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Актуальнiстъ теми 

Дисертацiйне дослiдження Гринкевич Г.О. присвячене створеншо 

iнформацiйноi мережи для Iнтернету речей (loT) на основi ефективного 

розподiлу ресурсiв з використанням методiв машинного навчання. 

За даними американського повинного веб-сайту бiзнесу та технолоriй 

Business lnsider Intelligence, в свiтi до 2027 року плану€ТЬся встановити i 



використовувати більше ніж 41 млрд ІоТ-пристроїв, що вказує на 

інтенсивний ріст зазначеної предметної галузі.

Незважаючи на те, що інформація, яку передає один пристрій, є малою, 

велика кількість таких пристроїв створює серйозну науково-технічну 

проблему, яка пов’язана з опрацюванням даних від великої кількості джерел 

інформації, реалізованих на різних апаратних платформах, відрізняються 

протоколами передавання даних і мають різні АРІ-інтерфейси (Арріісаііоп 

Рго§гашшіп§ Іпіегїасез).

Тому, науково-прикладна проблема щодо розроблення технології 

побудови інформаційної мережи Інтернету речей, яка б забезпечувала 

підвищення ефективності функціонування мережі та управління послугами 

за рахунок оптимального розподілу обчислювальних ресурсів та 

використання методів машинного навчання, вирішенню якої і присвячена 

дисертаційна робота Гринкевич Г.О., є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами та планами

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

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

29.01.2021 р. №1162-ІХ.

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково- 

технічної діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:

-  «Розробка архітектури програмного комплексу машинного навчання 

для ІоТ-пристроїв» (Державний реєстраційний номер № 012 Ш 111079, ДУТ, 

м. Київ),

-  «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер



з

№ 0115Ш04571, ДУТ, м. Київ),

-  «Система динамічного управління розподілом інформаційних 

потоків в мережах МОІЧ» (Державний реєстраційний номер № 0119Ш02134, 

ДУТ, м. Київ), які виконував Державний університет телекомунікацій у

2018-2021 р.

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: модель 

автоматизованої розробки та розгортання розподіленої архітектури 

машинного навчання для ІоТ-пристроїв; методика синтезу системи передачі 

інформації інфокомунікаційної мережі, яка дозволяє забезпечити 

оптимальне управління кінцевими пристроями і програмними додатками 

мереж Інтернету речей у хмарно-туманно-граничному просторі; комплекс 

аналітичних моделей і методів моніторингу процесу функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних систем на основі розподіленої 

архітектури.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій

Наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані 

здобувачем, ґрунтуються на результатах самостійно проведених досліджень, 

їх обґрунтованість і достовірність підтверджується коректним 

використанням математичного апарату, їх відповідності відомим методам, 

що побудовані на основі елементів теорії ієрархічних багаторівневих систем 

та теорії інформації і цифрової обробки сигналів, принципах прогнозної 

аналітики та оптимізації мереж.

Наукове значення результатів дисертації

Автором отримані такі нові наукові результати:

1. Вперше одержано методологічні основи та інформаційну 

технологію на побудови мереж Інтернету речей на основі взаємопов’язаної 

сукупності моделі і методів, яка ґрунтується на методах теорії машинного



навчання, які передбачають врахуванням розподілу серверних ресурсів, на 

онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих ІоТ-пристроїв, на моделі 

фонової агрегованої мінімізації помилок при розподіленому навчанні та 

автоматизованому розробленні та розгортанні розподіленої архітектури 

машинного навчання пристроїв мережи Інтернету речей.

2. Удосконалено метод машинного навчання програмних агентів 

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

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

розрахунків відбувається на граничному рівні ІоТ-мережі. 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 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.

3. Розроблено метод фонової агрегованої мінімізації помилок при 

розподіленому навчанні з підкріпленням різнорідних програмних агентів 

ІоТ-мережі. Наукова новизна запропонованого методу полягає у тому, що 

він враховує розподілену архітектуру під час глибокого навчання з 

підкріпленням різнорідних агентів мережі Інтернету речей та розраховує 

функцію нелінійного навчання в онлайн-режимі.

4. Розроблено метод розподілу серверних ресурсів у процесі 

навчання програмних агентів ІоТ-мережі на основі стохастичної рекурсії і 

корекції. Науковою новизною розробленого методу є використання 

додаткових оцінок градієнту для кожної нової бази даних. Даний метод 

дозволяє здійснювати адаптивний розподіл серверних ресурсів у процесі 

машинного навчання.

5. Розроблено метод онлайн-оптимізації часу обчислень кінцевих 

ІоТ-пристроїв із забезпеченням критично важливих затримок всіх рівнів



взаємодії, який не має еталонної моделі. Наукова новизна розробленого 

методу полягає у тому, що він враховує характеристики динамічного 

розподілу мережевих ресурсів в ІоТ-мережі та дозволяє зменшити час 

обчислень необхідних для глибокого навчання з підкріпленням в онлайн- 

режимі.

6. Розроблено модель автоматизованої розробки та розгортання 

розподіленої архітектури машинного навчання для ІоТ-пристроїв. Науковою 

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

орієнтованого проектування, модель дозволяє гнучке використовувати 

спектр ресурсів кінцевих ІоТ-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.

Практична значимість дисертаційних досліджень

В дисертаційній роботі надаються технологічні аспекти побудови 

мереж Інтернету речей з використанням моделів і методів, що надають 

можливість будувати мережі Інтернету речей з наданням якісних послуг її 

пристроям.

Дисертаційне дослідження проводились в рамках трьох НДР, що 

виконувались у Державному університеті телекомунікацій, м. Київ.

Результати дисертаційних досліджень прийняті до впровадження 

ПНВП “Сардер Телеком”; ТОВ «ХАЙЛАН»; ДП "ДГ" Чабани" ННЦ 

"Інститут землеробства НААН""; СФГ Губара П.І. та в навчальний процес 

Державного університету телекомунікацій, які використовують зазначені 

матеріали.



Висновки та рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів

Розроблені методологічні основи і інформаційну технологію доцільно 

використовувати в організаціях, що збирають велику кількість інформації для 

подальшого її оброблення і прийняття рішень.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях

Основні результати за темою дисертаційної роботи опубліковано в 28 

наукових статтях, з них: 1 входить до міжнародної науко-метричної бази 

8СОРІ18, інші - Іпбех Соретісш , Ооо§1е 8сЬо1аг та інші відомі науко- 

метричні бази, а також такі, що входять до переліку фахових видань 

України; також є 18 публікацій у матеріалах науково-практичних 

конференцій різного рівня, де викладено основний зміст наукових 

результатів.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Стиль дисертації відповідає вимогам нормативних документів, а також 

відзначається логічністю, структурованістю та обґрунтованістю. Структура 

дисертації цілком узгоджується з її темою, метою і задачами дослідження. 

Зміст та результати роботи відповідають паспорту спеціальності 05.13.06 -  

інформаційні технології, зокрема пункту:

- розроблення наукових і методологічних основ створення і 

застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для 

автоматизованої переробки інформації і управління.

Оцінюючи мову та стиль викладення матеріалу дисертації слід 

зазначити доступність та легкість сприйняття наукових положень, висновків 

та рекомендацій. Автореферат за своїм змістом повністю відповідає 

основним положенням дисертації. Оформлення дисертації та автореферату 

відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць.



Рекомендації та зауваження

1. Фундаментальні та базові вимоги до розподіленої мережі Інтернету 

речей, які сформульовані здобувачем в розділі 1, мають вельми абстрактний і 

не достатньо конкретний характер, що не дозволяє встановити кількісні 

показники розподіленої мережі.

2. У другому розділі дисертаційної роботи, де представлено адаптивний 

механізм комунікацій, здобувач не розкриває сутність цього механізму, не 

зрозумілими також є параметри системи, які потрібно адаптувати; що можна 

прийняти як ідеальний випадок роботи системи, тому не є зрозумілим, що і 

як і до чого планується адаптувати мережу; також не можна зрозуміти 

ознаки, за якими комунікації вважаються адаптованими, що дає підстави 

говорити про закінчення процесу адаптації. Окрім цього в розділі 2 

автореферату:

- не розшифровується зміст функції винагороди;

- рис. 2 автореферату не розкриває механізм адаптації, вказує лиш на 

дворівневу структуру методу машинного навчання, на рис. З не вказується 

поріг цільової помилки;

- з автореферату не зрозуміле, якою математичною конструкцією здобувач 

уявляє мережу.

3. Розділ 3 автореферату містить некоректні записи, а саме:

- формула (9) на стор. 17 автореферату має зміст продуктивності методу 

розподілу серверних ресурсів, в той же час на стор. 18 робиться посилання на 

формулу (9), як на середній час;

- на стор. 16 символ и означає слот, а вже на стор. 18 цей символ 

використовується як час, а на стор. 21 -  часовий проміжок;

- параметр т в формулі (106) не розшифровується;

- в авторефераті не пояснюється, що мається на увазі під словом ресурс;

- «продуктивність вимірюється різницею найкращого динамічного рішення» 

(продуктивність системи має завжди зрозумілі одиниці вимірювання),



«ефективність оцінюється ... втратами оптимальності» (ефективність 

оцінюється за певним критерієм, який завжди можна розрахувати, функція 

втрат -  це те ж окрема функція, яку теж можна розрахувати);

- не розшифровані змінні ци, <?і на стор. 22.

4. З розділу 4 автореферату не зрозуміло, як відрізняється модель 

створена в середовищі МГАЬоза від теоретичної моделі, опис якої наданий в 

розділах 2, 3; які були введені обмеження і як вони застосовані.

5. З автореферату та дисертації не зрозуміло, яким чином розроблені 

методи та моделі можуть бути використані в існуючих типах мереж, які 

протоколи потрібно змінити або модифікувати, або доповнити новими, які 

зміни потрібно ввести в АРІ-інтерфейси, щоб забезпечити «безшовне» 

впровадження розроблених методів та моделів.

6. Вимагають уточнення методи машинного навчання, які були 

використанні в дисертаційній роботі в інтересах побудови мережі ІоТ, 

оскільки метод градієнтного спуску -  це математичний ітераційний алгоритм 

знаходження локального мінімуму функції.

Проте, вказані недоліки не знижують цінності та практичного значення 

одержаних в дисертаційній роботі наукових результатів і, внаслідок цього, її 

позитивну оцінку в цілому.

Висновок

Дисертаційна робота Гринкевич Ганни Олександрівни є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, які в сукупності є 

суттєвими для вирішення наукової проблеми, яка полягає в розробці 

інформаційної технології побудови мереж Інтернету речей на основі 

розподіленої архітектури. Робота виконана здобувачем особисто у вигляді 

спеціально підготовленого рукопису, в якому зазначено особистий внесок 

здобувана у обрану предметну галузь.
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Розглянута дисертацiйна робота вiдповiдас вимогам, що ставлятъся до 

докторських дисертацiй, а саме вiдповiдае вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенiв», затвердженого постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 24 липня 2013 р. № 567 (iз змiнами вiд 

27.07.2016, 20.11.2019, 15.07.2020), а i.i автор, Гринкевич Ганна 

Олександрiвна заслуговуе присудження iй паукового ступеня доктора 

технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.06 - Iнформацiйнi технолоrii. 

Офiцiйний опонент 

професор кафедри комп'ютеризованих систем управлiння 

факультету Кiбербезпеки, комп'ютерноi' та програмноi' iнженерii' 

Нацiонального авiацiйного унiверситету 

доктор технiчних наук, професор Д.П. Кучеров 
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