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Iнституту спецiального зв 'язку та захисту iнформацi1 

Нацiонального технiчного унiверситету Украiни "Кишський 

полiтехнiчни:й iнститут iменi !горя Сiкорського", доктора технiчних 

наук, доцента Субача Iгора Юрiйовича на дисертацiйну роботу 

Гринкевич Гаmш Олександрiвни на тему: "Iнформацiйна технолоriя 

побудови мереж Iнтернету речей на основi розподiлено1 

архiтектури", подану на здобуття паукового ступеня доктора 

технiчних наук за спецiальнiстю 05 .13. 06 - iнформацiйнi технологu 

Актуальнiсть теми дисертацii. У закош Украши ''Про 
. . .. ,, . 

телекомуншацn ч1тко проголоmено, що розвиток та вдосконалення 

телекомунiкацiйних мереж наmо1 держави повинен здiйсmоватися вiдповiдно 

до KoIЩenцii: розвитку телекомунiкацiй в Укрmнi iз застосуванням новiтнiх 

технологiй у сферi телекомунiкацiй, якi вiдповiдають мiжнародним 

стандартам, з · урахуванням технологiчно1 цiлiсностi всiх мереж та засобiв 

телекомунiкацiй, пiдвищення ефективностi та якостi функцiонування. При 

цьому основний акцент робиться на по€ДНашri рiзних технологiй та rx 
застосуваннi з урахуванням впливу на споживачiв послуг та навколипm€ 

середовище. 

У свою чергу, розвиток Iнтернету речей (або англiйською "lntemet of 

Things", скорочено - Io1) передбачас суттсве зростання обсягiв передано1 

iнформацn. Згiдно з прогнозами провiдних телекомунiкацiйних ко:мпанiй, до 

2023 року глобальна кiлькiсть мiжмаmинно1 вза€Модn у два рази перевищить 

показник 2020 року. Передбачасrься, що пристро1 IoT i далi будуть 

впроваджуватися для ви:рimення завдань автоматизацil в рiзних сферах, таких 

як логiстика, автоматизацiя управлiння домаmнiм i мiсъким господарством, 

медицшiа i багато iюпих. Окремим напря:мком € технологi1 IoT, якi 
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використовуються в сфері індустріальної автоматизації. Дані системи в міру 
своєї специфіки мають підвищенні вимоги до відмовостійкості, а також 
підтримці роботи пристроїв і додатків у режимі реального часу. У зв’язку з 
тим, що вже існуючі розгорнуті мережеві інфраструктури з часом не 
витримують постійно зростаючу кількість кінцевих пристроїв та обсягів 
передаваємих даних, постають актуальні питання підвищення ефективності 
функціонування та управління послугами сучасних мереж ІоТ.

Проте, у відомих роботах для забезпечення функціонування мереж ІоТ, 
які функціонують у режимі часу, близькому до реального, недостатньо 
відображено питання їх функціонування в умовах надвеликих обсягів даних, 
машинного навчання, гранично-туманного середовища обчислення тощо.

Тому, можна зробити висновок, що актуальним є вирішення науково- 
прикладної проблеми щодо розробки інформаційної технології побудови 
мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

Наукова новизна. Антоном дисентанії отнимано наукові положення і
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результати, що в сукупності вирішують актуальну науково-прикладну 
проблему. Найбільш суттєвими із них є наступні.

1. Вперше розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок
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ІоТ-мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 
враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 
підкріпленням різнорідних агентів мережі ІоТ та розраховує функцію 
нелінійного навчання в онлайн-режимі.

2. Вперше розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі 
навчання програмних агентів ІоТ-мережі на основі стахостичної рекурсії і 
корекції, науковою новизною якого є використання додаткових оцінок 
градієнту для кожної нової бази даних.

3. Вперше розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу 
обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв із забезпеченням критично важливих 
затримок всіх рівнів взаємодії, науковою новизною якого є врахування 
характеристик динамічного розподілу мережевих ресурсів в Іо і-мережі.

4. Вперше розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 
розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв, науковою 
новизною якої є застосування, на основі принципів модельно-орієнтованого 
проектування, спектру ресурсів кінцевих ІоТ-пристроїв для гарантованого 
надання їм необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі.

5. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів ІоТ- 
мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі



градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 
розрахунків відбувається на граничному рівні ІоТ-мережі.

6. Вперше розроблено інформаційну технологію побудови мереж ІоТ 
на основі розподіленої архітектури, яка ґрунтується на моделі 
автоматизованої розробки і розгортання архітектури машинного навчання та 
методах: машинного навчання програмних агентів мережі ІоТ з адаптивним 
механізмом комунікацій; розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 
програмних агентів ІоТ-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу 
обчислень кінцевих їоТ-пристроїв; фонової агрегованої мінімізації помилок 
при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів 
мережі ІоТ.

Практичне значення одержаних автором наукових результатів. У
результаті запропонованих в дисертації моделі і методів побудови мереж ІоТ, 
отримано:
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мережі з адаптивним механізмом комунікацій надає можливість зменшити 
кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в центрах обробки даних 
(ЦОД), навантаження на сервер, кількість операцій вводу-виводу даних 
центрального процесора (ЦП) та обчислювальних операцій ЦП, об’єм 
мережевого трафіку, а також зменшити кількість комунікаційних циклів.

3. Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 
розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів ІоТ- 
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.

Упровадження на практиці даного методу дозволяє зменшити кількість 
ітерацій запитів і кількість сеансів зв язку та отримати приріст 
продуктивності на 7-12% у порівнянні з іншими відомими методами.

4. Розроблений метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 
програмних агентів ІоТ-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 
дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 
машинного навчання та зменшити навантаження на сервер на 80-90% 
порівняно з відомими.

5. Розроблений метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 
кінцевих ІоТ-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 ІоТ-пристроїв надає 
розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 
потреб їх додатків, та на основі принципів генеративного програмування, 
автоматизовано управляти життєвим циклом програмного додатку.

7. Розроблена інформаційна технологія побудови мереж ІоТ на основі 
розподіленої архітектури дозволяє підвищити ефективність функціонування 
та управління послугами сучасних мереж ІоТ, що нооудовані на основі 
розподіленої архітектури та зменшити експлуатаційні витрати підприємства 
при застосуванні її як сервісу до 90%.

Основні результати дисертаційного дослідження прийнято до 
впровадження: ПНВП 'Сардер іелеком (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 у навчальний процес 
Державного університету телекомунікацій (акт впровадження від 
27.08.2020 р.).

Повнота викладу основних результатів дисертації в публікаціях.
Основні результати за темою дисертаційної роботи опубліковано у 44 
наукових працях, з них: 6 входить до міжнародної науко-метричної бази 
8СОРШ , 10 -  Іпсіех Сорешісш, 26 наукових статей та 18 тез доповідей у 
матеріалах наукових конференцій.

Оцінка змісту дисертації, відповідність встановленим вимогам 
щодо оформлення. За своїм змістом дисертація Гринкевич Г.О. відповідає 
діючим вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
наук і являє собою наукову працю, яка містить сукупність наукових 
результатів, виставлених автором для публічного захисту, має внутрішню 
єдність і свідчить про особистий внесок автора у науку.

Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам
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грамотною технічною мовою, ясно та зрозуміло.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, наукову новизну одержаних 
результатів, практичне значення результатів, звязок роооти з науковими 
програмами, планами, темами досліджень Державного університету 
телекомунікацій. Визначено особистий внесок здобувана, відомості про 
апробацію результатів роботи, публікації.



У першому розділі дисертації проведено аналіз питання та визначено 
основні завдання, які необхідно вирішити для розробки інформаційної 
технології побудови мереж ІоТ на основі розподіленої архітектури. Виконано 
аналіз напрямків розвитку інформаційних технологій на основі мереж ІоТ. 
Встановлено, що лавиноподібне зростання числа користувачів проводового 
та мобільного зв’язку, а в останні роки ІоТ, призводить до постійного 
збільшення навантаження як на хмарне обладнання, так і на розробників 
програмного забезпечення (ПЗ),

У контексті розробки інформаційної технології побудови мереж ІоТ на 
основі розподіленої архітектури визначено ряд базових вимог і проблем та 
сформульовано задачі, що згруповано за напрямками, які утворюють чотири 
основних складових дослідження.

Ураховуючи сучасний стан об’єкта та предмета дослідження, зроблено 
висновок, що актуальним питанням є розробка інформаційної технології 
побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

У другому розділі дисертації проведено аналізу існуючих методів 
машинного навчання для ІоТ-мереж, визначено їх недоліки: складність 
застосування методів машинного навчання у великих за розміром ІоТ- 
мережах; відсутність методів машинного навчання на граничному рівні в 
ІоТ-мережах; велику вартість обчислювальних операцій на хмарному рівні.

Описано розробку методу машинного навчання програмних агентів 
ІоТ-мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 
градієнтного спуску, та який відрізняється від існуючих тим, що основна 
частина розрахунків відбувається на граничному рівні ІоТ-мережі, а також 
розробці методу фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 
навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів ІоТ-мережі, який 
враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 
підкріпленням різнорідних агентів ІоТ-мережі та розраховує функцію 
нелінійного навчання в онлайн-режимі.

Третій розділ дисертаційної роботи присвячено розробці методів 
розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних агентів ІоТ- 
мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції (СРК) та безмодельної 
онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв із забезпеченням 
критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії.

Запропонований метод розподілу серверних ресурсів у процесі 
навчання програмних агентів ІоТ-мережі на основі стахостичної рекурсії і 
корекції використовує додаткові оцінки градієнту для кожної нової бази 
даних. Даний метод дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних 
ресурсів у процесі машинного навчання.



Метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ- 
пристроїв із забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів 
взаємодії зводиться до опуклої онлайн-оптимізації (ОоО) з заданими 
обмеженнями.

Четвертий розділ дисертації присвячено розробці моделі 
автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 
машинного навчання для ІоТ-пристроїв, яка ґрунтуючись на принципах 
модельно-орієнтованого проектування дозволяє гнучко використовувати 
спектр ресурсів кінцевих ІоТ-пристроїв для гарантованого надання їм 
необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі.

У п ’ятому розділі дисертації описано розробку інформаційної 
технології побудови мереж ІоТ на основі розподіленої архітектури, яка 
ґрунтується на моделі автоматизованої розробки та розгортання архітектури 
машинного навчання та методах: машинного навчання програмних агентів 
ІоТ-мережі з адаптивним механізмом комунікацій; фонової агрегованої 
мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 
програмних агентів ІоТ-мережі; розподілу серверних ресурсів у процесі 
навчання програмних агентів ІоТ-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації 
часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв.

У висновках наводяться основні наукові та практичні результати.
Отже поставлені наукові завдання в повному обсязі вирішені та 

наведені в дисертаційній роботі. Вищенаведене дозволяє зробити висновок 
про відповідність назви дисертації її змісту.

Відповідність змісту автореферату основним положенням 
дисертації. Зміст автореферату повністю відображає основні результати 
досліджень, які подані в дисертації. В авторефераті в повній мірі викладені
т ? Л і  т т о т  1  г т є \  т т  А м т і т і т о  Т О  г \ о о т г т т т  Т О Т П  О  Т Т < Д Ґ * Т О Т Щ . _ А Ш  т т р т Є »  П Т .  Т І Ї  Л Т Ш
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Недоліки та зауваження.
1. Постановку науково-прикладної проблеми та завдань 

дисертаційного дослідження наведено в описовій текстуальній формі, що, 
певною мірою, ускладнює розуміння результатів, які було отримано 
дисертантом в ході його виконання.

2. На мій погляд, хмарно-туманно-граничний спектр, що 
призначений для аналізу даних та наведений на рис. І.З розділу І дисертації, 
потребує більш детального опису та пояснення. Цілком доцільно було б його 
розглянути через призму відомих архітектур розподілених обчислень, таких 
як, наприклад, клієнт-серверна архітектура та ін.



3. Для вирішення проблеми розподіленого навчання з 
підкріпленням, яка пов’язана з обмеженими ресурсами пристроїв Інтернету 
речей та інтенсивним обміном даними між ними, автором дисертації було 
запропоновано метод фонової агрегованої мінімізації помилок, який 
базується на методі градієнтного спуску, який, за твердженням автора, є 
одним з найбільш поширених методів навчання з підкріпленням. Проте 
аналіз даних методів наведено без необхідної ілюстративної підтримки у 
вигляді таблиць, графіків тощо.

4. Для опису загальної моделі мережі та розподілу її ресурсів 
(розділ 2), у дисертації запропоновано підхід, який ґрунтується на відомих 
роботах з вирішення проблем балансування навантаження в хмарних 
мережах, контролю трафіку в телекомунікаційних мережах та управління 
навантаженням в електричних мережах. Останню проблему, на пій погляд, 
слід розглядати, як проблему розподіленого балансування потужності у 
реальному часі в енергосистемах з гнучким навантаженням. Крім того, в 
роботі не наведено відомостей про перевірку адекватності єдиної моделі 
розподілу ресурсів, яка представлена у вигляді орієнтованого графу.

5. Під час розгляду питання аналізу ефективності алгоритму 
безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв із 
забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії, автором 
дисертації вводяться припущення у вигляді умов 1-5 (розділ 3 дисертації). Це 
питання потребує додаткового пояснення, оскільки, наприклад, умова 5, що 
стосується визначення точкової максимальної змінної послідовних обмежень 
(формула 3.37) вводиться по аналогії з умовою обмежених множників у 
роботах по опуклій онлайн-оптимізації, що включають довгострокові 
обмеження, без посилання на відповідні роботи.

6. Мета-моделі для структур прийому даних та додатків аналітики 
даних (розділ 4 дисертації, рис. 4.2) наведено в неоптимальній формі. На мій 
погляд, питання їхньої оптимізації цілком доцільно розглянути у подальших 
дослідженнях.

7. Під час розробки архітектури інформаційної технології побудови 
мереж Інтернету речей (розділ 5 дисертації), здобувач, в якості одного з її 
елементів, використовує базу знань, яка є необхідною для автоматичного 
заповнення частково визначених моделей розгортання. Проте, відомості про 
модель надання знань, яка в ній використовується, в роботі -  відсутні.

8. Здобувач наводить в дисертації відомості про ефективність 
запропонованих ним окремих методів за частковими показниками. На мій 
погляд, цілком доцільно було б визначити в роботі узагальнений показник 
для оцінки ефективності функціонування та управління послугами мереж



Iнтернету речей на навести данi про пiдв:ищення ефективностi розробленоi в 

ходi дослiдження iнформацiйно1 технологil саме за цим показником. 

Проте, зазначенi недолiки не знижують ступiнь науковоi новизни та 

практичного значения одержаних в дисертацil наукових положень 1, 

вiдповiдно, позитивну оцiнку роботи у цiлому. 

Висновок. Дисертацiйна робота Гринкевич Г.О. € квалiфiкацiйною 

пауковою працею, яка мiстить новi науковi положения та науково 

обrрунгованi результати, що в сукупностi вирiшують актуальну науково

прикладну проблему розробки iнформацiйно1 технологi1 побудови мереж 

Iнтернету речей на основi розподiлено1 архiтектури. Дисертацiя вiдповiдас 

вимогам: п.п. 9, 10, 12 "Порядку присудження наукових ступенiв", а iI автор, 

Гр:инкевич Ганна Олександрiвна, заслугову€ присудження паукового ступеня 

доктора технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.06 - iнформацiйнi технологil. 
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