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ВIДГУК 

офiцiйного опонента, 

доктора технiчних наук, професора Машкова Олега Альбертовича, 

професора кафедри екологiчноi безпеки Державноi екологiчноi академii 

пiслядипломноi освiти та управлiння, на дисертацiйну роботу 

Гринкевич Ганни Олександрiвни на тему: 

«Iнформацiйна технологiя побудови мереж iнтернету речей на 

основi розподiленоi архiтектури», 

представлену на здобуття паукового ступеня доктора технiчних 

наук за спецiальнiстю 05.13.06 - iнформацiйнi технологii. 

Актуальнiсть теми дисертацii. 

У теперiшнiй час Iнтернет речi називають четвертою iндустрiальною 

революцiею, яка не лише спростить нам побут, а й дозволить великим 

пiдприемствам автоматизувати багато процесiв та ухвалювати ефективнi 

рiшення на основi аналiзу величезних обсягiв даних. Iнтернет речей 

перетворюе звичнi для нас речi у новi пристроi", створюючи як розумнi 

годинники, так i розумнi мiста. 

Це концепцiя комунiкацi:i об'ектiв, якi використовують технологi:i для 

взаемодi:i мiж собою та з навколишнiм середовищем . Також ця концепцiя 

передбачае виконання пристроями певних дiй без втручання людини. 
----- - --
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Таким чином, всі пристрої в будинках, в автомобілях, на користувачеві 

виконують обробку інформації, її аналіз та обмін між собою та, залежно від 

результатів, приймають рішення і виконують певні дії.

Сфера Інтернет речі -  один із головних світових трендів. Старі- пристрої 

стають частиною Інтернет мережі і виконують нові функції. Недарма цю 

галузь вважають рушієм 4-ї індустріальної революції, яка зараз триває у світі. 

Ш видше буде правильно сказати, що Інтернет речей об'єднує реальні речі в 

віртуальні системи, здатні вирішувати абсолютно різні завдання.

Ключова ідея концепції -  з'єднати між собою всі об'єкти, які можна 

з'єднати, підключити до мережі, і за рахунок цього отримати синергію.

Прилади, котрі можна віднести до інтернету речей, зазвичай мають 

чотири характерні технології: ідентифікатор, датчики, інструменти для 

зв'язку з іншими приладами та вбудований комп'ютер.

В якості ідентифікатора використовуються КРГО-мітки, 0>К-коди або 

інші технології. М ітка дозволяє приладу мати своє «ім'я». Датчики і сенсори 

потрібні, щоб отримувати інформацію з середовища. Приміром, так фітнес- 

трекер зчитує інформацію про пульс людини. Також прилади можуть 

отримувати інформацію від інших приладів та з мережі -  за допомогою 

ВІиеїооїЬ або ЛМіРі.

Таким чином, Інтернет речі є однією з найперспективніших технологій 

останніх років, що вже сьогодні фактично створює сотні нових продуктів і 

призводить до появи нових компаній на ринку.

Переваги інтернету речей, які вже доступні і які ще в процесі розробки 

можна краще продемонструвати на прикладах, тим паче, що сфер 

використання цієї технології чимало.

На сьогодні проведено великий об’єм дослідницьких робіт, результати 

яких свідчать про позитивну віддачу і потужні зовнішні чинники та наслідки 

впровадження Інтернету речей, зокрема, в хмарні технології. При цьому 

впровадження хмарних обчислень в бізнес-організаціях продовжує зростати



з

завдяки таким функціям, як самообслуговування за запитом, 

широкосмуговий доступ до мережі, масштабованість, функціональна 

стійкість, контрольоване обслуговування та ін.

Різні варіанти надання хмарних послуг дозволяють хмарним 

обчисленням проникати в кожне бізнес-середовище. При цьому, Інтернет 

речей, який включає інтелектуальні граничні обчислювальні пристрої разом з 

аналітикою великих даних, розширив межі горизонту можливостей сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.

Таким чином, пристрої ІоТ дозволяють 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 

можливість обирати з множини доступних бібліотек і фреймворків 

машинного навчання. Крім 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.

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 Інтернету речей, призводить до 

постійного збільш ення 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.

У теперіш ній час Інтернет торкнувся майже всіх куточків земної кулі і 

неймовірно впливає на життя людини, він постійно змінюється та 

розвивається. Так, Інтернет речей (ІоТ) забезпечує зв'язок для будь-кого в 

будь-який час і в будь-якому місці. При цьому Інтернет речей збільшує 

популярність для наукових кіл, промисловості та держави.

Відомо, що основна ідея ІоТ - це забезпечення автономності та безпеки 

з'єднання та обмін даними між пристроями реального світу та додатків. 

Інтернет речей пов'язує реальне фізичне життя з віртуальним світом. При 

цьому кількість підключених до Інтернету пристроїв зростає швидкими 

темпами. ЦІ пристрої включають персональні комп’ютери, ноутбуки, 

планшети, смартфони, та інші портативні пристрої. Використання мережі 

таких пристроїв з датчиками різної фізичної природи може розширити 

програми та послуги, які можуть принести значну ефективність застосування 

відповідних систем керування, економічні вигоди.

Інтернет речей складається з об'єктів, сенсорних пристроїв, зв'язку 

інфраструктури, обчислювальної та обробної технології, яка може 

розміщуватись у хмарі, приймати рішення та викликати дії системи.



Таким чином, Інтернет речей - це не єдина технологія, скоріше, цс 

сукупність різних технологій, які працюють разом у тандемі. Інформаційна 

технологія побудови мереж інтернету речей на основі розподіленої 

архітектури є одним з найбільш актуальних направлень розвитку сучасної 

телекомунікаційної інфраструктури. Впровадження такої технології в 

промисловість дозволить суттєво підвищити ефективність в різноманітних 

сферах.

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.

Аналіз літератури показав, що на сьогоднішній день напрацьовано різні 

методи, механізми, принципи і методики управління телекомунікаційними 

системами. При вирішенні цієї проблеми автор у своїх дослідженнях 

спирався на праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили значний 

внесок у розвиток теорії інформаційна технологія побудови мереж інтернету 

речей на основі розподіленої архітектури.

Незважаючи на істотні досягнення в теорії інформаційних технологій, 

існує клас Інтернет речей, для яких постановка задач, методи та алгоритми 

формування розподіленої архітектури в інформаційних системах розроблені 

не повною мірою.

Представлене дослідження зосереджується на розширенні

фундаментальних зав’язків між методологіями з питань оптимізації, 

машинного навчання та створення мереж, а також розробці 

міждисциплінарних підходів до ІоТ.

Основна мета полягає у поєднанні засобів оптимізації та інструментів 

машинного навчання з новою парадигмою ІоТ таким чином, щоб вони могли 

покращити розвиток один одного, з кінцевою метою принести користь у 

повсякденному застосуванні.



Для виріш ення вище представлених завдань очевидно, що 

масштабованість та неоднорідність є двома ключовими проблемами для ІоТ. 

М асш табованість 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.

Дисертація присвячена розробленню інформаційної технології побудови 

мереж інтернету речей на основі розподіленої архітектури. Тому тема 

дисертаційної роботи Гринкевич Ганни Олександрівни, яка присвячена 

рішенню цієї наукової проблеми є актуальною.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Автор добре розуміє специфіку задачі, що розглядається у дисертації та 

коректне формулює її постанову. Аналіз існуючих практичних та науково- 

методологічних підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі 

мереж інтернету речей, нових тенденцій впровадження хмарних обчислень в 

бізнес організаціях, основних вимог і завдань в області розробки, 

розгортання та управління службами аналізу даних по всьому хмарно- 

туманно граничному спектру, який виконано досить кваліфіковано, склали 

основу розробки методологічних основ формування методів машинного 

навчання з адаптивним механізмом комунікацій в мережах інтернету речей, 

методів розподілу серверних ресурсів з забезпеченням критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії, формування моделі автоматизованої розробки 

та розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ 

пристроїв.

Під час проведення досліджень автор спирається на відомі факти та 

наукові досягнення в обраній сфері, які отримані з використанням



апробованого математичного апарату, який є адекватним моделі 

інформаційної технології побудови мереж інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури.

Відмічаю, що наукові положення та рекомендації, які сформульовані у 

висновках зроблено науково обґрунтовано і логічно по результатам 

моделювання інформаційної технології побудови мереж інтернету речей на 

основі розподіленої архітектури (розгортання безвідмовного управління 

додатками самообслуговування, впровадження системи ПроАктив-ІоТ, 

спеціальна мова моделювання ІТ ПроАктив-ІоТ О ЗМ Ь, розробка бази знань 

фреймворку ПроАктив-ІоТ, врахування генеративних можливостей ІТ 

ПроАктив-ІоТ 0 8 М Т , оцінка інформаційної технології побудови мереж 

Інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

Достовірність одержаних результатів.

Достовірність наукових положень, які захищаються здобувачем, 

висновків і рекомендацій підтверджується їх відповідністю методології 

дослідження поставленого наукового завдання; повнотою розгляду на 

теоретичному і експериментальному рівнях об'єкту дослідження, що 

охоплюють його змістовні і процесуальні характеристики; застосуванням 

комплексу методів, адекватних предмету дослідження і можливістю 

відтворення результатів дослідження.

Достовірність і обґрунтованість результатів дисертації ґрунтуються на:

• використанні результатів аналізу існуючих практичних та науково- 

методологічних підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі 

мереж інтернету речей, нових тенденцій впровадження хмарних обчислень в 

бізнес організаціях;

• коректності застосування методів 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;

• узгодженістю із наявними результатами інших авторів, які 

надруковано у вітчизняній та зарубіжній літературі;

• даних про їх успішне практичне застосування при комп’ютерному 

моделювання, та порівняння отриманих результатів з відомими даними 

незалежних дослідників та результатами моделювання.

Наукова новизна та важливість результатів, які одержані автором в 

дисертації, полягають в наступному:

У дисертаційній роботі розв’язана наукова-технічна проблема, щодо 

розробки інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури.

Метою роботи визначено підвищені ефективності функціонування та 

управління послугами сучасних мереж Інтернету речей за рахунок розподілу 

обчислювальних ресурсів та методів машинного навчання. Досягнення 

поставленої мети вимагало вирішення наступних завдань.

Проведено аналіз існуючих практичних та науково методологічних 

підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі мереж Інтернету 

речей. Описано нові тенденції впровадження хмарних обчислень в бізнес- 

організаціях та 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 Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури. Виконано аналіз напрямків розвитку інформаційних 

технологій на основі мереж Інтернету 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 Інтернету речей, призводить до постійного збільшення 

навантаження як на хмарне обладнання, так і на розробників ПЗ. У контексті 

розробки інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури визначено ряд фундаментальних базових вимог і 

проблем. Ці задачі згруповано за чотирма напрямками, які утворюють чотири 

основних складових дослідження. Враховуючи сучасний стан об’єкта та 

предмета дослідження, зроблено висновок, ідо актуальним питанням і 

науковою-прикладною проблемою дослідження є розробка інформаційної 

технології побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури. 

У рамках сформульованої науково-прикладної проблеми описані часткові 

наукові завдання дослідження для розробки інформаційної технології побудови 

мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

Автором 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. Удосконалений 

метод машинного навчання програмних агентів ІоТ-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 

ІоТ мережі враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів ІоТ-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 ІоТ-пристрої гетерогенні (різнорідні), шляхом 

використання мультиагентних контролерів (глибокого навчання) на основі 

розподіленої архітектури.

Проблема управління мережевими ресурсами в роботі 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 ОоО 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 ІоТ-мережі на основі стахосгичної 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 ІоТ-пристроїв 

із забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії адаптується 

до ОоО 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 ОоО за допомогою ДОМР, розширюють можливість 

застосування ОоО 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 ІоТ-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.

Проведено аналіз сучасних рішень стосовно мереж Інтернету 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 ІоТ-пристроїв, що грунтуючись на принципах модельно- 

орієнтованого проектування дозволяє гнучко використовувати спектр ресурсів 

кінцевих ІоТ-пристроїв для гарантованого надання їм необхідної якості 

обслуговування у розподіленій архітектурі. По мірі того, як сфера аналітики на 

основі Інтернету 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 МЬАЬоза як частина безсерверної архітектури. Надані розробником 

специфікації використовуються для автоматизації управління життєвим циклом 

додатка. Модель МЬАЬоьа 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 ІоТ пристроїв. 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 Інтернету речей на 

основі розподіленої архітектури. Розроблено ключові елементи концепції 

моделювання інформаційної технології побудови мереж Інтернету 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 Іпіїазігисшге-аз-СосІе. Представлено реалізацію 

фреймворку ПроАктив-ІоТ в контексті реальних випадків використання. Дана 

ІТ дозволяє підвищити обчислювальну ефективність ІоТ 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 

ІоТ-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-ІоТ 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 

Ооскег та розгортання архітектури ТАМР-стек всередині нього за допомогою 

інструментів сценаріїв -  при цьому були виявлені дуже схожі результати. 

Візуальне середовище інформаційної технології побудови мереж Інтернету 

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 Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури, можна легко зрозуміти. Таким чином, запропонована 

інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність функціонування та 

управління послугами сучасних мереж Інтернету речей, що побудовані на 

основі розподіленої архітектури.

Отже, мета роботи, направлена на підвищення ефективності 

функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернету речей за 

рахунок розподілу обчислювальних ресурсів та методів машинного навчання.

На основі виконаних розрахунків та проведених досліджень отримано такі 

нові результати.

Вперше:

- розроблено методологічні основи побудови мереж Інтернету 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 ІоТ пристроїв, на 

фоновій агрегованій мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 

підкріпленням та автоматизованій розробці й розгортанні розподіленої 

архітектури машинного навчання для пристроїв мереж Інтернету речей;

- розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів ІоТ 

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

враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з



підкріпленням різнорідних агентів мережі Інтернету речей та розраховує 

функцію нелінійного навчання в онлайн-режимі;

розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв. Науковою 

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

орієнтованого проектування, модель дозволяє гнучко використовувати 

спектр ресурсів кінцевих ІоТ-пристроїв для гарантованого надання їм 

необхідної якості обслуговування у розподіленій архітектурі. М одель надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.

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 (метод дає 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 І Ц І, об ’єм 

мережевого трафіку, а також дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на 

утримання системи у цілому та досягти тіе;ї ж швидкості збіжності, що й 

існуючі методи, при неоднорідних наборах даних у різних навчальних 

програмах);

- інформаційну технологію побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури, яка ґрунтується на моделі автоматизованої 

розробки та розгортання архітектури машинного навчання та методах: 

машинного навчання програмних агентів мережі Інтернету речей з 

адаптивним механізмом комунікацій; розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів ІоТ-мережі; безмодельної онлайн оптимізації



часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв; фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів мережі Інтернету речей.

Отримали подальший розвиток:

- метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних 

агентів ІоТ-мережі на основі стахастичної 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);

- метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ- 

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 ІоТ- 

мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі).

Таким чином, запропоновані моделі, методи, методики і алгоритми 

дозволяють підвищити ефективність функціонування та управління 

послугами сучасних мереж Інтернету речей, що побудовані на основі 

розподіленої архітектури.

Аргументування та критичне оцінювання порівняно з відомими 

рішеннями запропонованих автором нових рішень.

Проведений аналіз свідчить, що Інтернет речей (англ. Іпіегпеі о/Ткіп£$, 

ІоТ) -  концепція мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних 

пристроїв, які мають вбудовані давані, а також програмне забезпечення, що 

дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і 

комп'ютерними системами в автоматичному режимі, за допомогою 

використання стандартних протоколів зв'язку. Окрім давачів, мережа може 

мати виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об'єкти і пов'язані між собою



через дротові чи бездротові мережі. Ці взаємопов'язані пристрої мають 

можливість зчитування та приведення в дію, функцію програмування та 

ідентифікації, а також дозволяють виключити необхідність участі людини, за 

рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів.

Набуває поширення також термін англ. Іпґегпеі о /  Еуегуїкіпу, ІоЕ - 

всеохопний, або всеосяжний інтернет. Це явище спричинило занепокоєння в 

конфіденційності інформації й сприяло появі нового терміну безпека 

інтернету речей.

В сучасній літературі визначається, що основною концепцією ІР є 

можливість підключення всіляких об'єктів (речей), які людина може 

використовувати в повсякденному житті, наприклад, холодильник, 

кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об'єкти (речі) 

повинні бути оснащені вбудованими давачами або сенсорами, які мають 

можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього 

середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності від 

отриманої інформації.

Прикладом впровадження такої концепції є система «розумний 

будинок» або «розумна ферма». Ця система аналізує дані навколишнього 

середовища і в залежності від показників регулює температуру в приміщенні. 

У зимовий період регулюються інтенсивність опалення, а в разі спекотної 

погоди будинок має механізми відкривання і закривання вікон, завдяки чому 

провітрюється будинок, і все це відбувається без втручання людини.

Для об'єднання повсякденних речей у мережу потрібні декілька 

технологій.

Для ідентифікації кожного об'єкту потрібна проста, компактна 

технологія. Тільки при наявності системи унікальної ідентифікації можна 

збирати та накопичувати інформацію про певний предмет. Такий функціонал 

можна забезпечити за допомогою мікросхем КЕЮ  (КаЛіо-Егециепсу 

Юепґі/їсаґіоп). Вони здатні без власного джерела струму передавати



інформацію приладам зчитування. Кожна мікросхема має індивідуальний 

номер. Як альтернатива до даної технології для ідентифікації об'єктів можуть 

використовуватись С>К-коди. Для визначення точного місця знаходження 

речі підійде технологія С Р5 , яка ефективно використовується вже сьогодні у 

смартфонах та навігаторах.

Для відслідковування змін у стані елементу чи оточуючого середовища 

об'єкти повинні оснащуватися сенсорами. Для обробки та накопичення даних 

з сенсорів повинен використовуватися вбудований комп'ютер (наприклад 

КазрЬеггу Рі, Іпіеі Есіізоп). Для обміну інформацією між пристроями можуть 

бути використані технології бездротових мереж ( ]¥і-Р'і', ВІиеїооїИ, І іу В е е , 

бЬоШ АЩ .

Інтеграція з Інтернетом має на увазі, що пристрої будуть 

використовувати ІР-адресу як унікальний ідентифікатор. Проте, через 

обмежені адресні простори в ІРу4 (що дозволяє використовувати 4,3 

мільярда унікальних адрес), об'єктам ІР доведеться використовувати 1Ру6, 

який забезпечує унікальними адресами мережевого рівня не менше 300 млн 

пристроїв на одного жителя Землі.

Об'єктами в ІР будуть не тільки пристрої із сенсорними можливостями, 

але також пристрої, які виконують дії (наприклад, лампочки або замки, 

якими керують через Інтернет). Значною мірою, майбутнє інтернету речей не 

буде можливим без підтримки ІРу6, отже, глобальне впровадження ІРу6 у 

найближчі роки буде мати вирішальне значення для успішного розвитку ІР в 

майбутньому.

Для бездротової передачі даних особливо важливу роль в побудові 

інтернету речей відіграють такі характеристики, як ефективність, 

функціональна стійкість, адаптивність, можливість самоорганізації. Основне 

зацікавлення в цьому сенсі представляє стандарт ІЕЕЕ 802.15.4, що управляє 

доступом для організації енергоефективних персональних мереж, і є основою 

для таких протоколів, як 2 і§В ее та бЕо^УРАЇхї.



2і§В ее —  це комунікаційна технологія, заснована на протоколі ІЕЕЕ

802.15.4 для реалізації низькошвидкісних бездротових приватних мереж. 

2і§Вее володіє такими характеристиками, як низьке енергоспоживання, 

низька ш видкість передачі даних, низька вартість і висока пропускна 

здатність. В даний час 2і§В ее використовується в основному при передаванні 

інформації між різними речами електронного обладнання, які знаходяться в 

межах короткої відстані і швидкості передачі даних не дуже висока. Це, в 

основному периферійні пристрої (миша, клавіатура) і побутова електроніка 

(ТУ, Б У Б ), а також пристрої промислового управління (монітори, давачі і 

засоби автоматизації).

\УіРі —  це локальна бездротова технологія, яка використовує 2,4 ГГц 

надвисокої частоти або 5 ГГц супер-високочастотної радіохвилі. Ця 

технологія дуже добре підходить для передавання великих обсягів даних по 

бездротовій мережі між пристроями, але це також вимагає багато енергії для 

роботи і має невеликий рівень пропускної здатності даних. При використанні 

цієї технології потрібно буде замінювати батареї у всіх пристроях на 

регулярній основі.

ВІиеІооіЬ —  це бездротова технологія, яка використовується для 

передачі даних в персональних мережах. Він передає дані по смузі частот від

2.4 до 2,485 ГГц і працює на коротших відстанях, ніж Мй-Рі. Ви можете 

синхронізувати пару пристроїв, таких як телефони, навушники, колонки, 

комп'ютери і багато іншого. З розвитком ВІиеїооїЬ у4.0 з’явилася можливість 

реалізувати функцію низького енергоспоживання і збільшений радіус дії до 

декількох десятків метрів.

Серед провідних технологій важливу роль у розповсюдженні інтернету 

речей відіграють рішення РГС —  технології побудови мереж передачі даних 

по лініях електропередачі, оскільки у багатьох додатках присутній доступ до 

електромереж (наприклад, торгові автомати, банкомати, інтелектуальні 

лічильники, контролери освітлення спочатку підключені до мережі



електропостачання). 6Ео\СРА1\і, який реалізує шар ІР\'6 як над ІЕЕЕ 802.15.4, 

так і над РЬС, будучи відкритим протоколом, стандартизованих ІЕТЕ, 

відзначається як особливо важливий для розвитку інтернету речей.

Проведений аналіз свідчить, що вже зараз Інтернету речей приділяється 

увага на найвищому рівні, зокрема починаючи з 2009 року у Брюселі при 

підтримці Єврокомісії проходять конференції Ашшаї І т е т е ї  ой ТЬіп^з, на 

який виступають з доповідями єврокомісари, науковці та керівники 

провідних ІТ-компаній. За прогнозами аналітиків у найближчі роки 

очікується справжній бум інтернету речей. Так, за прогнозами ОагГпег, до 

2020 року кількість підключених до всесвітньої мережі пристроїв 

становитиме 26 мільярдів, а дохід від продажу устаткування, програмного 

забезпечення та послуг становитиме 1,9 трлн. дол.

Деякі інші аналітичні агентства висловлюють ще більш оптимістичні 

прогнози. Найбільші світові ІТ компанії вже почали перегони за лідерство на 

цьому ринку. Так корпорація Іпіеі у 2014 році після випуску «8оС Есіізоп» 

оголосила конкурс «Маке іі ЖеагаЬІе» з призовим фондом $1,3 млн на 

найкраще застосування своєї системи для концепції ІоТ та створила власний 

підрозділ «ІпїегпеІ ой ТТііп§5 8о1Шіопз Сгоир» для розвит ку цього напрямку. 

Компанія «Ооо^Іе» на початку 2014 року за 3,2 млрд доларів купила 

невелику фірму «Незї БаЬз», яка займається випуском інтелектуальних 

термостатів. Спеціалісти цієї компанії займались впровадженням на 

американському ринку технологій ІоТ. Виробники побутової техніки також 

працюють у цьому напрямку.

Так на виставці СЕ8 2014 у Лас-Вегасі була представлена велика 

кількість побутової техніки (холодильники, телевізори, пральні машини) з 

можливістю підключення до інтернет (прогноз ринку на рівні 80 мільярдів 

доларів.

Лідерами у розробці та впровадженні інтернету речей є країни, в який 

розвинена індустрія виробництва мікропроцесорів та вбудованих



комп'ютерів - це СІНА, Китай, Південна Корея. Також значний прогрес у цій 

галузі демонструють європейські країни та Японія.

В 2013 році були оприлюднені результати дослідження невідомим 

вченим загального стану безпеки в Інтернеті. Дослідження відбувались у 

2012 році, дослідник перевіряв відкриті порти на всіх доступних ІР-адресах. 

Через обсяг роботи, яку слід було виконати, дослідник створив 

комп'ютерного хробака, який шукав пристрої, доступ до яких не був 

захищений паролем, або захищений надзвичайно простим паролем 

(наприклад, «гооі» або «абтіп»). Створений ним ботнет, який отримав ім'я 

«Сагпа», зібрав понад 9 ТБ даних, виконав 52 мільйони запитів ІСМР ріпщ 

180 мільярдів службових записів, та 2,8 мільярди запитів ТСР 8УУ на 660 

мільйонів ІР адрес і опитав у сумі 71 мільярд портів. Його хробак спромігся 

поширитись на понад 400 тисяч пристроїв.

В ході досліджень ним був помічений інший хробак, який отримав назву 

Аісіга та був створений для пристроїв під управлінням ОС на основі Білих та 

процесорної архітектури М ІР8. Основним призначенням хробака Аісіга було 

створення ботнєту для Б Б оЗ-атак . Всього було виявлено 30 тисяч заражених 

цим хробаком пристроїв. В 2013 році були оприлюднені у вільному доступі 

початкові коди хробака Аісіга (Бі§ЬіАісІга).

У вересні 2016 року після публікації статті про угрупування, які 

продають послуги ботнетів для здійснення Б Б о8-атак , веб сайт журналіста 

Брайана Кребса (англ. Вгіап КгеЬз) сам став жертвою В Бо8-атаки, трафік 

якої на піку досягав 665 Гб/с, що робить її однією з найпотужніших відомих 

Б Б о8-атак . Оскільки хостер сайту відмовився надалі безоплатно надавати 

свої послуги, сайт довелось на деякий час закрити поки не був знайдений 

новий хостер. Атака була здійснена ботнетом з інфікованих «розумних» 

відео-камер (що є підмножиною інтернету речей). У жовтні того ж року 

зловмисники оприлюднили початкові тексти використаного шкідливого ПЗ



(відоме під назвою Мігаі), чим створили ризики неконтрольованого 

відтворення атак іншими зловмисниками.

Ботнет Мігаі став можливим завдяки реалізації вразливості, яка полягала 

у використанні однакового, незмінного, встановленого виробником пароля 

для доступу до облікового запису адміністратора на «розумних» пристроях. 

Всього мав відомості про 61 різних комбінацій логін-пароль для отримання 

доступу до облікового запису методом перебирання.

Дослідження показали, що значна частина вразливих пристроїв була 

виготовлена з використанням складових виробництва фірми Хіоп^Маі 

Тес1іп0І0£Іез з офісом в Ханчжоу, та фірми ІЗаЬиа, Китай. Також дослідження 

показали, що станом на 23 вересня 2016р., коли атака сягнула піку 

інтенсивності, в інтернеті можна було знайти понад 560000 пристроїв 

вразливих до подібного типу атак.

У світових засобах масової інформації говорять про майбутню 

технологічну революцію, яка торкнеться всіх і змінить наше життя в тій же 

мірі, як поява телебачення, персональних комп’ютерів або мережі Інтернет.

Згідно з найбільш поширеним формулюванням, Інтернет речей (англ. 

ІШегпеї ой ТЬіп§з, ІоТ) - концепція обчислювальної мережі фізичних 

предметів («речей»), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії 

один з одним або з зовнішнім середовищем, яка розглядає організацію таких 

мереж як явище, здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що 

виключає з частини дій і операцій необхідність участі людини.

Концепція сформульована в 1999 році як осмислення перспектив 

широкого застосування засобів радіочастотної ідентифікації для взаємодії 

фізичних предметів між собою і з зовнішнім оточенням. Наповнення 

концепції «інтернету речей» різноманітним технологічним змістом і 

впровадження практичних рішень для її реалізації починаючи з 2010-х років 

вважається стійкою тенденцією в інформаційних технологіях, перш за все, 

завдяки повсюдного поширення бездротових мереж, появи хмарних



обчислень, розвитку технологій міжмашинної взаємодії (МасЬіпе їо тасНіпе 

(М2М)), початку активного переходу на ІРу6 і о с в о є н н я  програмно- 

конфігуруємих мереж. Концепція передбачає, що інтернет речей здатний 

серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дозволить 

багатьом процесам відбуватися без участі людини.

У зв'язку з бурхливим розвитком мереж з пакетною комутацією і перш 

за все Інтернету на початку 2000-х років світове телекомунікаційне 

співтовариство спочатку виробило, а потім і приступило до реалізації нової 

парадигми розвитку комунікацій - мереж наступного покоління ТІСТк (№ хі 

Оепегаїіоп КеРлюгкз). Технології ІЗОИ вже пройшли еволюційний шлях 

розвитку від гнучких комутаторів ( З о ї ї з у / й с Н) до підсистем мультимедійної 

зв'язку ІМ5 (ІР М и кітеб іа  ЗиЬзузіет) і бездротових мереж тривалої еволюції 

ЬТЕ (Ьоп§ Тегш Еуоіцііоп). ГІри цьому завжди передбачалося, що основними 

користувачами мереж У С У  будуть люди і, отже, максимальне число 

абонентів в таких мережах завжди буде обмежена чисельністю населення 

планети Земля.

Однак останнім часом значного розвитку набули методи радіочастотної 

ідентифікації КЕШ  (Кабіо Егециепсу ГОепОГісаНоп), бездротові сенсорні 

мережі (\Уіге1езз Зепзог КеШ/огк), комунікації малого радіусу дії №7С

(№ аг РіеШ С отш ипісаііоп) і міжмаигинні комунікації М 2М (МасЬіпе-Іо- 

МасЬіпе), які, інтегруючись з інтернетом, дозволяють забезпечити простий 

зв'язок різних технічних пристроїв («речей»), число яких може бути 

величезним.

За розрахунками консалтингового підрозділу Сізсо ІВ8С в проміжку між 

2008 і 2009 роками кількість підключених до інтернету предметів 

перевищило кількість людей, до 2015 року кількість підключених пристроїв 

досягне 25 мільярдів, а до 2020 року - 50 мільярдів. Таким чином, в даний час 

відбувається еволюційний перехід від «Інтернету людей» до «Інтернету 

речей», ІоТ (Іпіегпеї о1'ТЬіп§з).



У загальному випадку під Інтернетом речей розуміється сукупність 

різноманітних приладів, датчиків, пристроїв, об’єднаних в мережу за 

допомогою будь-яких доступних каналів зв'язку, що використовують різні 

протоколи взаємодії між собою і єдиний протокол доступу до глобальної 

мережі. У ролі глобальної мережі для Інтернет-речей зараз використовується 

мережа Інтернет. Спільним протоколом є ІР. Слід особливо відзначити, що 

Інтернет речей не виключає участь людини. ІоТ в повному обсязі 

автоматизує речі, так як він орієнтований на людину і надає йому можливість 

доступу до речей. Але багато речей зможуть вести себе інакше, ніж ми 

уявляємо собі сьогодні.

У ІоТ кожна річ має свій унікальний ідентифікатор, які спільно 

утворюють континуум речей, здатних взаємодіяти один з одним, створюючи 

тимчасові або постійні мережі. Так речі можуть браги участь в процесі їх 

переміщення, ділячись інформацією про поточну геопозіції, що дозволяє 

повністю автоматизувати процес логістики, а маючи вбудований інтелект, 

речі можуть змінювати свої властивості і адаптуватися до навколишнього 

середовища, в тому числі для зменшення енергоспоживання. Вони можуть 

виявляти інші, так чи інакше пов'язані з ними речі, і налагоджувати з ними 

взаємодію.

ІоТ дозволяє створювати комбінацію з інтелектуальних пристроїв, 

об'єднаних мережами зв'язку, і людей. Спільно вони можуть створювати 

найрізноманітніші системи, наприклад, для роботи в середовищах, незручних 

або недоступних для людини (в космосі, на великій глибині, на ядерних 

установках, в трубопроводах і т.п.). Вважається, що першу в світі інтернег- 

річ створив один з батьків протоколу ТСР/ІР Джон Ромкі в 1990 році, коли 

він підключив до мережі свій тостер. Але тільки в 21 столітті в зв'язку з 

бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій 

сформувалася концепція ІоТ і отримала своє практичне втілення. Все



почалося з необхідності оптимізації системи логістики та управління 

системою постачання підприємств.

Друга хвиля інновацій була обумовлена необхідністю скорочення витрат 

в системах спостереження, безпеки, транспорту та ін.

Третя була викликана потребою в геолокаційних сервісах. Четверта 

хвиля буде обумовлена необхідністю дистанційної присутності людини на 

місці події і вимагатиме його уваги, яка стане можливим завдяки 

мініатюрним вбудованим процесорам.

З розвитком Інтернету речей все більше предметів будуть підключатися 

до глобальної мережі, тим самим створюючи нові можливості в сфері 

безпеки, аналітики та управління, відкриваючи все нові і більш широкі 

перспективи і сприяючи 15 підвищенню якості життя населення.

Передбачається, що в майбутньому «речі» стануть активними 

учасниками бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, де вони зможуть 

взаємодіяти і спілкуватися між собою, обмінюючись інформацією про 

навколишнє середовище, реагуючи і впливаючи на процеси, що відбуваються 

в навколишньому світі, без втручання людини [1].

Концепція і термін для неї вперше сформульовані засновником 

дослідницької групи Аиїо-Ш  (англ.) при М ассачусетському технологічному 

інституті Кевіном Ештоном (англ. К є у іп  АзЬїоп) в 1999 році на презентації 

для керівництва компанії Ргосіег & О атЬІе. У презентації розповідалося про 

те, як всеосяжне впровадження засобів радіочастотної ідентифікації (КЕШ) 

зможе видозмінити систему управління логістичними ланцюгами в 

корпорації та дозволить порахувати і відстежити товари без людського 

втручання.

У 2004 році в Зсіепїіїїс А тегісап  була опублікована стаття, присвячена 

«інтернету речей», що наочно показує можливості концепції в побутовому 

застосуванні: в статті наведена ілюстрація, що показує як побутові прилади 

(будильник, кондиціонер), домашні системи (система садового поливу,



охоронна система, система освітлення), датчики (теплові, датчики 

освітленості і руху) і «речі» (наприклад, лікарські препарати, що забезпечені 

ідентифікаційної міткою) взаємодіють один з одним за допомогою 

комунікаційних мереж (інфрачервоних, бездротових, силових і 

слабкострумових мереж) і забезпечують повністю автоматичне виконання 

процесів (включають кавоварку, змінюють освітленість, нагадують про 

прийом ліків, підтримують температуру, забезпечують полив саду, 

дозволяють зберігати енергію і керувати її споживанням).

Самі по собі представлені варіанти домашньої автоматизації були не 

новими, але упор в публікації робився на об'єднанні пристроїв і «речей» в 

єдину обчислювальну мережу, яка обслуговується інтернет-гіротоколами.

Тому розгляд «інтернету речей» як особливого явища сприяло набуттю 

концепцією ш ирокої популярності. У звіті Національної розвідувальної ради 

СШ А (англ. Каїіопаї ІШе11і§епсе Соипсії) 2008 року «інтернет речей» фігурує 

як одна з шести потенційно руйнівних технологій, вказується, що повсюдне і 

непомітне для споживачів перетворення в інтернет-вузли таких поширених 

речей, як товарна упаковка, меблі, паперові документи, може завдати шкоди 

національній інформаційній безпеці.

Період з 2008 по 2009 рік аналітики корпорації Сізсо вважають 

«справжнім народженням "інтернету речей"», так як, за їхніми оцінками, 

саме в цьому проміжку кількість пристроїв, підключених до глобальної 

мережі, перевищ ила чисельність населення Землі, тим самим «інтернет 

людей» став« інтернетом речей ».

З 2009 року за підтримки Єврокомісії в Брюсселі щорічно проводиться 

конференція «Іпїегпеї: о ґ ТЬіп§з», на якій представляють доповіді

єврокомісари і депутати Європарламенту, урядові чиновники з європейських 

країн, керівники таких компаній як БАР, БАБ ІпзїїїШе, ТеІеГопіса, провідні 

вчені великих університетів і дослідницьких лабораторій.



З початку 2010-х років «інтернет речей» стає рушійною силою 

парадигми «туманних обчислень» (англ. Ро§ сотрийп§), що розповсюджує 

принципи хмарних обчислень від центрів обробки даних до величезної 

кількості взаємодію чих географічно розподілених пристроїв, яка 

розглядається як платформа «інтернету речей».

Починаючи з 2011 року Оагіпег поміщає «інтернет речей» в загальний 

цикл зрілості нових технологій на етап «технологічного тригера» із 

зазначенням терміну становлення більше 10 років, а в 2012 році випущений 

спеціальний цикл зрілості для технологій «інтернету речей». За прогнозами 

Сагїпег, до 2020 року кількість підключених до всесвітньої мережі пристроїв 

становитиме 26 мільярдів, а дохід від продажу устаткування, програмного 

забезпечення та послуг становитиме 1,9 трлн. дол. Деякі інші аналітичні 

агентства висловлюють ще більш оптимістичні прогнози.

Найбільші світові ГГ компанії вже почали перегони за лідерство на 

цьому ринку. Так корпорація Іпіеі у 2014 році після випуску «ЗоС Есіізоп» 

оголосила конкурс «Маке і І \УеагаЬ1е» («Зробіть його одягненим») з 

призовим фондом $1,3 млн на найкраще застосування своєї системи для 

концепції ІоТ та створила власний підрозділ « М е т е ї  оО ТЬіп§ь Зоїиііопь 

Сгоир» для розвитку цього напрямку. Компанія «ОооДе» на початку 2014 

року за 3,2 млрд доларів купила невелику фірму «Иезі ТаЬз», яка займається 

випуском інтелектуальних термостатів. Спеціалісти цієї компанії займались 

впровадженням на американському ринку технологій ІоТ. Виробники 

побутової техніки також працюють у цьому напрямку. Так на виставці СЕ З 

2014 у Лас-Вегасі була представлена велика кількість побутової техніки 

(холодильники, телевізори, пральні машини) з можливістю підключення до 

інтернет. Значення на ринку прогнозується на рівні 80 мільярдів доларів.

Лідерами у розробці та впровадженні інтернету речей є країни, в який 

розвинена індустрія виробництва мікропроцесорів та вбудованих 

комп'ютерів —  це СШ А, Китай, Південна Корея. Також значний прогрес у



цій галузі демонструють європейські країни та Японія. В Україні вперше 

розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Програмні технології 

Інтернет речей» у Київському національному університеті імені Тараса 

Ш евченка ще у 2016 році.

Для практичної реалізації всі навколишні предмети і пристрої (домашні 

прилади і посуд, одяг, продукти, автомобілі, промислове обладнання та ін.) 

повинні бути забезпечені мініатюрними ідентифікаційними і сенсорними 

(чутливими) пристроями. Тоді при наявності необхідних каналів зв'язку з 

ними можна не тільки відслідковувати ці об'єкти і їх параметри в просторі і в 

часі, але і керувати ними, а також впроваджувати інформацію про них в 

загальну «розумну планету».

У загальному вигляді з інформаційно-комунікаційної точки зору 

Інтернет речей можна записати у вигляді такої символічної формули: ІоТ ~ 

Сенсори (датчики) + Дані + Мережі + Послуги. По суті Інтернет речей - це 

глобальна мережа комп'ютерів, датчиків (сенсорів) і виконавчих пристроїв 

(актуаторів), що зв'язуються між собою з використанням інтернет протоколу 

ІР (Іпїегпеї Ргоїосої).

Інтернет речей або, як його ще називають, М ережа М ереж є мережею 

різноманітних підключених до інтернету пристроїв, що реалізують різні 

моделі взаємодії - «Річ - Річ» (ТИіп§-ТЬіпр), «Річ - Користувач» (ТЬіпр-ТІзег) і 

«Річ - вебОб'єкт »(ТНіп§-\¥еЬ О ^есї). З’єднання «розумних речей» (від англ.: 

З т а г ї ТЬіп§з) в єдину мережу надає критично важливі якісні зміни для 

розвитку людської ж иттєдіяльності.

Повсюдне поширення розумних речей робить нераціональним 

використання традиційної моделі «Клієнт - Сервер» з точки зору обміну 

трафіком. У місцях їх знаходження часто дуже важко забезпечити 

високошвидкісні канали з низькою затримкою, а власна обчислювальна 

потужність дозволяє проводити необхідну обробку даних, реалізуючи 

концепцію «туманних обчислень» (від англ.: Ро§ С отриїіпр).



Функціональним елементом туманних обчислень є мікроконтролери, які 

об'єднуються в розподілену обчислювальну мережу. їх завдання здійснювати 

зберігання та обробку інформації, що надходить, надаючи обчислювальні 

потужності для різноманітних прикладних задач, які здійснюють 

адміністрування систем без участі людини. Отримувані ж на цьому рівні 

структуровані дані можуть передаватися через спеціалізовані інтерфейси 

програмування додатків (АРІ - Арріісаііоп Р го £ га тт іп §  Іпіегїасе) в 

різноманітні системи хмарних обчислень для подальшої обробки, в тому 

числі і з залученням людських ресурсів. Як канали зв'язку використовуються 

конвергентні мережі на базі протоколу ІР, а місця установки датчиків 

настільки різноманітні, що використання провідної інфраструктури дуже 

обмежене. їх підключення все частіше здійснюється за допомогою 

бездротових технологій. До недавнього часу для цього використовувалися 

традиційні технології для користувальницької передачі даних- \¥іРі, 2 0 ,  ЗО 

та інші.

Зараз в технології міжмашинної взаємодії для зв'язку все ще 

застосовують ієрархії протоколів, розроблені ІЕЕЕ (Іпзііїиіе ой Еіесігісаі апб 

Еіесігопісз Ещцпеегз). Відповідно до її принципами все бездротові мережі 

сьогодні прийнято ділити на чотири типи: персональні А'РАН (А'ігеіезз 

Регзопаї Агеа № і\уогк), локальні АА А И  ("Аігеїезз Еосаі Агеа №Е\югк), міські 

’ААЕАІМ (Аїїгеіезз МеНороІПап Агеа Иеїлуогк) глобальні А^ААІМ (Айгеїезз 

Аїїбе Агеа МеВуогк) бездротові мережі. Складнощі з організацією 

електроживлення знижують популярність мереж сімейства стандартів 802.1 1.

Для підключення розумних пристроїв на невеликих відстанях (до 10 

метрів) застосовуються стандарти, які використовують тезЬ-архітектуру, що 

володіють підвищеною живучістю і розроблені для мінімізації 

енергоспоживання, - бЕоАФАІк, ВІиеШоїЬ Ео\у Епегцу (ВЕЕ), 2і§Вее ІР і т.д. 

А для організації зв'язності на великих відстанях розробляється ряд 

спеціалізованих радіотехнологій з низьким енергоспоживанням. На



вертикальних ринках вже використовується ряд технологій - С-ЕПЧВ 

(Соорегаїіуе ІЛїга ПаггошЬапсІ), ЕоКа (Ьои§ Кап§е), але самими 

перспективними для інтернету речей є технології Е О 0 8 М  (Ехїепсіесі 

Соуега^е 0 8 М )  і ПВ-СІоТ (Магго\уЬапс1 Сеііиіаг ІоТ), які передбачають 

використання мереж мобільного зв'язку. Для цієї мети планується виділяти 

смуги частот нижче використовуваних в мобільних мережах, і операторам 

необхідно тільки додати відповідні трансивери на базових станціях і оновити 

П З .

З'єднання розумних об'єктів в єдину мережу за допомогою ІР-протоколу 

утворює мережу мереж, продукує велику кількість найрізноманітніших 

телеметричних даних. І цінність одержуваної інформації цілком визначається 

протоколами прикладного рівня, що працюють поверх мережі.

Головним завданням при цьому є однозначна ідентифікація кожного 

елемента. З огляду на необхідну розрядність найкраще для цього підходить 

унікальна ІРу6 адреса, що виділяється кожному пристрою в сучасних 

мережах. Ідентифікатор використовується не тільки для маршрутизації 

пакетів, але і для зіставлення з фізичними параметрами властивими 

пристроям (тас-адреса, КРГО, Еіесїгопіс Ібепїіїсаііоп (ЕГО), СЖ-кодами ...).

Розумні об'єкти, що володіють унікальним ідентифікатором в залежності 

від конструкції, здатні не тільки передавати потоки даних, що збираються 

сенсорами, а й здійснювати передачу команд для зміни стану підключених до 

них пристроїв. Протоколи взаємодії між цими компонентами є стеками і тут 

добре зарекомендували себе стандарти, адаптовані для використання через 

низькошвидкісні канали.

Обмін повідомленнями працює за схемою видай / підпишись (риЬІізЬ / 

зиЬзсгіЬе). Для цього виділяється спеціалізований «сервер» для передачі 

інформації - брокер. Вся передана інформація поділяється за напрямками на 

різні канали. Різноманітні датчики передають інформацію про різні фізичні 

величини по відповідних каналах, в той час як споживачі підписуються на їх



зо
отримання, дуже гнучко обмінюючись необхідною інформацією. Описаний 

принцип набув широкого поширення в цілому ряді протоколів - МЦТТ (МЦ 

Теїетеїгу  Тгапзрогї), ХМРР (ЕхїепзіЬІе Мез5а§іп§ апб Ргезепсе Ргоїосої, 

АМЦР (АсХапсесІ Меььа§е Цііеиіп§ Ргоїосої) і т.д. Найбільш цікавим є 

протокол СоАР (Сопзїгаіпесі Арріісаїіоп Ргоїосої). Він є адаптацією 

протоколу \¥еЬ ( \ у є Ь  їгапзїег ргоїосої) для роботи за технологією 

міжмашинної взаємодії. Він не тільки добре інтегрується з ІЇТТР, а й 

підтримує адміністрування підключених пристроїв.

Система управління відповідає за конфігурацію, оновлення програмного 

забезпечення та моніторинг роботи обладнання. Можливості управління 

розумними об'єктами істотно менші в порівнянні з «класичними» 

пристроями (маршрутизаторами, комп'ютерами, серверами ...) і мають свою 

специфіку. Для цих цілей розроблено ряд стандартів, які працюють за 

технологією Клієнт - Сервер - С\¥М Р, ОМ А-ВМ, Е іЦі ПуєіЦ ії М2М Все 

частіше ми чуємо про злом пристроїв і їх використанні в шкідливих цілях, а 

всі питання безпеки вирішуються індивідуально кожним виробником 

пристроїв і програмного забезпечення.

З огляду на широту поширення розумних об'єктів і ускладнення 

цільових атак, не дивно, що посилена увага в розробці протоколів 

приділяється безпеці. Заходи щодо забезпечення безпеки можна умовно 

розділити за чотирма напрямками - підключення, ідентифікація, шифрування 

трафіка і безпеку додатків. Збереження цілісності та конфіденційності даних 

досягається застосуванням шифрування для аутентифікації і збереження 

цілісності повідомлень.

Процедура передбачає підтвердження даних користувача і ліквідності 

використовуваних сертифікатів, що досить складно реалізувати в глобальних 

масштабах, тому виробники часто жорстко вбудовують облікові дані в 

програмно-апаратний комплекс. Ця інформація дозволяє чітко 

ідентифікувати пристрій, але не годиться для забезпечення безпеки.



На транспортному рівні питання безпеки передачі даних вирішується в 

рамках протоколів Тгашрогї Ьауег 8есигПу (ТЬ8) і Баїа^гаш ТЬ8 (Ш 'Е8) 

шляхом створення захищеного тунелю для додатків. Але незважаючи на це, 

додатки є найбільш вразливою частиною рішення. їх безконтрольне 

поширення становить серйозну загрозу. Надання розподіленої платформи для 

обробки даних різними додатками - одна з особливостей архітектури 

інтернету речей, і основні тенденції в удосконаленні протоколу їх безпечного 

підключення ОАиіЬ 2.0 Іпїегпеї ой ТЬіп§з - виявлення розумних речей і їх 

аутентифікація, використання цифрових ідентифікаторів і централізоване 

управління доступом до ресурсів. І майбутнє глобальних туманних 

обчислень цілком залежить від можливості взяти процеси під контроль і 

забезпечити безпечну самостійну конфігурацію розподілену інформаційну 

мережу.

Фундаментальними характеристиками Інтернету речей є:

- взаємозв’язаність (всі пристрої взаємодіють через глобальну або 

локальну інфраструктуру інформаційного обміну);

- орієнтованість сервісів на пристрої (Інтернет речей здатний 

забезпечити семантичну узгодженість між фізичними об’єктами реального 

світу і їх інформаційним поданням у віртуальному просторі і об’єднати 

фізичні пристрої з урахуванням правил і обмежень);

- гетерогенність (пристрої в ІоТ неоднорідні за визначенням і можуть 

належати різним мережам і апаратних платформ, що не є перешкодою до 

взаємодії);

- динамічність (стан пристроїв змінюється постійно: включення і 

виключення, контекстна і технологічна інформація, включаючи місце 

розташування і швидкість, а кількість підключених пристроїв також може 

динамічно змінюватися);



- масштабність (кількість пристроїв, які будуть «спілкуватися» і 

отримувати керуючий вплив в десятки разів перевищить кількість вузлів в 

поточній мережі Інтернет)

Кількість комунікацій, які можуть бути ініційовані пристроями, 

радикально перевищить можливе число з ’єднань, ініціаторами яких 

виступають люди. Тому на перший план виходять питання інтерпретації 

даних, з метою їх подальшого застосування.

Структурні блоки є основою багатьох рішень і включають модулі 

комунікації, безпеки і аналітики, віддалені обчислювальні вузли і модулі 

оновлення. Серед інших прикладів структурних блоків: програмне

забезпечення, побутова техніка, мобільні пристрої, технології забезпечення 

безпеки та конфіденційності, а також комунікаційні та мережеві технології.

Сюди також входить побутова та комерційна електроніка; 

автомобільний, повітряний і водний транспорт; технології автоматизації 

будинків (включаючи моніторинг і вимірювання показників); а також 

інтернет- і мережеві протоколи (наприклад, ІРу6).

Структурні блоки використовуються для створення систем, які потім 

об'єднуються в систему систем. У світі Інтернету речей відмінності 

визначаються підтримуваним операційним сценарієм. Наприклад, автомобіль 

- це система, що складається з численних структурних блоків і компонентів. 

Система систем для вуличного руху дозволяє автомобілю і водієві 

взаємодіяти з системами вуличного руху, щоб орієнтуватися в маршрутах і 

дорожній рух. Для автовиробників контекст зміщується на системи 

підтримки споживачів. Зібрана інформація з безпеки, умов і стилю водіння, а 

також записи про технічне обслуговування передаються в системи підтримки 

клієнтів виробника, утворюючи систему систем обслуговування клієнтів. В 

обох сценаріях рішення Інтернету речей виконує координацію і взаємодію 

багатьох систем меншого масштабу, кожна з яких має власний рівнем 

автономності, залежно та взаємодії.



Прикладами системи систем також є ІВМ Зтагґег Сіґіез® і 

інтелектуальні енергосистеми, системи контролю навколишнього 

середовища, наземний транспорт, авіація і аеронавтика, безпека і 

спостереження. Сюди ж можна віднести рішення в наступних сферах: 

фармацевтика, медицина і охорона здоров'я, роздрібна торгівля, ланцюжки 

поставок, обробка і виробництво, сільське господарство, контроль за 

продовольчими товарами та харчовими продуктами, ЗМІ та розваги, а також 

операційні сценарії і економічні обґрунтування. Системи ІоТ класифікуються 

за застосуванням: побутові та промислові. Промислові поділяються за 

сферою застосування: транспорт, сільське господарство, медицина, військові 

і т.д. За важливістю наслідків застосування: звичайні -  критичні. За 

можливостями щодо руху: статичні -  динамічні. За вимогами до часу 

проходження сигналу: реального часу -  мало критичні до часу. За ступенем 

захищеності: сильно захищені -  слабо захищені Інтернет речей: проблеми і 

перешкоди.

Проблеми безпеки Інтернет речей може викликати величезні зміни у 

повсякденному житті, надавши звичайним користувачам абсолютно новий 

рівень комфорту. Але якщо елементи такої системи не будуть належним 

чином захищені від несанкціонованого втручання, за допомогою надійного 

криптографічного алгоритму, замість користі вони принесуть шкоду, 

надавши кіберзлочинцям лазівку для підриву інформаційної безпеки.

Оскільки речі із вбудованими комп'ютерами зберігають дуже багато 

інформації про свого власника, зокрема можуть знати його точне 

місцезнаходження, доступ до такої інформації може допомогти 

зловмисникам вчинити злочин.

Відсутність на даний час стандартів для захисту таких автономних 

мереж дещо сповільнює впровадження інтернету речей у повсякденне життя. 

Є чинники, здатні уповільнити розвиток Інтернету речей. З них



найсерйознішими вважаються три: перехід до протоколу ІРу6,

енергоживлення датчиків і прийняття загальних стандартів. Перехід до ІРчб.

У лютому 2010 року в світі не залишилося вільних адрес ІРу4. Хоча 

рядові користувачі не знайшли в цьому нічого страшного, даний факт може 

істотно уповільнити розвиток Інтернету речей, оскільки мільярдам нових 

датчиків знадобляться нові унікальні ІР-адреси. Крім того, ІРу6 спрощує 

управління мережами за допомогою автоматичної настройки конфігурації і 

нових, більш ефективних функцій безпеки. Живлення датчиків. Щоб 

Інтернет речей повністю реалізував свої можливості, його датчики повинні 

працювати абсолютно автономно. А тепер уявіть, що це означає: нам 

знадобляться мільярди батарейок для мільярдів пристроїв, встановлених по 

всій планеті і навіть в космосі. Це абсолютно неможливо. Потрібно йти 

іншим шляхом. Датчики повинні навчитися отримувати електроенергію з 

навколишнього середовища: від вібрації, світла і повітряних потоків. В 

області стандартів було досягнуто значного прогресу, проте попереду нас 

чекає велика робота, особливо в таких областях, як безпека, захист особистої 

інформації, архітектура і комунікації. ІЕЕЕ - одна з організацій, яка 

намагається вирішити зазначені проблеми за рахунок стандартизації методів 

передачі пакетів ІРу6 по мережах різних типів. Важливо відзначити, що 

перешкоди існують, але не є непереборними. Переваги ж Інтернету речей 

настільки великі, що людство обов'язково знайде рішення для всіх 

перерахованих проблем. Це лише питання часу.

Впровадження повсюдного інтернету речей -  вже реальна практика. 

Розумна держава, розумні міста і навіть розумний будинок на даному етапі 

розвитку -  вже не екзотика. Сьогодні впровадження інтернету речей 

відбуваються не в глобальних масштабах, а всередині компаній.

Технологія розумних речей здатна підвищити продуктивність праці в 

першу чергу в виробничому сегменті, логістичному бізнесі, транспортних і 

енергетичних компаніях. Складність впровадження полягає в тому, що жоден



виробник не має в своєму складі закінченого рішення, що включає всі 

компоненти. Необхідно використання великої кількості систем від різних 

виробників і від їх правильного підбору та інтеграції залежить те, наскільки 

точно реалізоване рішення буде відповідати завданням і вимогам 

конкурентного середовища.

Дослідження існуючих науково-обґрунтованих підходів до розробки 

інформаційних технологій побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури, дозволили зробити висновок про формування за 

останні роки нового пріоритетного підходу, пов'язаного із забезпеченням 

підвищення ефективності функціонування та управління послугами сучасних 

телекомунікаційних мереж.

Проблематика підвищення ефективності процесу розподіленої 

обчислювальної ефективності та управління послугами сучасних технологій 

Інтернету речей і розподілу обчислювальних ресурсів машинного навчання 

на сьогодні розглядаються в наукових працях закордонних та вітчизняних 

вчених та розробників.

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, гак і за кордоном.

Питання щодо ефективного функціонування мереж та управління 

станом компонентів мереж досліджувалися в роботах ІЛеннона К., Фінка 

Л.М., М. Тьюрінга А.М., Саму еля А., Розенблатта Ф. Неймана В.І., Глушкова 

В.М. Івахненко О.Г., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Окунєва 

Ю.Б., Гостева В.І., Ільїна О.Ю., Субача І.ІО. та інших.

Питання використання штучного інтелекту та машинного навчання, 

великі набори інформації Вір, сіаїа, 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., М аткова  О.А. та інших. Проте, у відомих 

роботах для забезпечення функціонування мереж Інтернету 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 Інтернету речей, великі набори інформації Ві§ баїа, 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 Інтернету речей в режимі часу, близькому до 

реального та можливостями методів побудови та управління кінцевими 

пристроями і програмними додатками мереж Інтернету речей у хмарно- 

туманно-граничному просторі.

У відомій науковій літературі на сьогодні практично не проаналізована 

інформаційна технологія побудови мереж інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури. Таким чином, наукове завдання полягає у 

забезпеченні високої ефективності функціонування мереж Інтернету речей. 

Відсутність аналогічних рішень у нашій країні та за кордоном робить 

результати досліджень пріоритетними.

Усі вище визначені чинники визначають аргументування та критичне 

оцінювання запропонованих автором нових рішень порівняно з відомими 

рішеннями.

Практична значимість та важливість для галузі полягає в створенні 

теоретико-прикладних основ інформаційних технологій побудови мереж 

інтернету речей на основі розподіленої архітектури

Практичне значення одержаних результатів визначається наступним.



Розроблені методологічні основи побудови мереж Інтернету речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів надають можливість 

будувати мережі Інтернету речей на основі розподіленої архітектури з 

наданням якісних послуг її пристроям.

Запропонований метод машинного навчання програмних агентів ІоТ 

мережі з адаптивним механізмом комунікацій надає 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. Застосування методу машинного 

навчання дозволяє зменшити кількість необхідних комунікаційних циклів.

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.

Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів ІоТ- 

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 ІоТ-мережі на основі стахостичної рекурсії і корекції 

дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 

машинного навчання. При застосуванні розробленого методу зменшується 

навантаження на сервер на 80-90% порівняно з відомими.



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.

Запропонована модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв надає 

розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 

потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування 

для автоматизації управління життєвим циклом додатку.

Порівняно з існуючими підходами, запропонована інформаційна 

технологія дозволяє підвищити ефективність функціонування та управління 

послугами сучасних мереж Інтернету речей, що побудовані на основі 

розподіленої архітектури та зменшити експлуатаційні витрати підприємства 

при застосуванні її як сервісу до 90%.

Результати досліджень прийняті до впровадження ГШВП “Сардер 

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

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

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

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

університету телекомунікацій (акт впровадження від 27.08.2020 р.).

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами та 

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-ІХ. 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 ІоТ-пристроїв» (Державний реєстраційний номер № 012Ш 1 11079, ДУТ, 

м. Київ),

-  «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер № 

0115К004571, ДУТ, м. Київ),

-  «Система динамічного управління розподілом інформаційних потоків 

в мережах ЇЧОМ» (Державний реєстраційний номер № 01190102134, 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 ІоТ-пристроїв; методика синтезу системи передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі, яка дозволяє забезпечити оптимальне 

управління кінцевими пристроями і програмними додатками мереж 

Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному просторі; комплекс 

аналітичних моделей і методів моніторингу процесу функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних систем на основі розподіленої 

архітектури.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому, відповідність 

оформлення дисертації вимогам, затвердженим М ОН України.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано 

мету та наукову проблему дисертації, показано зв’язок роботи з науковими 

темами та програмами, викладено наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, наведено інформацію щодо кількості публікацій, 

апробацію та впровадження основних результатів дослідження, виділено 

особистий внесок здобувачки в опублікованих працях зі співавторами.



У першому розділі «Аналіз існуючих практичних та науково 

методологічних підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі 

мереж інтернету речей, постановка наукової проблеми» здійснено аналіз 

розвитку інформаційних технологій на основі мереж Інтернету, 

розглядаються нові тенденції впровадження хмарних обчислень в бізнес 

організаціях, формалізуються основні вимоги і завдання в області розробки, 

розгортання та управління службами аналізу даних по всьому хмарно- 

туманно граничному спектру (Вимога 1: Автоматизація конвеєра розробки 

машинного навчання; Вимога 2: Автоматизація інфраструктури і надання 

прикладних послуг; Вимога 3: ГІроактивне управління ресурсами для 

обробки динамічного робочого навантаження з використанням парадигми 

розподілених обчислень; Вимога 4: Стратегія з урахуванням перешкод для 

поновлення моделі машинного навчання). В розділі розглянуто особливості 

побудови фундаментальних зв'язків між методологіями з питань оптимізації, 

машинного навчання та створення мереж Інтернету речей, а також 

розширення підходів до машинного навчання для Інтернету речей. 

Переглянуто технологія управління ресурсами для мереж Інтернету речей за 

допомогою машинного навчання. Здійснено аналіз існуючих практичних та 

науково методологічних підходів щодо розвитку інформаційних технологій 

мереж Інтернету речей. Здійснено постановку задачі науково-прикладної 

проблеми та завдань дослідження.

У другому розділі «Методи машинного навчання з адаптивним 

механізмом комунікацій в мережах інтернету речей» здійснено розробку 

ефективних комунікативних алгоритмів машинного навчання. 

Запропоновано метод машинного навчання програмних агентів (НАМК) ІоТ- 

мережі з адаптивним механізмом комунікацій. Встановлено конвергенції 

методу машинного навчання програмних агентів ІоТ-мережі з адаптивним 

механізмом комунікацій: ітераційна та комунікаційна складність

(конвергенція методу НАМК в сильно опуклому випадку, конвергенція



НАМК в неопуклому випадку). Запропоновано чисельні тести: метод НАМК 

в лінійних та логістичних регресійних задачах. Аналізується галузь 

машинного навчання - навчання з підкріпленням. Розроблено метод фонової 

агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням 

різнорідних програмних агентів ІоТ-мережі: здійснено постановку проблеми 

для розробки методу Ф АМ П та особливості розподіленого навчання з 

підкріпленням, запропоновано алгоритм фонової агрегованої мінімізації 

помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів ІоТ-мережі. Обґрунтовано чисельні тести: емпіричні 

показники Ф АМ П у багагоагентному завданні навчання з підкріпленням.

У розділі 3 «Методи розподілу серверних ресурсів з забезпеченням 

критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії» проведено аналіз 

існуючих підходів розподілу мережевих ресурсів. На основі загальної моделі 

мережі управління мережевими ресурсами запропонована єдина модель 

розподілу ресурсів. Розглянуто особливості налаштування мережі управління 

мережевими ресурсами в хмарній мережі. Запропонована процедура 

управління мережею онлайн за допомогою методу стохастичного подвійного 

градієнту (застосована подвійна та оптимальна стратегія Лагранжа з 

урахуванням особливостей застосування стохастичного подвійного (суб) 

градієнта). Запропоновано метод розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів ІоТ-мережі на основі стахостичної рекурсії і 

корекції: навчання та адаптування стохастичного подвійного градієнта 

(метод СРК як передбачувана схема навчання; метод СРК як модифікований 

метод Неауу-Ьаіі; складність та розподілене впровадження методу СРК). 

Обґрунтовано чисельні тести для демонстрації переваг запропонованого 

підходу. Розглянуто проблеми управління мережевими ресурсами з точки 

зору опуклої онлайн-оптимізації. Розглянута опукла онлайн-оптимізація з 

довгостроковими часовими обмеженнями (формалізація проблеми 

формулювання ОоО з довгостроковими обмеженнями у часі та визначення



показників ефективності та результативності). Запропоновано метод 

безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв із 

забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії, (алгоритм 

методу безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ- 

пристроїв із забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів 

взаємодії; аналіз ефективності алгоритму ДОМР: введення обмежень; 

оптимимальні офлайн-рішення поза динамічними витратами). Розглянуто 

застосування методу ДОМР для розподілу мережевих ресурсів (розподіл 

ресурсів мережі при обчисленнях у хмарному просторі; оцінка стохастичного 

подвійного градієнта; чисельні експерименти, що демонструють переваги 

запропонованого алгоритму ДОМР при динамічному розподілу ресурсів 

мережі). Проведено аналіз проблеми управління мережевими ресурсами з 

точки зору опуклої оптимізації. Проведено навчання в Інтернеті з 

довгостроковими та різними в часі обмеженнями (онлайн навчання з 

обмеженнями та частковим зворотним зв’язком; приклад налаштування: 

мобільні туманні обчислення). Проведено аналіз продуктивності алгоритму 

АДОМР при онлайн-навчанні з довгостроковими обмеженнями (розглянуто 

показники оптимальності та доцільності та основні результати алгоритму 

АДОМР при онлайн-навчанні з довгостроковими обмеженнями). Здійснено 

аналіз чисельних експериментів застосування алгоритму АДОМР.

Четвертий розділ  «Модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ пристроїв» 

присвячено аналізу сучасних рішень у мережах Інтернет речей, аналізу 

попередніх робіт та існуючі сучасні рішення в хмарних, туманних і 

граничних обчислювальних середовищах. В розділі здійснено формулювання 

проблеми та вимоги до структури моделі автоматизованої розробки та 

розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ- 

пристроїв. Розглянуто проблеми розгортання додатків хмарно-туманно- 

граничному спектру обчислень та визначаються вимоги до вирішення



проблеми, з якими зіткнеться розробник аналітичних додатків. Розглянуто 

питання розробки і реалізації моделі автоматизованої розробки та 

розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ пристроїв 

(виконання вимоги 1: розробка ПроАктив-ІоТ -  автоматичне розгортання 

компонентів додатка в гетерогенних ресурсах; виконання вимоги 2: Набір 

для розробки моделі штучного інтелекту/машинного навчання; виконання 

вимоги 3: структура для моніторингу продуктивності і інтелектуального 

управління ресурсами мережі Інтернету речей; підтримка спільної роботи і 

управління версіями). Проведена оцінка простоти, швидкості розгортання і 

можливості управління ресурсами моделі МЬАЬоза (оцінка фреймворку 

швидкої розробки моделі МТАЬоза; оцінка інфраструктури швидкого 

прототипування додатків; моніторинг продуктивності інфраструктури моделі 

на неоднорідному обладнанні; особливості управління ресурсами при 

використанні моделі автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв).

У п ’ятому розділі «Інформаційна технологія побудови мереж 

інтернету речей на основі розподіленої архітектури» проведено аналіз 

розгортання безвідмовного управління додатками самообслуговування та 

сформовано вимоги та особливості розгортання додатків на хмарній 

платформі, здійснено огляд технічного рішення, що пропонується.

Проведена розробка архітектури інформаційної технології побудови 

мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури (впровадження 

системи ПроАктив-ІоТ; спеціальна мова моделювання ІТ ПроАктив-ІоТ 

П8МЬ; розробка бази знань фреймворку ПроАктив-ІоТ; генеративні 

можливості ІТ ПроАктив-ІоТ П8МЬ). Надана оцінка інформаційної 

технології побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої 

архітектури.



У висновках відтворено основні результати дисертаційного 

дослідження, що відображають інформаційну технологію побудови мереж 

інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

У додатках наведено: відомості про апробацію результатів дисертації, 

список опублікованих праць за темою дисертації.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, п ’яті розділів, висновків по розділах, загальних висновків, 

списку використаних джерел 187 найменувань на 26 сторінках, 2 додатків на 

13 сторінках. Загальний обсяг роботи 327 сторінок. Основний зміст роботи 

викладено на 260 сторінках машинописного тексту.

Оцінка мови та стилю викладення дисертації і автореферату. Мова 

та стиль дисертації та автореферату свідчать про вміння автора 

аргументовано викладати свої думки та, у цілому, відповідають вимогам 

МОН України. Сформульовані у дисертаційній роботі основні положення, 

висновки та рекомендації викладені у логічній послідовності та доказовій 

формі, що значно сприяє усвідомленню думок автора. Всі розділи дисертації 

мають внутрішню єдність і завершеність. Змістовне наповнення підрозділів 

роботи відповідає змісту визначених розділів.

Отримані підсумкові результати дисертації співпадають із загальною 

метою і конкретними науковими завданнями, сформульованими у вступі. В 

цілому, дисертаційна робота сприймається як кваліфікаційна закінчена 

наукова праця, що містить нові наукові результати.

Підтвердження повноти викладу основних результатів дисертації 

в наукових фахових виданнях. Наукова новизна безсумнівна та достатня 

для докторської дисертації. Основні наукові і практичні результати, що 

отримані в ході дисертаційного дослідження, опубліковано з необхідною



повнотою після захисту кандидатської дисертації у 47 наукових працях, з 

них: 6 входить до міжнародних науко метричних баз 8С О Р Ш , 10 -  Іпсіех 

С о р е т іс ш , 18 публікацій у матеріалах наукових конференцій (2013-2021 

рр.). У рамках дослідження опубліковано 3 навчальних посібники. Для 

спільних наукових статей автором зазначено його особистий внесок.

Інформація про отримані результати у кандидатській дисертації 

здобувана не використовувалась при підготовці докторської дисертації.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації і дає повне 

уявлення про отримані результати дослідження та їх наукову новизну та 

практичну значимість.

Відмічаю в цілому науково-коректний стиль викладення матеріалів 

дисертації. Назва роботи відповідає самій роботі, яка відповідає паспорту 

спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології.

Недоліки

У якості недоліків у роботі потрібно відмітити наступне.

1. У якості мети досліджень автором визначено «підвищені ефективності 

функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернету речей за 

рахунок розподілу обчислювальних ресурсів та методів машинного 

навчання». При цьому предметом досліджень визначено «модель та методи 

побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури». 

Вважаю, що бажано було більш детально надати обгрунтування показників, 

які свідчать саме про «ефективність функціонування та управління 

послугами». Доцільно було б в роботі представити її у вигляді 

двокритеріальної задачі, математично формалізувати, також надати 

показники ефективності застосування розподіленої архітектури, витрат на 

ресурси.



Не визначено можливості методів побудови та управління кінцевими 

пристроями та програмними додатками мереж Інтернету речей у хмарно- 

туманно-граничному просторі.

2. В розділі 1. «Аналіз існуючих практичних та науково методологічних 

підходів щодо розвитку інформаційних технологій на основі мереж інтернету 

речей, постановка наукової проблеми» (стор.59) визначається, що ця 

дисертація знаходиться на стику Інтернету речей, огггимізації, 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. При цьому не формалізовано 

множину (кортеж) факторів за рахунок яких здійснюється зв ’язки між 

методологіями.

3. В розділі 2. «Методи машинного навчання з адаптивним механізмом 

комунікацій в мережах інтернету речей» запропоновано 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. При цьому запропоновано розробку нового 

підходу, що ґрунтується на методі градієнтного спуску (метод стратегії 

градієнту, градієнтний спуск ітераційних методів). Однак обґрунтування 

саме градієнтного підходу не зроблено.

4. В підрозділі «3.5. Чисельні тести для демонстрації переваг 

запропонованого підходу (стор. 147) представлені чисельні тести для 

підтвердження аналітичних тверджень та демонстрації переваг 

запропонованого підходу. При цьому стохасгичне не формалізовано як 

переваги запропонованого підходу, так й початкові дані мережи 

балансування навантажень, центрів обробки даних та вузлів відображення.



Чому саме продуктивність перевірялася з урахуванням усереднених за часом 

миттєвих витрат мережі? Також показники ефективності та результативності 

(стор. 157) також обрано без обгрунтування. А поняття динамічних витрат та 

динамічної відповідності, вважаю, потребують фізичної інтерпретації.

При проведенні чисельних експериментів, що демонструють переваги 

запропонованого алгоритму при динамічному розподілу ресурсів мереж 

(підрозділ З.9.З., стор. 178) бажано було визначити конкретну архітектуру 

Інтернет-речей с визначенням характеристик складових мережи та вартості 

витрат в загально визначених економічних показниках.

В підрозділі 3.12.1 (стор. 192) «Показники огітимальності та

доцільності» мова йде про таки характеристики: динамічні витрати та 

динамічні відповідності. У чому тоді полягає «доцільність», особливо при 

побудови мереж інтернету речей на основі розподіленої архітектури.

При визначенні впливу схем вибірки та кількості зворотних зв’язків на 

динамічну відповідність та середню вартість (рис. 3.19, рис. 3.20; стор. 204) 

бажано було визначити, яким чином проведені ці розрахунки, аналітично, 

або статистично, з якими припущеннями та обмеженнями.

5. В розділу «4. Модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв» 

розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв, яка представляє собою 

платформу для розгортання конвеєрів аналізу даних і управління ними та 

визначаються «специфікації, які потім використовуються для максимальної 

автоматизації всього робочого процесу для користувача». Однак питання 

аналітичних показників «максимальної оптимізації» не надано.

Автор стверджує (стор. 239), що розробник машинного навчання може 

побудувати свій конвеєр машинного навчання, використовуючи візуальний 

інтерфейс МЬАЬоза. Однак ергономічні питання в роботі не розглядаються, 

хоча вини потребують врахування для відповідних інтернет-речей.



Бажано було визначити, яким чином визначено (стор. 244) моделі 

точності і моделі втрат машинного навчання в наборі даних СІРАЯ10 (тест і 

навчання), показники продуктивності графічного процесора для прикладу 

підготовки машинного навчання.

6. В розділі 5. «Інформаційна технологія побудови мереж інтернету 

речей на основі розподіленої архітектури» запропонована (стор. 274, рис. 

5.10) блок-схема алгоритму розгортання проактивного управління ресурсами 

ІоТ-пристроїв реалізованого на мові РуїЬоп. Бажано було обґрунтувати вибір 

мови програмування та визначити особливості цієї реалізації. ГІри цьому 

доцільно було навести конкретні приклади застосування Інтернет-речей при 

(стор. 278) оцінки інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей 

на основі розподіленої архітектури. Також визначити для якого прикладу 

отримані значення (Табл 5.2., стор. 282) медіани та середнього значення 

стандартного відхилення для часу розгортання, рядки коду, написані для 

розгортання, час міграції та рядки коду, написані для міграції.

7. В роботі присутні окремі стилістичні помилки, наприклад: стор.54 

«моделі прогнозної аналітики»; стор. 57 «Автоматизація інфраструктури»; 

стор. 59 «Проактивне управління ресурсами»; стор. 69 «дослідження в цьому 

напрямку центруються на розумінні»; стор. 91 «Просто обираючи 

параметри»; стор.92 «технічні складності в аналізі конвергенції», «дуже 

опуклого випадку»; стор. 144 «Ключова ідея методу»; стор. 254 «Розгортання 

безвідмовного управління», «хмарні служби»; стор. 265 «розділ 

заглиблюється в деталі».

Має місце велика кількість не загально прийнятих скорочень, що 

ускладнює сприйняття матеріалу, наприклад БоО, ДОМР, ІВК, НАМК-ГІНА, 

НАМК-СП, МПВ, ПНА, РНП, СДГ, ФАМП, 0 (Р 0 )М П В .

Підрозділ 4.2. (стор. 214) «Аналіз попередніх робіт та існуючі сучасні 

рішення в хмарних, туманних і граничних обчислювальних середовищах» 

бажано було надати у першому розділі при формалізації наукової проблеми.
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Вказанi· недошки не знижують науковий р1вень дисертацi1 

«Iнформацiйна технологiя побудови мереж iнтернету речей на основi 
розподiлено1 архiтектури» та не впливають на позитивне враження вjд 

дисертацi1, як квалiфiкацiйноУ роботи, в цiлому, · завершенiсть якоУ не 

викликае сумнiву. Робота мiстить висунутi автором науково обrрунтованi 

теоретичнi та експериментальнi результати, науковi положения, особистий 

внесок здобувача в науку. 

Висновок. 

Вивчення дисертацiйноУ роботи, . автореферату та опублiкованих 
здобувачем наукових праць дозволяе стверджувати, що дисертацiйна робота 
виконана на актуальну тему, представляе собою логiчне завершене наукове 

дослiдження, що мiстить новi обrрунтованi науковi результати, якi в 
сукупностi е вирiшенням сформульощшо1 вище науковоУ-технiчноУ проблеми, 
та вiдповiдае вимогам п. 9, 10, 12-14 «Порядку присудження наукових 
ступенiв» щодо докторських дисертацiй, а здобувач Гринкевич Ганна 

О:лександрiвна заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора · 
технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.06 - iнформацiйнi технологiУ. 

Офiцiйний опонент -

Професор кафедри екологiчно'i безпеки 
Державно'i екологiчно'i академiУ пiслядипломно'i освi'Ги та управлiння 
доктор технiчних наук, професор, 
Заслужений дiяч науки i технiки Укра'iни, 
Лауреат Державно'i npeмi'i Укра'iни в галузi науки i технiки 

О.А. Машков 


