, що онлайн-стратегія також в середньому здійсненна. На нерівномірне 

упущення, сублінійне динамічне кодування неможливо досягти за довільної 

базової динаміки, навіть коли змінюється в часі обмеження в (3.73) відсутнє. 

Тому  розробляється онлайн-стратегія, яка генерує послідовність {xn,u}, що 

забезпечує сублінійні динамічні витрати та динамічна відповідність, за 

відповідних умов регулярності базової динаміки. 

 

 Основні результати алгоритму АДОМР при онлайн-3.12.2.

навчанні з довгостроковими обмеженнями 

Перед тим, як проаналізувати динамічні витрати та динамічну 

відповідність для АДОМР, припускається, що виконані наступні умови: 

(прип.1) Для кожної u функції gu (x) та hu (x) опуклі (рис. 3.18). 

(прип.2) Функція gu (x) обмежена набором X, що означає | gu (x) | ≤ G, 

∀x ∈ X; тоді як gu (x) та ℎ𝑢
𝑙 (x) мають обмежені градієнти -  тобто ||∇ g

k
u (x)|| ≤ 

H та maxk ||∇ ℎ𝑢
𝑘(x)|| ≤ H.  

(прип.3) Для малої константи δ існує константа θ > 0 і внутрішня точка 

x˜ ∈ (1 - δ) X така, що hu (x˜) ≤ −θ 1, ∀u. 

(прип.4) З C: = {x ∈ S
e
: ||x|| ≤ 1}, що позначає одиничну кульку, існують 

константи 0 <s ≤ S такі, що sC ⊆ X ⊆ SC. 

Припущення (прип.1) - (прип.2) типові для ОоО як із повним, так і з 

частковим зворотним зв’язком [52, 65, 106]; (прип.3) – це умова Слейтера, 

модифікована для даного БоO, що гарантує існування обмеженого множника 

Лагранжа [9] в обмеженій оптимізації; і, (прип.4) вимагає обмеження набору 

дій усередині кульки, що містить початок координат. Коли (прип.4) є 

обмеженим, це рівносильно припущенню, що X компактний і має не 

порожню сутність, тому що завжди можна застосувати перетворення на X, 

щоб задовольнити (прип.4). 
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Рис. 3.18. Алгоритм  АДОМР для граничних обчислень 

 



199 

Згідно з цими припущеннями, спочатку надається верхня межа для 

динамічних витрат та динамічної відповідності вирішувача АДОМР з 

одноточковим зворотним зв’язком. 

Теорема 3 (одноточковий зворотний зв’язок). Припускається, що 

(прип.1) - (прип.4) виконуються, і враховуються параметри β, ν, ε, δ і 

константи G, H, s, S, визначені в (прип.2) - (прип.4 ). Якщо подвійна змінна 

ініціалізована μ1 = 0, то АДОМР з одноточковим зворотним зв’язком має 

динамічні витрати, обмежені 

2 2 2 2

1:

2 2

( * )
2  

2   (1 || ||) 2 ,

e

U U

s S e H S U
ДВит A x

H U HSU vH S U

     (3.81) 

 

де ||μ¯|| = maxu||μu||, а накопичена варіація мінімізаторів 𝑥𝑢
∗  (3.79) визначається 

як  

* *

1: 1: 1

1

( * ) || || .
U

U U U

u

A x x x     (3.82) 

 

Крім того, динамічна відповідність, визначена у (3.80), обмежена   

 
2 2 2 2

2 2 2

2

|| ||
  ( || || ),

2  

e

U

H KU e G
ДВідп H KU KU H

v
 (3.83) 

 

де γ> 0 – попередньо обрана константа. Крім того, якщо  вибираються кроки 

як β = ν = P(𝑈−
3

4) та параметри δ = O (𝑇−
1

4), γ = 𝑈
1

4 та δ = ε/s, тоді онлайн-

рішення, створені АДОМР, є здійсненими, тобто x1,u ∈ X; а також дають 

наступні динамічні нерівномірні витрати та відповідність 

1 1

* 2 2
1:( ( ) ) та )e e

U U UДВитр A x U ДВитр UГ Г( .   (3.84) 

 

Що стосується АДОМР з одноточковим зворотним зв’язком, теорема 

11 стверджує, що його динамічні витрати та відповідність обмежуються 
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вершиною деякими константами в залежності від цих параметрів, часового 

горизонту та накопичених змін мінімізаторів на кожен слот. Цікаво, що 

вирішальна константа ε, що контролює збурення випадкових дій, з’являється 

як у знаменнику, так і в чисельнику (3.81) та (3.83), що відповідає дисперсії 

та зміщенню оцінки градієнта. Отже, просто встановлення малого ε не тільки 

зменшить зміщення, але й посилить дисперсію – яскравий прояв того, що в 

БоO відоме як компроміс із зміщенням дисперсії [169]. Оптимальний вибір 

параметрів передбачає, що динамічна відповідність зростає підлінійно, а 

динамічні витрати – нелінійне, враховуючи, що варіація мінімізатора для 

кожного слота досить повільна – тобто 𝐴(𝑥1:𝑈
∗ ) =  𝑝(𝑈

1

4). 

Що стосується АДОМР із двоточковим зворотним зв’язком, 

доводиться наступний результат, який паралельний теоремі 3. 

Теорема 4 (двоточковий зворотний зв’язок). Розглядається припущення 

та визначення констант в теоремі 3. Якщо подвійна змінна ініціалізується μ1 

= 0, то АДОМР із двоточковим зворотним зв’язком має динамічні витрати, 

обмежені 

2
* 2 2 2 2 2

1:( ) 2
2

(1 || ||) 2   ),

e

U U

S S
ДВитр A x vH S U e H U

HSU HU

     (3.85) 

 

і має динамічну відповідність (3.80), обмежену 

2

2 2 2 2 2 2 2

|| ||

2

( / || || ).

e

U

H KU
ДВідп H KU

v

KU e G H

                (3.86) 

 

У цьому випадку, якщо вибираються такі кроки як β = ν = P(𝑈
1

2) і 

встановлюються такі параметри як γ = 𝑈
1

2, ε = P(U
-1

) та δ = ε/s, тоді рішення в 

Інтернеті згенеровані АДОМР є здійсненними, а його динамічні витрати та 

пристосованість обмежені 
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1 1

* 2 2
1:( ( ) ) та ),e e

U U UДВитр A x U ДВідп UГ Г(                        (3.87) 

 

де A(𝑥1:𝑈
∗ ) – накопичена варіація мінімізаторів для кожного слота 𝑥u

∗  . 

Константа збурення δ з’являється лише в чисельнику, оскільки даний 

оцінювач градієнта відповідає на дві точки. У цьому випадку додаткова 

оцінка функції дозволяє АДОМР вибрати довільно малий ε, щоб мінімізувати 

зміщення стохастичного градієнта, не збільшуючи його дисперсію. Це 

спостереження узгоджується з даними в БоO без довгострокових обмежень 

[13, 143, 169]. Крім того, теорема 4 встановлює, що динамічні витрати та 

відповідність є нелінійними, якщо A(𝑥1:𝑈
∗ ) = p(𝑈

1

2), що помітно покращує дані 

в теоремі 3 за одноточковим зворотним зв’язком. 

Для випадку АДОМР з N>2 балами можна доводиться дещо покращені 

межі без зміни порядку витрат та відповідності, але вони тут пропущені для 

стислості. Крім того, межі в теоремах 3 та 4 можуть бути досягнуті без будь-

якого знання A(𝑥1:𝑈
∗ ). Коли порядок A(𝑥1:𝑈

∗ ) відомий, або, якщо його можна 

оцінити апріорі, можна отримати жорсткіші межі витрат та відповідності 

шляхом свідомого регулювання ступенів. Формально можна сформулбвати 

наступній висновок. 

В умовах теорем 3 і 4 припускається, що існує константа ω ∈ (0, 1) 

така, що варіація задовольняє A(𝑥1:𝑈
∗ ) = p(U

ω
). Якщо поетапні розміри 

АДОМР з одноточковим зворотним зв’язком обрані як β = ν = 𝑃(𝑈𝑇
3

4
(𝜔−1)), а 

параметри ε = 𝑃(𝑈
1

4
(𝜔−1)), γ = 𝑈

3

4
(𝜔−1)

 та δ = ε/s, тоді динамічні витрати і 

динамічна відповідність стають 

1 1
( 3) ( 3)

4 4( ) та ).
q q

e e

U UДВитр U ДВідп UГ Г(    (3.88) 

 

Аналогічним чином, якщо покрокові розміри АДОМР з двоточковим 

зворотним зв’язком обрані такими, що β = ν = 𝑃(𝑈
1

2
(𝜔−1)), а параметри ε = 
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P(𝑈
1

2
(𝜔−1)

), γ = 𝑈
1

2
(1−𝜔)

, і δ = ε/s, тоді динамічні витрати та динамічна 

відповідність стають 

1 1
( 1) ( 1)

2 2( ) та ).
q q

e e

U UДВитр U ДВідп UГ Г(    (3.89) 

 

Очевидно, що можливі як сублінійні динамічні витрати, так і 

відповідність, за умови, що накопичена варіація мінімізаторів зростає 

сублінійно (ω<1), і вона доступна для ПНА заздалегідь. Вони надають цінну 

інформацію про вибір оптимальних ступенів у динамічних середовищах. 

Зокрема, коригування ступенів відповідно до змінності середовища є ключем 

до досягнення оптимального динамічних витрат та пристосованості. 

Інтуїтивно, коли варіація швидка (велика ω), повільно затухаючі кроки (отже, 

більші ступені) можуть краще відстежувати потенційні зміни; і навпаки. 

Зауваження щодо оптимальних витрат: як окремий випадок теорем 3 і 

4, обмеживши 𝑥1
∗= ··· = 𝑥𝑈

∗ так, що A(𝑥1:𝑈
∗ ) = 0, межі динамічних витрат (3.88) 

та (3.89) зменшуються до статичних, які відповідають P(𝑈
3

4) у випадку 

одноточкового зворотного зв’язку та P(√U) у випадку двох точок. Ця пара 

меж помітно покращує витрати проти компромісу в [151] і відповідає 

порядку витрат в [107, 120, 143], які є найкращими з можливих, яких можна 

досягти за допомогою ефективних алгоритмів навіть у налаштування БоO без 

довгострокових обмежень. 

Зазначимо, що теореми 3 та 4 розширюють аналіз динамічних витрат в 

[12, 83, 139] на режим онлайн-навчання із довгостроковими часовими 

обмеженнями. Цікаво, що в налаштуваннях БоO, які використовуються, 

можна досягти сублінійних динамічних витрат і відповідності, коли 

мінімізатор на кожен слот не змінюється в середньому, тобто A(𝑥1:𝑈
∗ ) зростає 

сублінійно з U. 
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 Чисельні експерименти застосування алгоритму АДОМР 3.13.

Розглянемо метод АДОМР для обчислень на граничному рівні. Як це 

підкреслювалося раніше – проблема розвантаження обчислень (3.76) має 

форму (3.73). Отже, вирішувач АДОМР може бути налаштований для 

вирішення (3.76) в режимі Інтернету, з доказовими гарантіями 

продуктивності та можливості. 

Зокрема, з hu(xu), як у (3.74), і gu(xu), як у (3.75), основне оновлення 

(3.79) зводиться до простого оновлення градієнта закритої форми, що 

піддається децентралізованій реалізації; сума вивантаження хмарного 

простору на вузлі k становить 

1 0y (y ( (y ) ))
k

k k k

k k y
u u uu ud     (3.90a) 

 

і величина вивантаження з вузла k задається як 

1 0( ( ( ) )) ,
kl

kl kl kl

kl k l z
u u uu u uz z d z    (3.90б) 

 

тоді як рішення про локальну обробку у вузлі k генерується 

1 0( ( ( ) )) ,
kk

kk kk kk

k k z
u u uu uz z i z        (3.90в) 

 

де α вибирається згідно з теоремами 3 і 4. На прикладі двоточкового 

зворотного зв’язку (N = 2) градієнти, задіяні в (3.90), можна оцінити як  

2

( ) ( ( ) ( )) ( ),
2  

kl kl

kl
u u uu u u u u u

e
d z g x v g x v v z  (3.91a) 

а щодо змінної розвантаження, як 

 
2

( ) ( ( ) ( )) ( ),
2  

kl kl

kl
u u uu u u u u u

e
d z g x v g x v v z       (3.91б) 

 

а щодо локальної змінної обробки, як 
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2

( ) ( ( ) ( )) ( ),
2  

kk kk

k
u u uu u u u u u

e
i z g x v g x v v z      (3.91в) 

 

де vu(�̂�
𝑘), vu(�̂�

𝑘𝑙) та vu(�̂�
𝑘𝑘) представляють відповідні записи випадкового 

вектора vu ∈ 𝑆|ζ|у слоті u. 

Подвійне оновлення (3.80) на кожному вузлі k зменшується до 

1 11 1 1
( ( - - - )),

in out
k k

lk lk k kk

k k k
u uu u u u u

l K l K

v c z z y y

 

 (3.92)  

 

де µ вибирається згідно з теоремами 3 і 4. Інтуїтивно, щоб гарантувати 

завершення запитів на обслуговування, подвійна змінна збільшується 

(збільшується штраф), коли є миттєвий залишок обслуговування, і 

зменшується, коли надмірне обслуговування виникає в мобільних 

обчислювальних системах.  

Звичайне завдання туманних обчислень в умовах розумного будинку з 

K = 10 вузлів туманного простору (наприклад, розумні домашні шлюзи) та 

віддаленого хмарного центру. Кожен вузол туманного простору має вихідне 

посилання на хмару та два вихідних посилання на два сусідні вузли 

туманного простору для локальних спільних обчислень. Для лінії зв’язку, що 

розвантажує навантаження з туманного вузла k до l, розглядається 

малопотужна бездротова мережа. 

На рис 3.19 представлено вплив схем вибірки та кількості зворотних 

зв’язків на динамічну відповідність. Суцільні лінії: АДОМР з рівномірною 

вибіркою з одиничної сфери (рівномірна вибірка). Пунктирні лінії: АДОМР із 

випадковою вибіркою із стандартної бази (вибірка координат). 

Для з’єднання Bluetooth або ZigBee, обмеження завантаження 

становить 𝑧𝑘𝑙 = 10, а для всіх комунікаційних ліній розвантаження туманного 

простору-хмарного простору розглядається високошвидкісне з’єднання Wi-Fi 

з обмеженнями розвантаження {𝑧𝑘}=100. Для кожного вузла туманного 
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простору k місцевим обмеженням обчислень вважається 𝑧𝑘𝑘= 50. Що 

стосується затримки зв’язку та обчислень, для моделювання затримки зв’язку 

між вузлами туманного простору при постійній швидкості передачі 

використовується лінійна функція: прийнята квадратична функція для 

локальної затримки обчислень для врахування потенційного часу черги 

завдяки іншим активним службам у вузлі туманного простору; і 

передбачається експоненціальна функція для затримки зв’язку туман-хмара 

для характеристики не передбачуваної затримки мережі через задану 

широкосмугову маршрутизацію через магістраль Інтернету. Отже, онлайн-

вартість (вона ж сукупна затримка обслуговування) у (3.75) визначається 

2( ) ( ( ) ),k k out kl kl kk ll

u u u u l u u

k K

g x q y l K f z f z    (3.93) 

 

де 𝑞𝑢
𝑘= 0,015sin(πu/96) + 0,05, k∈K\{4, 5}, 𝑞𝑢

𝑘 = 0,045sin(πu/96) + 0,15, k ∈ {4, 

5}, а локальні коефіцієнти встановлюються на 𝑓𝑘𝑙 = 8/𝑧𝑘𝑙  і 𝑓𝑘𝑘 = 8/𝑧𝑘𝑘. 

Щодо швидкості надходження даних 𝑐𝑢
𝑘, вона генерується відповідно до 𝑐𝑢

𝑘 = 

r
k
sin(πu/96) + 𝑎𝑢

𝑘, при цьому r
k 
та  𝑎𝑢

𝑘 рівномірно розподіляються по [40, 50] та 

[45, 55] для k ∈ K\{1, 2, 3}∪{4, 5} та r
k
 ∈ [32, 40], 𝑎𝑢

𝑘 ∈ [36, 44], k ∈ {1, 2, 3} та 

r
k ∈ [20, 25], 𝑎𝑢

𝑘 ∈ [22,5, 27.5], k ∈ {4, 5}. При цьому періоди 𝑞𝑢
𝑘 та 𝑐𝑢

𝑘 

відповідають 24-годинному інтервалу, дотримуючись періодичних моделей 

людської діяльності в домашній сенсорній мережі; тоді як шкали 𝑞𝑢
𝑘 та 𝑐𝑢

𝑘 

змінюються між вузлами, імітуючи неоднорідність датчиків IoT, таких як 

датчики руху та датчики термостата. 

Алгоритм та його аналіз продуктивності є безмодельними, що означає, 

що вони можуть включати більш складні моделі, доки функція витрат опукла 

і можна оцінити її точкове значення. Нарешті, АДОМР орієнтована на:  

- метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв з забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії 

(ДОМР) у [38], який приймає оновлення на основі градієнта для первинно-

подвійних змінних;  
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- евристичний хмарний підхід, який розвантажує всі запити даних до 

віддаленого хмарного простору;  

- евристичний підхід лише до туманного простору, який обробляє всі 

запити даних локально;  

- часткову інформацію, збурену в Інтернеті первинно-подвійним 

методом у [151].  

Як для підходів лише для хмарного простору, так і для туманного 

простору, не завантажені та необроблені запити буферизуются на вузлах 

туманного простору для подальшої обробки; таким чином, ці суми 

вимірюються відповідно до їх придатності. Що стосується збуреного 

первинно-подвійного методу в [151], він має двоточковий зворотний зв’язок  

і константа збурення вибирається як 0,06 для задоволення технічних умов у 

ньому. Оскільки різні кроки АДОМР призводять до різної поведінки, 

виконується ручна оптимізація наступних кроків в кожному тесті, щоб вони 

мали однакову форму, увага зосереджується на порівнянні витрат. Коли 

параметри АДОМР потрібно дещо відкоригувати в кожному тесті, вони 

встановлюються на δ = 0,05 і ε = 4 для з N = 1, і ε = 0,05 для N ≥ 2. Всі тести 

були в середньому за 500 реалізацій Монте-Карло.  

У спрощеному з K = 5 вузлів, динамічну відповідність та середня 

вартість порівнюються серед варіантів АДОМР із зворотним зв’язком точки 

N за різними схемами вибірки на рис. 3.19 та 3.20. Очевидно, що для обох 

схем вибірки вартість та динамічну відповідність вирішувачів АДОМР 

зменшуються із збільшенням зворотного зв’язку. Однак такі умови виграють 

у роботі, коли відгук збільшується; наприклад, N ≥ 4. Що стосується схем 

відбору проб, рис. 3.19 демонструє, що коли всі варіанти АДОМР мають 

низьку динамічну динамічну відповідність, рівномірний заснований на 

вибірці АДОМР з одноточковим зворотним зв’язком має велику початкову 

динамічну відповідність – і рис. 3.20 підтверджує, що для N = 1, на основі 

координат вибірки АДОМР перевершує це при рівномірній вибірці; а для N ≥ 

2 вирішувачі АДОМР з рівномірною вибіркою несуть меншу вартість. 
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Отже, для оптимізації емпіричних показників у наступних тестах 

АДОМР приймає вибірку координат з M = 1, тоді як рівномірну вибірку 

застосовують у АДОМР з M ≥ 2. 

На рис. 3.19 і 3.20 суцільні лінії показують АДОМР із вибіркою з 

одиничної бази (рівномірна вибірка), пунктирні лінії показують АДОМР із 

випадковою вибіркою із стандартної бази (вибірка координат). 

 

 

Рис. 3.19.  Вплив схем вибірки та кількості зворотних зв’язків на динамічну 

відповідність 

 

Рис. 3.20. Вплив схем вибірки та кількості зворотних зв’язків на 

середню вартість. Суцільні лінії: АДОМР із вибіркою з одиничної сфери 

(рівномірна вибірка). Пунктирні лінії: АДОМР із випадковою вибіркою із 

стандартної бази (вибірка координат) 
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Рис. 3.21. Порівняння на основі динамічної відповідності 

 

Оптимальність та доцільність. За допомогою  оптимізованих схем 

вибірки для вирішувачів АДОМР динамічна відповідність та середня вартість 

потім порівнюється між трьома варіантами АДОМР, збуренням первинним 

подвійним методом та двома евристичними схемами на рис. 3.21 та 3.22.  

Без черг у сторону туманного простору хмарна схема має набагато 

нижчу динамічну динамічну відповідність, оскільки всі вимоги користувачів 

перевантажуються на віддалену хмару. Однак це спричиняє набагато вищу 

середню вартість (затримку обслуговування) як мережева затримка між 

туманом та хмарою стає високою через велику кількість розвантажувальних 

робіт. Збільшуючи обсяг зворотного зв’язку, вирішувач АДОМР має 

тенденцію до нижчої придатності та нижчої середньої вартості, обидві вони 

порівнянні з ціною ДОМР, коли M ≥ 2. З іншого боку, АДОМР має лише 

одноточковий зворотний зв’язок як і раніше має подібну посадку щодо схеми 

лише проти туманного простору, але користується набагато меншими 

ресурсами. Цікаво, що коли дисперсія (пор. затінену область на рис. 3.22) 

вартості одноточкової вартості АДОМР є високою, вона помітно зглажує, 

коли доступні декілька значень функцій, що підтверджує твердження в 

теоремах 3-4. Для збуреного методу в [151], хоча його середня вартість схожа 

або трохи краща, ніж у АДОМР, його показник динамічної відповідності 

набагато вищий за всі варіанти АДОМР. 
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Рис. 3.22. Порівняння середніх витрат. Заштрихована область представляє 

розподіл витрат на кожну схему в межах одного стандартного відхилення 

середнього значення 

 

Вплив розміру мережі. Наступний тест оцінює ефективність усіх схем 

за різної кількості туманних вузлів (тобто розміру мережі). Для кожного 

алгоритму середнє значення припасування по всіх вузлах туманного 

простору і час представлений на рис. 3.23, а усереднені за часом ресурси – на 

рис. 3.24.  

 

 

Рис. 3.23. Залежність розміру мережі туманного простору 

 

Очевидно, що одноточковий АДОМР має нижчу середню динамічну 

відповідність, ніж підхід лише до туманного простору, у більшості сценаріїв, 
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а також несе менше середніх витрат у всіх перевірених налаштуваннях. 

Подібно до тих, що на рис. 3.21 та 3.22, середня динамічна відповідність та 

вартість АДОМР з кількома оцінками функцій все ще порівнянна із цінністю 

повноінформаційного ДОМР у міру зростання розміру мережі.  

 

 

Рис. 3.24. Залежність розміру мережі від середньої вартості мережі 

 

З іншого боку, метод у [151] користується дещо нижчою середньою 

вартістю у міру зростання розміру мережі, але його динамічна динамічну 

відповідність знову набагато вища за всі варіанти АДОМР. Цікавим 

спостереженням тут є те, що із збільшенням кількості туманних вузлів 

приріст продуктивності вирішувача АДОМР з великим M стає більш 

очевидним – див., наприклад, рис. 3.24. Це означає, що для більшої мережі 

АДОМР отримує вигоду від більшої кількості інформації  для вивчення та 

відстеження динаміки мережі. 
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Висновки до розділу 3 

Проблема управління мережевими ресурсами розглянута з точки зору 

опуклої онлайн-оптимізації з урахуванням витрат та обмежень. На відміну 

від існуючих робіт, основна увага приділяється налаштуванню, в якому деякі 

обмеження виявляються після вжиття заходів, вони допустимі для миттєвих 

порушень, але в середньому повинні задовольнятися. Продуктивність нового 

алгоритму OоO вимірюється: 

 - різниця найкращого динамічного рішення з інформацією про вагу та 

обмеження на один проміжок часу (динамічні витрати);  

 - накопичений обсяг порушень обмежень (динамічна відповідність).  

Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції. 

Науковою новизною розробленого методу є використання додаткових оцінок 

градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод дозволяє здійснювати 

адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі машинного навчання.  

Запропонований метод безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії адаптується до OоO з заданими обмеженнями. 

При стандартних припущеннях ДОМР одночасно дає сублінійні динамічні 

витрати і динамічну відповідність, якщо накопичені варіації мінімізаторів 

для кожного обмеження сублінійно збільшуються з часом. Розробка 

алгоритмів і аналіз продуктивності в цьому новому налаштуванню OоO за 

допомогою ДОМР, розширюють можливість застосування OоO до ширшого 

режиму додатків, який включає динамічний розподіл мережевих ресурсів і 

реагування на попит в інтелектуальних мережах, тобто метод враховує 

характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в IoT-мережі та 

дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого навчання з 

підкріпленням в онлайн-режимі. Проведені тести показали, що 

запропонований метод перевершує сучасні альтернативи при різних 

сценаріях.  
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РОЗДІЛ 4.  

МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ РОЗРОБКИ ТА РОЗГОРТАННЯ 

РОЗПОДІЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 

IОT-ПРИСТРОЇВ 

 

 Аналіз сучасних рішень у мережах Інтернет речей 4.1.

Інтернет речей забезпечує систему взаємопов’язаних пристроїв 

(наприклад, камери спостереження, переносні технології, промислові 

датчики, розумні будівельні прилади, системи моніторингу здоров’я, 

транспортні засоби та інше), які генерують і дуже швидко перетворюють 

великі обсяги інформації для подальшого аналізу, отримання цінних даних та 

прийняття обґрунтованих рішень для безлічі областей розумних додатків. 

Наприклад, додатки для аналізу даних, такі як управління програмними 

продуктами, оптимізація процесів, відеоаналітика, прогнозована аналітика та 

рекомендаційні системи покладаються на глибокий аналіз вхідних потоків 

даних у режимі реального часу так само як і на ретроспективні дані [16, 43]. 

Саме в цьому контексті звичайні традиційні хмарні обчислення можуть 

не забезпечити властивості бажаної якості обслуговування (QoS) цих IoT 

додатків для аналітики через високу вартість передачі великих обсягів даних 

у віддалені хмари та неприпустимі затримки в обидва кінці особливо при 

отриманні критичного розуміння проблем предметної області. Зокрема, 

програми для реагування на надзвичайні ситуації, моніторингу стану 

здоров’я, інтелектуальні помічники і т.п. більше за інших вимагають 

можливостей здійснення аналітики у режимі реального часу з низькою  

затримкою [129]. Натомість ці програми повинні мати можливість 

використовувати граничні  та туманні обчислювальні ресурси для отримання 

позитивного результату. Граничні та туманні обчислення дозволяють 
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запускати  програми ближче до джерела даних, тим самим усуваючи багато 

проблем, які виникають внаслідок необхідності користуватися віддаленою 

хмарою. Однак, у той же час, жорсткі обмеження на центральний процесор і 

пам’ять граничних та туманних ресурсів можуть вимагати розумного 

розподілу та управління цими програмами аналітики серед граничних та 

туманних ресурсів. 

На жаль, розробники додатків для аналітики Інтернет речей часто не 

володіють знаннями, необхідними для забезпечення розгортання корисних 

додатків і прийняття рішень по динамічному управління ресурсами. Таким 

чином, існує загальна необхідність у підході, який позбавить розробника 

додатків аналітики Інтернет речей від необхідності визначати місце 

розміщення компонентів додатка аналітики, здійснювати контроль за 

використанням його ресурсів і управляти різними завданнями обробки даних 

на хмарних, туманних та граничних пристроях для забезпечення 

оптимального управління даними в спектрі ресурсів від граничних до 

хмарних  [126, 127]. 

Розподілені (безсерверні) обчислення обіцяють вирішити ці проблеми, 

оскільки вони дозволяють розробникам додатків створювати компоненти 

додатків, не турбуючись про деталі інфраструктури. Зокрема, концепція 

«Функції як послуга» (FaaS), що характерна для процесів безсерверних 

обчислень, дозволяє розробникам запустити код без створення або 

обслуговування складної інфраструктури. Вивчення додатків  для аналізу 

даних Інтернет речей дозволяє показати структуру програми, яка складається 

з набору слабко пов’язаних служб, таких як: прийом даних, потокова і 

пакетна обробка, машинне навчання, візуалізація і зберігання [91] – де окремі 

компоненти пов’язані між собою за допомогою RESTful API. Сама природа 

слабко пов’язаних і керованих подіями додатків роблять їх досить 

придатними для розміщення з використанням безсерверної парадигми. 
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Додаткова проблема, з якою стикаються розробники додатків аналітики 

Інтернет речей, пов’язана з розробкою моделі штучного інтелекту та  

машинного навчання з використанням великих наборів навчальних даних. 

Вимагається, щоб розробники знали про можливі моделі машинного 

навчання (наприклад, лінійні моделі, дерева рішень або глибокі нейронні 

мережі) і могли вибирати дані з безлічі доступних бібліотек і додатків 

машинного навчання. Крім того, вони також несуть відповідальність за 

забезпечення високої якості прогнозування розроблених моделей машинного 

навчання, яке багато в чому залежить від вибору функцій і гіперпараметрів, 

які самі повинні бути налаштовані в оффлайновому процесі оцінки. 

Розробники додатків для аналітики Інтернет речей навряд чи будуть 

експертами на всіх цих етапах, включаючи використання навчених моделей 

під час виконання. 

Для вирішення низки вищезазначених проблем, з якими, ймовірно, 

стикається розробник додатків для аналітики IoT, у цьому розділі 

представлено модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв (model of developing 

machine learning architecture for IoT-devices based on serverless architecture – 

MLAbosa), яка використовує переваги безсерверної обчислювальної 

парадигми, тим самим звільняючи розробника від проблем пов’язаних з 

розгортанням та управлінням ресурсами, одночасно забезпечуючи необхідні 

властивості якості обслуговування. Щоб розробнику було простіше і 

інтуїтивно зрозуміліше розробляти моделі машинного навчання для робочого 

процесу своїх аналітичних додатків, а також долати проблеми, які виникають 

через необхідність мати справу зі змінами бібліотек машинного навчання і 

оптимізацією гіперпараметрів, тобто параметрів значення яких встановлено 

перед запуском процесу навчання, модель MLAbosa визначає мову 

моделювання для конкретної предметної області, що дає можливість 
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декларативної специфікації потреб програми. У свою чергу, механізми 

генеративного програмування в моделі MLAbosa допомагають синтезувати 

метадані, необхідні для автоматичного забезпечення робочого процесу 

навчання і оптимізації ML. Згодом MLAbosa автоматизує розгортання і 

виконання підготовлених моделей в віддалених граничних та хмарних 

ресурсах, використовуючи розподілений підхід, в якому модель MLAbosa 

застосовує доцільні та ефективні механізми автоматичного масштабування 

для окремих сервісів, а також надає стратегії для зміни підготовленої моделі 

машинного навчання між різними вузлами в міру необхідності [16, 43].  

Новизна підходу MLAbosa полягає в тому, що вона комплексно 

вирішує ряд проблем, з якими стикаються розробники додатків аналітики 

Інтернет речей, і систематично поєднує кілька різних підходів для реалізації 

повного рішення. Зокрема, модель MLAbosa забеспечує такі результати: 

1) Модель MLAbosa, інтегрована з інформаційною технологією, що 

буде описано у розділі 5, підтримує предметно-орієнтовану мову 

моделювання DSML, щоб приховати низькорівневі деталі розгортання 

інфраструктури і надає простий у використанні веб-інтерфейс для кінцевих 

користувачів – для використання платформи. Модель MLAbosa підтримує 

вбудовану функцію коригування проекту з використанням засобу перевірки 

обмежень. 

Модель MLAbosa може перевірити архітектуру розгортання додатків, 

провівши аналіз можливостей цільового устаткування перед фактичним 

розгортанням системи. 

2) У моделі, що розглядається, представлено додаток для швидкої 

розробки моделей штучного інтелекту та машинного навчання, де 

розробники можуть підключатися до широкого спектру джерел даних і 

створювати свої власні додатки штучного інтелекту та машинного навчання. 

Зокрема, модель MLAbosa надає підхід до інкапсуляції служб штучного 
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інтелекту або машинного навчання, використовуючи архітектури 

контейнерів з підтримкою центрального та графічного процесорів, API для 

стандартних бібліотек і додатків машинного навчання. Він надає просту у 

використанні структуру, на якій розробники можуть швидко створювати, 

навчати і оцінювати модель машинного навчання на заданих даних, 

практично не вимагаючи розробки коду. 

3) Після того, як модель штучного інтелекту та машинного навчання 

буде готова і доопрацьована, компоненти програми можуть бути 

представлені як RESTful API і легко інтегровані в робочий процес бізнес-

додатків за допомогою моделі MLAbosa (як показано на рис. 4.1). Модель 

MLAbosa ефективніше управляє життєвим циклом моделей і, також,  

запускає перенавчання моделей якщо вони стають не актуальними з часом. 

4) Модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв забезпечує 

інтелектуальний спосіб передачі навченої моделі на цільові машини по 

всьому хмарному-туманному-граничному спектру в якості модуля 

машинного навчання для виведення і аналізу вхідних джерел даних. Модуль 

(модулі) машинного навчання можна розмістити на граничні пристрої для 

граничних обчислень або на рівні хмари,  або на рівні туману для 

оперативного чи поглибленого аналізу даних в залежності від вимог 

користувача і аналізу вимог, та можливостей. Всі ці пункти виконуються 

безсерверною платформою з використанням декларативних специфікацій. 

5) Модель MLAbosa забезпечує динамічне управління ресурсами, 

надаючи стратегічний розрахунок, в який можуть бути включені інші 

алгоритми управління ресурсами. MLAbosa підтримує моніторинг 

управління даними і моделей в процесі експлуатації шляхом реалізації збору 

більш детальних метрик роботи на цільовому обладнанні. На зібраних 

показниках продуктивності, таких як: використання ЦП, пам’яті, введення-
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виведення алгоритму управління ресурсами – може бути забезпечена 

горизонтальна і вертикальна гнучкість розподілу ресурсів для підтримки 

вимог якості обслуговування. Ці твердження були перевірені 

запропонованими алгоритмами  управління ресурсами за замовчуванням. 

 

 

 Аналіз попередніх робіт та існуючі сучасні рішення в хмарних, 4.2.

туманних і граничних обчислювальних середовищах 

У цьому розділі порівнюється підход моделі MLAbosa з існуючим 

сучасним рішенням для наскрізного управління життєвим циклом розробки 

програмного забезпечення моделей машинного навчання від етапу 

проектування до етапу розгортання у хмарно-туманно-граничних 

обчислювальних середовищах.  

Ease.ml [133] – це навчальна платформа, що забезпечує автоматичний 

вибір моделі з використанням підходу декларативного програмування. Це 

позбавляє користувачів від необхідності визначати, які моделі вибрати для 

конкретного завдання. Ease.ml представляє планувальник ресурсів для 

управління розгортанням навчального завдання в загальному кластерному 

середовищі, що використовується відразу декількома користувачами. В 

даний час підтримуються мовні конструкції для оголошення розміру 

вхідного і вихідного набору даних і самого набору даних. 

Google Vizier [121] – це платформа машинного навчання, яка підтримує 

службу налаштування гіперпараметрів. Користувачі в Google можуть вказати 

простір зміни властивостей і цілі оптимізації. Потім служба Vizier продовжує 

експериментальні спроби, поки не будуть досягнуті зазначені користувачем 

цілі.  

Точно так TFX [177] – ще одна платформа машинного навчання в 

Google, яка надає інструменти для підготовки даних і обслуговування 

виведення моделей. Система побудована на основі Tensorflow ML.  
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Michelangelo [153] – це інфраструктура машинного навчання як послуга, 

розгорнута в Uber, яка спрощує створення і розгортання моделей машинного 

навчання в кластерному середовищі. Michelangelo DSL дозволяє 

користувачам визначати завдання машинного навчання, які будуть 

використовуватися як для навчання засобу машинного навчання, так і для 

виводу результатів роботи машинного навчання. Однак DSL дозволяє 

користувачам вибирати тільки ті алгоритми, які підтримуються платформою, 

тим самим обмежуючи можливості користувачів проводити експерименти з 

використанням різних алгоритмів машинного навчання.  

Alchemist [111] – ще один внутрішній проект Apple, спрямований на 

навчання моделей машинного навчання в кластерному середовищі. Alchemist 

використовує платформу оркестровки контейнерів Kubernetes для виконання 

навчальних завдань моделей машинного навчання. 

Наскільки зараз відомо, Google Vizier, Michelangelo і Alchemist – це 

внутрішні інструменти, доступні для використання користувачами з 

відповідних організацій і недоступні в середовищі з відкритим вихідним 

кодом. Що стосується комерційних пропозицій, клієнтам, що готові платити, 

доступні такі послуги, як Google Cloud Platform SageMaker, Microsoft Azure і 

IBM’s Watson Studio. Ці комплексні сервіси виконують розгортання  

підготовки машинного навчання, обмежені їх власними інфраструктурами 

часу виконання, що потенційно може призвести до проблем з блокуванням 

постачальником їх окремих можливостей або цілком всього комплексу 

сервісу – для кінцевих користувачів.  

Clipper [156] фокусується на обслуговуванні прогнозування з малою 

затримкою або на обслуговуванні виведення на етапі машинного навчання. 

Clipper використовує ансамбль моделей прогнозування для вибору і 

комбінування кращих моделей з різних структур машинного навчання, які 

мають більш високу точність, на відміну від Clipper, Rafiki [167]  займається 

навчанням і розгортанням служб виведення в хмарному середовищі. Rafiki 

також надає послугу налаштування гіперпараметрів для дослідження 
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параметрів системи. Для обслуговування результатів він забезпечує сукупний 

підхід, що дозволяє підвищити точність результатів прогнозування.  

MLFlow [90] – це проект платформи машинного навчання з відкритим 

вихідним кодом, який охоплює всі фази життєвого циклу розробки і 

розгортання машинного навчання. Він має загальні API-інтерфейси на основі 

Python, які дозволяють зв’язуватися з різними бібліотеками машинного 

навчання. Він також підтримує підготовку даних, навчання та розгортання 

моделей машинного навчання для різнорідних постачальників послуг, таких 

як Microsoft Azure, Google Cloud Platform Sagemaker, Apache Spark.  

InferLine [136] представляє конвеєр для прогнозування в хмарному 

середовищі. Він забезпечує обслуговування логічних висновків в групі DAG 

моделей машинного навчання з урахуванням обмежень у затримці. Він 

забезпечує гібридний підхід для підтримки наскрізних обмежень затримки 

шляхом зміни конфігурацій моделі. 

ML.NET [119] – це платформа конвейра машинного навчання з 

відкритим вихідним кодом від Microsoft. Моделі машинного навчання 

можуть бути вбудовані безпосередньо в кодову базу програми. Крім того, 

прогнози можуть обслуговуватися незалежно від ОС платформи, якщо вона 

підтримує додаток. 

 NET Core. Ця функція корисна для прогнозування, що виконується в 

граничних обчислювальних середовищах, оскільки додатку не потрібно 

взаємодіяти із зовнішнім службою для отримання результатів прогнозування, 

оскільки сама модель інтегрована в додаток.  

DLHub [114] – це платформа, яка підтримує публікацію навчених 

моделей в репозиторіях моделей і надає можливості обслуговування моделей 

для машинного навчання. DLHub реалізує модель виконання для розгортання 

завдань виводу на обслуговуючі інфраструктури. Інфраструктури, 

підтримувані в даний час в DLHub, включають платформи виконання на 

основі TensorFlow, SageMaker і Parsl. 
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Acumos [163] – ще один проект з відкритим вихідним кодом, 

спрямований на спрощення пакування, каталогізації та спільного 

використання моделей машинного навчання. У Acumos є торговельний 

майданчик, де розробники можуть знайти попередньо навчені моделі для 

завантаження. Це також дозволяє користувачам публікувати свої власні 

моделі на ринку для зручного обміну. Аналогічним чином ModelDB також 

підтримує навчання та управління моделями машинного навчання. За 

допомогою графічного веб-інтерфейсу тут можна легко візуалізувати 

конвеєри машинного навчання. Також підтримується управління версіями 

моделей, візуальне дослідження моделей і спільний доступ. Інші розробки, 

такі як Weka, Apache Mahout, Scikit-Learn, надають засоби декларативного 

програмування для проектування і створення конвеєрів і моделей машинного 

навчання. Однак ці платформи не пропонують засобів для управління 

версіями і розгортання моделей. 

Модель MLAbosa використовує інженерні технології, засновані на 

моделях, які полегшують створення індивідуальної предметно-орієнтованої 

мови моделювання, засобів автоматичної генерації коду і оркестровку 

моделей для розгортання на цільових платформах та методах машинного 

навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом 

комунікацій; фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі; 

розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-

мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв. Але вважається, що такого спектру можливостей, які показує  

запропонована модель MLAbosa, не вистачає в сучасних інтегрованих 

наборах інструментів. У таблиці 4.1 представлений огляд різних 

підтримуваних функцій, які забезпечуються існуючими розробками. 

У літературі існує кілька заснованих на моделях підходів до управління 

наскрізною роботою додатків з автоматичним управлінням ресурсами на 
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основі предметно-орієнтованої мови моделювання (DSML), проте всі вони не 

розглядають можливість розповсюдження моделі по хмарно-туманно-

граничному спектру обчислень, як модель MLAbosa [16, 40, 129]. 

 

Таблиця 4.1 

Порівняння запропонованої моделі MLAbosa з іншими сучасними рішеннями 

 ФУНКЦІЇ 

ПРОЕКТ 

Розробка 

моделі 
ML 

Навчання 

моделі 

Подання 

висновку 

Моніторинг 

ресурсів 

Генерація 

коду 

Управління 

ресурсами 

Рівень 

взаємодії 

Управління 

версіями 
моделей 

DSML Хмарні(Х)/ 

Граничні(Г) 
обчислення 

Відкритий 

вихідний 
код 

Ease.ML - + - - + + - - + Х - 

Vizier - + - - - - - - + Х - 

Clipper - - + - - - - - - Х + 

Michelangelo + + + - + - - - + Х - 

Alchemist + + - + - + - - - Х - 

Google Cloud 

Platform ML 

Microsoft ML 

+ + + - + - + + - Х/Г - 

MLFlow + + + - - - - - - Х + 

InferLine - - + - - + - - - Х - 

DLHub - - + - - - - + - Х - 

ML.Net + - - - - - - - - Х + 

Acumos + + + - - - - + + Х + 

ModelDB - + - - - - - + - Х + 

Weka 

Mahout 

Scikit-Learn 

+ + - - - - - - - Х + 

Rafiki - + + - - + - - + Х - 

MLAbosa + + + + + + + + + Х/Г + 

 

 

 Формулювання проблеми та вимоги до структури моделі 4.3.

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв 

Модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв фокусується на трьох 

ключових вимірах: автоматизація розгортання програми, спрощення процесу 

побудови моделі машинного навчання і забезпечення бажаної якості 

обслуговування моделі, коли модель використовується на етапі релізу (рис. 

4.1).   

На рис. 4.1 зображена мета-модель, яка фіксує всі концепції, необхідні 

для визначення спільних рис і варіативності конвеєра аналізу даних на основі 

запропонованої  предметно-орієнтованої мови моделювання. Дана мова  

DSML будується в середовищі моделювання WebGME. Визначення 
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метамоделей DSML відбулося з використанням структури WebGME, були 

визначені мета-моделі для DSML, створена семантика для інтерпретаторів 

моделей і закодована генеративна логіка для синтезу артефактів. Різні 

аспекти апаратних характеристик програми та цільового обладнання 

фіксуються в метамоделях. 

У цьому підрозділі наведено приклад використання, щоб визначити 

ключові вимоги до структури моделі MLAbosa. 

 

 

Рис. 4.1. Архітектура розробленої моделі автоматизації розробки та 

розгортання архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв на основі 

розподіленої архітектури 

 

Далі розглядається варіант використання IoT для автоматичної точки 

оплати, яка використовує фото номерного знака транспортного засобу для 

сплати за проїзд [98]. Ця програма буде включати в себе реальне робоче 

навантаження служби розпізнавання зображень, яка потребує швидкої 

прогнозної аналітики, щоб вона могла автоматично визначати номерні знаки 

автомобіля, що в’їжджає або виїжджає з платної зони. Таким чином, ця 

система буде включати камеру, яка робить знімок номерного знака і 
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пристрою, що аналізує зображення, щоб ідентифікувати номерний знак і, 

відповідно, стягувати з відповідного облікового запису відповідну плату за 

проїзд. Цей варіант використання відноситься до категорії додатків, для яких 

необхідно враховувати багато конструктивних особливостей при розробці і 

розгортанні таких додатків. Ці проектні міркування і ряд проблем, з якими 

стикається розробник, зображені на рис. 4.1 і описані нижче. 

 

 Проблеми розгортання додатків хмарно-туманно-граничному 4.3.1.

спектру обчислень 

Для додатків, пов’язаних з комп’ютерним зором (наприклад, варіант 

використання платних автоматів), або для помічників по автоматизації, таких 

як Google Home, що використовують модель умовного виводу, затримка при 

передачі даних з пристрою в хмару є значною. Таким чином, виконання 

граничних обчислень є привабливим, оскільки при цьому суттєво знижується 

затримка і підвищується швидкість відгуку підключених додатків. Отже, 

можливість аналізувати, фільтрувати або агрегувати дані перед їх відправкою 

в хмарний центр обробки даних може привести до значної економії 

мережевих і обчислювальних ресурсів. Однак, як показано на рис. 4.1, 

розробнику додатків для аналітики Інтернет речей потрібно мати досвід для 

розгортання таких додатків щодо безлічі типів периферійних пристроїв, 

таких як Raspberry Pi, MinnowBoard, Beagle Bone і Arduino. 

Оскільки не всю аналітику можна виконувати на периферії, так як 

граничний пристрій може не містити всіх даних, для цього може знадобитися 

агрегування інформації на серверах хмарного або туманного центру обробки 

даних. Приклади додатків, які потребують цих можливостей, включають 

планування маршруту для транспорту по прилеглій місцевості, яке може 

бути виконане на туманних або хмарних серверах, якщо локалізовані 

граничні пристрої відправляють дані про дорожній трафік  та дані про погоду 

на туманні сервери для агрегування.  
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Мета-моделі MLAbosa були розроблені за допомогою комбінації  

зворотного проектування, зіставлення залежностей між різнорідним 

обладнанням, зіставлення залежностей між різними операційними системами 

і їх версіями [16, 40].  

Ресурси, що використовуються, можуть бути цільовим обладнанням, 

таким як Raspberry Pis, NVidia Jetson TX1 GPU, будь-якою машиною без 

попердньо встановленого ПЗ, таких як Intel Xeon, машиною з графічним 

процесором, таких як NVidia Tesla, або будь-якою хмарною платформою, як 

Google Cloud Platform AWS або Microsoft Azure. Цільовою ОС на ньому може 

бути Linux, Windows, Raspbian і т.д. і їх версії можуть бути різними. В мета-

моделі  фіксується жорсткий тип системи і її версія. Менеджер програмних 

пакетів, таких як apt, yum, залежить від базового обладнання, тоді як процес 

встановлення програмного забезпечення залежить від типу і версій ОС. 

Переміщення даних і проблеми управління. 

Додатки Інтернет речей генерують величезні обсяги даних і оперують 

потоками даних від периферійних пристроїв до хмарних ресурсів. Як 

показано на рис. 4.1, граничні пристрої повинні відправляти відфільтровані 

дані на сервери туманного та (або) хмарного просторів, використовуючи 

один з багатьох протоколів зв’язку, наприклад HTTP, MQTT, CoAP. Більш 

того, такі сервіси прийому даних, як Apache Kafk, Apache Nifi або Google 

Cloud Platform Kinesis, повинні бути запрограмовані на прослуховування 

вхідних потоків даних і на можливість зберігати дані в базах даних. Також 

потрібно адаптивне пакетування для збору даних з більш високою 

пропускною здатністю  [124, 125, 127, 129]. Після того, як дані завантажені 

на сервер, можливо, що різні підписники можуть бути зацікавлені в них, щоб 

вони могли запускати окрему оперативну аналітику в вікні потокових даних і 

візуалізувати динамічні шаблони. Платформи потокової обробки, такі як 

Apache Flink і Spark Streaming, можуть допомогти в створенні моделей 

аналізу даних в реальному часі. Однак така система повинна масштабуватися 

з урахуванням потреб і кількості абонентів. Все це стає обов’язком 
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розробника програми для аналітики, який навряд чи буде експертом у всіх 

цих технологіях і протоколах. 

Проблеми побудови і поширення моделі. 

Побудова прогнозної аналітики вимагає розробки моделей навчання 

штучного інтелекту та машинного навчання, заснованих на відомих наборах 

даних. Для цього необхідно випробувати стратегії підготовки даних і різні 

алгоритми машинного навчання з використанням однієї з багатьох доступних 

структур машинного навчання. Розробка високоточних моделей вимагає 

проектування функцій, вибору моделі, налаштування гіперпараметрів і так 

далі. Більш того, щоб прискорити процес навчання, він повинен управлятися 

високопродуктивними обчисленнями з використанням графічного процесора 

і ЦП та повинен бути розподілений, якщо це можливо. Платформа розробки 

моделей повинна бути якнайшвидше готова до вибору кращої моделі шляхом 

оцінки великої кількості моделей за алгоритмом автоматичної оцінки. Фаза 

оцінки моделі також повинна бути розпаралелина. 

Після того, як модель штучного інтелекту та (або) машинного навчання 

навчена, можливо, буде потрібно передати її на периферійні пристрої для 

виведення. Наприклад, в пункті зняття плати за проїзд модель виявлення 

номерного знаку транспортного засобу може бути розміщена на 

придорожньому блоці, який визначає номерний знак і списує певну суму 

грошей з рахунку, пов’язаного з номерним знаком. Алгоритм виведення 

перетворює зображення автомобільного номера в текстовий рядок, і, 

оскільки обсяг даних тексту значно менше, ніж зображення, обсяг 

інформаційного потоку в мережі набагато зменшується, а також скорочується 

затримка. 

Виклики у визначенні необхідного обладнання. 

Для більш глибокої аналітики може знадобитися побудова моделі 

машинного навчання на основі камер міського руху або аналізу поведінки і 

моделі керування автомобілем, що вимагає докладного аналізу даних, а все 

це вимагає великих обчислювальних ресурсів. Зберігання та обчислення 

можна легко масштабувати в хмарі. Фреймворки пакетної обробки, такі як 
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Apache Hadoop або Spark, можуть виконувати глибоку аналітику шляхом 

агрегування даних з декількох джерел. Ці додатки можуть інтегрувати 

навчену модель машинного навчання для діагностики або прогнозної 

аналітики в міру необхідності. Завдання полягають у виборі відповідного 

обладнання з широкого спектру класів пристроїв, виборі правильного 

протоколу підключення, виборі варіантів розгортання (локально або в хмарі) 

і налаштування платформи розгортання для створення прототипу бізнес-

додатків для забезпечення реальної цінності. 

Проблеми моніторингу ресурсів середовища виконання. 

Після розгортання аналітичної платформи її необхідно автоматично 

масштабувати для економічної обробки динамічного робочого навантаження. 

Фреймворку також необхідно відстежувати модифікацію моделі, щоб 

перенавчити модель машинного навчання, і необхідно ефективно просувати 

навчену модель в бізнес-процес. Більш того, для прийняття динамічних 

рішень необхідно відстежувати всі показники продуктивності апаратних 

компонентів. 

 

 Вимоги до вирішення проблеми, з якими зіткнеться 4.3.2.

розробник аналітичних додатків 

Ґрунтуючись на обговоренні широкого спектру проблем, з якими, 

ймовірно, зіткнеться розробник аналітичних додатків, доцільно побудувати 

такий підхід до вирішення, який максимально допоможе розробнику 

уникнути проблем і буде стимулювати його до прагнення автоматизації 

багатьох з цих завдань. Вимоги до вирішення, які повинна підтримувати 

модель MLAbosa [16, 40], описані нижче. 

Вимога 1: Автоматичне розгортання компонентів додатка в 

гетерогенному середовищі. 

В хмарно-туманно-граничному діапазоні значна кількість компонентів 

програми може використовувати різне обладнання з різними операційними 

системами (ОС). Диспетчер пакетів програмного забезпечення розрізняється 
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залежно від ОС, а вимоги до програмного забезпечення можуть відрізнятися 

в залежності від версії ОС. Вимоги до програмного пакету необхідні для 

зворотного проектування створення мікросервіса на основі відомих 

шаблонів. Наприклад, щоб встановити Apache Kafka на декількох машинах 

Ubuntu,  потрібно зібрати всі програмні пакети, необхідні для установки 

Kafka, і  потрібно написати сценарій інфраструктури як коду (IaaC) для 

розгортання Kafka на цільових машинах. У разі потреби повторити весь 

процес, якщо виникає потреба  розгорнути Kafka на іншому кластері 

Windows-машини. Щоб полегшити працю розробникам програми, додаток 

створюється так, щоб користувачеві було потрібно тільки заповнити 

призначені для нього такі дані, а потім одним клацанням миші служба Kafka 

буде безперешкодно розгорнута на цільовому обладнанні. Використовуючи 

структуру, служби життєвого циклу повинні легко підключатися, бути 

багаторазовими, гнучкими і мати можливість для персонального 

налаштування. Важливо те, що всі компоненти доступні через RESTful API і 

можуть бути легко пов’язані між собою. В цілому реалізується прагнення 

надати розробнику додатків середовище для спільної роботи з контролем 

версій для розгортання бізнес-процесів. 

Вимога 2: Структура розробки та інкапсуляції для послуг гнучкого 

машинного навчання. 

Добре відомо, що існує потреба в структурі побудови моделі AI / ML, 

яка може абстрагувати алгоритми машинного навчання від існуючих 

структур машинного навчання. Різноманітні набори можливостей машинного 

навчання, включаючи класифікацію (наприклад, логістичну регресію, 

наївний класифікатор), регресію, дерева рішень, random forests і дерева з 

градієнтним посиленням, рекомендації (ALS), кластеризації (K-середні, 

GMM) та багато інших, що надаються різними бібліотеками і додатками, 

такими як Scikit-learn, Weka, Spark MLlib, повинні бути зафіксовані, 

інкапсульовані і абстраговані у додатку. Такий комплект розробки для 

моделей машинного навчання також повинен надавати набір визначень 
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підпрограм, протоколів взаємодії та засобів для створення програмного 

забезпечення API сховища, API сервісів зв’язку, API оркестрації і інші API 

сервісів API/RESTful інших платформ, щоб забезпечити інтеграцію різних 

програмних компонентів та сервісів, необхідних для розробки моделі. 

Розробник моделі вибирає необхідні будівельні блоки та налаштовує 

гіперпараметри в міру необхідності для розробки і точного налаштування 

моделі. Платформа також спрямована на інтеграцію моделі autoML для 

вибору кращої моделі або ансамблю моделей на основі оцінок. 

Вимога 3: Моніторинг продуктивності та інтелектуальний розподіл 

ресурсів. 

Однією з цілей моделі MLAbosa є інтегрування сервісів даних і 

сховищ, управління розкладом і робочими навантаженнями, розгортання 

контейнерів і оркестрація за допомогою механізму виконання з безперервним 

моніторингом системних метрик. Платформа повинна інтегрувати стратегію 

збору даних про продуктивність, а потім на основі метрик механізму 

прийняття рішень необхідно виділити ресурси для конкретних завдань. 

Тривалість обчислень може варіюватися від мілісекунд (наприклад, 

виконання дій на основі моделі виведення) до годин (наприклад, навчання 

складній політиці). Крім того, для навчання часто потрібно різне обладнання 

(наприклад, процесори, графічні процесори або тензорні процесори), тоді як 

вивід може бути здійснений на малопотужних периферійних пристроях. 

Отже, профілювання компонентів програми необхідне перед фактичним 

розгортанням. На фазі управління, заснованому на профільованих даних і 

поточних даних про продуктивність, структура зможе забезпечити 

масштабованість в різних вимірах, включаючи паралельне виконання 

конвеєра, обробку подій і потокову обробку. 
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 Розробка і реалізація моделі автоматизованої розробки та 4.4.

розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-

пристроїв 

На підставі вимог, зазначених в розділі 4.3, розроблено модель 

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв, яка представляє собою платформу 

для розгортання конвеєрів аналізу даних і управління ними.  

Дизайн і реалізація середовища моделювання MLAbosa розроблені на 

основі основних концепцій модельно-орієнтованого проектування (MDE). В 

рамках безсерверної пропозиції MLAbosa надає користувачеві інтуїтивно 

зрозумілі абстракції для визначення своїх потреб. Ці специфікації потім 

використовуються для максимальної автоматизації всього робочого процесу 

для користувача. 

 

 Виконання вимоги 1: Розробка фреймворку ПроАктив-IoT – 4.4.1.

автоматичне розгортання компонентів додатка в гетерогенних ресурсах 

Вимога 1 виконується за допомогою надання користувачу 

використовувати можливості більш високого рівня абстракції для роботи і 

автоматизації більшості задач. На рис. 4.2 зображена мета-модель, яка фіксує 

всі концепції, необхідні для визначення спільних рис і варіативності конвеєра 

аналізу даних на основі запропонованої  предметно-орієнтованої мови 

моделювання. Дана мова використовується в середовищі моделювання 

WebGME. Розробка метамоделей на мові DSML відбулася з використанням 

структури WebGME. Були визначені мета-моделі для мови DSML, створена 

семантика для інтерпретаторів моделей і закодована генеративна логіка для 

синтезу артефактів. Різні аспекти апаратних характеристик програми та 

цільового обладнання фіксуються в метамоделях. 
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Рис. 4.2. Мета-модель для (а) структур прийому даних і (б) додатків 

аналітики даних 

 

Мета-моделі MLAbosa були розроблені за допомогою комбінації (1) 

зворотного проектування, (2) зіставлення залежностей між різнорідним 

обладнанням, (3) зіставлення залежностей між різними операційними 

системами і їх версіями. При цьому абстраговано деталі специфікації від 

кінцевих користувачів, ідентифікуючи загальні стеки ініціалізації, які стають 

високорівневими будівельними блоками повторного використання конвеєра 

розгортання і управління та фіксуються як предметні артефакти. На рис. 4.2. 

показана високорівнева мета-модель для середовища аналізу даних та 

отримання даних. Призначені для користувача точки змінних (наприклад, 

кількість машин, заздалегідь визначена бізнес-політика) повинні бути вказані 

користувачем. 

Середовище візуального графічного інтерфейсу користувача надає 

блоки компонентів, які можна легко перміщувати, для розгортання 

прототипу. Це знижує вхідний бар’єр для розробників і дозволяє швидко і 

коротко описати абстрактну модель розгортання. Потім інтерпретатор моделі 

MLAbosa перевіряє правильність абстрактної моделі. Далі генератор коду 

MLAbosa на основі NodeJS реалізує визначену користувачем модель за 
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допомогою однієї або декількох взаємопов’язаних мета-моделей, які 

фіксують синтаксис і семантику та генерують рішення «Інфраструктура як 

код» (IaaC) шляхом аналізу визначеної користувачем моделі, і розгортає його 

на цільовій машині, використовуючи перетворення на основі шаблонів і бази 

знань. Нарешті, «Інфраструктура як код» за допомогою  виконавця коду 

розгортає бажану архітектуру аналізу даних на цільових машинах по всьому 

хмарно-туманно- граничному діапазоні, як показано на рис. 4.3. Розгортання 

інструментів може бути виконано з використанням інформаційної технології 

ПроАктив-IoT, заснованого на моделі MLAbosa, без написання жодного 

рядка коду [34, 51]. Більш детальна інформація про платформу ПроАктив-IoT 

описана в наступному розділі роботи.  

 

Користувач

Спеціально для користувача

Абстрактні моделі

Модельний 

перекладач

Перевірка 

обмежень

Шаблони для 

конкретних 

додатків

База 

знань

Генератор 

коду

Виконавець 

коду

 

Рис. 4.3. Робочий процес моделі MLAbosa для розгортання конвеєра 

аналізу даних 

 

Мета-модель для неоднорідних ресурсів. 

Ресурси, що використовуються, можуть бути цільовим обладнанням: 

таким як одноплатний комп’ютер Raspberry Pis, суперкомп’ютер в форм-

факторі модуля, NVidia Jetson TX1 GPU, що здатний забезпечити 

продуктивність і енергоефективність, необхідну для сучасних розробок 

вбудованої електроніки з використанням штучного інтелекту, будь-якою 

машиною без попердньо встановленого ПЗ, таких як Intel Xeon, машиною з 
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графічним процесором, таких як NVidia Tesla, або будь-якою хмарною 

платформою, як Google Cloud Platform AWS або Microsoft Azure. Цільовою 

ОС на ньому може бути Linux, Windows, Raspbian і т.д. і їх версії можуть 

бути різними. В мета-моделі  фіксується жорсткий тип системи і її версія. 

Менеджер програмних пакетів, таких як apt, yum, залежить від базового 

обладнання, тоді як процес встановлення програмного забезпечення залежить 

від типу і версій ОС [49, 51]. 

Мета-модель для платформ прийому даних. 

На рис. 4.2 (a) показана мета-модель для інструментів прийому даних 

(наприклад, RabbitMQ, Kafka), які отримують дані від граничних пристроїв, 

що виступають в якості видавця. Дані пересилаються підписниками і можуть 

зберігатися в репозиторіях даних. Тут фіксуються специфікації для 

інструментів прийому даних і конкретний інструмент прийому даних, такий 

як Kafka, що міститься в батьківському класі dataIngestionTool. Середовище 

моделювання включає служби для взаємодії з репозиторіями даних і іншими 

мікросервісами з використанням RESTful API, як показано на рис. 4.1. 

Користувач повинен вибрати конкретний інструмент прийому даних, щоб 

розгорнути його на цільовій платформі. Також перевіряється правильність 

призначеної для користувача моделі на основі семантики, визначеної в мета-

моделі. Наприклад, якщо користувач вибирає AzureEventHubs як бажаний 

інструмент прийому даних, то вже, наприклад, Google Cloud Platform AWS, 

OpenStack або будь-якою машиною без попердньо встановленого ПЗ, не 

можуть бути його цільовою платформою розгортання. 

Мета-модель для додатків аналізу даних. 

У цільових розподілених системах необхідно розгортати реальні або 

поглиблені фреймворки аналітики, такі як Hadoop, Spark, Flink, Samza та 

інші. Надалі специфікації цих додатків повинні міститися в батьківському 

класі (parent class) аналітики даних Data Analytics. Більш того, як показано на 

рис. 4.1, навчена модель машинного навчання повинна бути інтегрована з 

додатками потокової і пакетної аналітики. Отже, щоб розгорнути готовий до 
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виробництва конвеєр машинного навчання, необхідно зафіксувати 

специфікації для бібліотек і додатків машинного навчання, таких як 

Tensorflow, sci-kit learn, PyTorch, CNTK і інших, як показано на рис. 4.2 (б). 

Також фіксуються специфікації для запуску служби Google Cloud Platform в 

кластері машин Google Cloud Platform  або служби AzureDataBricks в 

кластері віртуальних машин Azure [127, 130]. 

Мета-модель для служб зберігання даних. 

Фіксуються також специфікації служби зберігання в мета-моделі. 

Підписники інструментів прийому даних можуть використовувати дані 

керованими подіями способом і зберігати їх в службі зберігання. У 

відповідному класі сховища містяться сервіси розподіленого сховища на 

основі Google Cloud PlatformS3, HDFS, AzureBlobStorage, Ceph. Службу 

сховища можна легко розгорнути із зазначенням призначених для 

користувача специфікацій, таких як ім’я папки, ім’я сегмента. Дані також 

можуть зберігатися в реляційних базах даних, таких як бази даних MySQL 

або NoSQL, наприклад MongoDB, Cassandra. Користувач повинен вибрати 

базу даних і налаштувати атрибути бази даних, вказавши ім’я бази даних, 

ім’я користувача, пароль, коефіцієнт реплікації і т. п. 

 

 Виконання вимоги 2: Набір для розробки моделі штучного 4.4.2.

інтелекту/машинного навчання 

Набір для розробки моделі штучного інтелекту/машинного навчання є 

частиною методу MLAbosa і орієнтований на розробку і інкапсуляцію послуг 

машинного навчання. Це інтегроване модельне середовище, яке допомагає 

побудувати конвеєр машинного навчання шляхом абстрагування стратегій 

попередньої обробки даних, алгоритмів машинного навчання на існуючій 

платформі машинного навчання і стратегій оцінки. Додаток для розробки 

машинного навчання на основі моделей допоможе новачкам і експертам в 

області даних швидко створити прототип своєї власної моделі, 
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використовуючи можливості генерації, що надаються додатком. Останній 

надає різноманітний набір інкапсульованих можливостей машинного 

навчання, які можна легко прив’язати до конвеєра машинного навчання при 

необхідності за допомогою інтерфейсу користувача, як показано на рис. 4.4. 

Спеціаліст з даних повинен вказати тип і місце розташування сховища даних, 

стратегії попередньої обробки, обрані методи машинного навчання, стратегії 

настройки гіперпараметрів та методи оцінки для створення конвеєра 

машинного навчання. 
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Рис. 4.4. Приклад конвеєра машинного навчання 

 

Основна метамодель для додатку MLAbosa. Середовище моделювання 

MLAbosa складається з стандартного формату обміну даними, який 

забезпечує можливості читання і запису в різних форматах даних з різних 

джерел. Він також забезпечує уніфікований доступ до даних в різних 

середовищах машинного навчання, таких як scikit-learn, SparkMLlib і 

tensorflow. Інтегрований конвеєр машинного навчання дозволяє витягувати 

(вхідний блок) і маніпулювати даними, що зберігаються в хмарному сховищі, 

такому як Google Cloud Platform або Azure DataLake Store, або локально або в 

масштабованому (на основі HDFS) сховищі даних через RESTful і інші 

інтерфейси мікросервісів (блок попередньої обробки даних). 

Фреймворки машинного навчання також надають можливості побудови 

конвеєрів машинного навчання, оцінки моделей і налаштування 
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гіперпараметрів, що становить основу для безперервного аналізу. Були також 

інтегровані багатокористувацькі інтерактивні браузерні програмні засоби для 

аналізу і візуалізації даних такі як Jupyter Notebook і Apache Zeppelin, щоб 

надати фахівцям з даних можливість інтерактивно навчати свої моделі. При 

цьому заповнюється записна книжка iPython базовими блоками коду 

відповідно до користувальницької моделі, і якщо фахівці з аналізу даних 

хочуть більше пограти з моделлю машинного навчання в записнику, вони 

можуть легко зробити це, як показано на рис. 4.5. При необхідності 

спеціаліст, використовуючи  дані, також може безпосередньо згенерувати 

код на Python. 
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Рис. 4.5. Мета-модель для алгоритмів машинного навчання 
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Мета-модель для алгоритмів машинного навчання. 

Мета-модель для підтримуваних алгоритмів машинного навчання 

показана на рис.4.5. Збираються специфікації для різноманітного набору 

алгоритмів машинного навчання, включаючи класифікацію (наприклад, 

логістичну регресію), регресію, дерева рішень, random forests і дерева з 

градієнтним посиленням, рекомендації (ALS), кластеризації (K-середні, 

GMM) та багато інших. 

Використовуючи цю мета-модель, фахівцю з обробки даних необхідно 

перетягнути відповідні блоки машинного навчання і визначити всі 

параметри, такі як fit_intercept,  normalize, n_jobs, для блоку лінійної регресії 

scikit-learn або вказати тип рівнів, наприклад, щільної згорткової нейронної 

мережі, рекурентної нейронної мережі для машинного навчання. 

Оцінка моделі і гнучка інкапсуляція служби машинного навчання. 

Користувачі виражають конвеєри у вигляді спрямованого ациклічного 

графіка (directed acyclic graph – DAG), де кожен вузол представляє завдання, 

таке як попередня обробка даних, навчання на основі різних методів ML та 

розгортання для оцінки моделі. Щоб забезпечити циклічне налаштування 

гіперпараметрів на основі керованого методу оптимізації, методи оптимізації 

включають пошук сітки, байєсівську оптимізацію, оптимізацію на основі 

градієнта, оптимізацію на основі підсиленого навчання тощо. Ці методи 

оптимізації гіперпараметрів є вдосконаленим механізмом для оцінки 

використання моделі [40].  

На рис. 4.6 показаний приклад прототипу конвеєра для побудови різних 

моделей регресійного аналізу для конкретного варіанту використання з 

метамоделю MLAbosa і мовою моделювання DSML.  

Структура орієнтованого ациклічного графа для створення конвеєра 

машинного навчання є гнучкою, і інші методи машинного навчання для 

конкретного набору даних можна легко підключити до існуючого конвеєру. 

Створено графічний інтерфейс на основі WebGME для фахівців з обробки 



237 

даних, де вони можуть швидко реалізувати прототип своєї моделі і вказати 

атрибути, пов’язані з моделлю ML. Потім з допомогою DSML аналізується 

призначена для користувача модель і генерується код на основі вибору 

призначених для користувача бібліотек машинного навчання і додатка з 

використанням перетворення на основі шаблонів.  

 

 

 

Рис. 4.6. Приклад генеруючих можливостей MLAbosa: а - можливі елементи 

метамоделі; б - розгортання конвеєра МН; в - згенерований код; г - показники 

моніторингу продуктивності метамоделі 

 

Всі алгоритми машинного навчання контейнеризовано, і вони можуть 

обробляти дані і видавати бажаний результат, наприклад, точність 

передбачення, значення помилок. Алгоритми машинного навчання вміщені в 

контейнери Linux і доступні через кінцеві точки. Мова моделювання DSML 

інкапсулює алгоритми машинного навчання в контейнерах Linux для 

підтримки можливості паралельного виконання конвеєра в залежності від 

доступності ресурсів. Після навчання моделі проводиться оцінювання моделі 

на основі різних методів оцінки, таких як правильність, оцінка f1, точність, 

оцінка r2, середньоквадратична помилка. Розробник моделі машинного 



238 

навчання повинен вказати метод оцінки за своїм вибором. На основі оцінки 

обирається модель і зберігається для вирішення завдань прогнозування. 

Фреймворк MLAbosa просуває збережену модель в робочий процес бізнес-

додатку. 

Таким чином, запропонована модель MLAbosa здатна генерувати 

тільки код на основі Python, і для даної демонстрації з нею інтегровані тільки 

scikit-learn і tensorflow. Однак інші мови, такі як Java, C ++, можна легко 

підключити до MLAbosa, як і інші хмарні бібліотеки, такі як Google Cloud 

Platform SageMaker, AzureML, що також можна без зайвих зусиль 

інтегрувати. У дизайні MLAbosa використовуються гнучкі методології, тому 

його можна легко розширити. 

 

 Виконання вимоги 3: Структура для моніторингу 4.4.3.

продуктивності і інтелектуального управління ресурсами мережі 

Інтернет речей 

Після налаштування середовища виконання з використанням 

предметно-орієнтованої мови моделювання, логіка управління ресурсами, 

така як масштабування, балансування навантаження, може бути легко 

інтегрована з платформою MLAbosa. Далі буде показано, як MLAbosa надає 

ці можливості. 

Моніторинг продуктивності. 

Для розуміння продуктивності інфраструктури та додатків під час 

виконання, критично важливо відстежувати стан цих систем. З огляду на 

розподілену природу систем, що охоплюють обчислювальні середовища від 

хмарних до периферійних, моніторинг таких систем може стати складним 

завданням. Крім того, з огляду на неоднорідність обчислювальних платформ, 

існує потреба в інструменті моніторингу, який може об’єднувати різні 

інструменти моніторингу, що залежать від архітектури. Щоб вирішити ці 

проблеми, створюється певна інфраструктура моніторингу, яка використовує 



239 

службу (демон) моніторингу CollectD   і використовуються різні інструменти 

для конкретних показників, такі як Linux Perf, nvidia-smi, для моніторингу 

різних показників системи. В даному разі використовувалась система 

публікації/підписки на основі rabbitmq [89], щоб забезпечити поширення 

даних у розподіленій інфраструктурі. Зібрані дані зберігаються в базі даних 

InfluxDB [137], яка являє собою базу даних часових рядів, використовувану 

для аналізу і запуску рішень з управління ресурсами. Зібрані дані системних 

метрик включають в себе метрики, специфічні для графічного процесора, 

такі як енергоспоживання, використання графічного процесора, температура 

і специфічні для хоста метрики, такі як ЦП, диск, мережа, використання кешу 

низького рівня, використання смуги пропускання пам’яті. 

Управління ресурсами. 

Модель MLAbosa містить диспетчер ресурсів для підтримки якості 

обслуговування компонентів додатка шляхом масштабування і міграції 

компонентів програми. Загальна затримка додатків аналізу даних на основі 

машинного навчання включає в себе затримку прийому-передачі даних між 

граничним та хмарним вузлом мережі (lгх) і час виконання моделі машинного 

навчання. Тому профілюється час виконання моделі машинного навчання для 

різних даних і цільового обладнання перед фактичним розгортанням моделі і 

враховується 95% її затримки виконання як розрахунковий час виконання 

(МОДрозр, mlmodel). В спектрі хмарно-туманно-граничних обчислень модель 

прогнозування машинного навчання може бути розгорнута для різних цілей, 

таких як розпізнавання зображень або мови і т.п. 

Перенесення завдання прогнозування машинного навчання.  

Перш ніж розглядати граничні пристрої в якості потенційного вузла 

для виконання прогнозної аналітики, перевіряється, чи достатньо у них 

пам’яті для зберігання моделі. Якщо граничний вузол може вмістити модель 

машинного навчання,  профілюється модель машинного навчання на 
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граничних пристроях. У даному випадку розглядається міграція моделі 

машинного навчання у граничному середовищі, коли виконується така 

умова: 

МОД гран,   𝑚𝑙 𝑚𝑜𝑑 𝑒𝑙 < МОД хм,   𝑚𝑙 𝑚𝑜𝑑 𝑒𝑙 + 𝑙гх    (4.1) 

 

Ремарка: перенесення моделі машинного навчання відбувається 

асинхронно, тому вартість передачі амортизується. Також враховується, що 

швидкість вхідних даних менша, ніж час виконання на граничному пристрої, 

тому не потрібно створювати чергу для даних на межі. Якщо швидкість 

вхідних даних висока, стає необхідним враховування сценарію для кластера 

граничних пристроїв і створення певного механізму черг. 

Автоматичне масштабування компонентів програми.  

Нехай 𝜒 позначає обмеження, задане цільовим рівнем обслуговування 

(Service Level Objectiv - SLO) затримки виконання моделі машинного 

навчання, і нехай МОДрозр, mlmodel; p позначає затримку на p ядрах ЦП. Для 

кожної конфігурації сервера   обчислюється кількість запитів nзапитів, які він 

може обслуговувати для служби прогнозування, при дотриманні SLO з 

використанням p ядер ЦП. 

𝑛запитів = 𝜒/МОД розр,𝑚𝑙 𝑚𝑜𝑑 𝑒𝑙,𝑝    (4.2) 

 

Відстежуючи загальну кількість вхідних запитів, можна легко 

обчислити загальну кількість машин, тобто загальна кількість вхідних 

запитів = nзапитів, необхідних для обробки робочого навантаження. 

Ґрунтуючись на різниці між поточним і бажаним станом, розраховується, 

скільки ще машин потрібно запустити. Диспетчер ресурсів MLAbosa може 

розгорнути модель машинного навчання на необхідних машинах і 

автоматично запустити службу прогнозування для реагування на динамічне 

робоче навантаження. На етапі зменшення відстежується кількість запитів 
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протягом певного періоду (наприклад, 30 хвилин), і якщо машин більше ніж 

потрібно на основі розрахунків, виконується рішення зменшити масштаб, 

вимикаючи машини одну за одною. Більш того, вважається, що механізм 

пакетної розсилки дозволяє відправляти об’ємні дані з певним інтервалом 

або на основі кількості повідомлень з використанням таких інструментів 

прийому даних, як Apache Kafka. Так само, щоб управляти швидкістю 

вхідних повідомлень, також можливо автоматично масштабувати 

інструменти прийому даних. 

Ремарка: прийнято вважати, що ресурси в хмарі однорідні, і при 

масштабуванні конфігурація ресурсів не змінюється. Конфігурація ресурсу 

фіксується під час розгортання на основі вибору користувача і аналізу вимог 

до ємності. Більш того, управління ресурсами також може здійснюватися 

проактивно. 

 

 Підтримка спільної роботи і управління версіями 4.4.4.

Основні концепції MLAbosa розробляються з використанням WebGME, 

який підтримує спільну роботу в середовищі з контролем версій. Тому також 

включений автоматичний контроль версій в додаток MLAbosa, щоб при 

необхідності було можливим пізніше викликати конкретну версію додатку. 

Дані, код і атрибути середовища моделювання зберігаються, щоб 

гарантувати відтворюваність кожного стану. Завдяки підтримці спільного 

редагування розробники можуть легко помітити гілки при розробці своєї 

частини моделі, а гілки можна легко об’єднати для інтеграції всієї моделі. На 

рис. 4.7 показаний інтегрований контроль версій для всіх розробників, що 

дозволяє відтворювати будь-який відомий стан в середовищі спільної роботи. 
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Рис. 4.7. Вбудований контроль версій для відтворення всіх відомих станів 

 

 

 Оцінка простоти, швидкості розгортання і можливості 4.5.

управління ресурсами моделі MLAbosa 

У цьому підрозділі оцінюється простота, швидкість розгортання і 

можливості управління ресурсами моделі MLAbosa, а також доступність, 

масштабованість і ефективність платформи MLAbosa для розробки моделі 

машинного навчання MLAbosa. 

 

 Оцінка фреймворку швидкої розробки моделі MLAbosa 4.5.1.

Фреймворк швидкої розробки моделі MLAbosa використовує переваги 

предметно-орієнтованої мови моделювання для забезпечення візуального 

середовища розробки для конвеєрів машинного навчання. Він надає 

гібридний візуально-текстовий інтерфейс для різних етапів розробки моделі 

машинного навчання у спільному візуальному середовищі з контролем 

версій. Перетворювач моделей MLAbosa може розподіляти різні завдання з 

різними методами машинного навчання по кластеру підключених машин і 

допомагає розробнику вибрати кращу модель або ансамбль моделей на 

основі методів оцінки, обраних користувачем. 
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Як показано на рис. 4.8, розробник машинного навчання може 

побудувати свій конвеєр машинного навчання, використовуючи візуальний 

інтерфейс MLAbosa. На лівій панелі (поле 1) всі будівельні блоки визначені 

за допомогою мета-моделі. Розробник моделі машинного навчання повинен 

перетягнути необхідні блоки в панель дизайну (поле 2) і повинен з’єднати 

блоки, щоб визначити конвеєр машинного навчання, як показано на рис. 4.4.  

 

 

 

Рис. 4.8. Зручність використання моделі MLAbosa 

 

Всі атрибути вибраних критеріїв алгоритмів машинного навчання, такі 

як max_depth, повинні бути вказані користувачем (або можуть набувати 
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значень за замовчуванням) на правій панелі (поле 3). Ім’я атрибутів залежить 

від алгоритмів машинного навчання, і цей аспект фіксується шляхом 

зворотного проектування. Необхідно згадати середовище виконання 

машинного навчання, щоб зв’язати робочий процес з певною бібліотекою або 

структурою, такий як Scikit-learn або Tensorflow. 

Всі алгоритми машинного навчання вміщені в контейнери Docker, і 

різні алгоритми можуть виконуватися паралельно, щоб прискорити етапи 

навчання і налаштування. Так само в будівельному блоці Input необхідно 

вказати тип даних джерела і шлях, наприклад, базу даних, HDFS, а також тип 

джерела даних, наприклад, csv, Avro або текст.  

У блоці попередньої обробки даних підтримуються тільки прості 

методи очищення даних, такі як фільтрація і нормалізація. У будівельному 

блоці оцінки необхідно вказати метод оцінки, і на основі цього MLAbosa 

вибирає найкращу модель. Приклад кривої робочих характеристик приймача 

показано у полі 4 рис. 4.8., де видно, що ансамбль з двох методів машинного 

навчання має найвищу точність на етапі навчання на прикладі набору даних, 

і його слід вибрати як кращу модель. Таким чином, MLAbosa допомагає 

побудувати модель машинного навчання з використанням методів 

проектування на основі моделей, Тобто розробнику програми машинного 

навчання не потрібно писати якийсь код. Платформа також може генерувати 

код в середовищі ноутбука, як показано на рис. 4.6, що дає можливість 

досвідченому користувачу  налаштувати модель машинного навчання в міру 

необхідності. Модель зберігається в форматі, специфічному для додатка 

машинного навчання. 

У блоці 1 показаний вибір елементів мета-моделі, доступних для 

створення конвеєра машинного навчання, як показано в блоці 2. Атрибути 

окремих елементів мета-моделі можуть бути встановлені за допомогою 

панелі вибору атрибутів в блоці 3. У блоці 4 показана оцінка моделі [40]. 
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 Оцінка інфраструктури швидкого прототипування додатків 4.5.2.

Як показано на рис. 4.9, за допомогою візуального інтерфейсу 

MLAbosa розробник програми може розробити додаток для аналізу даних. 

Будівельні блоки для компонентів програми та компонентів інфраструктури 

необхідно перетягувати з лівої панелі у простір проектування. Потім 

необхідно з’єднати всі будівельні блоки, щоб побудувати робочий процес 

бізнес-додатку. З’єднання «hostedOn» показує, на якій цільовий машині 

розгорнуті компоненти програми, а з’єднання «ConnectsTo» означає, що 

вихідний компонент необхідно запустити до цільового компонента, оскільки 

він залежить від вихідного. Як показано на рис. 4.3, шляхом аналізу 

визначеного користувачем дерева абстрактної моделі, предметно-орієнтована 

мова моделювання MLAbosa створює модель, що розгортається (в даному 

випадку – специфічну для Ansible) і, використовуючи модуль на основі 

NodeJS, виконує цю модель і створює інфраструктуру додатків, як описано в 

розділі 4.4.1. 
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Рис. 4.9.  Приклад моделі розгортання програми для аналізу даних 
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На рис. 4.9 показано, як за допомогою середовища моделювання 

MLAbosa компонент додатка граничного рівня може бути розгорнутий на 

Raspberry Pi, а інструмент прийому даних, наприклад, Kafka може бути 

розгорнутий на хмарних віртуальних машинах, підтримуваних OpenStack.  

Компонент програми-споживача даних може бути аналогічним чином 

розгорнутий на віртуальній машині OpenStack, яка буде використовувати 

дані з Kafka в пакетному або потоковому режимі і зберігати їх в базі даних 

MySQL, розгорнутої поверх «чистого» сервера. Потім Spark з бібліотекою 

MLlib можна розгорнути і налаштувати на віртуальних машинах OpenStack, а 

механізм візуалізації, такий як Kibana, можна інтегрувати з робочим 

процесом. API-інтерфейси RESTful з’єднують всі компоненти програми, 

тому модель машинного навчання можна легко впровадити в додаток 

прогнозної аналітики на етапі управління. 

Для розгортання такого складного робочого процесу, орієнтуючись на 

моделі  MLAbosa, можна отримати просте у використанні середовище 

швидкого розгортання – за допомогою вбудованої предметно-орієнтованої 

мови моделювання, що пропонується при застосування інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури (розділ 5) де весь робочий процес може бути розгорнутий без 

написання жодного рядка коду. 

 

 Моніторинг продуктивності інфраструктури моделі на 4.5.3.

неоднорідному обладнанні 

Як описано вище, необхідно відстежувати продуктивність 

інфраструктури, а також компоненти додатка, щоб приймати рішення по 

динамічному управління ресурсами. Щоб описати можливості моніторингу 

MLAbosa, були поставлені навчальні експерименти на ГП NVIDIA GeForce 

Titan X Pascal, інтегрованому з Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2620 v4. Для 

експериментів з прогнозування був налаштований кластер з машин Intel (R) 
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Xeon (R) CPU E5-2620 v4 в приватній хмарі, машин Dell OptiPlex 3020 на 

туманних вузлах і MinnowBoard з 64-бітними Intel Atom в якості 

периферійних пристроїв.  

Розроблена модель машинного навчання для класифікації зображень з 

використанням набору даних CIFAR10. Точність і втрати спеціально 

розробленої моделі машинного навчання відстежується так, як показано на 

рис. 4.10. На рис. 4.11 зображені показники продуктивності графічного 

процесора, такі як використання графічного процесора, використання пам’яті 

графічного процесора на ядро, потужність, споживана ядрами графічного 

процесора в ватах, і температура графічного процесора в градусах Цельсія на 

етапі навчання моделі машинного навчання. 

Навчені моделі інкапсуліровані в контейнери Docker і будується 

контейнер для цільового обладнання. При цьому відстежується 

продуктивність контейнерів Docker разом з хост-машинами, на яких 

знаходяться моделі машинного навчання. Збираються різні метрики 

контейнера з хоста, включаючи час виконання, ЦП, пам’ять, мережу, 

використання диска, а також пропускну здатність кешу L2, L3, коефіцієнт 

промахів кешу і багато іншого. 

На рис. 4.12 показаний короткий огляд зібраних показників 

продуктивності на етапі обслуговування прогнозування.  

На рис. 4.12 (a) показана затримка виконання моделі InceptionResnetV2 

і Xception в різних контейнерах машинного навчання з різними 

конфігураціями, які розміщені на різних машинах з голим залізом. На рис. 

4.12 (б) показано використання ЦП контейнерів машинного навчання з хост-

машин (наприклад, двоядерний контейнер використовує лише 12% ресурсів 

ЦП 16-ядерної машини, тоді як двоядерний контейнер використовує близько 

100% ЦП двоядерної машини), а на рис. 4.12 (в) показано використання 

пам’яті контейнерами машинного навчання (в МБ) від хост-машин. 
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Рис. 4.10. Графік моделі точності і моделі втрат машинного навчання в 

наборі даних CIFAR10 (тест і навчання) 

 

 

Рис. 4.11. Показники продуктивності графічного процесора для 

прикладу підготовки машинного навчання 

 

 Особливості управління ресурсами при використанні моделі 4.5.4.

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв 

Служба прогнозування профілюється на конкретному обладнанні перед 

її розгортанням в кластері машин. Служба прогнозування інкапсулюєтсья в 

контейнер Docker, і в залежності від кількості вхідних запитів (динамічне 

робоче навантаження) уся система масштабується на основі подій. 
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Використовуючи інструмент управління кластером Docker Swarm, можна 

легко збільшувати і зменшувати кількість контейнерів моделі машинного 

навчання, щоб гарантувати заздалегідь визначену якість обслуговування. 

 

 

Рис 4.12. Моніторинг продуктивності служб прогнозування: (a) затримка 

виконання InceptionResnetV2 і моделі Xception в різних контейнерах MН зі 

змінними конфігураціями, (б) використання ЦП хоста контейнерами 

машинного навчання (в) використання пам’яті хоста контейнерами 

машинного навчання (в МБ) 
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Як показано на рис. 4.13, алгоритм класифікації зображень 

InceptionResnetV2 профільований на чотирьох ядрах і восьми ядрах 

віртуальних машин (VM), які працюють в кластері. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 4.13. Різна кількість машин (кожен хост – контейнер машинного 

навчання) для забезпечення рівня якості обслуговування при динамічному 

робочому навантаженні машин Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2640 v4: (a) 

Кількість 8 ядерних машини для підтримки 800 мс затримки виконання 

моделі створення resnet v2 при динамічному робочому навантаженні; 

(б) Кількість 4-х ядерних машин потрібно для підтримки 2 секундної 

затримки виконання моделі створення resnet v2 при динамічному 

навантаженні 

 

Алгоритми класифікації являють собою Docker контейнер, який 

закріплений на всіх доступних ядрах віртуальної машини. На рис. 4.13 (а) 

показано, як змінюється кількість машин для обробки динамічного робочого 
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навантаження, щоб гарантувати затримку виконання 800 мс на 

восьмиядерних машинах. Так само, рис. 4.13 (б) показано, як змінюється 

кількість машин, щоб гарантувати 2-секундну затримку виконання на 

чотирьох ядерних машинах. Даний підхід залишається однаковим для будь-

яких служб прогнозування з можливістю паралелізації. Для алгоритмів 

машинного навчання, що не підлягають паралелізації,  запускається кожен 

контейнер на одному ядрі і необхідні контейнери продовжують запускатися 

кожен раз. В майбутньому  будуть розглянутими стратегії адаптивного 

пакетування для вирішення цієї проблеми. 

Більш того, щоб перенести компонент додатка машинного навчання 

відстежується затримка прийому-передачі для відправки даних з периферії в 

хмару, а також затримка виконання моделі машинного навчання на хмарному 

і граничному обладнанні, як показано на рис. 4.12 (а). Якщо загальний час 

виконання (затримка туди і назад + затримка виконання) більше в хмарі, ніж 

на граничному обладнанні, збережена модель машинного навчання 

переноситься на периферію. При цьому не забезпечується міграція 

контейнера з хмари на периферію, тому що один і той же контейнер Docker 

не може працювати на граничному рівні через невідповідність обладнання. 

Проводиться аналіз вимог до потужності на периферії, і на граничному 

пристрої можна розгорнути модель машинного навчання, встановивши всі 

залежні програмні пакети на граничному рівні для обслуговування моделі 

машинного навчання. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Проведено аналіз сучасних рішень стосовно мереж Інтернет речей та 

визначено основні проблеми проектування, розробки, розгортання 

аналітичних програм у хмарно-туманно-граничному спектрі обчислень. 

Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв, що 



252 

ґрунтуючись на принципах модельно-орієнтованого проектування дозволяє 

гнучко використовувати спектр ресурсів кінцевих IoT-пристроїв для 

гарантованого надання їм необхідної якості обслуговування у розподіленій 

архітектурі.  

По мірі того, як сфера аналітики на основі Інтернет речей стає все 

більш складною, розробникам не вистачає досвіду в широкому спектрі 

навичок, і в той же час вони перевантажені великою кількістю додатків, 

бібліотек, протоколів, мов програмування і обладнання доступного для 

проектування, розробки, розгортання цих аналітичних програм. Для 

вирішення цих завдань розроблена нова цілісна структура, яка систематично 

об’єднує ряд базових платформ і технологій, приховуючи велику частину 

деталей основних додатків, надаючи користувачу інтуїтивно зрозумілі 

абстракції вищого рівня, засновані на предметно-орієнтованій мові 

моделювання і моделюванні для конкретних предметних областей. 

Можливості розробки на основі моделей пропонуються в структурі моделі 

MLAbosa як частина безсерверної архітектури. Надані розробником 

специфікації використовуються для автоматизації управління життєвим 

циклом додатка. Модель MLAbosa фокусується на трьох ключових вимірах: 

автоматизація розгортання програми, спрощення процесу побудови моделі 

машинного навчання і забезпечення бажаної якості обслуговування моделі, 

коли моделі використовуються на етапі релізу.  

Таким чином, запропоновано модель автоматизованої розробки та 

розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-

пристроїв. Модель надає розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний 

механізм для визначення потреб їх додатків, за допомогою принципів 

генеративного програмування для автоматизації управління життєвим 

циклом додатку. 
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РОЗДІЛ 5.  

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТУ 

РЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

   Аналіз розгортання безвідмовного управління додатками 5.1.

самообслуговування 

Розгортання безвідмовного управління додатками самообслуговування 

дуже бажане для підприємств,  саме воно в змозі пришвидшити час 

реального виходу на ринок власних хмарних послуг. Підприємства зараз 

дуже часто страждають від перебоїв у  роботі подібних додатків та затримок 

у діях, які пов’язані переважно з використанням нудливих та схильних до 

помилок ручних зусиль, які витрачаються на конфігурацію послуг, 

інтеграцію останніх та створення інфраструктури на неоднорідних 

платформах. Сучасні хмарні служби мають архітектуру мікропослуг і кожен 

із їх компонентів повинен бути налаштований та розгорнутий на хмарних 

платформах,  іноді об’єднаних, у певному порядку. Зосереджені на сценарії 

зусилля щодо розгортання та управління цими складними процесами  ведуть 

до погіршення продуктивності та негативного впливу на час випуску товару 

на ринок.  

 

 Вимоги та особливості розгортання додатків на хмарній 5.1.1.

платформі 

Розглянемо  випадок розгортання подібної служби на основі LAMP-

стек [Linux, Apache, MySQL та PHP] на хмарній платформі. На рис. 5.1 

показана бажана топологія хмарних додатків  [127], що складається з двох 

підключених стеків програмного забезпечення, тобто веб-інтерфейсу на базі 

PHP та серверної бази даних MySQL [44, 49, 51, ]. Внутрішній стек 

WebApplication містить бізнес-логіку, і він буде розгорнутий на віртуальній 

машині Ubuntu 16.04 (ВМ), якою керує за допомогою хмарної платформи 
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OpenStack. Бекенд-стек DBApplication містить реляційну базу даних, яка 

використовується для зберігання та запиту даних про товар. База даних — це 

СУБД MySQL, яка буде розгорнута на екземплярі віртуальної машини 

Google Cloud Platform із сервером Ubuntu платформах, іноді об’єднаних, у 

певному порядку. Можливості всієї служби реалізовані за допомогою набору 

розподілених, вільно зв’язаних компонентів бізнес-моделі.   
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imageNam
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webserver

webserver

webserver
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Рис. 5.1. Бажаний рівень абстракції для бізнес-моделі WebApp 

 

Вимоги та найсучасніші рішення. 

Виходячи з цього випадку використання, висуваються наступні вимоги, 

що визначають рішення, представлені в цьому розділі. 

 

Вимога 1: Зменшення деталей специфікації, необхідних для 

розгортання. 

Як показано на рис. 5.2, розробнику потрібно забезпечити стек програм 

на основі PHP та MySQL з двох аспектів. В аспектах надання хмарної 

інфраструктури топологію програми потрібно вплести в середовище 

виконання, яке може бути віртуальними машинами (ВМ), контейнерами або 

сторонніми службами. Щоб забезпечити хмарну інфраструктуру, розробнику 

потрібно вибрати відповідний образ для своєї ВМ разом із групою безпеки, 

ролями, мережею, кількістю екземплярів, блоком зберігання на платформі 

цільового хмарного провайдера.  
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Рис. 5.2. Робочий процес розгортання додатків на основі PHP та 

MySQL, сумісний з OpenTosca 

 

У аспектах надання послуг потрібно встановити все залежне програмне 

забезпечення та налаштувати всі обмеження. Наприклад, для інтерфейсу 

даного  мотиваційного прикладу Apache Httpd потрібно встановити та 

налаштувати разом з PHP та Java. Подібним чином, у серверній системі 

потрібно встановити та налаштувати MySQL. Крім того, служба баз даних 

повинна запускатися до служби додатків PHP, щоб належним чином 

запустити WebApp. Рішення IaaC для підготовки додатків вимагає всіх 

деталей встановлення та конфігурації для виконання плану розгортання. 
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Цей сценарій показує, що користувач повинен володіти великими 

знаннями в сфері доменів, щоб правильно забезпечити навіть простий веб-

додаток. Бажано абстрагувати ці докладні характеристики від користувачів.  

 

Вимога 2: Автозавершення надання інфраструктури. 

Наявна практика доводить, що написання складних сценаріїв низького 

рівня для забезпечення інфраструктури зі сценаріями розгортання вимагає 

багато часу. Для підвищення продуктивності внаслідок значного полегшення 

таких зусиль потрібна система самообслуговування, яка повинна бути 

здатною трансформувати абстраговані бізнес-моделі в завершену, таку, що 

розгортається в сумісну з OpenTosca інфраструктуру як IaaC рішення [138]. 

 

Вимога 3: Підтримка постійної інтеграції, міграції та доставлення. 

Припускається, що для випадку використання, показаного на рис. 5.2, 

підприємство хоче виконати завдання управління для перенесення веб-

інтерфейсу на Google Cloud Platform, щоб зменшити кількість хмарних 

провайдерів, що використовуються їхніми службами. Для перенесення 

інтерфейсу, користувач повинен виконати наступні кроки:  

1) вимкнути стару віртуальну машину на OpenStack;  

2) створити нову віртуальну машину на Google Cloud Platform;  

3) встановити сервер Apache http;  

4) розгорнути інтерфейс на основі PHP тощо. 

Ця міграційна діяльність породжує кілька питань, таких як 

необхідність мати справу з відсутніми драйверами баз даних та відсутніми 

конфігураціями цільової служби баз даних. Виконання завдань міграції 

вручну часто вимагає суто технічної експертизи щодо різних API хмари та 

основних технологій. Розширюваність програми (наприклад, додавання 

одного вузла сервера бази даних або набору інструментів аналізу даних до 

існуючого додатка) також спричинить додаткові труднощі. 
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Усі ці виклики мотивують потребу в повністю автоматизованій 

платформі, яка може створювати надійні плани розгортання. Тим не менше, 

проблема тут полягає також у захопленні специфікацій програми і хмари в 

метамоделі та предметно-орієнтованих  мовах  програмування DSML. Однак, 

крім цього, є ще кілька проблем, які перелічені нижче: 

Розширюваність та повторне використання компонентів програми. 

Нові компоненти програми додаються використовуючи фреймворк під час 

виконання до існуючої програми,. Технічні характеристики, що зафіксовані в 

метамоделі, повинні бути модулізовані та вільно поєднані з певним 

додатком. DSML повинні виконувати всі прив’язки після запиту специфікації 

для певного типу програми в базі знань, і тоді DSML генерує конкретне 

рішення, специфічне для хмари, для інфраструктури як код. IaaC є 

ідемпотентним, тому він не змінить існуюче розгортання, якщо його 

правильно налаштовано. Правильність доданих компонентів програми можна 

перевірити за допомогою перевірки обмежень на рівні моделі. 

Розширюваність платформи. 

Платформа може перетворити відповідну бізнес-модель на дієву 

інфраструктуру як код, що забезпечує розгортання додатків у хмарі. Однак 

проблема полягає в тому, щоб зробити платформу вільно поєднаною з будь-

яким DevOps або інструментом оркестрування, аби пізніше за необхідності 

можна було додати різні інструменти. Більше того, додавання нового додатка 

вимагає зворотного проектування компонентів додатків, а також врахування 

специфікацій додатків у метамоделі платформи, що використовується, а 

також додавання нових хмарних провайдерів, а це також вимагає подібного 

підходу. Визначення точок спільності та змінні є критичними для побудови 

модулізованої платформи, так що розширюваність платформи буде відносно 

легкою. У запропонованому рішенні перевірки концепції генерується лише 

конкретний код Ansible з бізнес-моделі, а мета-модель WebGME обробляє 

специфікацію OpenTosca. Можливості розширення запропонованої 

платформи показано на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Розширюваність платформи 

 

 У вікні 1 зображено обов’язки команди розгортання служби, яка 

полягає у визначенні сценаріїв низького рівня, щоб існуючі засоби 

автоматизації могли конфігурувати компоненти програми, а інструменти 

оркестрації забезпечувати інфраструктуру компонентів програми та 

виконувати їх у неоднорідних хмарних середовищах. У вікні 2 представлено 

внески цього розділу, яка вводить основи самообслуговування та 

автоматизує цілі рішення для проектування інфраструктури для цих 

інструментів. 

Надання програм самообслуговування вимагає детального планування і 

особливо технічного забезпечення їх безперебійної роботи. В контексті 

хмарного хостингу сервісів надання послуг реалізуються два ключові етапи:  

а) оркестрування, коли розгортанням та впорядкуванням окремих 

компонентів служби необхідно керувати на розподілених ресурсах хмарної 

платформи або ресурсах федеративних хмарних платформ;  

б) автоматизація послуг, де визначення та виконання окремих 

конфігурацій, специфічних для ресурсів, таких як конфігурації віртуальної 

машини або контейнера, та розгортання компонентів служби на цих ресурсах 

автоматизовані.  

Інфраструктура як код (Infrastructure as Code - IaaC) – це термін, який 

використовується спільнотою DevOps, в якому хмарна інфраструктура 

розглядається як програмне забезпечення, для якого розробляється код для 

автоматизації всього надання хмарних послуг. З цією метою сьогодні 
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спільнота DevOps використовує рішення для оркестрації, такі як Cloudify, 

Apache Brooklyn та Kubernetes, разом із такими інструментами автоматизації, 

як Ansible, Puppet та Chef та ін. Цей перелік варіантів (тобто широкий вибір, 

доступний розробнику) відображено на рис. 5.3. 

Вибір послуг, що надаються різними хмарними провайдерами, повинен 

здійснювати та налаштувати розробник структури. Це вимагає детальних 

специфікацій топології обслуговування, що складаються з вимог, 

функціональних можливостей, залежностей та взаємозв’язків компонентів. 

Наприклад, залежно від використовуваної технології, наприклад, MySQL 

проти PostgreSQL або PHP проти Node.js, сценарій повинен містити 

відповідні драйвери. Крім того, архітектура рішення для різних 

постачальників хмарних послуг відрізняється. Наприклад, створення 

архітектури потоку даних за допомогою AWS Kinesis та DynamoDB значно 

відрізняється від створення тієї ж архітектури за допомогою концентраторів 

подій Azure та CosmosDB. Додаткові виміри змінні (наприклад, адреса 

сумісності програми та несумісних API провайдерів хмарних служб), як 

показано у вікні 1 на рис. 5.3, ускладнюють ручні нудні та схильні до 

помилок зусилля. Теперішні підходи не враховують перевірку перед 

розгортанням, щоб перевірити, чи задовольняються вимоги кінцевого 

користувача та залежності програмного забезпечення. 

 

 Ефективність технічного рішення, що пропонується 5.1.2.

Приведений приклад показує, що користувач повинен володіти 

великими знаннями у сфері доменів, щоб правильно забезпечити навіть 

простий стек веб-додатків. Користувачам потрібно писати рішення IaaC за 

допомогою сценаріїв низького рівня. Натомість бажана можливість 

вимагатиме платформи самообслуговування, в якій: 

1) розробник вказує лише компоненти програми, такі як веб-програма; 
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2) потім структура автоматично трансформує бізнес-модель на 

компоненти, які розгортаються. 

 Для досягнення мети робиться модельна та швидка масштабована 

структура надання, яка називається інформаційною технологією побудови 

мереж Інтернет речей на основі безсерверної архітектури (ПроАктив-IoT). 

Вона відповідає специфікації OpenTosca (Topology and Orchestration 

Specification for Cloud Applications), яка дозволяє створювати портативні та 

співзалежні шаблони планів як послуги для хмарних служб. Взагалі 

OpenTosca забезпечує стандартизацію роз’єднання програмних додатків та їх 

залежностей від специфікацій хмарної платформи. 

Враховуючи запропоновані модель та методи у даній дисертаційній  

роботі розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури, що ґрунтується на моделі 

автоматизованої розробки та розгортання архітектури машинного навчання 

та методах: машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з 

адаптивним механізмом комунікацій; фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів IoT-мережі; розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації 

часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв.  

Дана ІТ дозволяє підвищити обчислювальну ефективність IoT-

пристроїв під час глибокого навчання шляхом динамічного керування 

ресурсів забезпечуючи горизонтальне і вертикальне  автоматичне 

масштабування контейнерів генерації робочих процесів шляхом 

проактивного прогнозування моделей робочого навантаження і оцінки часу 

виконання різних прогнозних запитів користувачів IoT-пристроїв при 

дотриманні якості обслуговування, тим самим перекладаючи навантаження 

за розгортання і управління ресурсами з розробника на дану ІТ, яку 

пропонується надавати як сервіс. 
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Робочий процес запропонованої ІТ складається з наступної 

послідовності дій. Замовник на сайті хмарного фреймворка WebGME обирає 

абстрактну бізнес-модель, яку він хоче використовувати в своїй роботі. 

Конфігуратор на основі концепцій модельно-орієнтованого проектування 

(MDE) з урахуванням вимог замовника виконує шаблонно-базову 

трансформацію моделі для побудови абстрактно-розміщуваної моделі 

розгортання сервісу в хмарі. Робота конфігуратора заснована на базі знань. 

Генератор виконує аналіз відповідності бізнес-моделі і обраних шаблонів. На 

основі бізнес-моделі обирається хмарний провайдер де і виконується 

розгортання та надання послуг на основі бізнес-моделі. 

Як показано розроблена методика є універсальною і може 

використовуватись з іншими методами, шаблонами і базами знань, які 

направлені на надання хмарних послуг (використовуючи відомі методи, що 

можуть розподіляти навантаження по гранично-туманно хмарному рівні) і 

дозволяє забезпечити зменшення обчислювального навантаження на сервер в 

центрах обробки даних та автоматизувати процес проектування, розробки, 

розгортання аналітичних програм.  

Тим не менше використання запропонованих методів в поєднанні з ІТ 

дозволяє досягнути високої ефективності функціонування та управління 

послугами сучасних мереж Інтернет речей за рахунок розподілу  

обчислювальних ресурсів та методів машинного навчання, що є 

перспективним, важливим і економічно обґрунтованим напрямом розвитку 

науки і техніки на сучасному етапі.  

Проблема розгортання та управління фреймворком досліджувалась у 

галузі хмарної автоматизації та оркестрації. У цьому розділі зроблено 

порівняння методик, що розглядаються в літературі,  та результатів 

досліджень, що виконано в цій роботі. Використання цих інструментів та 

відповідних алгоритмів, і їх втілення додає навантаження додаткам 

компонентів програми та інтеграції з її перевіркою перед розгортанням, що 

значно полегшує роботу розробників додатків. В цілому можна 

стверджувати, що спільнота DevOps, орієнтована на такі сценарії, надає 
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ланцюжки інструментів для усунення розриву між розробниками та 

постачальниками операцій [135], і ці інструменти мають обмеження у 

наданні платформи самообслуговування.  

Інструменти хмарної оркестрації, такі як Apache Scalr, Cloud Foundry, 

Cloudify тощо – це чудові інструменти для розгортання та управління 

програмами на будь-яких хмарних постачальниках. Вони надають методики 

для моніторингу стану роботи програми та міграції між хмарними 

провайдерами за допомогою стандартизованих підходів. Однак усі вони 

страждають від обмежень, що вимагають від користувачів визначати повну 

та правильну модель, що розгортається, з усіма функціональними 

можливостями та функціями. У цьому контексті Alien4Cloud [105] пропонує 

візуальний спосіб генерування моделі топології OpenTosca, яка може бути 

організована Apache Brooklyn. Однак побудова належної топології, навіть 

використовуючи підхід MDE у поєднанні зі специфікацією OpenTosca, 

потребує знань у галузі доменів. На відміну від цих підходів, ПроАктив-IoT 

абстрагує всі додаткові та специфічні для хмари деталі в метамоделі свого 

DSML і перетворює бізнес-модель на сумісну з OpenTosca IaaC. 

Запропоновано кілька підходів на основі шаблонів для зменшення 

складності розгортання послуг [117, 165]. Вони розрізняють бізнес-логіку та 

розгортання сервісно-орієнтованої архітектурної платформи. Кожен шаблон 

пропонує набір можливостей та характеристик. Аналогічним чином, моделі, 

що базуються на перевірених рішеннях, використовуються для розгортання 

послуг у хмарних інфраструктурах [112, 144]. Наприклад, MODAClouds [155] 

дозволяє користувачам розробляти та переробляти компоненти додатків для 

роботи та управління в багато хмарних середовищах за допомогою системи 

підтримки прийняття рішень. У незалежній від обчислень моделі компоненти 

дизайну автоматично перекладаються на рівень незалежної моделі хмарного 

постачальника, де генерується та повністю розгортається абстрактна хмарна 

модель шляхом поєднання шаблонів додатків. Абстрактна модель 

розгортання конкретизується для конкретної моделі хмарного постачальника 

мовою, що стосується конкретного домену. Подібно ПроАктив-IoT, вони 
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також підтримують повторне використання та ітеративне вдосконалення на 

основі ролей у підході на основі компонентів. Однак при генерації плану 

розгортання не вистачає операцій перевірки та розширюваності. Також не 

розглядаються питання розповсюдження компонентів програми в 

неоднорідному хмарному середовищі. 

Кілька сервісів наближаються до ідеї ПроАктив-IoT. Наприклад, 

ConfigAssure [157]  вирішує вимоги для синтезу конфігурації інфраструктури 

декларативним способом. Усі вимоги розробник виражає як обмеження, а 

постачальник попередньо визначає базу даних такої конфігурації, що містить 

змінні, як модель розгортання. Kodkod [178] є пошуком реляційної моделі, 

який приймає ці аргументи як логічне обмеження першого порядку в 

кінцевій області. Engage [118] розгортає та управляє додатком з часткової 

специфікації, використовуючи алгоритм, заснований на обмеженнях. Aeolus 

Blender [98] включає оптимізатор конфігурації Zephyrus [97], спеціальний 

планувальник Metis [146] та механізм розгортання Arnomic. Zephyrus 

автоматично генерує абстрактну конфігурацію бажаної системи на основі 

часткового опису. Вони гарантують відповідність всім вимогам кінцевого 

користувача щодо залежностей програмного забезпечення та забезпечують 

оптимальне рішення для заданої кількості активних віртуальних машин. На 

відміну від використання бази знань у ПроАктив-IoT, ці сервіси 

використовують вирішувач CSP для трансформації бізнес-моделі. Однак 

вирішення CSP може зайняти значний час. Більше того, визначення 

обмежень для конфігурацій вимагає експертизи домену, яка не потрібна в ІТ 

ПроАктив-IoT. 

Подібно ПроАктив-IoT, Hirmeretal [99] зосереджується на створенні 

повної сумісної з OpenTosca топології з часткової топології, що стосується 

бізнесу. Користувачі повинні визначати вимоги безпосередньо, 

використовуючи визначення відповідних типів вузлів, або додаючи їх вручну 

для уточнення. Такий механізм завершення порівнює технічні 

характеристики користувача з цільовими моделями та приєднує відсутні 

компоненти, щоб зробити модель, що повністю розгортається, а потім 
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сервісні компоненти можуть бути виконані у правильному порядку за 

допомогою ланцюжка інструментів OpenTosca [109]. CELAR [106] поєднує 

специфікації MDE та OpenTosca для автоматизації хмарних програм 

розгортання, де завершення топології виконується аналізом вимог та 

можливостей на шаблоні вузла. На відміну від цих зусиль, перетворення 

моделі в ПроАктив-IoT базується на запитах до бази знань та створення 

визначального коду інфраструктури. 

 

 

 Розробка архітектури інформаційної технології побудови 5.2.

мереж Інтернет речей на основі розподіленої архітектури 

Цей розділ заглиблюється в деталі архітектури інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури (рис. 5.4) і показує, як він відповідає вимогам, описаним у 

підрозділі 5.1.1 [34, 54]. 
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Рис. 5.4. Робочий процес інформаційної технології побудови мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури 
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Розгортання безвідмовного управління додатками самообслуговування 

дуже бажане для підприємств,  саме воно в змозі пришвидшити час 

реального виходу на ринок власних хмарних послуг. Підприємства зараз 

дуже часто страждають від перебоїв у  роботі подібних додатків та затримок 

у діях, які пов’язані переважно з використанням клопітких та схильних до 

помилок ручних зусиль, які витрачаються на конфігурацію послуг, 

інтеграцію останніх та створення інфраструктури на неоднорідних 

платформах. Сучасні хмарні служби мають архітектуру мікропослуг, і кожен 

з їх компонентів повинен бути налаштований та розгорнутий на хмарних 

платформах, іноді об’єднаних у певному порядку. Зосереджені на такому 

сценарії зусилля щодо розгортання та управління цими складними процесами  

ведуть до погіршення продуктивності та негативного впливу на час випуску 

товару на ринок.  

Розгляд архітектури дозволяє краще оцінити представлене рішення 

ПроАктив-IoT, розглянути основні вимоги, викладені раніше. Відповідно до 

запропонованого дизайну додатку: 

 1. Розробнику потрібно вказати лише компоненти програми, такі як 

веб-програма, використовуючи інтуїтивні позначення, передбачені 

фреймворком;  

2. Після цього DSML перетворює бізнес-модель на компоненти, що 

розгортаються. Таким чином, першим кроком є використання користувачем 

інтуїтивної системи моделювання вищого рівня, яка спрощує моделювання 

бізнес-логіки та автоматично опікується нецентричними артефактами 

розгортання та управління. 

З цією метою запропоновано хмарний робочий процес надання послуг 

ПроАктив-IoT. Нижче поясняються ролі різних залучених елементів: 

1. Моделювання бізнес-користувачів (замовників) – бізнес-додаток 

змодельований як збірник різних компонентів програми. Користувач повинен 

вибрати відповідні типи компонентів програми на панелі додатків ПроАктив-
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IoT, щоб розгорнути відповідний код програми. Користувач повинен вказати 

точки зміни для розгортання компонентів додатків.  

2. Конфігуратор – відповідає за трансформацію кожного абстрактного 

опису компонента програми до розробника завдання автоматизації хмари 

(наприклад, для конкретного Ansible) для кожного компонента програми. 

Конфігуратор реалізує визначений користувачем абстрактний опис моделі 

хмарного додатка, а потім зіставляє компоненти програми з операційною 

системою та запитує базу знань, щоб знайти дерево залежностей 

програмного забезпечення. Він генерує повну відповідь “правильно-за 

побудовою”) конкретний код із шаблону типу програми.  

3. Генератор – генерує робочий процес проектування інфраструктури 

рішень IaaC шляхом інтеграції згенерованого коду автоматизації з бізнес-

правилами та специфікаціями хмарної інфраструктури. Користувачі 

визначають типи з’єднання між компонентами програми. Існує чотири типи 

з’єднань: ‘hostedOn’, ‘connectsTo’, ‘delete-From’, ‘migrateTo’. Інструмент 

оркестрації виконує всі завдання автоматизації на основі типів підключення 

для розгортання і запуску компонентів бізнес-додатків у належному порядку.  

4. База знань (БЗ) – потрібна для автоматичного заповнення частково 

визначених моделей розгортання. Попередньо визначаються програмні 

залежності для типу програми в реляційній таблиці з парою ключ-значення. 

Усі програмні пакети, необхідні для певного компонента програми, визначені 

в таблицях, а також їх залежність від операційної системи та її версії. 

Розробник програми повинен заповнити таблиці всіма залежностями 

програмного забезпечення для включення нового типу компонента програми 

в ПроАктив-IoT.  

 

 Впровадження системи ПроАктив-IoT 5.2.1.

Фреймворк ПроАктив-IoT для предметно-орієнтованої мови 

програмування, показаний на рис. 5.5, розроблений із використанням 
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середовища WebGME MDE. WebGME – це хмарний фреймворк, який 

пропонує середовище для розробників DSML для визначення їхньої мови та 

створення синтаксичних аналізаторів, які можуть служити генераторами 

артефактів коду. Виконання ІТ ПроАктив-IoT використовує архітектуру 

мікросервісів, що складається з трьох служб: інфраструктура моделювання, 

тобто користувальницький інтерфейс WebGME та фреймворки оркестрації та 

автоматизації, що утворюють одну службу. Дані моделювання WebGME 

зберігаються в базі даних MongoDB NoSQL, та база знань, що розміщується 

як служба баз даних MySQL. Мікросервіси підключаються через кінцеві 

точки API і розміщуються за допомогою вільного програмного забезпечення, 

проксі-серверу і балансувальника наватаження в системах з високою 

доступністю Haproxy. Таким чином, усі служби можуть самостійно 

масштабуватися для підтримки паралельної реплікації та конфігурації 

декількох віртуальних машин або контейнерів на хмарній платформі. 

 

 Спеціальна мова моделювання ІТ ПроАктив-IoT DSML 5.2.2.

Фреймворк ПроАктив-IoT для предметно-орієнтованої мови 

програмування абстрагується від складності проектування, відокремлюючи 

програму від технологій розгортання та інфраструктури відповідно до 

специфікації OpenTosca [34, 51]. 

Обґрунтування дизайну мета-моделей ПроАктив-IoT 

DSML реалізується за допомогою однієї або декількох 

взаємопов’язаних метамоделей, які охоплюють синтаксис та семантику 

DSML. У даному випадку, щоб перетворити бізнес-модель на 

повномасштабну модель розгортання, потрібно було зафіксувати різні 

аспекти специфікацій програми та хмари в даній мета-моделі. Мета-модель 

автоматизації моделювання розгортання ПроАктив-IoT була розроблена, 

використовуючи поєднання: 

1) зворотного проектування;  
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2) залежностей між різнорідними хмарами;  

3) залежностей між різними операційними системами та їх версіями;  

4) семантичного відображення;  

5) ділової політики; 

6) створення прототипів додатків.  

Налаштування цих змінних допомагає збільшити підтримку багатьох  

хмарних інструментів та сумісність платформ. Прототипування та зворотна 

інженерія допомогли визначити різні компоненти програми, хмари та 

конкретні кінцеві точки операційної системи. Залежні програмні пакети, їх 

взаємозв’язок та шаблони конфігурації були реалізовані в мета-моделі 

шляхом запиту бази знань. Набір доступних блоків, вимоги, політики та інша 

інформація, що стосується реалізації послуг, та всі інші відомі обмеження 

заздалегідь визначені в метамоделі додатку високого рівня. 

З цією метою ІТ ПроАктив-IoT пропонує: різні типи вузлів, які є 

компонентами програми, такими як веб-програма, програма баз даних, 

програма DataAnalytics; та різні хмарні провайдери, такі як OpenStack, Google 

Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure. Метою є конкретизація абстрактного 

типу вузла програми шляхом узгодження бажаної специфікації розробників 

додатків із заздалегідь визначеними функціональними можливостями, 

закладеними в метамоделі ПроАктив-IoT та базі знань. Потім конкретні 

шаблони вузлів поєднуються з певними постачальниками хмарних служб та 

їх віртуальними машинами, щоб створити графік залежностей, який потрібно 

виконати для розгортання програми на бажаній цільовій машині, як показано 

на рис. 5.4. Використовуючи DSML, можна легко налаштувати вузол у 

визначеній хмарній платформі або конкретній цільовій системі. 

Фрагменти метамоделей ПроАктив-IoT показані на рівні M1 та M2 на 

рис. 5.5, які базуються на стандарті Meta-Object Facility (MOF), наданому 

об’єднанням Object Management Group (OMG). Використовуючи DSML, 

можна налаштувати вузол у визначеному хмарно-туманно-граничному 
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спектрі або конкретній цільовій системі, не надаючи жодних артефактів 

розгортання чи реалізації, які містять код або логіку. 

Мета-модель високого рівня зображена на рис. 5.6. Вона показує рівень 

М2 та М3 стандарту MOF. Об’єкт першого класу (FCO) є кореневим вузлом і 

під ним визначається мета-модель для хмарної платформи, операційних 

систем, контейнерів та компонентів програми (рівень M2). Тип з’єднання 

також визначається на рівні М2.  
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Рис. 5.5. Модель часткового мета-об’єкта фреймворку ПроАктив-IoT для 

предметно-орієнтованої мови програмування 

 

Мета-модель додатку ПроАктив-IoT хмарно-туманно-граничного 

спектру та компонентів додатків. 

Мета-моделі ПроАктив-IoT є масштабованими та багаторазовими, тому 

нові типи компонентів та платформи можуть бути додані відповідно до 

вимог мета-моделі ПроАктив-IoT. 
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Мета-модель для хмарних платформ. 

У ході розробки метамоделі для хмарних платформ спостерігався 

(тобто здійснювалась зворотна інженерія) процес розміщення додатків у 

різних хмарних середовищах та фіксувалися всі спільні риси та змінні. 

Змінювалися специфікації різних хмарних платформ, таких як OpenStack, 

Google Cloud Platform, AWS, Microsoft Azure тощо для забезпечення 

віртуальних машин (ВМ) різними операційними системами (ОС). Для 

зручності розробники можуть обрати бажані образи ОС для створення 

віртуальних машин/контейнерів. 
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Рис. 5.6. Основна мета-модель додатку ПроАктив-IoT  (чорні лінії 

зображують обмеження, червоні — послідовність, а сині — зв’язок) 
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_
cloudSpec

_
(type, vmtype, services, ostype)  

type ::= Openstack | Google Cloud Platform | Azure | Hardware 

 services ::= Function 

vmtype ::= Function 

os
_
type ::= ubuntu | redhat | windows 

 

Розробник може вибрати заздалегідь визначені особливості віртуальної 

машини, доступні мережі, групи безпеки, ролі та доступні образи – всі вони є 

змінними в цій мета-моделі. При цьому розробники також повинні вказати 

файл свого хмарного середовища, секретний ключ для обраних типів хостів 

хмари, які є кінцевими точками для прив’язки до певного хмарного 

провайдера, як показано на рис. 5.1. За бажанням, попередньо розгорнуту 

машину можна вказати за допомогою IP-адресу та типу ОС. Доступні 

послуги та типи віртуальних машин для хмарних платформ заздалегідь 

визначені в метамоделі. 

Мета-модель для компонентів додатків. 

Для служб, розміщених у хмарі, мета-модель додатку ПроАктив-IoT 

надає різні типи вузлів для компонентів додатків, таких як веб-додаток, 

додаток бази даних, додаток DataAnalytics тощо. Наприклад, мета-модель 

дозволяє розробнику вибрати атрибут веб-сервера, мову коду, атрибут 

сервера бази даних або атрибути бази даних NoSQL із наданого списку. 

Розробнику залишається вказати атрибути змінної для розгортання бажаного 

типу компонента програми. 

 

_
appSpec

_
(type, os

_
type, swdependency, attributes) 

type ::= Web | Database | DataAnalytics | ... 

os
_
type ::= ubuntu | redhat | windows 

swdependency ::= Query to knowledgeBase 

attributes ::= Function 

Визначення взаємозв’язку між компонентами. 
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Чотири типи відносин зв’язують типи вузлів у метамоделі наступним 

чином: 

1) тип взаємозв’язку "hostedOn" означає, що вихідний тип вузла 

повинен бути розгорнутий на типі вузла призначення, наприклад, веб-сервер 

розміщений на Ubuntu 16.04 в OpenStack; 

2) тип відносин "connectsTo" використовується для порядку 

розгортання, щоб зв’язати кінцеву точку  вихідного вузла з необхідною 

кінцевою точкою цільового вузла, якщо вони залежать один від одного. Типи 

вузлів, пов’язані за допомогою "connectsTo", можна налаштувати паралельно, 

але службу на вихідному вузлі потрібно розгорнути лише після запуску 

цільового вузла; 

3) тип підключення "deleteFrom" визначає об’єкт вихідного вузла, який 

потрібно видалити з кінцевого вузла; 

4) тип підключення "migrateTo" визначає тип вузла-джерела, який 

потрібно перенести до  кінцевого вузла. Тип відношення „migrateTo“ 

неможливо визначити без типу підключення "deleteFrom", щоб забезпечити 

правильність мета-моделі ПроАктив-IoT. 

Розширюваність мета-моделі. 

ІТ ПроАктив-IoT – це самостійний фреймворк, який можливість легко 

змінюватися в залежності від потреб замовника. Мета-модель розроблена для 

масштабованості, щоб у майбутньому мати можливість додати більше 

структурних одиниць програми. 

1) Якщо тип програми визначений, наприклад, потрібно додати SQLite, 

він перейде під гілку DBApplication, і всі конкретні атрибути будуть 

автоматично успадковані від батьківського вузла, наприклад, DBApplication. 

Якщо потрібно визначити більше атрибутів, дизайнер додатку може додати 

його під типом компонента SQLite. 

2) Якщо тип програми не визначений, наприклад, якщо конструктор 

фреймворків хоче додати механізм обробки потоку, тоді компонент 

StreamProcessingEngine слід додати під батьківським вузлом програми і він 
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повинен відображати спільні риси такі як атрибути. Потім, як дочірній 

елемент вузла StreamProcessingEngine (на рівні M1), потрібно додати 

специфічний движок, такий як Apache Kafka, Storm. В якості атрибутів 

потрібно додати змінні. Зворотна інженерія може отримати змінні атрибути. 

Додавання нового компонента програми займає багато часу, однак це 

одноразові зусилля, і в наступний раз це буде миттєво. 

 

 Розробка бази знань фреймворку ПроАктив-IoT 5.2.3.

База знань (БЗ) ПроАктив-IoT містить базу даних та шаблони типів 

програм [34, 51]. 

Створення бази даних та бази знань. 

Діаграма взаємозв’язку бази даних та бази знань зображена на рис. 5.7 і 

вона відображає набори елементів, що зберігаються в базі знань. Діаграма 

зроблена у вигляді чотирьох таблиць: os_pkg_mgr, os-dependency, packages та 

swdependency, що використовуються для побудови бази даних знань. При 

цьому зберігаються:  

1) всі операційні системи, їх дистрибутиви та версії в таблиці 

os_pkg_manager;  

2) усі доступні типи компонентів додатків, наприклад, веб-додаток на 

основі PHP, додатки БД на базі MySQL тощо зберігаються в таблиці os-

dependency; 

3) всі програмні пакети, необхідні для певного типу програми, їх 

знаходять за допомогою зворотного проектування і вони зберігаються в 

таблиці packages.  

Наприклад, щоб встановити пакет scikit- learn (http://scikit-learn.org), 

потрібно встановити python, python-dev, python-pip, python-numpy за 

допомогою пакета apt-manager, і тоді пакет scikit-learn можна встановити з 

менеджера пакунків pip. У реляційній таблиці під назвою os_dependency  

зіставляються програмні пакети та їх версії з операційними системами та їх 
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версіями і вони зберігаються як пара ключ-значення. Для іншого, наприклад, 

для встановлення java8 на Ubuntu 16.04 потрібні інші пакети, ніж для 

встановлення java8 на Windows10. Таблиця пошуку обробляється вручну, 

щоб визначити змінні ОС. Для нових типів компонентів програми розробник 

повинен заповнити таблиці всіма залежностями програмного забезпечення. 

Зразок розділу структури таблиці бази даних показаний на рис. 5.8. 

 

 

 

Рис. 5.7. Діаграма взаємозв’язку з базою знань ПроАктив-IoT 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Зразок частини таблиць бази даних та бази знань 
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Розробка шаблону бази знань. 

Шаблони бази знань розроблені шляхом фіксації точки спільності 

компонентів програми, і вона залишає певні комірки, які потрібно заповнити 

ПроАктив-IoT DSML, запитуючи базу даних бази знань. Один зразок 

конкретного шаблону показаний на рис. 5.9 (а). Порядок заповнення шаблону 

з визначених користувачем специфікацій описані в алгоритмі рис. 5.10. 

Створений заповнений шаблон показаний на рис. 5.9 (б). Різні шаблони 

призначені для обслуговування конкретних компонентів програми з різною 

конфігурацією. 

 

 

Рис. 5.9. Топологія програми, що ілюструє зусилля моделювання в 

ПроАктив-IoT: (а) Зразок шаблону типу DBapplication та (б) Зразок частини 

автоматично згенерованого коду для розгортання програми БД MySQL. 

 

Масштабованість бази знань. 

База знань масштабується за певним планом. Додавання нових 

компонентів вимагає розробки нових шаблонів (принаймні частково) шляхом 

зворотної інженерії програмного стеку. Потрібно визначити спільні риси та 

змінні і відповідно до цього слід розробити шаблон. Потрібно визначити 

залежності програмного забезпечення для компонентів програми і цю 

інформацію слід вставити в таблиці бази даних знань: os_pkg_mgr, 
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os_dependency, packages та swdependency. Подібним чином, для нових 

компонентів програми  конструктор фреймворків повинен правильно 

вставляти записи в ці таблиці та керувати ними. 

 

 Генеративні можливості ІТ ПроАктив-IoT DSML 5.2.4.

Фреймворк ПроАктив-IoT DSML надає генеративні можливості для 

рішення IaaC, інтерпретуючи екземпляри моделей, для яких він включає 

вбудовану базу знань. ПроАктив-IoT DSML у WebGME побудований з 

використанням JavaScript, NodeJS та бази даних MySQL. 

Як приклад, наводяться специфікації, необхідні для збору типів 

компонентів WebApplication та DBApplication. Як показано на рівні M0 на 

рис. 5.5, сервери HTTP (наприклад, веб-сервер Apache) для webEngines 

фіксуються у типі компонента WebApplication, і це пов’язано із шаблоном 

вузла для WebApplication. Мови та фреймворки (Node.js, PHP, Django та ін.)  

приймаються як атрибути у властивості програмного забезпечення, як 

показано на рівні M1 на рис. 5.5, що походить від типу додатків рівня M2, та 

напряму моделювання мета-моделей інструментів показаного на рівні М3. 

Подібним чином, як показано на рівні M0 на рис. 5.5, програмне 

забезпечення для типів баз даних (наприклад, реляційні бази даних, такі як 

MySQL, PostgreSQL, або бази даних NoSQL, такі як Cassandra, MongoDB), 

фіксується в типі компонента DBApplication, який пов’язаний із шаблоном 

вузла для програми баз даних. Пов’язані функції, такі як ідентифікатор 

користувача, пароль, номер конкретного порту прив’язки програми бази 

даних тощо, вказуються як атрибути, що фіксується на рівні M1 MOF. 

Виходячи з вищесказаного, на рис. 5.10 представлено алгоритм 

розгортання проактивного управління ресурсами IoT-пристроїв (ПроАктив-

IoT). Перший блок в алгоритмі відповідає за введення вхідних даних та 

визначення класів хмарних і програмних моделей.  
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Рис. 5.10. Блок-схема алгоритму розгортання проактивного управління 

ресурсами IoT-пристроїв реалізованого на мові Python 

 

База знань для створення рішення розгортання інфраструктури як коду: 

дає можливості генерації ПроАктив-IoT  через плагін WebGME, який 

користувач викликає після процесу моделювання. Він генерує та виконує 

IааC, як описано в алгоритмі (рис.5 10). Віртуальні машини створюються у 

зазначеній хмарній платформі на основі призначення з’єднання "HostedOn" 



278 

[алгоблоки 1-5]. Там, де це можливо, ПроАктив-IoT забезпечить, щоб 

сценарії, характерні для підготовки, працювали паралельно, для забезпечення 

більш швидкого розгортання. Після створення віртуальної машини, 

GenerateConfig () запитує БЗ  [алгоблоки 7-10], щоб заповнити appModel 

[алгоблок 12] на основі специфікацій користувача. 

Потім результат запиту заповнюється у специфічні для програми 

попередньо визначені шаблони конфігурації та генерує IааC, для 

автоматизації використовується Ansible, для конкретних компонентів 

програми [алгоблоки 12-14], використовуючи перетворення на основі 

шаблону. Подібний підхід застосовується для конфігурування контейнерів 

для конкретної послуги або для запуску хмарних служб.  

Визначення порядку розгортання та виконання. 

Сценарій NodeJS у ПроАктив-IoT створює дерево залежностей для всіх 

типів програм, визначених у метамоделі, та подає його до механізму 

робочого циклу оркестрації. Після цього генеруються сценарії для засобів 

автоматизації (Ansible playbooks) для різних типів компонентів і ці 

інструменти, у свою чергу, паралельно відправляють завдання на кілька 

хостів. Якщо в моделі існує взаємозв’язок «connectsTo», то дозволяється 

спочатку завершити залежний сценарій, визначаючи ланцюжок залежностей 

[алгоблоки 7-9]. 

Генерація інфраструктури коду для міграції. 

Алгоритм генерації робочого процесу міграції зображений в алгоритмі 

(рис. 5.11). Тип підключення «deleteFrom» визначає, звідки користувач бажає 

перемістити компоненти програми, та приєднує тип підключення 

«migrateTo», щоб вказати пункт призначення. Повинен бути вибраний тип 

migrationType (без відстеження або з відстеженням стану), і залежно від 

цього ПроАктив-IoT вирішує перевірити стан додатка перш ніж зупиняти 

старі віртуальні машини чи контейнери. Тип відношення «migrateTo» 

неможливо визначити без типу з’єднання «deleteFrom», щоб забезпечити 

правильність моделі. 
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Незважаючи на те, що вживаються дії для активної міграції, міграція 

компонента програми з однієї віртуальної машини на іншу залежить від типу 

компонента програми, що є серйозною проблемою. Наприклад, для реальної 

міграції додатку DBA необхідний двофазний протокол фіксації та алгоритм 

консенсусу, щоб зробити його надійним. Для простоти в алгоритмі зроблено 

узагальнення. Далі будуть розглянуті складніші сценарії реальної міграції та 

проблеми узгодженості та доступності програм [127, 130]. 

 

 

 

Рис. 5.11. Алгоритм генерації робочого процесу міграції на нову  

віртуальну машину 
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Згідно з алгоритмом, створюється нова ВМ з новою операційною 

системою для вузла призначення «migrateTo». Для міграції з відстеженням 

стану розглянута платформа створює вузол менеджера з балансиром 

навантаження та розгортає програму на поточному вузлі. З цього моменту 

балансування навантаження перенаправляє всі нові запити на поточний 

вузол, і перевіряється поточний стан старого вузла та відновлюється в 

поточному вузлі. Нарешті, від’єднується вузол балансувача навантаження. 

Таким чином, створюється повне рішення інфраструктури як коду разом із 

відповідними файлами конфігурації. Усі вони доповнюють структуру 

сценарію у ПЗ Ansible, що допомагає переміщати компоненти програми з 

одного вузла на інший вузол. 

Підтримка постійної доставки. 

ПроАктив-IoT також може обробляти безперервну доставку та 

додавання або видалення компонентів, що є лише питанням оновлення 

моделі компонента. Наприклад, щоб додати новий сервер баз даних, 

користувач розширює модель типом вузла DBApplication та взаємозв’язки 

"connectsTo" з веб-сервера на сервер баз даних. ПроАктив-IoT генерує IaaC 

для нещодавно доданого компонента та виконує його для розгортання 

доданого компонента, не перешкоджаючи доступності існуючого додатка. 

Оскільки Ansible є таким, що при повторному використанні операції дає 

однаковий результат, він завжди встановлює однакову конфігурацію в 

цільовому середовищі незалежно від їх поточного стану. 

Перевірка обмежень на правильність бізнес-моделей. 

Перевіряється також і бізнес-модель хмарно-туманно-граничного 

спектру, перевіряючи порушення обмежень, забезпечуючи тим самим, що 

моделі є "правильними за дизайном". Перевіряються правильність: 

конфігурації кінцевої точки для типів компонентів програми; типів відносин; 

типів характерних для хмари, тощо; а також бізнес-моделі в цілому перед 

тим, як генерувати будь-який інфраструктурний код. Приклади деяких 

обмежень наведені нижче: 
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- Applications Є WebApplication ! WebEngine 

- Applications Є DBApplication ! DBEngine 

- Platform Є Openstack ! imageName 

- Applications Є DataAnalyticsApp  processEngine etc. 

 

 Перевіряються також усі інші обмеження на основі правил, які 

дозволяють встановити сумісність компонента. Наприклад, призначенням 

потоку доставки Google Cloud Platform Kinesis мають бути служби Google 

Cloud Platform (наприклад, Redshift, S3), це не можуть бути служби Azure або 

OpenStack. Ця інформація збирається за допомогою зворотного 

проектування. Таким чином, перевіряється бізнес-модель, задовольняючи 

обмеження, та повідомляється користувачу  про наявність розбіжностей у 

бізнес-моделі. 

 

 

 Оцінка інформаційної технології побудови мереж Інтернет 5.3.

речей на основі розподіленої архітектури 

У цьому розділі описуються результати порівняння часу та зусиль, 

потрачених на розгортання випадків використання додатків, 

використовуючи: 

 а) ручні зусилля, де користувач повинен увійти в кожну машину та 

ввести команди для встановлення пакетів та розгортання програм;  

б) написання сценаріїв вручну для розгортання цих програм; 

c) за допомогою інформаційної технології побудова мереж Інтернет 

речей на основі розподіленої архітектури. 

Дослідження розгортання послуг на основі LAMP-стек. 

Це прототипове розгортання архітектури на основі Linux, Apache, 

MySQL та PHP (LAMP-стек). На рис. 5.9 показана топологія програми, що 

ілюструє зусилля моделювання в ПроАктив-IoT. 
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Далі описуються деталі перетворення на основі шаблону, яке 

відбувається за лаштунками ПроАктив-IoT DSML. Як зазначено в алгоритмі 

5.10, DSML проходить структурне дерево зображене на рис. 5.1, яке 

визначається розробником, і збирає всі визначені користувачем атрибути, як 

показано на рис. 5.12 та рис. 5.13. Він заповнює заздалегідь визначений 

шаблон для певного типу програми визначеними користувачем атрибутами. 

„Mysql_user“ та „mysql_root_pass“ заповнюватимуться із специфікацій, 

пов’язаних із типом програми БД додатку (рис. 5.13). 

 

 

Рис. 5.12. Технічні характеристики, що стосуються типу веб-програми 

 

 

Рис. 5.13. Технічні характеристики, пов’язані з типом програми БД додатку 

 

Залежності програмного забезпечення компонентів програми 

збираються шляхом запитів до бази даних знань. Наприклад, для 

встановлення MySQL на машині Ubuntu16.04 потрібні програмні пакети 

mysql-server та mysql-client. Отже, ПроАктив-IoT DSML запитує базу даних 

знань і запускає перетворення на основі шаблону, щоб конкретизувати 
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заздалегідь визначений частковий шаблон. DSML копіює відповідні 

конфігураційні файли в певні папки, щоб правильно налаштувати MySQL. 

Таким чином, DSML заповнить заздалегідь визначений файл шаблону з усіма 

деталями та згенерує розгортаючий IAB, який можна запустити. Після 

генерації всіх специфічних для Ansible файлів ПроАктив-IoT виконує ці 

файли належним чином для розгортання програми, забезпечуючи хмарну 

інфраструктуру, як описано в алгоритмі рис. 5.10. 

Порівняльне вимірювання ручних та автоматизованих зусиль визначено 

в результаті невеликого дослідження користувачів хмарних обчислень, у 

якому взяли участь п’ятнадцять  команд по три учня в кожній. Користувачам 

пропонувалось налаштувати файли вручну, щоб вказати порядок розгортання 

на бажаному хості, увійти в кожен хост, де розгортаються компоненти 

програми, та встановити пакети вручну, налаштувати програмні пакети і, 

нарешті, запустити різні компоненти. Учасників також попросили написати 

сценарій у програмному рішенні для віддаленого управління конфігураціями 

Ansible, щоб забезпечити той самий стек програм та інфраструктуру. 

Вимірювалися час та зусилля для: 

а) повністю ручних; 

б) для написання сценаріїв у Ansible та їх виконання вручну; 

в) за допомогою середовища ПроАктив-IoT для розгортання сценарію. 

Кількісна оцінка на основі дослідженнь користувачів була створена для 

проведення анкетування, як показано в таблиці 5.1. Для кожного питання 

оціночна шкала становила п.1-7, де одиниця – найпростіше, а десять – 

найважче рішення. 

Відповіді на п.1, п.2 та п.3 – простота використання.  

Як видно з рис. 5.14, рейтинг "простоти використання" для фреймворку 

ПроАктив-IoT набагато вищий порівняно з ручними та сценарійними 

роботами. Середня складність ручного зусилля оцінюється як 72:2%, а 

середня складність у виконанні сценаріїв - 71:6%, тоді як середня оцінка 

складності для використання фреймворку ПроАктив-IoT становить 30:9%. 



284 

Таблиця 5.1. 

Кількісна оцінка на основі дослідження користувача 

# Питання 

п1 Наскільки легко розгорнути програму PHPMySQL вручну? 

п2 Наскільки легко розгорнути PHPMySQL за допомогою інструмента 

DevOps, такого як Ansible? 

п3 Наскільки легко розгорнути PHPMySQL за допомогою ПроАктив-IoT? 

п4 Скільки часу та зусиль знадобилося для розгортання програми вручну (за 

хвилини)? 

п5 Скільки часу та зусиль потрібно для розгортання програми за допомогою 

інструменту DevOps, такого як Ansible (за хвилини)? 

п6 Скільки часу та зусиль потрібно для розгортання програми за допомогою 

фреймворку ПроАктив-IoT (у хвилинах)? 

п7 Яка ймовірність використання фреймворку ПроАктив-IoT для 

розгортання програм у майбутньому? 
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Рис. 5.14. Порівняння відсотків складності для розгортання служб за різних 

підходів 

 

Зусилля, докладені користувачем для розгортання LAMP-стеку у хмарі, 

показано в табл. 5.2, тоді як при використанні фреймворку ПроАктив-IoT той 

самий час розгортання топології становить приблизно 15-20 хвилин для 

користувачів, які вперше користуються. 
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Таблиця 5.2. 

Для п.5-п.6, медіана та середнє значення стандартного відхилення для часу 

розгортання, рядки коду, написані для розгортання, час міграції та рядки 

коду, написані для міграції 

 

Час 

розгортання 

(хв) 

Рядки 

розгортання 

Час 

міграції 

(хв) 

Лінії 

міграції 

медіана 515 320 710 560 

значення 

стандартного 

відхилення 

±255 ±44 ±228 ±140 

 

Відповідь на п.7: як показано на рис. 5.15, 65% респондентів погодились 

використовувати інструмент ПроАктив-IoT для розгортання хмарних 

програм у майбутньому, тоді як 30% все ще не впевнені [34, 40]. 

Можливо

Ні

Так

65%

 

Рис. 5.15. Ймовірність використання фреймворку ПроАктив-IoT для 

майбутнього розгортання хмарних служб 

 

Наведені результати дослідження переконливо доводять той факт, що 

інформаційна технологія побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури є іноваційним і продуктивним інструментом для 

розгортання бізнес-додатків.  
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Міграція компонентів програми для веб-служби на основі LAMP-стек. 

Фреймворк ПроАктив-IoT також легко підтримує міграцію компонентів 

програми, для чого є два типи підключення «deleteFrom» та «migrateTo». Як 

описано вище, якщо користувач хоче перенести компонент програми бази 

даних з однієї машини на іншу машину, яка знаходиться на іншій хмарній 

платформі OpenStack. Це завдання полягало в міграції служби баз даних 

MySQL, що відповідає стану, з одного вузла на інший вузол, і пропонується 

додати вузол балансування навантаження, щоб служба стала доступною 

постійно. ПроАктив-IoT генерує нову структуру робочого циклу на основі 

змінених специфікацій користувача. 

Відповіді на п.4, п.5 та п.6 – час для завершення всієї міграції: Середній 

час, який було витрачено на написання сценаріїв для завершення всього 

процесу міграції, становить 640 хвилини з медіаною 710 хвилин, як показано 

в таблиці 5.2. Тоді як приблизні оцінки, які використовують фреймворк 

ПроАктив-IoT-міграцію топології, становитимуть лише 10-15 хвилин для 

перших користувачів.  

 

 

Висновки до розділу 5 

Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури. 

Розроблено ключові елементи концепції моделювання інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури, яка змінює низькорівневі деталі специфікацій компонентів 

програми та специфікацій постачальника хмарних послуг, а замість цього 

пропонуються інтуїтивні високорівневі рішення.  

Запропоновано використання розширюваної бази знань та алгоритмів 

для автоматичного виконання перетворень моделі Infrastructure-as-Code.  

Представлено реалізацію фреймворку ПроАктив-IoT в контексті 

реальних випадків використання. 
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Дана ІТ дозволяє підвищити обчислювальну ефективність IoT-

пристроїв під час глибокого навчання шляхом динамічного керування 

ресурсів забезпечуючи горизонтальне і вертикальне  автоматичне 

масштабування контейнерів генерації робочих процесів шляхом 

проактивного прогнозування моделей робочого навантаження і оцінки часу 

виконання різних прогнозних запитів користувачів IoT-пристроїв при 

дотриманні якості обслуговування, тим самим перекладаючи навантаження 

за розгортання і управління ресурсами з розробника на дану ІТ, яку 

пропонується надавати як сервіс. 

Для перевірки та доказовості практичної цінності запропонованої ІТ 

було проведено порівняння часу та зусиль, витрачених на розгортання 

випадків використання додатків. Як показано на рис. 5.15, 65% респондентів 

погодились використовувати інструмент ПроАктив-IoT для розгортання 

хмарних програм у майбутньому. 

Результати проведеного дослідження підтверджують, що інформаційна 

технологія побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої 

архітектури буде дуже перспективним і продуктивним інструментом для 

розгортання бізнес-додатків. Також досліджувалось серед користувачів 

питання створення контейнерів Docker та розгортання архітектури LAMP-

стек всередині нього за допомогою інструментів сценаріїв – при цьому були 

виявлені дуже схожі результати. Візуальне середовище інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури допомагає користувачам швидко розгортати різні сценарії 

топології бізнес-додатків у розподілених системах. Отже, переваги 

автоматизованого забезпечення, накопиченого за допомогою інформаційної 

технології побудови мереж Інтернет речей на основі розподіленої 

архітектури, можна легко зрозуміти. 

Таким чином, запропонована інформаційна технологія дозволяє 

підвищити ефективність функціонування та управління послугами сучасних 

мереж Інтернет речей, що побудовані на основі розподіленої архітектури.  
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ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розроблення інформаційної технології побудови 

мереж Інтернет речей на основі розподіленої архітектури. 

Ця проблематика має суттєве значення для створення автоматизованих 

систем керування, прогнозування, логістики з метою забезпечення високої 

ефективності функціонування мереж Інтернет речей. Відсутність аналогічних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати досліджень 

пріоритетними. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу моделей та методів, існуючих на 

даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації мереж Інтернет речей, 

встановлено протиріччя між вимогами до розробки та функціонування мереж 

Інтернет речей в режимі часу, близькому до реального та можливостями 

методів побудови та управління кінцевими пристроями та програмними 

додатками мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-граничному просторі. 

Недосконалість і обмеженість існуючих наукових методів управління 

мережами при все більш зростаючій кількості підключень, не дозволяє 

забезпечити ефективне функціонування та управління послугами сучасних 

мереж Інтернет речей, тому сформульована в дисертації науково-прикладна 

проблема є актуальною. 

2. Вперше одержано методологічні основи побудови мереж Інтернет 

речей на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка 

ґрунтується на теорії машинного навчання з урахуванням розподілу 

серверних ресурсів під час нього, безмодельній онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв, фоновій агрегованій мінімізації помилок 

при розподіленому навчанні з підкріпленням та автоматизованій  розробці й 

розгортанні розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-
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пристроїв. Це надає можливість будувати мережі Інтернет речей на основі 

розподіленої архітектури з наданням якісних послуг її пристроям. 

3. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 

градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 

розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Даний метод 

дозволяє зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в ЦОД, 

навантаження  на сервер, кількість операцій вводу-виводу даних ЦП та 

обчислювальних операцій ЦП, об’єм мережевого трафіку. Удосконалений 

метод забезпечує зменшення експлуатаційних витрат на утримання системи у 

цілому та досягнення тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі методи, при 

неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах.  

4. Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 

враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів IoT-мережі та розраховує функцію 

нелінійного навчання в онлайн-режимі.  Запропонований метод дозволяє 

зменшити кількість і час ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої 

точності глибокого навчання з підкріпленням при розподіленому навчанні.  

5. Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції. 

Науковою новизною розробленого методу є використання додаткових оцінок 

градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод дозволяє здійснювати 

адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі машинного навчання.  

6. Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

рівнів взаємодії. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що 

він враховує характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в 
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IoT-мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі. 

7. Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Наукова 

новизна даного результату полягає в тому, що, ґрунтуючись на принципах 

модельно-орієнтованого проектування, є змога гнучко використовувати 

спектр ресурсів кінцевих IoT-пристроїв, для гарантованого надання їм 

необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

8.  Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернет речей 

на основі розподіленої архітектури, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на моделі автоматизованої розробки та розгортання 

архітектури машинного навчання та методах: машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій; 

розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-

мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв; фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі. 

Запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність 

функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернет речей, що 

побудовані на основі розподіленої архітектури. 

9. Отримані в дисертаційній роботі результати становлять теоретичні і 

прикладні основи створення і застосування інформаційних технологій та 

інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і 

управління, що відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні 

технології. 

10. Результати досліджень прийняті до впровадження ПНВП “Сардер 

Телеком” (акт впровадження від 15.12.2020 р.); ТОВ «ХАЙЛАН» (акт 
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впровадження від 03.11.2020 р.); ДП " ДГ "Чабани" ННЦ "Інститут 

землеробства НААН"" (акт впровадження від 15.10.2020 р.); СФГ Губара П.І. 

(акт впровадження від 07.10.2020 р.) та в навчальний процес Державного 

університету телекомунікацій (акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

11. Мета досліджень, щодо підвищення ефективності функціонування та 

управління послугами сучасних мереж Інтернет речей за рахунок розподілу  

обчислювальних ресурсів та методів машинного навчання, досягнута та всі 

часткові завдання вирішені повністю. Наукові результати досліджень є 

внеском у розвиток теоретичних і прикладних основ розроблення моделей і 

методів розробки та функціонування мереж Інтернет речей. 

12. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу ефективності 

застосування розподіленої архітектури, витрат на ресурси та можливостями 

методів побудови та управління кінцевими пристроями та програмними 

додатками мереж Інтернет речей у хмарно-туманно-граничному просторі.  
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