
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 
 
 
 
 

ГРИНКЕВИЧ ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

 

  

   УДК  004.89 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТУ 

РЕЧЕЙ НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛЕНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 

 

Спеціальність 05.13.06 - Інформаційні технології 
 

 

 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2021 

  



 

Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Державному університеті телекомунікацій 

Міністерства освіти і науки України. 

 
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор  

Ільїн Олег Юрійович,  
Державний університет телекомунікацій, професор 
кафедри Інженерії програмного забезпечення 
Навчально-наукового інституту інформаційних 
технологій. 

 

Офіційні опоненти:    доктор технічних наук, доцент  

 Субач Ігор Юрійович,  

 Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», завідувач спеціальної кафедри № 5 
Інституту спеціального зв’язку та захисту 
інформації; 

 

 доктор технічних наук, професор  
 Машков Олег Альбертович,  
 Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління, професор кафедри 
екологічної безпеки; 

 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник 
Кучеров Дмитро Павлович,  

Національний авіаційний університет, професор 
кафедри комп’ютеризованих систем управління, 
факультету кібербезпеки. 

 
Захист відбудеться «30» серпня 2021 р. о 13:00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.861.05 у Державному університеті 
телекомунікацій за адресою:  03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, 
конференц-зал. 

 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного 

університету телекомунікацій за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7. 
Автореферат розісланий «28» липня 2021 р. 

 
 
 
Учений секретар 
спеціалізованої вченої ради 

кандидат технічних наук, доцент              В.В. Жебка



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Безсумнівно, розвиток інформаційних технологій 
сьогодення відбувається під гаслом Інтернету речей (IoT), де це поняття грає 
центральну роль в сучасній цифровій економіці.  

На сьогодні проведено великий об’єм дослідницьких робіт, результати яких 
свідчать про позитивну віддачу і потужні зовнішні чинники та наслідки 
впровадження Інтернету речей, зокрема, в хмарні технології. Впровадження 
хмарних обчислень в бізнес-організаціях продовжує зростати завдяки 
привабливим пропозиціям, таким як самообслуговування за запитом, 
широкосмуговий доступ до мережі, масштабованість, відмовостійкість, 
контрольоване обслуговування і багато іншого. Різні парадигми надання хмарних 
послуг дозволяють хмарним обчисленням проникати в кожне бізнес-середовище. 
На додачу до всього, Інтернет речей, що включає інтелектуальні граничні 
обчислювальні пристрої разом з аналітикою великих даних, розширив межі 
горизонту можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Пристрої ІоТ (наприклад, камери спостереження, переносні технологічні 
пристрої, промислові датчики, побутова техніка для інтелектуальних будівель, 
системи моніторингу здоров’я, транспортні засоби) дозволили використовувати 
інтелектуальні розподілені додатки, в яких дані збираються і перетворюються у 
великих обсягах та з великою швидкістю. Інтелектуальні додатки обробляють 
безперервні потоки інформації і забезпечують надійну прогнозовану аналітику в 
реальному часі на основі ідентифікованих шаблонів даних. Щоб знайти 
закономірності в даних у часі, дані повинні бути збережені, а потім проаналізовані 
з використанням пакетного аналізу. 

Основа завдань прогнозної аналітики складається з однієї або декількох 
базових моделей машинного навчання (МН) для виявлення закономірностей 
наборів даних. При розробці цих моделей машинного навчання розробники 
повинні знати про діапазон можливих моделей машинного навчання і мати 
можливість обирати з множини доступних бібліотек і фреймворків МН. Більш 
того, якість прогнозування розроблених моделей машинного навчання залежить 
від налаштувань функцій і гіперпараметрів, що вимагає багато часу і значних 
знань. Таким чином, розробники можуть отримати більш широкі можливості з 
використання інтуїтивно зрозумілого і швидкого середовища розробки моделей 
машинного навчання, яке забезпечує більш швидкий і надійний процес побудови 
моделі з використанням автоматизації та плавного розгортання на сучасній 
обчислювальній  інфраструктурі для виконання завдань навчання і оцінки.  

Представлене дослідження зосереджується на розширенні фундаментальних 
зав’язків між методологіями з питань оптимізації, машинного навчання та 
створення мереж, а також розробці міждисциплінарних підходів до IoT. Основна 
мета полягає у поєднанні засобів оптимізації та інструментів машинного навчання 
з новою парадигмою IoT таким чином, щоб вони могли покращити розвиток один 
одного, з кінцевою метою принести користь у повсякденному застосуванні. 

Для вирішення вище представлених завдань очевидно, що масштабованість 
та неоднорідність є двома ключовими проблемами для IoT. Масштабованість 
полягає не тільки в обчислювальній ефективності, але і в накладних витратах на 
зв’язок запущених алгоритмів навчання на межі мережі в той час як 
неоднорідність походить як від широкого спектру апаратних пристроїв, так і від 
різноманітності завдань, пропонованих кожним пристроєм.  
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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 збільшення 
навантаження як на хмарне обладнання, так і на розробників програмного 
забезпечення (ПЗ). Ефективні і високопродуктивні рішення, які найбільш 
затребувані сучасною цифровою економікою, можуть бути реалізовані при 
розробці перспективних інформаційних технологій. 

Тому, підвищення ефективності процесу розподіленої обчислювальної 
ефективності та управління послугами сучасних технологій Інтернету речей і 
розподілу  обчислювальних ресурсів машинного навчання на сьогодні є 
актуальним. 

Інформаційно-комунікаційні технології суттєвим чином впливають на 
розвиток сучасного суспільства, тому дослідження, які направлені на подальший 
розвиток цих технологій, проводяться досить інтенсивно як в нашій країні, так і 
за кордоном. Питання щодо ефективного функціонування мереж та управління 
станом компонентів мереж досліджувалися в роботах Шеннона К., Фінка Л.М., М. 
Тьюрінга А.М., Самуеля А., Розенблатта Ф. Неймана В.І., Глушкова В.М. 
Івахненко О.Г., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Окунєва Ю.Б., 
Гостєва В.І., Ільїна О.Ю., Субача І.Ю. та інших.  

Питання використання штучного інтелекту та машинного навчання, великі 
набори інформації Big data, хмарних та гранично-туманних обчислень 
розглядаються в роботах Вапника В.Н., Червоненкиса А.Я., Хинтона Дж., Йошуа 
Бенжио, Лекуна Яна., Івахненка О.Г., Кучерова Д.П., Лапи В.Г., Осипова Г.С., 
Алимової І.С., Машкова О.А.  та інших. 

Проте, у відомих роботах для забезпечення функціонування мереж 
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 Big data, машинного 
навчання, гранично-туманного обчислення і т.п.   

Аналіз вимог, які висуваються до гетерогенної телекомунікаційної мережі 
та існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж показав, що 
на сьогоднішній день існує протиріччя між вимогами до розробки та 
функціонування мереж 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.  

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

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо пов’язані з Стратегією 
“Працюємо разом, щоб з’єднати світ до 2030 року” Міжнародного союзу 
електрозв’язку (МСЕ), Програмою “Горизонт Європа” ЄС, пріоритетним 
розвитком ІКТ в Україні, що сформульовано в Законі України «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» зі змінами від 29.01.2021 р. №1162-IX. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 
діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною досліджень в 

https://ru.wikiqube.net/wiki/Yoshua_Bengio
https://ru.wikiqube.net/wiki/Yoshua_Bengio
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рамках науково-дослідних робіт:  
– «Розробка архітектури програмного комплексу машинного навчання для 

IоT-пристроїв» (Державний реєстраційний номер № 0121U111079, ДУТ, м. Київ), 
– «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації 

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

– «Система динамічного управління розподілом інформаційних потоків в 
мережах NGN» (Державний реєстраційний номер № 0119U102134, ДУТ, м. Київ), 
які виконував Державний університет телекомунікацій у 2018 – 2021 р. 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: модель 
автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури машинного 
навчання для IoT-пристроїв; методика синтезу ситеми передачі інформації 
інфокомунікаційної мережі, яка дозволяє забезпечити оптимальне управління 
кінцевими пристроями і програмними додатками мереж Інтернету речей у 
хмарно-туманно-граничному просторі; комплекс аналітичних моделей і методів 
моніторингу процесу функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем 
на основі розподіленої архітектури. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
підвищені ефективності функціонування та управління послугами сучасних 
мереж Інтернету речей за рахунок розподілу  обчислювальних ресурсів та 
методів машинного навчання. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 
проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан мереж Інтернету речей у хмарно-туманно-
граничному просторі; 

– сформувати систему вимог і завданнь в області розробки, розгортання та 
управління службами аналізу даних по всьому хмарно-туманно-гараничному 
спектру; 

– розробити методологічні основи побудови мереж інтернету речей на 
основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів; 

– удосконалити метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі 
з адаптивним механізмом комунікацій де основна частина розрахунків 
відбувається на граничному рівні мережі Інтернету речей; 

– розробити метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 
розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-
мережі; 

– розробити метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 
програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції; 

– розробити метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 
кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх рівнів 
взаємодії; 

– розробити модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 
архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв; 

– розробити інформаційну технологію побудови мереж Інтернету речей на 
основі розподіленої архітектури. 

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

Предметом дослідження є модель та методи побудови мереж Інтернету 
речей на основі розподіленої архітектури. 
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Методи дослідження. В дисертаційній роботі для досягнення поставленої 
мети використано методи машинного навчання, елементи теорії ієрархічних 
багаторівневих систем, методи теорії багатокритеріальної оптимізації, методи 
теорії телекомунікаційних систем та мереж, теорії інформації, методи модельно-
орієнтованого проектування, теорії цифрової обробки сигналів, теорії 
ймовірності, статистичних методів, математичного та комп’ютерного 
моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:  
1. Вперше одержано методологічні основи побудови мереж 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 ІoТ-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. 

2. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-
мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі 
градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна частина 
розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Даний метод дає 
можливість зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в центрах 
обробки даних (ЦОД), навантаження  на сервер, кількість операцій вводу-виводу 
даних центарльного процесора (ЦП) та обчислювальних операцій ЦП,  об’єм 
мережевого трафіку. Це дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на утримання 
системи у цілому та досягти тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі методи, при 
неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах.  

3. Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 
розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-
мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 
враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з підкріпленням 
різнорідних агентів мережі Інтернету речей та розраховує функцію нелінійного 
навчання в онлайн-режимі.  

4. Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 
програмних агентів IoT-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.  

5. Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 
кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх 
рівнів взаємодії. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що він 
враховує характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в IoT-
мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого навчання з 
підкріпленням в онлайн-режимі. 

6. Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 
розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Науковою 
новизною даного результату є те, що, ґрунтуючись на принципах модельно-
орієнтованого проектування, модель дозволяє гнучко використовувати спектр 
ресурсів кінцевих IoT-пристроїв для гарантованого надання їм необхідної якості 
обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає розробникам 
інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення потреб їх 
додатків, за допомогою принципів генеративного програмування для 
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автоматизації управління життєвим циклом додатку.  
7. Розроблено 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 IoT-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 
кінцевих ІoТ-пристроїв; фонової агрегованої мінімізації помилок при 
розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів мережі 
Інтернету речей.    

Запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність 
функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернету речей, що 
побудовані на основі розподіленої архітектури. 

Практичне значення отриманих результатів: 
1. Розроблені методологічні основи побудови мереж Інтернету речей на 

основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, що надають можливість 
будувати мережі Інтернету речей на основі розподіленої архітектури з наданням 
якісних послуг її пристроям. 

2. Удосконалений метод машинного навчання програмних агентів IoT-
мережі з адаптивним механізмом комунікацій. Даний метод дає можливість 
зменшити: кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в ЦОД, навантаження  
на сервер, кількість операцій вводу-виводу даних ЦП та обчислювальних 
операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку. При проведені моделювання для 
визначення ефективності розробленого методу отримані значення показників 
показують, що застосування удосконаленого методу дозволяє зменшити кількість 
необхідних комунікаційних циклів. 

3. Розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 
розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-
мережі дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на утримання системи у 
цілому та досягти тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі методи, при 
неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах. Розроблений метод 
фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 
підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі дозволяє зменшити 
кількість і час ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої точності 
глибокого навчання з підкріпленням при розподіленому навчанні. Впровадження 
запропонованого методу дозволяє зменшити кількість ітерацій запитів та 
кількість сеансів зв’язку що демонструє значний приріст продуктивності, а саме 
на 7-12% у порівнянні з методом градієнтного спуску (ГС). 

4. Розроблений метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 
програмних агентів IoT-мережі на основі стахастичної рекурсії і корекції 
дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 
машинного навчання. При проведені моделювання для визначення ефективності 
розробленого методу отримані значення показників показують, що при 
застосуванні розробленого методу зменшується навантаження на сервер на 80-
90% порівняно з відомими. 

5. Розроблений метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 
кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх рівнів 
взаємодії дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого навчання з 
підкріпленням в онлайн-режимі у 2-5 разів порівняно з відомими. 
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6. Запропонована модель автоматизованої розробки та розгортання 
розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв надає 
розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 
потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування для 
автоматизації управління життєвим циклом додатку.  

7. Розроблена інформаційна технологія побудови мереж Інтернету речей на 
основі розподіленої архітектури. Порівняно з існуючими підходами, 
запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити ефективність 
функціонування  та управління послугами сучасних мереж 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 ПНВП “Сардер Телеком” 
(акт впровадження від 15.12.2020 р.); ТОВ «ХАЙЛАН» (акт впровадження від 
03.11.2020 р.); ДП " ДГ "Чабани" ННЦ "Інститут землеробства НААН"" (акт 
впровадження від 15.10.2020 р.); СФГ Губара П.І. (акт впровадження від 
07.10.2020 р.) та в навчальний процес Державного університету телекомунікацій 
(акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

 
Особистий внесок здобувача. Усі положення, які виносяться на захист, 

належать особисто автору. Особистий внесок здобувача в наукову новизну 
публікацій є таким: 

у роботах, які опубліковані в співавторстві, особисто здобувачу належать 
основні ідеї та результати, головні висновки і наукова сутність цих робіт, а саме: 
в [1] досліджено методи підвищення ефективності функціонування роботи 
телекомунікаційних систем та ЦОД зокрема за допомогою інтерактивного 
програмного забезпечення, що дозволить зменшити кількість і час ітерацій 
запитів, необхідних для досягнення заданої ефективності; в [2] запропоновано 
математичну модель визначення характеристик оптимального прийому в 
телекомунікаційних радіосистемах; в [3] розроблено програму попереднього 
розрахунку зони радіопокриття мережі стільникового зв’язку в середовищі 
Mathcad; в [4] детально досліджено інформаційні мережі безпроводового зв’язку, 
які забезпечують ефективний розвиток технологій побудови мереж Інтернету 
речей в безпроводовому середовищі; в [5] розроблено математичну модель 
безпроводової телекомунікаційної системи з визначенням інформаційно-
енергетичного критерію ефективності, що дозволить забезпечити критично 
важливі затримки всіх рівнів взаємодії для ЦОД та IoT-мереж зокрема; в [6] 
детально досліджено сучасні методи реалізації хмарних технології; в [7] автором 
запропоновано методику розрахунку мережевих параметрів якості 
обслуговування на базі реальних даних секцій мережі у хмарно-туманно-
граничному просторі; в [8] запропоновано модель об’єкта управління для 
дискретної ситуаційної мережі; в [9] запропоновано метод підвищення 
завадозахищеності телекомунікаційної системи передачі даних по електромережі 
з можливістю застосування машинних методів навчання; в [10] виконано оцінку 
навантаження інфокомунікаційної мережі на основі детермінованих мереж з 
пам’яттю; в [11] запропоновано метод вимірювання навантаження на 
інформаційну систему  з дотриманням показників якості обслуговування; в [12] 
запропоновано алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з 
завадами, що дозволяє програмно поєднувати архітектуру мережі Інтернету речей 
з технологіями, які покращуватимуть відмовостійкість та масштабованість 
мережі; в [13-15] запропоновано підходи до вирішення проблем управління 
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інформаційно-комунікаційними технологіями, які необхідні для функціонування 
програмно-конфігурованих мереж SDN; в [16] проведено аналіз використання 
технології пасивних оптичних мереж; в [17] досліджено особливості 
безпроводових самоорганізованих мереж, встановлено, що основним елементом 
їх ефективного функціонування на сьогодні є методи машинного навчання з 
адаптивним механізмом комунікацій; в [18, 19, 33 та 37] визначено методи 
моніторингу мережі, на основі яких запропоновано нові схеми виявлення 
несправностей для SDN і докладно розглянуто головні принципи технології 
управління процесом обробки даних OpenFlow; в [20] детально досліджено 
спеціальні мови програмування для створення програмного забезпечення (ПЗ), 
що використовуються для зменшення навантаження на обчислювальні ресурси 
ЦОД та на програмістів зокрема; в [21, 39] запропоновано алгоритм OFDM-
модуляції з низьким обчислювальним навантаженням IoT-пристроїв на 
граничному рівні; в [22] запропоновано автором алгоритми розподіленого 
машинного навчання IoT-пристроїв на граничні рівні для телекомунікаційних 
систем та мережі наступного покоління; в [23] здійснено аналіз стану 
телекомунікаційних мереж загального користування; в [24] виявлені дії і прояви 
вражаючих факторів, дія яких викликається визначеними джерелами потенційних 
надзвичайних ситуацій і позначається на працездатності пристроїв і додатків 
мереж Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному просторі, розроблена 
матриця характеру дій і проявів вражаючих факторів природних надзвичайних 
ситуацій; в [25] запропоновано методи та алгоритми оптимального управління на 
основі квазістаціонарних процесів адаптації, в умовах роботи IoT-мережі за 
наявності неповної робочої та апріорної інформації; в [26] запропоновано 
протокол зв’язку для промислового управління і IoT-додатків, розроблений для 
дотриманні вимог до якості обслуговування, які полягають в низькій затримці і 
високій надійності; в [28] запропоновано інформаційну технологію автоматизації 
розробки та розгортання віртуального хмарного середовища на основі 
безсерверної архітектури. 

Усі результати, що складають наукову і практичну значимість 
дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. 

Усі аналітичні обчислення і чисельні експерименти виконано автором 
особисто. Здобувач брав безпосередню участь в аналізі та інтерпретації отриманих 
результатів, формулюванні основних наукових висновків, написанні статей. Автор 
самостійно здійснював підготовку тез доповідей і особисто виступав на 
конференціях. Внесок дисертанта у даних роботах є визначальним. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати проведених 
досліджень доповідалися й обговорювалися на таких конференціях і семінарах: 
VІ Міжнародний науково-технічного симпозіум “Нові технології в 
телекомунікаціях” (Вишків, Україна, 2013 р.); IV Міжнародна  науково-
практична конференція “Обробка сигналів і негаусівських процесів” (Черкаси, 
Україна, 2013 р.); Науково-технічна конференція студентів, аспірантів, викладачів та 
науковців (Київ, Україна, 2014 р.); Друга міжнародна науково-технічна конференція 
“Проблеми інформатизації” (Полтава, Україна, 2014 р.); Перша міжнародна 
науково-технічної конференція “Актуальні проблеми розвитку науки і техніки” 
(Київ, Україна, 2015 р.); TCSET’2016 XIIIth 2016 International Conference “Modern 
problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” (Львів, 
Україна, 2015 р.); Міжнародна науково-технічна конференція Полтавського 
національного технічного університету (Полтава, Україна, 2016 р.); Міжнародна 
науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні 
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технології» (Київ, Україна, 2016 р.); Десята міжнародна науково-технічна 
конференція “Проблеми телекомунікацій”(Київ, Україна, 2016 р.); Восьма 
міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми  інформатизації” (Київ, 
Україна, 2017 р.); 2017 2nd International Conference on Advanced Information and 
Communication Technologies (AICT) (Львів, Україна, 2017 р.); TCSET’2018 14th 
International Conference on  Advanced Trends in Radioelectronics, 
Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) (Славське, Україна, 2018 
р.); 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and 
Technologies (DESSERT) (Київ, Україна, 2018 р.); XIII Науково-технічна 
конференція «Проблеми інформатизації» (Київ, Україна, 2019 р.); Семинар-
практикум МСЭ для регионов Европы и СНГ «Инфраструктура ИКТ как основа 
цифровой экономики» (Київ, Україна, 2019 р.); VІІІ Міжнародна науково-
технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та 
телекомунікацій» (Київ, Україна, 2019 р.); IX Міжнародна науково-технічна 
конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» (Київ, 
Україна, 2019 р.); Всеукраїнська науково-технічна конференція «Застосування 
програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях» (Київ, Україна, 
2020 р.); Development of scientific and practical approaches in the era of globalization.  
Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. (Бостон, США, 2020 
р.); The XVІІ International Science Conference «Current trends in the development of 
science and practice» (Хайфа, Ізраїль, 2021 р.); Науково-технічна конференція 
«Сучасні інфокомунікаційні технології» (Київ, Україна, 2021 р.). 

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 
опубліковано в 47 наукових працях, з них: 6 входить до міжнародних науко-
метричних баз SCOPUS, 10 - Index Copernicus, 18 публікацій у матеріалах 
наукових конференцій. У рамках дослідження опубліковано 3 навчальних 
посібники. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 
висновків, 2 додатків на 13 сторінках та списку використаних джерел з 187 
найменувань на 26 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 329 сторінок, з 
них 259 сторінок основного тексту. 
 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 
об’єкт, предмет, завдання дослідження, наукову новизну одержаних результатів, 
практичне значення результатів, зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами досліджень Державного університету телекомунікацій. 
Визначено особистий внесок здобувача, відомості про апробацію результатів 
роботи, публікації. 

У першому розділі 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 
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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 та наведено на рис. 1. 

Згідно вимог (рис. 1) визначено  та введено поняття: хмарні обчислення – 
це обчислення при яких задіяний лише хмарний сервер; туманні обчислення 
поділені на три шари: клієнтський, туманний та хмарний;  граничні обчислення 
використовують сервер обчислення поруч з клієнтськими приладами. 

Враховуючи сучасний стан об’єкта та предмета дослідження, зроблено 
висновок, що актуальним питанням i науковою-прикладною проблемою 
дослідження є розробка інформаційної технології побудови мереж Інтернету 
речей на основі розподіленої архітектури.  

 

 
 

Рис. 1. Вимоги і завдання в області розробки, розгортання та управління службами аналізу 
даних по всьому хмарно-туманно-гараничному спектру 

 
У другому розділі здійснено аналіз існуючих методів машинного навчання 

для IoT-мереж, визначено їх недоліки такі як: складність застосування методів 
машинного навчання у великих за розміром IoT-мережах; методи машинного 
навчання не використовуються на граничному рівні в IoT-мережах; велика 
вартість обчислювальних операцій на хмарному рівні. 

Розглянуто проблему федеративного навчання, що виникає в IoT і 
розроблений комунікаційний метод розподіленого машинного навчання, який 
названо Метод фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 
навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі (ФАМП). 
Метод ФАМП може досягати тієї ж швидкості збіжності, що і пакетний 
градієнтний спуск в гладких сильно опуклих, опуклих і неопуклих випадках, і 
вимагає менше сеансів зв’язку, ніж ГС, враховуючи, що набори даних у різних 
навчальних програм неоднорідні.  

Також у розділі досліджено проблему розподіленого навчання з 
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підкріпленням (РНП)  за участю центрального контролера і групи різнорідних 
елементів навчання.  

Розроблено ефективні методи та алгоритми для вирішення проблеми 

розробки інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури: 

min ( ) min ,
e e n

S S
n N

  F F ( )
 

 
 



=                                         (1) 

 

де 𝜄 ∈ 𝕊𝑒- невідомий вектор; F та , де nF n є гладкими функціями з ( ), ,N1 = . 

Проблема (1) виникає в ряді областей, таких як багатоагентна оптимізація, 

розподілена обробка сигналів та розподілене машинне навчання. Враховуючи 

парадигму розподіленого машинного навчання, кожна 𝐹𝑛 є також сумою функцій, 

тобто ( ) ( )
n

n k

k K

F f 


=  , де 𝑓𝑘 – функція витрат (квадратична чи логістична витрата) 

у відношенні до вектора 𝜄 (що описує модель) визначеного з навчальної вибірки 

𝑥𝑘; тобто ( ) ( ), .k kf f x =  

Традиційно, задачі машинного навчання виконуються одним сервером, 

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

градієнтних ітеративних алгоритмів на одному сервері може бути непомірно 

повільним, тобто сервер повинен послідовно обчислювати компоненти градієнта з 

даним лімітом процесорів. Найпростіше та популярне рішення в останні роки – 

розпаралелювати тренування між декількома обчислювальними одиницями 

(також відомі «воркери», що в роботі далі названі програмні навчальні агенти 

(ПНА)). Зокрема, якщо припустити, що партії навчальних зразків зберігаються 

розподілено між N ПНА, де ПНА n асоційований зі зразками ( ),k nX k K  

загальнодоступна модель розподіленого навчання з підкріпленням ι буде оновлена 

на центральному сервері через агрегацію градієнтів, обчислених ПНА. З огляду 

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

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

навчання повинна виконуватись через ітеративні комунікації з сервером. 

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

центральним сервером та локальними ПНА – досить дорога операція, як у 

випадку із парадигмою федеративного навчання. У таких випадках, затримка 

комунікацій обмежує загальну швидкодію. Отже, затримка – результат ініціації 

комунікаційних зв’язків, черги та поширення повідомлень. Для надсилання 

невеликих повідомлень, тобто d-вимірної моделі ι чи агрегованого градієнта, дана 

затримка домінує над об’ємно-залежною затримкою трансмісії. Відповідно, 

зменшення числа комунікаційних циклів важливіше, ніж зменшення кількості біт 

на цикл. Коротше кажучи, основна задача – знайти такий вектор ι, що мінімізує 

(1) з використанням якомога менших накладних витрат на зв’язок. Таким чином, 

у другому розділі роботи запропоновано метод машинного навчання програмних 

агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на 
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методі градієнтного спуску, та відрізняється від існуючих тим, що основна 

частина розрахунків відбувається на граничному рівні IoT-мережі. 

У методі ГС для (1) в конфігурації одного параметричного сервера та N 

ПНА: на ітерації l, сервер розповсюджує поточну модель 𝜄𝑙 всім ПНА; кожен ПНА 

𝑛 ∈ ℰ обчислює ∇𝐹𝑛(𝜄𝑙) та вивантажує результат на сервер; та як тільки градієнти 

було отримано зі всіх ПНА, сервер оновлює параметри моделі через ГС ітерації    

1 : ,е ) д (l l l l

Г

l

ГС n

n

С

N

 ,   F                           (2) 

 

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

в моделі. Для імплементації (2), сервер повинен зв’язуватись зі всіма ПНА, щоб 

отримати нові значення (∇𝐹𝑛(𝜄𝑙)). 

Ідея методу машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з 

адаптивним механізмом комунікацій виходить із простого представлення ГС 

ітерації (2) як 

1 1 1l l l l l

n n n

n N n N

F ( ) ( F ( ) F ( )),      + − −

 

= −  −  −               (3) 

 

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

розповсюджує всім програмним навчальним агентам; ( )l

nF   – функції, які 

обчислює кожен ПНА та вивантажує результат на сервер; β – розмір кроку; 
l

ГС  – 

агрегований градієнт, що додає змінні в моделі.  

Для стандартного методу ГС у РНП, ряд необхідних ітерацій призводить до 

значних накладних витрат на комунікації, оскільки всі градієнти елементів 

навчання повинні завантажуватися в ЦОД на кожній ітерації, щоб сформувати 

градієнт для загальної мети для виконання (1), що мотивує розвиток 

комунікативно-ефективних алгоритмів РНП, які розглянуто далі. 

На рис. 2 представлено структуру методу машинного навчання програмних 

агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій. 

Для перевірки наукового результату було проведено ряд практичних 

досліджень. Практичні результати було отримано на великому наборі даних бази 

MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology). Після випадкового 

вибору підмножини зразків та усунення нульових особливостей, він включає 2000 

зразків 𝑥𝑛 ∈ 𝕊4837 . Було у випадковому порядку розділено набір між дев’ятьма 

ПНА. 

Швидкодія всіх алгоритмів зображена на рис. 3 в значеннях ітераційної та 

комунікаційної складності. Очевидно, що запропонований метод досягає такої ж 

ітераційної складності, як і метод ГС, та перевершує метод Cyc-IAG та метод 

Num-IAG.  

Щодо комунікаційної складності, удосконалений метод машинного 

навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним механізмом комунікацій 

зменшує кількість необхідних комунікаційних циклів на декілька порядків 

величини порівняно з альтернативними підходами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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Рис. 2. Структура методу машинного навчання 

програмних агентів IoT-мережі з адаптивним 

механізмом комунікацій  

 
Рис. 3. Залежність кількості сеансів зв’язку 

в реальних наборах даних 

 

У розділі удосконалено метод машинного навчання програмних агентів 

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

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

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

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

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

операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку. 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. 

У розподіленому навчанні з підкріпленням, мета полягає в тому, щоб 

знайти оптимальну стратегію ,  яка мінімізує узагальнені довгострокові витрати 

нескінченного горизонту над усіма елементами навчання, тобто ( )min n

n

F


     

при умові, що 
0

( ) ( , )u

n n u u

u

F д E f t b


=

 
=  

 
 , тобто 

0

min ( ( , )),u

n n u u

n u

E f t b





 =

       (4) 

 

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

витрат для елемента навчання n відповідно.  

Очікування у (4) береться за випадкову траєкторію M. Враховуючи 

стратегію д, ймовірність генерування траєкторії M задається формулою 

0 0 1 1 2 2 0 1

0

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

u

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


+

=

= =    (5) 

 

де 0( )q t  – ймовірність початкового стану 𝑡0, 1( | ,  )u u uQ t t b+  – ймовірність переходу з 

теперішнього стану tu  до наступного стану t𝑢+1  шляхом дії 𝑏𝑢 . Очевидно, 

траєкторія M визначається як базовий МПВ, так і стратегією д. 
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Багатоагентна проблема навчання з підкріпленням  може бути 

охарактеризована як МПВ, використовуючи наступний вектор

( )( ),  , , ,  ,   ,,n n nT П B Q f n   , яка може бути сформульована у наступній формі 

1, ,

0

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

n n n u u N u

n n u

F x E f t b b
 




  =

 
=  

 
    

(6) 

       
1, ,

0

( ) ( ,( , , )) ,u

n n u u N u

u

F x E f t b b


=

 
=  

 
  

 

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

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

задані ( ) ( ) ( )( )0 1,0, ,0, 1 1,1, ,1, 2 1,2, ,2,  , · · ·, , , · · ·, , , · · ·, , · · ·  .N N NM t b b t b b t b b=  

Замінюємо дію ub  у (4) спільною дією ( )1, , ,· · , ·,u N ub b . Багатоагентна 

колаборативна проблема навчання з підкріпленням  може розглядатися як 

екземпляр РНП. На відміну від одноагентного МПВ, тут агенти поєднані у пари 

переходом стану, який залежить від спільної дії, та локальної функції витрат, яка 

залежить від спільного стану. 

Метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з адаптивним 

механізмом комунікацій еквівалентний до 
1 1

1
, , ,( ) ( ( ) ( ))

l

l l l

l l
K U n K U K U nn n n

n N n

F F F


      
− −    
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= −  −  − =   
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1

,
l

l l

l
n

n 

   
− 



= −  −   

 

де ( )
1

, , (  ) 
l

l l
K U K Un n nF F  

−

 −=   означає нововведення між двома оцінками 

,K U nF  за поточного параметра стратегії ι𝑙 та старої копії 
1l

n
−

.  

Слід звернути увагу, що старі копії для оцінки градієнта стратегії у кожного 

елемента навчання тут можуть бути різними, залежно від останньої ітерації того, 

що кожен елемент навчання завантажує свій новий пакет градієнту стратегії. 

Таким чином, функція винагороди варіюється між агентами, а 

індивідуальна винагорода агента також залежить від руху інших агентів, який 

узгоджується з формулюванням багатоагентного навчання з підкріпленням  (6) на 

основі запропонованого алгоритму фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі (рис. 4). Нагорода додатково масштабується різними позитивними 

коефіцієнтами, що надає неоднорідність (наприклад, різний пріоритет) різних 

агентів. Метою співпраці агентів є максимізація усередненої за мережею 

довгострокової винагороди, а також зменшення відстані до орієнтира та 

уникнення зіткнень. Впровадження методу ФАМП, використовуючи оцінювачі 

градієнту G(PO)МПВ та порівнюючи його з методом ГС на основі G(PO)МПВ – 
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демонструє, що коефіцієнт знизився у сукупних витратах δ = 0.99 у всіх тестах. 

Для кожної частини обидва алгоритми припиняються після 𝑈 = 20 ітерацій. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритму фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому 

навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-мережі 

 

Ефективність запропонованого в роботі методу фонової агрегованої 

мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів IoT-мережі представлено залежностями на рис. 5. Оскільки 

функції активації, засновані на RELU (rectified linear unit), можуть внести певну 

негладкість в результуюче відображення розподілу стану до дії, продуктивність 

також оцінюється за допомогою активації softplus, що є плавним наближенням 

функції активації RELU.  

Порівняння на рис. 5 підтверджує, що метод ФАМП все ще сходиться в 

межах значно меншої кількості сеансів ніж ГС з плавними функціями активації. 

Ці спостереження підтверджують потенціал застосування запропонованого 

алгоритму ФАМП до масштабних проблем РНП, коли вартість зв’язку обміну 

градієнтами стратегії є високою, особливо використовуючи надпараме-тризовані 

нейронні мережі як апроксиматори стратегії. Зафарбована область на всіх 

рисунках відображає загальний усереднений розподіл винагороди кожної схеми в 

межах половини стандартного відхилення від середнього. 

Отже, розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі, полягає у тому, що він враховує розподілену архітектуру під час 
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глибокого навчання з підкріпленням різнорідних агентів IoT-мережі та 

розраховує функцію нелінійного навчання в онлайн-режимі. 

 

 
Рис. 5.  Залежність кількості ітерацій та кількості сеансів зв’язку при п’ятиагентному 

налаштуванні методів ГС і ФАМП 

 

Таким чином розроблений метод фонової агрегованої мінімізації помилок 

при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів IoT- мережі та розраховує функцію 

нелінійного навчання в онлайн-режимі. Впровадження запропонованого методу 

дозволяє зменшити кількість ітерацій запитів та кількість сеансів зв’язку що 

демонструє значний приріст продуктивності, а саме на 7-12% у порівнянні з 

методом ГС, необхідних для досягнення заданої точності глибокого навчання з 

підкріпленням, коли розподілені IoT-пристрої гетерогенні (різнорідні), шляхом 

використання багатоагентних контролерів (глибокого навчання) на основі 

розподіленої архітектури.  

Удосконалений метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі 

з адаптивним механізмом комунікацій дозволяє зменшити: кількість сеансів 

зв'язку (звернень) з сервером в ЦОД, навантаження  на сервер, кількість операцій 

вводу-виводу даних центрального процесора (ЦП) та обчислювальних операцій 

ЦП,  об’єм мережевого трафіку. Це дозволяє зменшити експлуатаційні витрати на 

утримання системи у цілому та досягти тієї ж швидкості збіжності, що й існуючі 

методи, при неоднорідних наборах даних у різних навчальних програмах. 

Впровадження запропонованого методу дозволяє зменшити кількість необхідних 

комунікаційних циклів на декілька порядків (в 8-10 разів) порівняно з 

альтернативами. 

Третій розділ дисертації присвячено розробці методів розподілу серверних 

ресурсів у процесі навчання програмних агентів IoT-мережі на основі 

стохастичної рекурсії і корекції (СРК) та метод безмодельної онлайн-оптимізації 

часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих 

затримок всіх рівнів взаємодії. 

Завдання балансування географічного навантаження в хмарній мережі має 

форму (8) із ε вузлами відображення (наприклад, серверами DNS), 

проіндексованими J=(1,…, ε),L центрами обробки даних, проіндексованими 

K=(ε+1,…,ε+L), використовується віртуальний вихідний вузол (індексується 0) з 

кожного центру обробки даних і (l, 0) представляє це вихідне посилання.  Далі 
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визначається набір вузлів I=J ∪ K, який включає всі вузли, крім віртуального, та 

набір ребер ε = ((ε,l),  ∀є∈ 𝐽, 𝑙 ∈ 𝐾 )∪ ((𝑙, 0), ∀𝑙 ∈ 𝐾), що містить посилання, які 

з’єднують вузли відображення з центрами обробки даних, та вихідні посилання з 

центрів обробки даних. 

На слот u кожен вузол відображення ε збирає кількість запитів даних 

користувачів 𝑑𝑢
є  і пересилає суму 𝑥𝑢

є𝑙  за своїм посиланням до центру обробки 

даних l, обмеженого доступністю смуги пропускання. Кожен центр обробки 

даних l планує обробку робочого навантаження 𝑥𝑢
𝑙0  відповідно до наявності 

ресурсів.  Суму 𝑥𝑢
𝑙0 можна також розглядати як ресурс за її віртуальним вихідним 

посиланням (l,0).  Обмеження пропускної здатності лінії зв’язку (ε, l) дорівнює 

𝑥−є𝑙, тоді як обмеження ресурсу центру обробки даних l (або посилання (l, 0)) 

становить 𝑥𝑢
−𝑙0  (вектор оптимізації 𝑥𝑢 = (𝑥𝑢

𝑗є
, ∀(𝑗, є) ∈ ℇ) ∈ 𝕊|𝜍| , 𝑑𝑢 =

(𝑥𝑢
1 , … , 𝑥𝑢

Є, 0 … ,0)⊤ ∈ 𝕊Є+𝐿  та �̅� = (�̅�𝑢
𝑗є

, ∀(𝑗, є) ∈ ℇ) ∈ 𝕊|𝜍| ). З цими умовними 

формується |I|×|ℇ| матриця випадків. На кожному вузлі відображення та центрі 

обробки даних нерозподілені або необроблені робочі навантаження 

буферизуються в чергах, що підпорядковуються умові (8б) з довжиною черги 

𝑟𝑢 ∈ 𝕊+
Є+𝐿). 

Об’єднуючи вхідні параметри у вектор випадкового стану ( ), ,u u ut x b=

завдання розподілу ресурсів полягає у визначенні розподілу 𝑥𝑢  у відповідь на 

спостережуваний (реалізаційний) 𝑡𝑢 в онлайн режимі, щоб мінімізувати 

довгострокову середню тематику мережевих витрат для забезпечення 

стабільності черги на кожному вузлі та можливості експлуатації на кожному 

каналі:  

( )( )*

( ,  
1

)

1
min  lim ,

u u

U

u u
x U

u

x
U


 →

=

=                                (8a) 

1  ( ), ,u u u ur r Bx d для u+ = + +                                    (8б) 

1

1
lim     ( ) ,

U

u
U

u

r
U→

=

        (8в) 

,  ,ux X u        (8г) 

де 
*

u
  – оптимальна мета задачі (8), 𝔼 береться за ( ), ,u u ut x b= а також можлива 

випадковість оптимізаційної змінної ux ; обмеження (8в) забезпечують 

стабільність черги; та (8г) обмежує миттєві змінні розподілу, щоб залишатися в 

межах набору обмежень X, який інваріантний щодо часу, до того ж  задається, 

наприклад, пропускною здатністю каналу або пропускною спроможністю сервера 

/ генератора. 

Продуктивність методу розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

характеризується сукупною вартістю енергії, що споживається в центрах обробки 

даних, плюс витрати на пропускну здатність на вузлах відображення, а саме: 
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                     ( ) ( ), , .l l 0 jl j l

u u u u u

l K j l l K

Вартість Витрати на
електроенергії пропускну здатність

    
→  →

= +             (9)  

 

Вартість електроенергії ᵪ𝑢
𝑙 (𝑥𝑢

𝑙0) = ᵪ𝑙(𝑥𝑢
𝑙0; 𝜙𝑢

𝑙 ), параметризована випадковим 

вектором 𝜙𝑢
𝑙 , фіксує місцеву граничну ціну та відновлювану генерацію в центрі 

обробки даних l протягом періоду часу u. Вартість пропускної здатності 

ᵪ𝑢
є𝑙(𝑥𝑢

є𝑙) = ᵪє𝑙(𝑥𝑢
є𝑙; 𝜙𝑢

є𝑙), параметризована випадковим вектором 𝜙𝑢
є𝑙 , характеризує 

неоднорідну вартість передачі даних через просторово-часові різниці. Щоб 

відповідати уніфікованій моделі, місцеві витрати в центрі обробки даних 𝑙 ∈ 𝐾 – 

це вартість його енергії ᵪ𝑢
𝑙 (𝑥𝑢

𝑙0), а місцева вартість у вузлі відображення є ∈ 𝐽 стає 

ᵪ𝑢
є (𝑥𝑢

є𝑙) = ∑ ᵪ𝑢
є𝑙(𝑥𝑢

є𝑙)𝑙∈𝐾 . Отже, вартість у (9) також можна записати як ᵪ𝑢(𝑥𝑢) =

∑ ᵪ𝑢
𝑗

𝑗∈|𝐼 (𝑥𝑢). З метою мінімізації середнього часу (9), географічне вирівнювання 

навантаження відповідає формулюванню (8). 

За час u вузол відображення ε має екзогенне навантаження 𝑑𝑢
є  плюс те, що 

зберігається в черзі 𝑟𝑢
є , і планує навантаження 𝑥𝑢

є𝑙 до центру обробки даних 𝑙 .  

Центр обробки даних 𝑙  обслуговує обсяг робочого навантаження 𝑥𝑢
𝑙0  з усіх 

напрямів 𝑥𝑢
є𝑙 , а також тих, що зберігаються в черзі  𝑟𝑢

𝑙 . Товщина кожної грані 

пропорційна до її ємності. 

Зміст запропонованого методу розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і 

корекції полягає у поступовому вивченні статистичних даних про стан мережі за 

спостережуваними даними, одночасно адаптуючи розподіл ресурсів, зумовлений 

процесом навчання. Ключовим елементом запропонованого методу можна 

назвати «передбачливе» навчання, оскільки замість вивчення точного 

оптимального аргументу з емпіричних даних СРК зберігає здатність захищатися 

від ризику нестаціонарностей мережі у майбутньому.  

Таким чином, СРК мінімізує миттєвий Лагранжіан: 

( ) min ( , ),
u

u u u u u
x

x F x


 


=     (10a) 

що залежить від ефективного множника, заданого наступним чином: 

, ,uu u

Статичне ОнлайнЕфективний
навчання алдаптаціямножник

r u   = + − 
                             (10б) 

 

v – крок онлайн-адаптації 

Змінна 𝛿𝑢  також фіксує ефективну ціну, яка є лінійною комбінацією 

емпіричного �̂�𝑢 та довжини черги 𝑟𝑢, де контрольна змінна v регулює ваги цих 

двох факторів, а 𝜄 контролює зміщення 𝛿𝑢  у  стійкий стан.  Одноразовий прохід 

стохастичного подвійного градієнта (СПГ) «марнує» цінні зразки в Інтернеті, 

СРК вирішує це обмеження на етапі навчання шляхом оцінки другого градієнту;  

тобто СРК знаходить стохастичний градієнт за попередньою емпіричною 

подвійною змінною �̂�𝑢, і реалізує оновлення градієнтного підйому як 
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( )( ) , ,u 1 u u u ud u   
+

+ = + +                                        (11a) 

 

де 𝜃𝑢  – це правильний зменшувальний крок, і “віртуальний” розподіл 𝑥𝑢(�̂�𝑢)  

можна знайти шляхом розв’язання 

( ) ( )argmin , .
u

u uu u u
x

x F x


 


                                         (11б) 

 

При цьому важливо те, що на відміну від 𝑥𝑢(𝛿𝑢)  у (10a), “віртуальний” 

розподіл 𝑥𝑢(�̂�𝑢) не буде фізично реалізовано. Мультиплікативна константа v в 

(10б) контролює ступінь пристосованості та дозволяє адаптуватися навіть у 

стійкому стані (𝑢 → ∞), але зникнення 𝜃𝑢 призначене для навчання. 

Ключовою ідеєю СРК є розширення можливостей адаптивного розподілу 

ресурсів (за допомогою 𝛿𝑢) у процесі навчання (здійснюється за допомогою �̂�𝑢). 

Як результат, конструкція 𝛿𝑢  спирається на �̂�𝑢 , але не навпаки.  Для кращої 

ілюстрації ефективної ваги (10б) �̂�𝑢 називається статистично вивчена ціна, щоб 

отримати точний оптимальний аргумент очікуваної проблеми. Інтуїтивно, 

великий v дозволить ефективній стретегії швидко реагувати на миттєві варіації, 

щоб стратегія отримала поліпшений контроль довжини черги, тоді як мала 𝑣 

надає більшої ваги вивченню попередніх зразків, так що стратегія розподілу 

матиме менші розбіжності у стійкому стані. У цьому сенсі СРК може досягти як 

статистичної ефективності, так і адаптивності. 

Суттєво відрізняється від СПГ, який поєднує статистичне навчання з 

розподілом ресурсів в один крок адаптації, СРК виконує ці два завдання у два 

взаємопов’язані етапи: розподіл ресурсів (10) та статистичне навчання (11). На 

додатковому етапі навчання використовується зменшення ступеню розміру, щоб 

знайти “найкращу емпіричну” подвійну змінну з усіх спостережуваних станів 

мережі. Ця пара додаткових ступенів градієнта наділяє СРК своїми привабливими 

властивостями. На своїй перехідній стадії додаткові оцінки градієнта та 

емпіричні подвійні змінні прискорюють швидкість збіжності СПГ; перебуваючи в 

стаціонарній стадії, емпіричний множник наближається до оптимального, що 

значно зменшує довжину черги в стаціонарному режимі. На рис. 6 зображено 

блок-схему алгоритму алгоритму методу розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і 

корекції. 

Основні вклади алгоритму методу СРК підсумовані таким чином:  

1) Орієнтуючись на онлайн-рішення з низькою складністю, СРК робить 

лише додатковий крок подвійного градієнта щодо класичної ітерації  СПГ 

(стохастичного подвійного градієнта). Цей крок дозволяє адаптувати стратегію 

розподілу ресурсів шляхом вивчення попередніх даних. Тим часом СРК 

пов’язана із стохастичним методом ІВК (ітерація важкої кулі - heavy-ball), що 

добре успадковує його швидку конвергенцію на початковій стадії, одночасно 

зменшуючи його стаціонарні коливання. 

2) Новий підхід СРК, параметризований позитивною константою ν, доказово 

дає привабливий компроміс із затримкою витрат (𝜈, 𝑙𝑜𝑔2
2(𝜈)/√𝜈), що покращує 
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стандартний компроміс ( 𝜈, 1/𝜈 ) методу СПГ. Проведені тести  додатково 

підтверджують приріст продуктивності СРК порівняно з існуючими схемами 

розподілу ресурсів. 

 

 
 

Рис. 6. Блок-схема алгоритму методу розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-мережі на основі стохастичної рекурсії і корекції 

 

Таким чином, використання запропонованого методу розподілу мережевих 

ресурсів при хмарних обчисленнях та Інтернету речей дозволяє зменшити 

навантаження  на сервер на 80-90%, тобто зменшується кількість операцій вводу-

виводу даних ЦП та обчислювальних операцій ЦП, зменшується кількість 

мережевого трафіку, що в свою чергу веде до зменшення експлуатаційних витрат 

системи в цілому (рис. 7-8). 

У третьому розділі проблема управління мережевими ресурсами 

розглядалася з точки зору опуклої онлайн-оптимізації (ОоО) з урахуванням як 

витрат, так і обмежень.  

Запропонований метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів 

взаємодії (ДОМР) адаптується до OоO з заданими обмеженнями. При 

стандартних припущеннях запропонованого методу 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 налаштуванні OоO за 

допомогою розробленого методу ДОМР розширюють можливість застосування 

OоO до ширшого режиму додатків, який включає динамічний розподіл 

мережевих ресурсів і реагування на попит в інтелектуальних мережах. Проведені 

тести показали, що запропонований алгоритм перевершує сучасні альтернативи 

при різних сценаріях. 
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Рис. 7. Порівняння стаціонарних 

мережевих витрат 

 
 

Рис. 8. Стаціонарні черги, підсумовані по всіх вузлах 

 

У розділі вивчалася проблема управління мережевими ресурсами з точки 

зору бандитської опуклої оптимізації (БоО). На відміну від існуючих робіт, увагу 

було зосереджено на більш широкому середовищі, де частина обмежень 

задається після вжиття заходів, що допустимі до миттєвих порушень. Нове 

налаштування БоO добре підходить для задач  туманних обчислень в IoT. Було 

запропоновано алгоритм динамічної оптимізації мережевих ресурсів в 

інтелектуальних мережах на основі зворотного зв’язку  та показано, що отримані 

параметри динамічні витрати і динамічна відповідність досягаються в установках 

БоO без довгострокових обмежень. Крім того, вирішувачі алгоритму можуть 

одночасно давати сублінійні динамічні витрати, якщо динамічні рішення 

повільно змінюються в часі. 

В системі IoT-пристроїв в якості діагностичних параметрів 

використовуються  динамічні витрати та динамічна відповідність 

Продуктивність нового алгоритму OоO вимірюється: 

 - різницею найкращого динамічного рішення з інформацією про вагу та 

обмеження на один проміжок часу (динамічні витрати);  

 - накопиченим обсягом порушень обмежень (динамічна відповідність).  

При цьому ефективність діяльності оцінюється:  

- динамічними витратами, тобто витратою оптимальності щодо 

послідовності миттєвих мінімізаторів з відомими витратами та обмеженнями;  

- динамічною відповідністю, яка накопичує порушення обмежень, 

спричинені онлайн-користовачем через відсутність знань про майбутні 

обмеження.  

Проблема ресурсів маршрутизації оптимізації в Інтернеті 
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де U – часовий проміжок, j

ux S  – змінна рішення, fu - функція витрат, 

1,. . . ,( )u Jh h h= позначає функцію обмеження з i-м записом 
jh  :

jS S→ , а .jX S   
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Формулювання (12) розширює стандартну структуру ОоО, щоб врахувати 

різноманітні часові обмеження, які повинні бути задоволені в довгостроковій 

перспективі. Доповнений розробкою алгоритму розробленого методу ДОМР (рис. 

9), основним внеском запропонованого методу є включення довгострокових та 

змінних обмежень, щоб помітно розширити сферу ОоО. 

 

 
 

Рис. 9. Алгоритм методу безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв з забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів взаємодії для граничних 

обчислень 

 

Оптимальною стратегією маршрутизації та розподілу робочого 

навантаження в цій хмарній мережі є рішення наступної задачі оптимізації 
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де r1 – задана початкова довжина черги, а ru+1= 0 гарантує, що всі отримані робочі 

навантаження були обслужені в кінці проміжку часу планування.  Вважається, що 

залежність (13) пов’язана з часом і, як правило, складна для вирішення без 

інформації про майбутні надходження робочого навантаження та функції, що 

змінюються за часом.  Тому складається формула (13) відповідно до даного 

формулювання ОоО (12), послаблюючи рекурсію черги в (13), що легко 

призводить до
1 1 – 0)  (u u u Uq Bx c r r++   , оскільки 

1  0q   і U 
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де обмеження збереження потоку робочого навантаження  0u uBx c+   повинно 

виконуватися в довгостроковій перспективі, а не поодиночно. Очевидно, що  
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Таким чином, розроблений метод безмодельної онлайн-оптимізації часу 

обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок 

всіх рівнів взаємодії дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого 

навчання з підкріпленням в онлайн-режимі. 

Четвертий розділ дисертації присвячено розробці моделі автоматизованої 

розробки та розгортання розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-

пристроїв (MLAbosa), що ґрунтуючись на принципах модельно-орієнтованого 

проектування дозволяє гнучко використовувати спектр ресурсів кінцевих IoT-

пристроїв, для гарантованого надання їм необхідної якості обслуговування у 

розподіленій архітектурі.  

Модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв фокусується на трьох ключових вимірах: 

автоматизація розгортання програми, спрощення процесу побудови моделі 

машинного навчання і забезпечення бажаної якості обслуговування моделі, коли 

модель використовується на етапі релізу.  

На рис. 10 зображена метамодель, яка фіксує всі концепції, необхідні для 

визначення спільних рис і варіативності конвеєра аналізу даних на основі 

запропонованої  предметно-орієнтованої мови моделювання (DSML). Дана DSML 

мова будується в середовищі моделювання WebGME. Визначення метамоделей 

DSML відбулося з використанням структури WebGME, були визначені 

метамоделі для DSML, створена семантика для інтерпретаторів моделей і 

закодована генеративна логіка для синтезу артефактів. Різні аспекти апаратних 

характеристик програми та цільового обладнання фіксуються в метамоделях. 

Метамоделі MLAbosa були розроблені за допомогою комбінації таких 

складових: зворотного проектування, зіставлення залежностей між різнорідним 

обладнанням та зіставлення залежностей між різними операційними системами і 

їх версіями.  

Ресурси, що використовуються, можуть бути цільовим обладнанням, таким 

як Raspberry Pis, NVidia Jetson TX1 GPU, будь-якою машиною без попередньо 

встановленого ПЗ, таких як Intel Xeon, машиною з графічним процесором, таких 

як NVidia Tesla, або будь-якою хмарною платформою, як Google Cloud Platform 

AWS або Microsoft Azure. Цільовою операційною системою (ОС) на ньому може 

бути Linux, Windows, Raspbian і т.д. і їх версії можуть бути різними. В метамоделі  

фіксується жорсткий тип системи і її версія. Менеджер програмних пакетів, таких 
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як apt, yum, залежить від базового обладнання, тоді як процес встановлення 

програмного забезпечення залежить від типу і версій ОС. 

 

 
 

Рис. 10. Архітектура розробленої моделі автоматизації розробки та розгортання архітектури 

машинного навчання для IoT-пристроїв на основі розподіленої архітектури 

 

Набір для розробки моделі штучного інтелекту та (або) машинного 

навчання є частиною методу MLAbosa і орієнтований на розробку і інкапсуляцію 

послуг машинного навчання. Це інтегроване модельне середовище, яке допомагає 

побудувати конвеєр машинного навчання шляхом абстрагування стратегій 

попередньої обробки даних, алгоритмів машинного навчання на існуючій 

платформі машинного навчання і стратегій оцінки. Додаток для розробки 

машинного навчання на основі моделей допоможе новачкам і експертам в області 

даних швидко створити прототип своєї власної моделі, використовуючи 

можливості генерації, що надаються додатком. Останній надає різноманітний 

набір інкапсульованих можливостей машинного навчання, які можна легко 

прив’язати до конвеєра машинного навчання при необхідності за допомогою 

інтерфейсу користувача, як показано на рис. 11. Спеціаліст з даних повинен 

вказати тип і місце розташування сховища даних, стратегії попередньої обробки, 

обрані методи машинного навчання, стратегії настройки гіперпараметрів та 

методи оцінки для створення конвеєра машинного навчання. 

Середовище моделювання MLAbosa складається з стандартного формату 

обміну даними, який забезпечує можливості читання і запису в різних форматах 

даних з різних джерел. Воно також забезпечує уніфікований доступ до даних в 

різних середовищах машинного навчання, таких як scikit-learn, SparkMLlib і 

tensorflow. Інтегрований конвеєр машинного навчання дозволяє витягувати 

(вхідний блок) і маніпулювати даними, що зберігаються в хмарному сховищі, 

такому як Google Cloud Platform або Azure DataLake Store, локально або в 
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масштабованому (на основі розподіленої файлової системи HDFS) сховищі даних 

через сервіс RESTful і інші інтерфейси мікросервісів (Блок попередньої обробки 

даних). 
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Рис. 11. Приклад конвеєра машинного навчання 

 

Фреймворки машинного навчання також надають можливості побудови 

конвеєрів машинного навчання, оцінки моделей і налаштування гіперпараметрів, 

що становить основу для безперервного аналізу. Були також інтегровані Jupyter 

Notebook і Apache Zeppelin (середа на основі записників), щоб надати фахівцям з 

даних можливість інтерактивно навчати свої моделі. При цьому заповнюється 

записна книжка iPython базовими блоками коду відповідно до 

користувальницької моделі, і якщо фахівці з аналізу даних хочуть більше 

попрацювати з моделлю машинного навчання в записнику, вони можуть легко 

зробити це, як показано на рис. 12. При необхідності спеціаліст, використовуючи  

дані, також може безпосередньо згенерувати код на мові Python. Метамодель для 

підтримуваних алгоритмів машинного навчання показана на рис. 12. 

 
 

Рис. 12. Метамодель для алгоритмів машинного навчання 
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Як видно з представленої метамоделі для підтримуваних алгоритмів 
машинного навчання збираються специфікації для різноманітного набору 
алгоритмів машинного навчання, включаючи класифікацію (наприклад, 
логістичну регресію, наївний баєсів класифікатор), регресію, дерева рішень, 
random forests і дерева з градієнтним посиленням, рекомендації (ALS), 
кластеризації (K-середні, GMM) та багато інших. 

Використовуючи цю метамодель, фахівцю з обробки даних необхідно 
перетягнути відповідні блоки машинного навчання і визначити всі параметри, 
такі як fit_intercept, normalize, n_jobs, для блоку лінійної регресії scikit-learn або 
вказати тип рівнів, наприклад, щільної згорткової нейронної мережі, рекурентної 
нейронної мережі для машинного навчання. 

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 
модельно-орієнтованій інженерії (MDE) і моделюванні для конкретних 
предметних областей. Можливості розробки на основі моделей пропонуються в 
структурі MLAbosa як частина безсерверної архітектури. Надані розробником 
специфікації використовуються для автоматизації управління життєвим циклом 
додатка. Модель MLAbosa фокусується на трьох ключових вимірах: 
автоматизація розгортання програми, спрощення процесу побудови моделі 
машинного навчання і забезпечення бажаної якості обслуговування моделі, коли 
моделі використовуються на етапі релізу.  

В роботі запропоновано модель автоматизованої розробки та розгортання 
розподіленої архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Модель надає 
розробникам інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення 
потреб їх додатків, за допомогою принципів генеративного програмування для 
автоматизації управління життєвим циклом додатку. 

П’ятий розділ дисертації присвячено розробці інформаційної технології 
побудови мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури, що 
ґрунтується на моделі автоматизованої розробки та розгортання архітектури 
машинного навчання та методах: машинного навчання програмних агентів IoT-
мережі з адаптивним механізмом комунікацій; фонової агрегованої мінімізації 
помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних 
агентів IoT-мережі; розподілу серверних ресурсів у процесі навчання програмних 
агентів IoT-мережі; безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих 
ІoТ-пристроїв.  

Основними внесками в цьому розділі є: 
1. Розроблено ключові елементи концепції моделювання методу ПроАктив-

IoT, який змінює низькорівневі деталі специфікацій компонентів програми та 
специфікацій постачальника хмарних послуг, а замість цього пропонуються 
інтуїтивні високорівневі рішення;  

2. Запропоновано використання розширюваної бази знань та алгоритмів для 
автоматичного виконання перетворень моделі Інфраструктури як код (IaC);  

3. Представлено реалізацію інформаційної технології ПроАктив-IoT та 
алгоритми перевірки в контексті реальних випадків використання. 
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Розгортання безвідмовного управління додатками самообслуговування 
дуже необхідне для підприємств,  що дозволить пришвидшити час реального 
виходу на ринок своїх хмарних послуг. Підприємства зараз дуже часто 
страждають від перебоїв у  роботі подібних додатків та затримок у діях, які 
пов’язані переважно з використанням клопітких та схильних до помилок ручних 
зусиль, які витрачаються на конфігурацію послуг, інтеграцію останніх та 
створення інфраструктури на неоднорідних платформах. Сучасні хмарні служби 
мають архітектуру мікропослуг і кожен з їх компонентів повинен бути 
налаштований та розгорнутий на хмарних платформах, іноді об’єднаних у 
певному порядку. Зосереджені на такому сценарії зусилля щодо розгортання та 
управління цими складними процесами  ведуть до погіршення продуктивності та 
негативного впливу на час випуску товару на ринок.  

Розгляд архітектури дозволяє краще оцінити представлене нижче рішення 
ПроАктив-IoT та розглянути основні вимоги, викладені раніше. Відповідно до 
запропонованого дизайну додатку розробнику потрібно вказати лише 
компоненти програми, такі як web-програма, використовуючи інтуїтивні 
позначення, передбачені фреймворком та після цього DSML перетворює бізнес-
модель на компоненти, що розгортаються. Таким чином, першим кроком є 
використання користувачем інтуїтивної системи моделювання вищого рівня, яка 
спрощує моделювання бізнес-логіки та автоматично опікується нецентричними 
артефактами розгортання та управління. 

Таким чином, запропоновано хмарний робочий процес надання послуг 
фреймворку ПроАктив-IoT. Нижче поясняються ролі різних залучених елементів: 

1. Моделювання бізнес-користувачів: бізнес-додаток змодельований як 
збірник різних компонентів програми. Користувач повинен вибрати відповідні 
типи компонентів програми на панелі додатків ПроАктив-IoT, щоб розгорнути 
відповідний код програми, а також він повинен вказати точки зміни для 
розгортання компонентів додатків.  

2. Конфігуратор:  відповідає за трансформацію кожного абстрактного опису 
компонента програми до розробника завдання автоматизації хмари (наприклад, 
для конкретного Ansible) для кожного компонента програми. Конфігуратор 
реалізує визначений користувачем абстрактний опис моделі хмарного додатка, а 
потім зіставляє компоненти програми з операційною системою та запитує базу 
знань, щоб знайти дерево залежностей програмного забезпечення та генерує 
повну відповідь "правильно за побудовою" (https: // www.ansible.com/) 
конкретний код із шаблону типу програми.  

3. Генератор: генерує робочий процес проектування інфраструктури рішень 
IaC шляхом інтеграції згенерованого коду автоматизації з бізнес-правилами та 
специфікаціями хмарної інфраструктури. Користувачі визначають типи з’єднання 
між компонентами програми. Існує чотири типи з’єднань: ‘hostedOn’, 
‘connectsTo’, ‘delete-From’, ‘migrateTo’. Інструмент оркестрації виконує всі 
завдання автоматизації на основі типів підключення для розгортання і запуску 
компонентів бізнес-додатків у належному порядку.  

4. База знань (БЗ) потрібна для автоматичного заповнення частково 
визначених моделей розгортання. Попередньо визначаються програмні 
залежності для типу програми в реляційній таблиці з парою ключ-значення. Усі 
програмні пакети, необхідні для певного компонента програми, визначені в 
таблицях, а також їх залежність від операційної системи та її версії. Розробник 
програми повинен заповнити таблиці всіма залежностями програмного 
забезпечення для включення нового типу компонента програми в ПроАктив-IoT.  
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Для впровадження платформи DSML ПроАктив-IoT використано 
середовище хмарного фреймворку WebGME, який пропонує середовище для 
розробників DSML для визначення їхньої мови та створення синтаксичних 
аналізаторів, які можуть служити генераторами артефактів коду. Модель 
часткового мета-об’єкта фреймворку ПроАктив-IoT для предметно-орієнтованої 
мови програмування приведено на рис. 13. Фреймворк виконання ПроАктив-IoT 
використовує архітектуру мікросервісів, що складається з трьох служб: 
інфраструктура моделювання, тобто користувальницький інтерфейс WebGME; 
фреймворки оркестрації та автоматизації, що утворюють одну службу; дані 
моделювання WebGME зберігаються в базі даних MongoDB NoSQL та базі знань, 
що розміщується як служба баз даних MySQL. Мікросервіси підключаються 
через кінцеві точки API і розміщуються за балансиром навантаження Haproxy. 
Таким чином, усі служби можуть самостійно масштабуватися для підтримки 
паралельного наростанню кількості та конфігурації декількох віртуальних машин 
або контейнерів на хмарній платформі. 

База знань для створення рішення розгортання інфраструктури як коду: 
можливості генерації ПроАктив-IoT увімкнені через плагін WebGME, який 
користувач викликає після процесу моделювання. Він генерує та виконує IааC, як 
описано в алгоритмі (рис. 14). 

 
 
 
 

 
 

Рис. 13. Модель часткового мета-об’єкта 
фреймворку ПроАктив-IoT для предметно-

орієнтованої мови програмування 

  
Рис. 14. Блок-схема алгоритму розгортання 

проактивного управління ресурсами 
IoT-пристроїв реалізований на мові Python 

 
Віртуальні машини створюються у зазначеній хмарній платформі на основі 

призначення з’єднання "HostedOn" [алгоблоки 1-5]. Там, де це можливо, 
фреймворк ПроАктив-IoT забезпечить, щоб сценарії, характерні для підготовки, 
працювали паралельно, для забезпечення більш швидкого розгортання. Після 
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створення віртуальної машини, блок GenerateConfig запитує БЗ  [алгоблоки 7-10], 
щоб заповнити appModel [алгоблок 12] на основі специфікацій користувача. 
Потім результат запиту заповнює специфічні для програми попередньо визначені 
шаблони конфігурації та генерує IааC, для автоматизації використовується 
Ansible, для конкретних компонентів програми [алгоблоки 12-14], 
використовуючи перетворення на основі шаблону. Подібний підхід 
застосовується для конфігурування контейнерів для конкретної послуги або для 
запуску хмарних служб.  

Сценарій розгортання NodeJS у фреймворку ПроАктив-IoT створює дерево 
залежностей для всіх типів програм, визначених у метамоделі, та подає його до 
механізму робочого циклу оркестрації. Після цього генеруються сценарії для 
засобів автоматизації (Ansible playbooks) для різних типів компонентів і ці 
інструменти, у свою чергу, паралельно відправляють завдання на кілька хостів. 
Якщо в моделі існує взаємозв’язок «connectsTo», то дозволяється спочатку 
завершити залежний сценарій, визначаючи ланцюжок залежностей [алгоблоки 7-
9]. 

Генерація інфраструктури коду для міграції продемонстровано алгоритмом 
генерації робочого процесу міграції зображений в алгоритмі (рис. 15).  

 
 

Рис. 15. Алгоритм генерації робочого процесу міграції на нову віртуальну машину  

 
Тип підключення «deleteFrom» визначає, звідки користувач бажає 

перемістити компоненти програми, та приєднує тип підключення «migrateTo», 
щоб вказати пункт призначення. Повинен бути вибраний тип migrationType (без 
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стану або з переліком стану), і залежно від цього ІТ ПроАктив-IoT вирішує 
перевірити стан додатка перш ніж зупиняти старі віртуальні машини чи 
контейнери. Тип відношення „migrateTo” неможливо визначити без типу 
з’єднання «deleteFrom», щоб забезпечити правильність моделі. 

Незважаючи на те, що вживаються дії для активної міграції, міграція 
компонента програми з однієї віртуальної машини на іншу залежить від типу 
компонента програми, що є серйозною проблемою. Наприклад, для реальної 
міграції додатку реляційної бази даних DBApplication необхідний двофазний 
протокол фіксації та алгоритм консенсусу, щоб зробити його надійним. 

Згідно з алгоритмом, він створить нову віртуальну машину (ВМ) з новою 
операційною системою для вузла призначення „migrateTo”. Для міграції сервісу 
Stateful  розглянутий фреймворк створює вузол менеджера з балансиром 
навантаження та розгортає програму на поточному вузлі. З цього моменту 
балансування навантаження перенаправляє всі нові запити на поточний вузол, і 
він перевіряє поточний стан старого вузла та відновлює його в поточному вузлі. 
Нарешті, він від’єднує вузол балансувача навантаження. Таким чином, він 
створює повне рішення інфраструктури як коду разом із відповідними файлами 
конфігурації, які доповнюють структуру сценарію у ПЗ Ansible, що допомагає 
переміщати компоненти програми з одного вузла на інший вузол. 

Для перевірки та доказовості практичної цінності запропонованої ІТ було 
проведено порівняння часу та зусиль, витрачених на розгортання випадків 
використання додатків. На рис. 16 показано узагальнену діаграму ймовірністі 
використання фреймворку ПроАктив-IoT для майбутнього розгортання хмарних 
служб: 65% респондентів погодились використовувати інструмент ПроАктив-IoT 
для розгортання хмарних програм у майбутньому, тоді як 30% все ще не впевнені 
у виборі та 5% респондентів будуть і далі використовувати повністю ручні 
зусилля.  

 

 
 

Рис. 16. Ймовірність використання інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей 
на основі розподіленої архітектури як сервісу на етапі релізу 

 
Таким чином, запропонована інформаційна технологія дозволяє підвищити 

ефективність функціонування та управління послугами сучасних мереж 
Інтернету речей, що побудовані на основі розподіленої архітектури.  

Можливо

Ні

Так

65%
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розроблення інформаційної технології побудови 

мереж Інтернету речей на основі розподіленої архітектури. 

Ця проблематика має суттєве значення для створення автоматизованих 

систем керування, прогнозування, логістики з метою забезпечення високої 

ефективності функціонування мереж Інтернету речей. Відсутність аналогічних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу моделей та методів, існуючих на даний 

час в практиці і теорії побудови та експлуатації мереж Інтернету речей, 

встановлено протиріччя між вимогами до розробки та функціонування мереж 

Інтернету речей в режимі часу, близькому до реального та можливостями методів 

побудови та управління кінцевими пристроями та програмними додатками мереж 

Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному просторі. Недосконалість і 

обмеженість існуючих наукових методів управління мережами при все більш 

зростаючій кількості підключень, не дозволяє забезпечити ефективне 

функціонування та управління послугами сучасних мереж Інтернету речей, тому 

сформульована в дисертації науково-прикладна проблема є актуальною. 

2. Вперше одержано методологічні основи побудови мереж Інтернету речей 

на основі взаємопов’язаної сукупності моделі і методів, яка ґрунтується на теорії 

машинного навчання з урахуванням розподілу серверних ресурсів під час нього, 

безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв, 

фоновій агрегованій мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 

підкріпленням та автоматизованій  розробці й розгортанні розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Це надає можливість 

будувати мережі Інтернет речей на основі розподіленої архітектури з наданням 

якісних послуг її пристроям. 

3. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі 

з адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі градієнтного 

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

відбувається на граничному рівні IoT-мережі. Даний метод дозволяє зменшити: 

кількість сеансів зв’язку (звернень) з сервером в ЦОД, навантаження  на сервер, 

кількість операцій вводу-виводу даних ЦП та обчислювальних операцій ЦП, 

об’єм мережевого трафіку. Удосконалений метод забезпечує зменшення 

експлуатаційних витрат на утримання системи у цілому та досягнення тієї ж 

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

різних навчальних програмах.  

4. Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що він 
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враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з підкріпленням 

різнорідних агентів IoT-мережі та розраховує функцію нелінійного навчання в 

онлайн-режимі.  Запропонований метод дозволяє зменшити кількість і час 

ітерацій запитів, необхідних для досягнення заданої точності глибокого навчання 

з підкріпленням при розподіленому навчанні.  

5. Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

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

Науковою новизною розробленого методу є використання додаткових оцінок 

градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод дозволяє здійснювати 

адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі машинного навчання.  

6. Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв з забезпеченням  критично важливих затримок всіх рівнів 

взаємодії. Наукова новизна розробленого методу полягає у тому, що він враховує 

характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в IoT-мережі та 

дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого навчання з 

підкріпленням в онлайн-режимі. 

7. Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Наукова новизна даного 

результату полягає в тому, що, ґрунтуючись на принципах модельно-

орієнтованого проектування, є змога гнучко використовувати спектр ресурсів 

кінцевих IoT-пристроїв, для гарантованого надання їм необхідної якості 

обслуговування у розподіленій архітектурі. Модель надає розробникам 

інтуїтивно зрозумілий декларативний механізм для визначення потреб їх додатків 

за допомогою принципів генеративного програмування для автоматизації 

управління життєвим циклом додатку.  

8.  Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернету речей на 

основі розподіленої архітектури, наукова новизна якої полягає в тому, що вона 

ґрунтується на моделі автоматизованої розробки та розгортання архітектури 

машинного навчання та методах: машинного навчання програмних агентів IoT-

мережі з адаптивним механізмом комунікацій; розподілу серверних ресурсів у 

процесі навчання програмних агентів IoT-мережі; безмодельної онлайн-

оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-пристроїв; фонової агрегованої 

мінімізації помилок при розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних 

програмних агентів IoT-мережі. Запропонована інформаційна технологія 

дозволяє підвищити ефективність функціонування та управління послугами 

сучасних мереж Інтернету речей, що побудовані на основі розподіленої 

архітектури. 

9. Отримані в дисертаційній роботі результати становлять теоретичні і 

прикладні основи створення і застосування інформаційних технологій та 

інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління, 

що відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. 
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10. Результати досліджень прийняті до впровадження ПНВП “Сардер 

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

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

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

впровадження від 07.10.2020 р.) та в навчальний процес Державного університету 

телекомунікацій (акт впровадження  від 27.08.2020 р.). 

11. Мета досліджень, щодо підвищення ефективності функціонування та 

управління послугами сучасних мереж Інтернету речей за рахунок розподілу  

обчислювальних ресурсів та методів машинного навчання, досягнута та всі 

часткові завдання вирішені повністю. Наукові результати досліджень є внеском у 

розвиток теоретичних і прикладних основ розроблення моделей і методів 

розробки та функціонування мереж Інтернету речей. 

12. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу ефективності 

застосування розподіленої архітектури, витрат на ресурси та можливостями 

методів побудови та управління кінцевими пристроями та програмними 

додатками мереж Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному просторі.  
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АНОТАЦІЯ 

Гринкевич Г.О. Інформаційна технологія побудови мереж Інтернету 

речей на основі розподіленої архітектури - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. – Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2021. 

В роботі вперше одержано 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 в процесі 

навчання, безмодельній онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІoТ-

пристроїв, фоновій агрегованій мінімізації помилок при розподіленому навчанні з 

підкріпленням та автоматизованій  розробці й розгортанні розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. 

Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів IoT-мережі з 

адаптивним механізмом комунікацій, який базується на методі градієнтного 

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

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

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

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

операцій ЦП,  об’єм мережевого трафіку, що дозволяє зменшити експлуатаційні 

витрати на утримання системи у цілому.  

Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів IoT-

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

враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з підкріпленням 

різнорідних агентів IoT-мережі та розраховує функцію нелінійного навчання в 

онлайн-режимі.  

Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі навчання 

програмних агентів IoT-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.  

Розроблено метод безмодельної онлайн-оптимізації часу обчислень 

кінцевих ІoТ-пристроїв із забезпеченням  критично важливих затримок всіх 

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

враховує характеристики динамічного розподілу мережевих ресурсів в IoT-

мережі та дозволяє зменшити час обчислень необхідних для глибокого навчання з 

підкріпленням в онлайн-режимі. 

Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання розподіленої 

архітектури машинного навчання для IoT-пристроїв. Науковою новизною даного 

результату є те, що, ґрунтуючись на принципах модельно-орієнтованого 

проектування, модель дозволяє гнучко використовувати спектр ресурсів кінцевих 
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IoT-пристроїв для гарантованого надання їм необхідної якості обслуговування у 

розподіленій архітектурі.  

Розроблено інформаційну технологію побудови мереж Інтернету речей на 

основі розподіленої архітектури. Запропонована інформаційна технологія 

дозволяє підвищити ефективність функціонування та управління послугами 

сучасних мереж Інтернету речей, що побудовані на основі розподіленої 

архітектури. 

Ключові слова: інформаційна технологія, Інтернет речей, 

телекомунікаційна мережа, IoT-пристрої, машинне навчання, розподілена 

архітектура, хмарно-туманно-граничний простір обчислень. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гринкевич А.А. Информационная технология построения сетей 

Интернета вещей на основе распределенной архитектуры - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.06 - Информационные технологии. - Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2021. 

В работе впервые получены методологические основы построения сетей 

Интернета вещей на основе взаимосвязанной совокупности модели и методов, 

основанной на тории машинного обучения с учетом распределения серверных 

ресурсов в процессе обучения, безмодельной онлайн-оптимизации времени 

вычислений конечных ИoТ-устройств, фоновой агрегированной минимизации 

ошибок при распределенном обучении с подкреплением и автоматизированной 

разработке и развертывании распределенной архитектуры машинного обучения 

для IoT-устройств. 

Усовершенствован метод машинного обучения программных агентов IoT 

сети с адаптивным механизмом коммуникаций, основанный на методе 

градиентного спуска, и отличается от существующих тем, что основная часть 

расчетов происходит на предельном уровне IoT сети. Данный метод дает 

возможность уменьшить: количество сеансов связи (обращений) с сервером в 

ЦОД, нагрузки на сервер, количество операций ввода-вывода данных ЦП и 

вычислительных операций ЦП, объем сетевого трафика, что позволяет 

уменьшить эксплуатационные расходы на содержание системы в целом. 

Разработан метод фоновой агрегированной минимизации ошибок при 

распределенном обучении с подкреплением разнородных программных агентов 

IoT сети. Научная новизна предложенного метода заключается в том, что он 

учитывает распределенную архитектуру во время глубокого обучения с 

подкреплением разнородных агентов IoT сети и рассчитывает функцию 

нелинейного обучения в онлайн-режиме. 

Разработан метод распределения серверных ресурсов в процессе обучения 

программных агентов IoT сети на основе стахастической рекурсии и коррекции. 

Научной новизной разработанного метода является использование 
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дополнительных оценок градиента для каждой новой базы данных. Данный 

метод позволяет осуществлять адаптивный распределение серверных ресурсов в 

процессе машинного обучения. 

Разработан метод безмодельной онлайн-оптимизации времени вычислений 

конечных ИoТ-устройств с обеспечением критически важных задержек всех 

уровней взаимодействия. Научная новизна разработанного метода заключается в 

том, что он учитывает характеристики динамического распределения сетевых 

ресурсов в IoT сети и позволяет уменьшить время вычислений необходимых для 

глубокого обучения с подкреплением в онлайн-режиме. 

Разработана модель автоматизированной разработки и развертывания 

распределенной архитектуры машинного обучения для IoT-устройств. Научной 

новизной данного результата является то, что, основываясь на принципах 

модельно-ориентированного проектирования, модель позволяет гибко 

использовать спектр ресурсов конечных IoT-устройств для гарантированного 

предоставления им необходимого качества обслуживания в распределенной 

архитектуре. 

Разработана информационная технология построения сетей Интернета 

вещей на основе распределенной архитектуры. Предложенная информационная 

технология позволяет повысить эффективность функционирования и управления 

услугами современных сетей Интернета вещей, которые построены на основе 

распределенной архитектуры. 

Ключевые слова: информационная технология, Интернет вещей, 

телекоммуникационная сеть, IoT-устройства, машинное обучение, 

распределенная архитектура, облачно-туманно-граничное пространство 

вычислений. 

 

ANNOTATION  

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

Internet of things based on a distributed architecture - Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.06 

- Information technologies. - State University of Telecommunications, Kyiv, 2021.  

For the first time the methodological bases of construction of the Internet of 

Things on the basis of interconnected set of model and methods based on the theory of 

machine learning taking into account the distribution of server resources in the learning 

process online optimization of finite IoT device computation time, background 

aggregate error minimization in distributed learning with reinforcement, and automated 

development and deployment of a distributed machine learning architecture for IoT 

devices.  

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

with an adaptive communication mechanism based on the gradient descent method, and 

differs from the existing ones in that the main part of calculations takes place at the 

boundary level of the IoT network. This method allows you to reduce: the number of 
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communication sessions (calls) with the server in the data center; load on the server; the 

number of operations of input and output of data of the securities and computational 

operations of the securities; network traffic. This reduces the operating costs of 

maintaining the system as a whole and achieves the same rate of convergence as 

existing methods, with heterogeneous data sets in different training programs. 

A method of background aggregate minimization of errors in distributed learning 

with reinforcement of heterogeneous software agents of the IoT network has been 

developed. The scientific novelty of the proposed method is that it takes into account 

the distributed architecture during in-depth training with the reinforcement of disparate 

agents of the IoT network and calculates the function of nonlinear learning online.  

The proposed method allows to reduce the number and time of iterations of 

queries required to achieve a given accuracy of deep learning with reinforcement in 

distributed learning.  

A method for allocating server resources in the process of training IoT software 

agents based on stochastic recursion and correction has been developed. The scientific 

novelty of the developed method is the use of additional gradient estimates for each 

new database. This method allows for adaptive allocation of server resources in the 

process of machine learning.  

A method for model-free online time optimization of finite IoT devices has been 

developed to provide critical delays for all levels of interaction. The scientific novelty 

of the developed method is that it takes into account the characteristics of the dynamic 

distribution of network resources in the IoT network and reduces computation time 

required for in-depth training with online reinforcement.  

training for IoT devices. The scientific novelty of this result is that, based on the 

principles of model-oriented design, it allows flexible use of the range of resources of 

end IoT-devices, to ensure the provision of the required quality of service in a 

distributed architecture. The model provides developers with an intuitive declarative 

mechanism for determining the needs of their applications, using the principles of 

generative programming to automate application lifecycle management.  

Developed information technology for building IoT networks based on 

distributed architecture, the scientific novelty of which is that it is based on the model 

of automated development and deployment of machine learning architecture and 

methods: machine learning software agents IoT-network with adaptive communication 

mechanism ; distribution of server resources in the process of training software agents 

of the IoT network; modelless online optimization of computational time of end IoT 

devices; background aggregate minimization of errors in distributed learning with the 

reinforcement of disparate software agents IoT-network.  

The proposed information technology allows to increase the efficiency of 

operation and management of services of modern IoT networks, built on a distributed 

architecture.  

Keywords: information technology, IoT, telecommunications network, IoT 

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

space. 


