
1 

 

 

 



2 

 

Відповідність теми і змісту дисертації паспорту спеціальності, за якою вона 
подана на захист. Тема дисертації та її зміст відповідають напрямку досліджень п.5 
паспорту спеціальності 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.  

Зв'язок дисертаційної роботи з приорітетними напрямками розвитку науки і 
техніки, державними чи галузевими науковими програмами.  Теоретичні і практичні 
положення дисертаційної роботи були використані в дослідно-конструкторських роботах, 
які виконувались на Державному підприємстві «Науковий центр точного 
машинобудування» Державного космічного агентства України (ДКР "Прозорість", ДРН 
0106U009535), ТОВ ”Укрспецконсалтинг”, (ДКР "Контакт", ДРН 0106U011904), науково-
дослідних роботах в Державному університеті телекомунікацій (НДР “Волоконно-
оптичний зв'язок”, ДРН 0114U000541), Центрі післядипломної освіти ПАТ ”Укртелеком 
(НДР “Підвищення ефективності технічної експлуатації мережі передачі даних ВАТ 
”Укртелеком” (тема №579/2008-24, ДРН 0108U010084).  

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому. Дисертація складається з 
вступу, п’яти розділів, які містять основні наукові результати, загальних висновків, списку 
використаної літератури та трьох додатків. 

У вступі здобувачем розкрито зміст і поточний стан обраної наукової проблеми, 
показано її науково-практичне значення та обґрунтовано необхідність проведення 
дисертаційних досліджень. Також у вступі наведена загальна характеристика роботи. 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено огляду літератури за темою 
дисертації та вибору напрямів дослідження. На основі аналізу літературних джерел 
здобувачем визначені невирішені питання, які стосуються розв'язку актуальних задач 
підвищення якості функціонування телекомунікаційних систем. Зараз уже можна 
говорити про становлення нового наукового напрямку – теорії інтелектуального 
управління. Розвинені країни вкладають у розробку інтелектуальних систем управління 
мільярди доларів. Така інтенсифікація розробок і відповідних матеріальних витрат 
базується на ретельному плануванні й докладному маркетингу розробок у цій області. 
Оцінка якості телекомунікації визначається зазвичай порівнянням значень показників з 
деякими допустимими межами. Якщо значення показника знаходиться в межах заданих 
проміжків, то якість телекомунікації вважається задовільним за даним показником. 

Для оцінки якості функціонування мережі, виявлення та запобігання збоїв 
необхідно вести постійний статистичний контроль і аналіз стану систем і мереж, що 
беруть участь у передачі інформації.  

В другому розділі досліджено, що проблема оцінювання параметрів якості 
функціонування телекомунікаційних систем носить чітко виражений статистичний 
характер і розв'язується методами теорії ймовірності і теорії статистичних рішень. 

Процеси проектування, випробування та експлуатації складних 
телекомунікаційних систем пов’язані з обробкою великих масивів інформації про 
параметри як системи в цілому, так і її вузлів та компонентів. Протягом всього життєвого 
циклу таких систем необхідно вирішувати велику кількість оптимізаційних задач. 
Методологія оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем 
ґрунтується на результатах вимірювань та експертних оцінках, яким притаманні 
принципові недоліки, що призводять до зниження рівня якості надання 
телекомунікаційних послуг. 
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Більшість цих задач в перекладі на мову математичних моделей зводиться до 
знаходження умовних і безумовних екстремумів тих чи інших функцій і функціоналів. 

Як теоретичні дослідження, так і практика рішення розрахункових задач, 
переконливо показали ефективність використання в якості універсального 
обчислювального апарата для рішення цих задач методів сплайн-апроксимації. 

Третій розділ присвячено теоретичному обґрунтованню застосування  
інтелектуальних технологій в системах ефективного функціонування сучасних ТКМ та 
розвитку теоретичних положень побудови нейромережевих засобів оцінювання якості 
функціонування телекомунікаційних систем. У системах управління, що володіють 
інтелектуальністю в цілому, властивість інтелектуальності проявляється в таких 
аспектах, як управління в умовах невизначеності, самонавчання й адаптації. Це складні 
системи з багаторівневою ієрархічною структурою, здатні до формування рішень, які 
адекватні до ситуації, що склалася. 

Нейронні мережі дозволяють створити ефективне програмне забезпечення для 
паралельних обчислювальних систем, вирішуючи добре відому проблему: як їх 
ефективно використовувати - як домогтися, щоб всі елементи одночасно і без зайвого 
дублювання обчислювали що-небудь корисне? Створюючи математичне забезпечення 
на базі нейронних мереж, можна вирішити цю проблему для широкого класу задач. 

Розглянуті структура та методика застосування штучних нейронних мереж (ШНМ) 
прямого поширення (НМПР); розглянуті алгоритми навчання НМПР, засновані на 
чисельних методах (ЧМ) локальної оптимізації і методах вирішення нелінійних задач про 
найменші квадрати (НЗНК); досліджені підходи до глобальної оптимізації; проаналізовані 
алгоритми побудови НМПР оптимальної структури; розглянута можливість при 
застосування НСПР для вирішення завдань аналізу даних.  

Здатність штучних нейронних мереж до навчання є їх однією з їх найбільших 
переваг. Процес навчання може розглядатися як налаштування  архітектури мережі, а 
також вагових коефіцієнтів зв'язків для ефективного виконання поставленого завдання. 
Зазвичай нейронна мережа повинна налаштувати вагові коефіцієнти за наданими 
навчальними прикладами. Властивість мережі навчатися на прикладах робить її більш 
привабливою, порівняно з системами, які працюють за заздалегідь закладеними 
правилами. 

У четвертому розділі на основі запропонованих теоретичних положень та 
моделей розроблено методи побудови нейромережевих засобів оцінювання параметрів 
якості функціонування телекомунікаційних систем. 

Основними результатами даного розділу являються:  
-  вперше розроблено метод формування діаграми спрямованості антени в 

системі MIMO LTE мережі, який на відміну від відомих, спрямований на забезпечення 
гарантованої якості обслуговування користувачів бездротової мережі шляхом виділення 
призначеним для користувача станціям необхідної пропускної спроможності в низхідному 
каналі зв'язку;  

-  на основі розробленого методу оптимізації параметрів волоконно-оптичної 
вимірювальної мережі впроваджено каскад нейронних мереж для розподіленої 
волоконно-оптичної вимірювальної системи, що дозволяє зменшити середнє значення 
помилки для елементів з навчальної виборки в 2 рази;  
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-  на основі розробленого методу контролю захищеності вузлів бездротової 
комп'ютерної мережі за рахунок  введення нейронної мережі здійснюється паралельний 
процес контролю показників вузлів і перевірок та його адаптація в реальному часі до 
умов функціонування мережі, що дає можливість зменшити загальний час контролю без 
порушення працездатності мережі в 1,5 рази. 

У п'ятому розділі на основі створених моделей та методів розроблена комплексна 
методологія нейромережевого оцінювання параметрів якості функціонування 
телекомунікаційних систем і мереж зв'язку за рахунок взаємопов’язаного використання 
розроблених підходів до верифікації нейромережевих засобів, визначення оптимальної 
топології нейронної мережі, розроблених моделей побудови лінійних, створення 
ефективних нейромережевих засобів оцінювання. За допомогою пакета імітаційного 
моделювання на мові програмування C# у середовищі розробки Microsoft Visual Studio 
проведено експертне дослідження запропонованих у роботі моделей та методів 
оцінювання параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку. 
Результати дослідження підтвердили адекватність використаних моделей, яка 
оцінювалась за збіжністю результатів аналітичного та імітаційного моделювання. 

У висновках викладено найважливіші наукові та практичні результати 
дисертаційного дослідження.  

Список використаних джерел складається з 208 найменувань наукової літератури 
по темі дисертації.  

Додатки містять акти впроваджень результатів дисертаційної роботи, які 
підтверджують практичне використання отриманих автором результатів та конфігураційні 
файли обладнання системи управлінської інформації підприємства, на якому 
впроваджувалися результати досліджень. 

Стиль викладення матеріалу дисертації  забезпечує доступність його сприйняття і 
відповідає існуючим вимогам до наукових праць. 
 Нові наукові результати дисертації. 

отримали подальший розвиток моделі нейромережевих засобів підвищення 
параметрів якості функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, які за 
рахунок застосування розроблених теоретичних положень побудови нейромережевих 
засобів дозволяють: визначити перелік параметрів якості функціонування 
телекомунікаційних систем, які доцільно оцінювати нейромережевими засобами; 
створювати шаблони часткових критеріїв оцінювання, адаптовані до складного характеру 
параметрів якості; апріорно оцінювати обчислювальні потужності, необхідні для 
реалізації нейромережевої моделі; за допомогою експертних даних навчати 
нейромережеву модель; формалізувати процес створення ефективних нейромережевих 
засобів, що є основою для підвищення ефективності методів їх розробки;  

–– набув подальшого розвитку нейромережевий метод обробки сигналів 
розподілених волоконно-оптичних вимірювальних мереж (ВОВМ), в якому на відміну від 
існуючого впроваджено каскад нейронних мереж (НМ), що дозволяє для обробки 
проекційних даних, що надходять від ВОВМ серед таких НМ вибирати мережу 
найменшої розмірності, що забезпечує реконструкцію просторових розподілів параметрів 
фізичних полів в реальному часі; 
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–  вперше запропоновано ітераційний метод побудови лінійних сплайнів для задачі 
навчання нейроструктурних систем обробки технологічної інформації бездротових 
сенсорних мереж, який на відміну від відомих дозволяє оцінювати вплив топології 
штучної нейронної мережі на точність апроксимації показників якості;  

–  вперше розроблено метод формування діаграми спрямованості антени в 
системі MIMO LTE мережі, який на відміну від відомих, спрямований на забезпечення 
гарантованої якості обслуговування користувачів бездротової мережі шляхом виділення 
призначеним для користувача станціям необхідної пропускної спроможності в низхідному 
каналі зв'язку; 

– набув подальшого розвитку метод контролю захищеності вузлів бездротової 
телекомунікаційної мережі, в якому на відміну від відомих, за рахунок  введення 
нейронної мережі здійснюється паралельний процес контролю показників вузлів і 
перевірок та його адаптація до умов функціонування мережі, що дає можливість 
зменшити загальний час контролю без порушення працездатності мережі, в реальному 
часі;  

–  набув подальшого розвитку метод оцінки ефективності застосування 
нейромережевих засобів оцінювання параметрів якості функціонування 
телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, який на відміну від існуючих за рахунок 
застосування сплайн-апроксимації простору ознак дозволяє обрати засіб, найбільш 
ефективний в умовах відхилення від нормальної поведінки системи; 

–  вперше розроблено методологію підвищення якості функціонування 
телекомунікаційних систем і мереж зв'язку на основі інтелектуальних технологій, яка за 
рахунок взаємопов’язаного використання розроблених підходів до верифікації 
нейромережевих засобів, визначення оптимальної топології нейронної мережі, 
розроблених моделей побудови лінійних сплайнів для задачі навчання нейроструктурних 
систем обробки технологічної інформації бездротових сенсорних мереж, методу 
контролю захищеності вузлів бездротової мережі, створення ефективних 
нейромережевих засобів оцінювання, забезпечує можливість їх верифікації, дозволяє 
розширити функціональні можливості застосування інтелектуальних технологій в процесі 
функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку. 

Практична цінність наукових результатів дисертаційної роботи.  
Отримані у дисертаційній роботі наукові результати є методологічною базою для 

розробки і впровадження ефективних інструментальних засобів у вигляді програмних або 
програмно-апаратних модулів оцінювання параметрів якості функціонування 
телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, які мають підвищену оперативність, 
адаптованість до умов застосування, дозволяють реалізувати їх із застосуванням 
технологій надвисокого ступеня інтеграції.  

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у 
дисертації, підтверджується відсутністю у відкритій пресі аналогічних підходів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Наукові положення, що одержані здобувачем та 
виносяться на захист, у достатній мірі обґрунтовані. Це підтверджується коректним 
використанням основних положень теорії нейронних мереж, прикладної статистики та 
теорії оптимізації при отриманні теоретичних результатів, а також при розробці нових 
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нейромережевих  моделей, методів та засобів. 
Достовірність основних наукових результатів, висновків і рекомендацій 

підтверджується співпадінням теоретичних результатів, результатів чисельних 
експериментів з відомими експериментальними даними інших досліджень. 

Можливі шляхи використання результатів дисертаційних досліджень. 
Отримані в роботі нові теоретичні положення доцільно використовувати в наукових 
дослідженнях, практичних розробках  і навчальному процесі науково-дослідних 
організацій та вищих учбових закладах, пов'язаних із питаннями телекомунікацій. 
 Оцінка висновків здобувача щодо значущості його праці для науки й 
практики. Науково обгрунтована комплексна методологія підвищення якості 
функціонування телекомунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій, яка за 
рахунок взаємопов’язаного використання розроблених підходів до верифікації 
нейромережевих засобів, визначення оптимальної топології нейронної мережі, створення 
ефективних нейромережевих засобів оцінювання, забезпечує можливість їх верифікації, 
дозволяє розширити функціональні можливості застосування інтелектуальних технологій 
в процесі функціонування телекомунікаційних систем і мереж зв'язку. 
 Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. Всі 
положення, що виносяться на захист, достатньо опубліковані у спеціалізованих фахових 
виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз і 
пройшли апробацію під час конференцій та семінарів. В дисертаційній  роботі 
узагальнено результати досліджень, опублікованих в 70 роботах, серед яких 34 наукові 
статті, з яких: 28 - в фахових виданнях України, у яких можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук, 1 з яких 
входить до наукометричних баз Scopus; 5 – в зарубіжних виданнях, 4 з яких, входять до 
наукометричних баз Scopus та в 36 тезах і матеріалах доповідей на конференціях та 
семінарах, 2 доповіді представлені на конференціях, що проходили під егідою IEEE та 
викладені в базах IEEEXplore і Scopus. Кількість та якість публікацій результатів роботи 
відповідає вимогам ВАК України до докторських дисертацій.   
 Оцінка відповідності дисертації встановленим вимогам ВАК України. 
Дисертація є завершеною кваліфікаційною роботою, містить отримані автором нові 
науково обґрунтовані результати, що дозволяють забезпечити створення комплексної 
методології підвищення якості функціонування телекомунікаційних мереж на основі 
інтелектуальних технологій, яка за рахунок взаємопов’язаного використання 
розроблених підходів до верифікації нейромережевих засобів, визначення оптимальної 
топології нейронної мережі, створення ефективних нейромережевих засобів оцінювання, 
забезпечує можливість їх верифікації, дозволяє розширити функціональні можливості 
застосування інтелектуальних технологій в процесі функціонування телекомунікаційних 
систем і мереж зв'язку.  
 Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації.  
Автореферат відповідає змісту та основним положенням дисертації.  
 Зауваження: 

1. В третьому розділі дисертаційної роботи проаналізовано обмежена кількість 
методів навчання персептрону (обрано метод навчання за правилом 
Хебба). Не зроблено порівняння з іншими методами навчання ШНМ. 
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