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АНОТАЦІЯ 

 

Лобачев І.М. Моделі та методи підвищення ефективності розподілених 

трансдюсерних мереж на основі машинного навчання та периферійних 

обчислень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 122 – Комп'ютерні науки. – Державний університет "Одеська 

політехніка" МОН України, Одеса, 2021. 

У вступі показано актуальність використання методів машинного 

навчання для аналізу даних в системах Інтернету Речей (ІР) на базі 

розподілених трансдюсерних мереж (мереж сенсорів та актуаторів). Для 

ефективного застосування методів машинного навчання в розподілених 

трансдюсерних мережах (РТМ) запропоновано ієрархічну нейромережеву 

модель обробки мультисенсорних даних на основі периферійних обчислень. 

Для зниження вимог до обчислювальних ресурсів РТМ запропоновано метод 

компресії нейронних мереж. Визначено об'єкт, предмет, задачі та методи 

дослідження; наведено наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів; висвітлено особистий внесок здобувача. 

В першому розділі дисертаційної роботи проведено аналіз проблем 

використання РТМ на основі машинного навчання при побудові систем 

Інтернету Речей. 

Проаналізовано особливості використання РТМ при побудові різних 

систем Інтернету речей, а також методи обробки та аналізу даних у цих 

мережах. Показано затребуваність та ефективність застосування глибинних 

нейронних мереж у якості методів машинного навчання. 

Проаналізовано ефективність типових архітектур РТМ в умовах 

застосування глибинних нейронних мереж як інструменту аналізу даних. 

Показано, що застосування централізованої хмарної архітектури дозволяє 

задіяти практично необмежені обчислювальні потужності, але продукує 

великий обсяг мережного трафіку, що ставить подібні системи в критичну 
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залежність від наявності високошвидкісних каналів зв'язку з сервером. Також 

показано, що архітектура граничних обчислень дозволяє суттєво нівелювати 

недоліки хмарної архітектури, але малі обчислювальні можливості граничних 

вузлів унеможливлює повноцінне використання глибинних нейронних мереж. 

Для подолання недоліків обох підходів запропоновано розробити ієрархічну 

нейромережеву модель периферійних обчислень для аналізу мультисенсорних 

даних (ІНМ), яка дозволить організувати нейромережеві обчислення за 

ієрархічним принципом без використання централізованого хмарного серверу. 

Показано, що функціонування сучасних систем ІР засноване на аналізі 

показань множини сенсорів різного типу, з різною розмірністю даних та 

частотою отримання нових даних. Для застосування глибинних нейронних 

мереж у якості інструменту аналізу та обробки показань сенсорів, необхідно 

вирішити задачу попередньої обробки даних, що надходять, і перетворення їх 

у потрібний формат для подальшого використання в якості входу для 

нейронних мереж різної архітектури. Для вирішення цього завдання 

запропоновано метод попередньої обробки та форматування показань 

сенсорів для їх подальшого використання у якості вхідних даних в 

запропонованій ієрархічній нейромережевій моделі. 

Показано, що структури типових моделей нейронних мереж можуть 

бути надмірними для вирішення різних задач машинного навчання. В умовах 

використання периферійних обчислень при побудові РТМ, надмірність 

типових моделей нейронних мереж призводить до необхідності використання 

більш потужних обчислювальних вузлів і перевитрат енергоспоживання без 

підвищення ефективності роботи. Удосконалення структур нейронних мереж 

для вирішення конкретних завдань аналізу сенсорних даних дозволить 

використовувати обчислювальні та енергетичні ресурси більш ефективно. Для 

вирішення цього завдання запропоновано метод компресії нейронних мереж з 

метою зниження вимог до обчислювальних та енергетичних ресурсів за 

рахунок скорочення множини зв'язків між нейронами мережі.  
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У другому розділі розроблено ієрархічну нейромережеву модель 

периферійних обчислень для аналізу мультисенсорних даних, яка дозволить 

організувати нейромережеві обчислення за ієрархічним принципом без 

використання централізованого хмарного серверу. Модель використовує 

згорткові та рекурентні нейронні мережі та дозволяє вирішувати задачі 

класифікації, ідентифікації та регресії в процесі обробки мультисенсорних 

даних, що надходять протягом деякого проміжку часу. Для кожного 

згорткового шару використовується 64 фільтри та зрізаний лінійний вузол як 

функція активації. Також, до кожного шару застосовується пакетна 

нормалізація. 

Структура ієрархічної моделі складається з обчислювачів трьох рівнів і 

представлена рисунку 1: 

 множина обчислювачів першого рівня, що розгортаються на 

малопотужних периферійних вузлах та отримують дані вимірювань з сенсорів 

або подають керуючі команди на актуатори РТМ. Кожен обчислювач першого 

рівня обробляє дані з окремого сенсора і є простою згортковою нейронною 

мережею, яка містить три згорткові шари. Вхідні дані представляються як 

тензори 𝑋𝑚, де 𝑚 ∈ {1, … , 𝑀}, 𝑀 – кількість вхідних сенсорів. Задача полягає 

в тому, щоб витягти з даних вимірювань сенсорів 𝑋𝑡
(𝑚)

 два типи відносин: у 

частотній та у просторовій областях. Частотна область, як правило, містить 

багато локальних патернів у сусідніх частотах. Це дозволяє застосувати 

двовимірні фільтри з формою (𝑑𝑖𝑚(𝑚), 𝑐𝑜𝑛𝑣1) до 𝑋𝑡
(𝑚)

 для знаходження 

відносин між даними з сенсорів і локальних патернів в частотній області та 

отримання на виході 𝑋(𝑡)
(𝑚,1)

. Після цього, до 𝑋𝑡
(𝑚,1)

 послідовно застосовуються 

фільтри з формою (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣2) на другому згортковому шарі та (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣3) на 

третьому, щоб отримати 𝑋(𝑡)
(𝑚,2)

 і 𝑋(𝑡)
(𝑚,3)

. Результати подаються на вхід 

обчислювачів другого рівня; 

 множина обчислювачів другого рівня розгортається на 

периферійних вузлах середньої потужності. Кожен обчислювач 
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представлений єдиною згортковою мережою з трьох шарів, яка обробляє 

результати, які одержані обчислювачами першого рівня для знаходження 

залежностей між обробленими даними. Обчислювач другого рівня отримує 𝑀 

векторів з обчислювачів першого рівня, з яких формується матриця 𝑋𝑡
(3)

, яка є 

входом для першого шару згорткової мережі злиття. До матриці 𝑋𝑡
(3)

 

застосовується двовимірний фільтр з формою (𝑀, 𝑐𝑜𝑛𝑣4) для знаходження 

відносин між усіма 𝑀 сенсорами з виходом 𝑋(𝑡)
(4)

 та подальшим застосуванням 

фільтрів (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣5) на другому згортковому шарі та (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣6) на третьому 

згортковому шарі послідовно для отримання виходів 𝑋(𝑡)
(5)

 та 𝑋(𝑡)
(6)

 відповідно. 

Далі, матриця 𝑋(𝑡)
(6)

 згладжується у вектор 𝑥𝑡
(𝑓)

, далі відбувається операція 

конкатенації з інтервалами часу |𝜏|, в результаті чого отримуємо вектор 𝑥𝑡
(𝑟𝑒𝑐)

, 

який передається на обчислювач третього рівня; 

 обчислювач третього рівня розгортається на потужному 

периферійному вузлі. Обчислювач містить рекурентну мережу, яка дозволяє 

апроксимувати функції та отримувати значущі ознаки з послідовностей. 

Звичайні рекурентні мережі погано справляються із завданням обробки 

часових послідовностей. Для зниження складності мережі використовується 

вентильний рекурентний вузол (GRU), який показує схожу з архітектурою 

LSTM ефективність на великій кількості задач, але має простішу структуру. 

Входи {𝑥𝑡
(𝑟𝑒𝑐)

} для 𝑡 = 1, … , 𝑇 з обчислювачів другого рівня подаються на вхід 

послідовного GRU, який генерує виходи {𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

} для 𝑡 = 1, … , 𝑇, що подаються 

на вхід вихідного шару, що дозволяє здійснити виведення мережі для 

вирішення завдання класифікації чи регресії. Для задачі регресії, оскільки 

значення кожного елемента вектора 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 знаходиться в межах ±1, 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 

містить вихідні фізичні величини часового інтервалу 𝑡. На вихідному шарі 

отримується значення 𝑊𝑜𝑢𝑡 зі зміщенням 𝑏𝑜𝑢𝑡 для перетворення 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 у �̂�𝑡, де 

�̂�𝑡 = 𝑊𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

+ 𝑏𝑜𝑢𝑡. Таким чином, вихідний шар є повнозв'язковим 
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шаром поверх кожного інтервалу із загальними параметрами 𝑊𝑜𝑢𝑡 та 𝑏𝑜𝑢𝑡. Для 

задачі класифікації 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 є вектором ознак на інтервалі 𝑡. На вихідному шарі 

спочатку відбувається перетворення {𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

} у вектор ознак фіксованої 

довжини для подальшої обробки. 

 

 

Рисунок 1 – Структура запропонованої ієрархічної нейромережевої модели 

периферійних обчислень 

 

Сформульовано перший пункт наукової новизни: вперше 

запропоновано ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень з 

використанням згорткових та рекурентних нейронних мереж для аналізу 

мультисенсорних даних, яка дозволяє організувати нейромережеві обчислення 

за ієрархічним принципом без використання централізованого хмарного 

серверу, що підвищує ефективність функціонування РТМ. 

 Згідно із запропонованою ієрархічною моделлю, дані із сенсорів 

подаються у вигляді тензора 𝑋𝑚 на вхід згорткового шару. Так як самі сенсори, 

що використовуються в розподілених РТМ, здійснюють вимірювання різних 

фізичних величин та можуть бути різного типу та функціоналу, для отримання 



6 

вхідного тензору 𝑋𝑚 необхідно здійснити попередню обробку та 

форматування даних вимірювань з сенсорів зі збереженням інформації у 

частотній та просторовій області. 

Для рішення цієї задачі запропонований метод формування вхідного 

тензору з множини показників, які збираються сенсорами різних типів 

протягом деякого часу. 

Припустимо, що в деякій розподіленій трансдюсерній мережі є 𝑀 різних 

сенсорів 𝑆𝑛𝑟 = {𝑆𝑛𝑟𝑚}, де 𝑚 ∈ {1, … , 𝑀}. Метод містить наступні кроки: 

1) обрати сенсор 𝑆𝑛𝑟𝑚, який генерує множину вимірів протягом деякого 

часу; 

2) створити матрицю 𝑂 розмірністю 𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 𝑛(𝑚), де 𝑑𝑖𝑚(𝑚) – 

розмірність для кожного виміру сенсору 𝑆𝑛𝑟𝑚 та 𝑛(𝑚) – кількість вимірів 

сенсору 𝑆𝑛𝑟𝑚; 

3) створити вектор 𝑝 позначок часу розмірністю 𝑛(𝑚); 

4) розбити матрицю 𝑂 та вектор 𝑝 на множину 𝑄 = {(𝑂𝑡
(𝑚)

, 𝑝𝑡
(𝑚)

)} 

часових інтервалів шириною 𝜏, де |𝑄| = 𝑇 (ширина 𝜏 є фіксована); 

5) застосувати перетворення Фур’є для кожного елементу з 𝑄; 

6) з результатів перетворення сформувати тензор 𝑋(𝑚) розмірністю 

𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 2𝑓 × 𝑇, де 𝑓 – розмірність частотної області, яка містить пару 

значення амплітуди та фази; 

7) тензор X(𝑚) подається на вхід індивідуальної згорткової підмережі. 

Сформульовано другий пункт наукової новизни: удосконалено метод 

попередньої обробки та форматування вхідних даних з показників сенсорів 

різного типу з урахуванням просторових та часових характеристик отриманих 

даних. Метод дозволяє отримати дані для аналізу у вигляді тензору 

розмірністю 𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 2𝑓 × 𝑇 та забезпечити подальший аналіз 

мультисенсорних даних ієрархічною нейромережевою моделлю. 

Апробація запропонованої моделі та методу проводилась на прикладах 

розпізнавання дій людини та ідентифікації людини за ходою з використанням 
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набору публічних даних HHAR Stisen dataset для навчання нейронних мереж. 

В порівнянні з методами-аналогами для задачі розпізнавання дій людини 

отримано 10%-ну перевагу за точністю, а для задачі ідентифікації людини така 

перевага склала 12%. 

У третьому розділі дисертаційної роботи розроблено метод компресії 

нейронних мереж з метою зниження вимог до обчислювальних та 

енергетичних ресурсів за рахунок скорочення множини зв'язків між 

нейронами мережі. 

В основі запропонованого методу лежить використання методу 

регулювання глибинних нейронних мереж, відомого як виключення або 

«дропаут». Операція виключення ставить у відповідність кожному нейрону 

прихованого шару мережі можливість його виключення {𝑝(𝑙𝑟)}, де 𝑙𝑟 = 1, … , 𝐿, 

а 𝐿 – порядковий номер прихованого шару мережі.  

У процесі компресії елементи прихованих шарів можуть бути виключені 

виходячи з параметра ймовірності, що дозволяє отримати структуру мережі з 

меншою кількістю елементів. Ймовірність виключення, має бути підібрана 

таким чином, щоб згенерувати таку структуру мережі, яка зберігає точність 

роботи та максимально знижує споживання ресурсів. Запропонований метод 

спрямований на те, щоб підібрати ймовірність виключення {𝑝(𝑙𝑟)} кожного 

елемента прихованого шару. 

Для отримання ймовірності виключення нейрону, вводиться параметр 

надмірності вузла прихованого шару нейронної мережі. З точки зору процесу 

компресії нейромережевої моделі, елемент з більшим показником надмірності 

має більш високу ймовірність бути виключеним. 

Новим підходом у рамках даного методу є використання спеціальної 

нейронної мережі-компресора 𝑐𝑚𝑝~𝜇𝜉(𝒲), де 𝒲 – множина ваг прихованих 

шарів оригінальної мережі, 𝜉 – множина параметрів мережі-компресора. 

Мережа-компресор приймає на вхід ваги кожного шару вихідної мережі 

𝐹𝒲(𝑥|𝑒), знаходить параметр надмірності та обчислює ймовірність 

виключення для кожного нейрона прихованого шару. 
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 Для побудови мережі-компресора використовується цільова функція: 

 

 𝐿 =  𝔼𝑒~𝜇𝜉
[𝐿𝑆(𝑦, 𝐹𝑤(𝑥|𝑒))]

= ∑ 𝜇𝜉(𝑊) ∙ 𝐿𝑆(𝑦, 𝐹𝑤(𝑥|𝑒))

𝑒~{0,1}|𝑒|

 (1) 

 

де 𝐿𝑆 – цільова функція оригінальної нейронної мережі. 

У процесі роботи методу компресії відбувається покрокова зміна 

структури як вихідної нейронної мережі, так і мережі-компресора з метою 

зниження функції втрат.  

Метод компресії нейронної мережі містить наступну послідовність 

кроків: 

1) до нейронів прихованих шарів вихідної нейронної мережі 

застосовується операція виключення, яка випадково виключає нейрони з 

ймовірністю 𝑝(𝑙) (з процесу компресії виключені вхідний та вихідний шари 

мережі, що мають фіксований розмір); 

2) відбувається ініціалізація мережі-компресора 𝑐𝑚𝑝~𝜇𝜉(𝒲). З шарів, 

призначених для компресії, формуються матриці ваг 𝑊(𝑙), з яких мережа-

компресор отримує значення параметра надмірності, на основі якого 

обчислюються ймовірності виключення кожного елемента прихованого шару 

𝑝(𝑙), які потім використовуються в операції «дропауту» у вихідній нейронній 

мережі; 

3) відбувається ітеративний процес зміни (удосконалення) структури 

мережі-компресора 𝑐𝑚𝑝~𝜇𝜉(𝒲) та вихідної мережі 𝐹𝒲(𝑥|𝑒). Мережа-

компресор на кожному кроці отримує більш точні ймовірності виключення 

нейронів, що дозволяє підвищити ефективність компресії вихідної нейронної 

мережі. 

В результаті мережа-компресор формує бінарну маску виключення �̂� та 

множину 𝒲 налаштованих ваг вихідної мережі. 
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Проведені експериментальні дослідження для задачі класифікацій дій 

людини показують, що компресія запропонованої нейромережевої моделі 

периферійних обчислень для аналізу мультисенсорних даних дозволила 

скоротити час виведення мережі на 71.1%, а енергетичні витрати на 70.9%. 

Крім того, апробація запропонованого методу проводилося на різних 

завданнях з використанням поширених згорткових та рекурентних нейронних 

мереж. Для завдання розпізнавання рукописних цифр (згорткова мережа 

LeNet5) час виведення мережі скоротився на 71.8%, а енергетичні витрати на 

72.3%. У задачі розпізнавання зображень (згорткова мережа VGGNet) час 

виведення мережі скоротився на 93.7%, а енергетичні витрати на 94.8%. Для 

задачі розпізнавання мови (Deep bidirectional LSTM) час виведення мережі 

скоротилося на 85.5%, а енергетичні витрати на 86.1%. 

Сформульовано третій пункт наукової новизни: отримав подальший 

розвиток метод компресії нейронних мереж на основі обчислення ймовірності 

виключення нейронів з урахуванням параметра надмірності, що дозволяє 

зменшити часові та енергетичні витрати на здійснення виведення мережі. 

У четвертому розділі розроблено інструментальні засоби, що 

реалізують запропоновані рішення. Інструментальні засоби розроблено мовою 

програмування Python та С++ з використанням фреймворків PyTorch та 

Tensorflow. На основі розроблених інструментальних засобів створено 

програмний компонент для моделювання роботи РТМ у різних галузях 

застосування систем ІР. 

Для експериментальної оцінки підвищення ефективності РТМ здійснено 

моделювання роботи мережі у різних сферах застосування систем ІР. У якості 

базового інструменту моделювання був використаний симулятор мережі з 

дискретними подіями ns-3, який дозволяє моделювати та досліджувати роботу 

мереж різного типу. Для цього симулятора було розроблено моделі 

периферійних пристроїв різного типу для моделювання РТМ. 
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Робота РТМ на базі периферійних обчислень порівнювалася з 

централізованою версією мережі, в якій масив згенерованих даних 

передавався до хмарного серверу для централізованої обробки. 

Для оцінки ефективності роботи проаналізовано показники обсягу 

мережевого трафіку, яку генерує трансдюсерна мережа, та часу, який 

потрібний для реакції на подію, що відбулася. 

Експериментальні дослідження показали, що запропоновані рішення 

дозволили скоротити обсяг мережевого трафіку в діапазоні від 69.7% до 86.2% 

за рахунок того, що обробка даних у переважній більшості проводиться 

безпосередньо на периферійних вузлах мережі. Конкретні показники обсягу 

мережевого трафіку залежать від сфери застосування трансдюсерної мережі, 

яка визначає конфігурацію, а також типи сенсорів і актуаторів. 

Час реакції мережі на подію оцінювався з моменту настання події до 

моменту виконання актуатором мережі отриманої команди. Для оцінки вкладу 

запропонованого методу компресії нейронних мереж у підсумкову 

ефективність роботи РТМ, крім централізованої версії мережі, оцінювався час 

роботи розподіленої мережі без використання скомпресованих нейромереж. 

Залежно від конфігурації мережі, централізована версія реагувала 

швидше на 4.2% – 12.3% , ніж розподілена версія без компресії і повільніше 

на 1.1% – 3.7%, ніж розподілена версія з компресією. 

Розроблені в роботі методи та інструментальні засоби отримали 

впровадження у діяльності науково-виробничого підприємства "КАРЕ" (м. 

Одеса) та товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗХІМ 

СЕРВІС» та знайшли відображення у навчальному процесі та науковій 

діяльності Державного університету «Одеська політехніка». 

Ключові слова: трансдюсерні мережі, інтернет речей, компресія 

нейронних мереж, аналіз мультисенсорних даних, периферійні обчислення. 
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ABSTRACT 

 

Lobachev I.M. Models and methods for improving the efficiency of 

distributed transducer networks based on machine learning and peripheral 

computing – Qualification scientific work in the form of manuscript. 

Thesis for the PhD degree in specialty 122 – Computer science. – Odessa 

Polytechnic State University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Odesa, 

2021. 

The introduction shows the relevance of the use of machine learning methods 

for data analysis in Internet of Things (IoT) systems based on distributed transducer 

networks (networks of sensors and actuators). For the effective application of 

machine learning methods in distributed transducer networks (DTN), a hierarchical 

neural network model of multisensory data processing based on peripheral 

calculations is proposed. To reduce the requirements for computing resources of 

DTNs, a method of neural network compression is proposed. The object, subject, 

tasks, and research methods are defined; scientific novelty and practical significance 

of the obtained results are given; the personal contribution of the applicant is 

covered. 

In the first section of the dissertation the analysis of problems of using the 

DTNs based on machine learning at building of IoT systems is carried out. 

The peculiarities of the use of DTNs in the construction of various IoT 

systems, as well as methods of data processing and analysis in these networks are 

analyzed. The demand and efficiency of deep neural networks as machine learning 

methods is shown. 

The efficiency of typical architectures of DTNs in the conditions of 

application of deep neural networks as a tool for data analysis is analyzed. It is shown 

that the use of a centralized cloud architecture allows for virtually unlimited 

computing power, but produces a large amount of network traffic, which puts such 

systems in critical dependence on the availability of high-speed communication 

channel with the server. It is also shown that the architecture of edge computing can 
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significantly eliminate the shortcomings of the cloud architecture, but the small 

computational capabilities of edge nodes make it impossible to fully use deep neural 

networks. To overcome the shortcomings of both approaches, it is proposed to 

develop a hierarchical neural network model of peripheral computing for 

multisensory data analysis (HNM), which will organize neural network 

computations on a hierarchical basis without the use of a centralized cloud server. 

It is shown that the functioning of modern IoT systems is based on the analysis 

of the measurements of many sensors of different types, with different data 

dimensions and the frequency of obtaining new data. To use deep neural networks 

as a tool for analysis and processing of sensor measurements, it is necessary to solve 

the problem of pre-processing of incoming data and converting them into the desired 

format for further use as input for neural networks of different architecture. To solve 

this problem, a method of pre-processing and formatting of sensor readings for their 

further use as input data in the proposed hierarchical neural network model for 

multisensory data analysis is proposed. 

It is shown that the structures of typical models of neural networks can be 

excessive to solve various problems of machine learning. Given the use of the 

peripheral computing in the construction of DTNs, the redundancy of typical models 

of neural networks leads to the need to use more powerful computing nodes and 

energy consumption without increasing efficiency. Refining the structures of neural 

networks to solve specific problems of sensory data analysis will allow the use of 

computing and energy resources more efficiently. To solve this problem, a method 

of compression of neural networks is proposed in order to reduce the requirements 

for computing and energy resources by reducing the number of connections between 

the neurons of the network. 

In the second section, hierarchical neural network model of peripheral 

computing with the usage of convolutional and recurrent neural networks for 

multisensory data analysis is developed, which will allow to organize neural network 

computations on a hierarchical principle without the use of a centralized cloud 

server. The model uses convolutional and recurrent neural networks and allows to 
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solve problems of classification, identification, and regression in the process of 

processing multisensory data received over a period of time. There are 64 filters and 

a rectified linear unit used for each convolution layer as a function of activation. 

Also, batch normalization is applied to each layer to reduce the internal covariance 

shift. 

The structure of the hierarchical model consists of three-level calculators and 

is presented in Figure 1: 

 a set of first-level calculators deployed on a low-power peripheral node, 

which take sensor readings or provide control commands to the actuators of the 

DTN. Each first-level calculator processes the readings of a separate sensor and is a 

primitive convolutional neural network of three convolutional layers. The data for 

the layer are presented as matrix 𝑋𝑚, where 𝑚 ∈ {1, … , 𝑀}, 𝑀 – number of input 

sensors. The task is to extract from the measurements of the sensors 𝑋𝑡
(𝑚)

 relations 

in the frequency and spatial domain. The frequency domain typically has a lot of 

patterns in nearby frequencies. This allows the use of two-dimensional filters with 

the form (𝑑𝑖𝑚(𝑚), 𝑐𝑜𝑛𝑣1) to 𝑋𝑡
(𝑚)

 to find the connection between the measurements 

of the sensors and the nearby pattern in the frequency domain, obtaining the output 

𝑋(𝑡)
(𝑚,1)

. After that, filters with the form (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣2) and (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣3) will be 

successively applied to 𝑋𝑡
(𝑚,1)

, to get 𝑋(𝑡)
(𝑚,2)

 and 𝑋(𝑡)
(𝑚,3)

. Next, the matrix is flattened 

into the vector 𝑥(𝑡)
(𝑚,3)

 and fed to the input of the second level calculator; 

 a set of second-level calculators deployed on a medium-power peripheral 

node. Each calculator is represented by a single convolutional fusion network, which 

processes the outputs of a set of first-level calculator to find the relationships 

between the data of individual sensors. The second-level calculator obtains 𝑀 

vectors from the first-level calculators, from which the matrix 𝑋𝑡
(3)

 is formed, which 

is the input for the convolution network. A two-dimensional filter with the form 

(𝑀, 𝑐𝑜𝑛𝑣4) is applied to the matrix 𝑋𝑡
(3)

 to find the relationship between all 𝑀 

sensors with the output 𝑋(𝑡)
(4)

 and subsequent application of filters (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣5) and 
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(1, 𝑐𝑜𝑛𝑣6) sequentially to obtain the output 𝑋(𝑡)
(5)

 та 𝑋(𝑡)
(6)

 respectively. Next, the 

matrix 𝑋(𝑡)
(6)

 is flattened into the vector 𝑥𝑡
(𝑓)

, then there is a concatenation operation 

with time intervals |𝜏|, resulting in the vector 𝑥𝑡
(𝑟𝑒𝑐)

, which is transmitted to the third 

level calculator; 

 a third-level calculator that deploys to a powerful peripheral node. The 

calculator contains a recurrent network that allows you to approximate functions and 

obtain significant features from sequences. Conventional recurrent networks do not 

cope well with the task of processing time sequences. To reduce the complexity of 

the network, it was decided to use a gated recurrent unit (GRU), as this model shows 

similar to the LSTM architecture efficiency on a large number of tasks but has a 

simpler structure. Inputs {𝑥𝑡
(𝑟𝑒𝑐)

} for 𝑡 = 1, … , 𝑇 from the second level calculators 

are fed to the input of the GRU, which generates outputs {𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

} for 𝑡 = 1, … , 𝑇, 

which are fed to the input of the output layer. The output layer, which allows you to 

make an inference of the network, depending on whether the problem of 

classification or regression. For the regression problem, since the value of each 

element of the vector 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 is within ±1, 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 encodes the original physical values 

of the time interval 𝑡. In the output layer, we want to get 𝑊𝑜𝑢𝑡 with offset 𝑏𝑜𝑢𝑡 to 

convert 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 into �̂�𝑡, where �̂�𝑡 = 𝑊𝑜𝑢𝑡 ∙ 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

+ 𝑏𝑜𝑢𝑡. Thus, the output layer is a 

fully connected layer on top of each interval with the general parameters 𝑊𝑜𝑢𝑡 and 

𝑏𝑜𝑢𝑡. For the classification task 𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

 is a feature vector on the interval 𝑡. In the 

output layer you must first convert {𝑥𝑡
(𝑜𝑢𝑡)

} into a feature vector of a fixed length 

for further processing. 

The first point of scientific novelty is formulated: for the first time a 

hierarchical neural network model of peripheral computing with the usage of 

convolutional and recurrent neural networks for multisensory data analysis is 

proposed, which allows to organize neural network computations on a hierarchical 

principle without using a centralized cloud server and increase the efficiency of 

DTNs.  
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Figure 1 - The structure of the proposed hierarchical neural network model of 

peripheral computing 

 

According to the proposed hierarchical model, the data from the sensors are 

fed in the form of a matrix 𝑋𝑚 to the input of the convolutional layer. Since the 

sensors used in DTN measure different physical parameters and can be of different 

types and functionalities, to obtain the input matrix 𝑋𝑚 it is necessary to pre-process 

and format the measurements of the sensors while preserving information in 

frequency and spatial region. 

To solve this problem, a method of generating an input tensor from a set of 

measurements that are collected by sensors of various dimensions for a period was 

proposed. 

Suppose that in some distributed transducer network there are M different 

sensors 𝑆𝑛𝑟 = {𝑆𝑛𝑟𝑚}, where 𝑚 ∈ {1, … , 𝑀}. The method contains the following 

steps: 

1) pick the sensor 𝑆𝑛𝑟𝑚, which generates a set of measurements over time; 
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2) compose a matrix 𝑂 with dimension 𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 𝑛(𝑚), where 𝑑𝑖𝑚(𝑚) – is 

the dimension for each sensor measurements 𝑆𝑛𝑟𝑚 and 𝑛(𝑚) – the number of 

measurements of the sensor 𝑆𝑛𝑟𝑚; 

3) create a vector 𝑝 of time stamps with dimension 𝑛(𝑚); 

4) split the matrix 𝑂 and vector 𝑝 into the set 𝑄 = {(𝑂𝑡
(𝑚)

, 𝑝𝑡
(𝑚)

)} of time 

intervals with the width 𝜏, where |𝑄| = 𝑇 (𝜏 is fixed); 

5) apply the Fourier transform for each element of 𝑄; 

6) from the results of the transformation to form a tensor 𝑋(𝑚) with dimension 

𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 2𝑓 × 𝑇, where 𝑓 – is the dimension of the frequency domain, which 

contains a pair of amplitude and phase; 

7) the tensor X(𝑚) is fed to the input of the individual convolution net. 

The second point of scientific novelty is formulated: the method of 

preliminary processing and formatting of input data from measurements of sensors 

of different type taking into account spatial and temporal characteristics of the 

received data is improved. The method allows to obtain data for analysis in the form 

of a tensor with dimension 𝑑𝑖𝑚(𝑚) × 2𝑓 × 𝑇 and to provide further analysis of 

multisensory data by a hierarchical neural network model. 

The approbation of the proposed model and method was carried out on the 

examples of recognition of human activities and identification of a person on the gait 

using the public data set HHAR Stisen dataset for training neural networks. In 

comparison with analogous methods for the problem of recognition of human 

activities, a 10% advantage in accuracy was obtained, and for the problem of human 

identification an advantage was 12%. 

In the third section of the dissertation the method of neural network 

compression is developed in order to reduce the requirements for computing and 

energy resources by reducing the number of connections between network neurons. 

The proposed method is based on the use of the method of regulation of deep 

neural networks, known as exclusion or "dropout". The exclusion operation 

corresponds to each neuron of the hidden network layer the possibility of its 
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exclusion {𝑝(𝑙𝑟)}, where 𝑙𝑟 =  1, … , 𝐿, and 𝐿 is the ordinal number of the hidden 

network layer. 

During the compression, the neurons can be excluded based on the probability 

factor, which allows to get a simple structure of the network. The probability of 

exclusion should be chosen in such a way as to generate a network structure that 

maintains the accuracy of inference and minimizes resource consumption. The 

proposed method aims to find the refined probability of exclusion {𝑝(𝑙𝑟)} of each 

element of the hidden layer. 

To obtain the parameter of the refined probability of exclusion, the parameter 

of redundancy of the node of the hidden layer of the neural network is introduced. 

In terms of the compression process of the model, an element with a higher rate of 

redundancy is more likely to be excluded. 

A new approach within this method is the use of a special neural network-

trimmer 𝑐𝑚𝑝 ~ 𝜇𝜉(𝑊), where 𝑊 is the set of weights of the hidden layers of the 

original network, 𝜉 is the set of parameters of the trimmer network. The trimmer 

network takes in the parameters of each layer of the output network 𝐹𝑊(𝑥|𝑒), finds 

the redundancy factor and gets the probability of exclusion for each neuron of the 

layer. 

To build the trimmer network, the loss function is used: 

 

 𝐿 =  𝔼𝑒~𝜇𝜉
[𝐿𝑆(𝑦, 𝐹𝑤(𝑥|𝑒))]

= ∑ 𝜇𝜉(𝑊) ∙ 𝐿𝑆(𝑦, 𝐹𝑤(𝑥|𝑒))

𝑒~{0,1}|𝑒|

, (1) 

 

where 𝐿𝑆 is the target function of the original neural network. 

During the compression method there is a step-by-step refinement of both the 

source neural network and the trimmer network to minimize the loss function value. 

The method of neural network compression can be described by a sequence 

of steps: 
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1) in the hidden layers of the original neural network are added exclusion 

operations, which accidentally exclude neurons with probability 𝑝(𝑙). The input and 

output layers of the network having a fixed size are excluded from the compression 

process; 

2) the trimmer network 𝑐𝑚𝑝 ~ 𝜇𝜉(𝑊) is initialized. From the layers intended 

for trimming, matrices of weights 𝑊(𝑙) are formed, from which the network-trimmer 

receives values of redundancy then refined probabilities of trimming of each element 

of the layer 𝑝(𝑙) which are then used in exclusion operations in the neural network; 

3) there is an iterative process of refinement of the trimmer network 

𝑐𝑚𝑝 ~ 𝜇𝜉(𝑊) and the output network 𝐹𝑊(𝑥|𝑒). The trimmer-network is refined to 

obtain more accurate shutdown probabilities, which allows you to generate a more 

efficient structure of the output neural network. The output neural network is refined 

to achieve a more efficient structure. 

As a result, we obtain an exclusion mask �̂� and a set 𝑊 of finely tuned weights 

of the source network. 

Experimental studies for the problem of classifications of human activities 

show that the compression of the proposed neural network model of peripheral 

computations for the analysis of multisensory data reduced the output time of the 

network by 71.1% and energy costs by 70.9%. In addition, the approbation of the 

proposed method was performed on various tasks using common convolutional and 

recurrent neural networks. For the task of handwriting digit recognition (LeNet5 

convolutional network), the network inference time was reduced by 71.8% and 

energy costs by 72.3%. In the image recognition problem (VGGNet convolutional 

network), the network inference time decreased by 93.7% and energy costs by 

94.8%. For the language recognition task (Deep bidirectional LSTM), the network 

inference time was reduced by 85.5% and energy costs by 86.1%. 

The third point of scientific novelty is formulated: the method of 

compression of neural networks on the basis of calculation of probability of 

exclusion of neurons taking into account parameter of redundancy which allows to 
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reduce time and power expenses for realization of a network inference has received 

further development. 

In the fourth section, tools have been developed to implement the proposed 

solutions. The tools are developed in the Python and C ++ programming languages 

using the PyTorch and Tensorflow frameworks. On the basis of the developed tools 

the software component for modeling of work of the DTNs in various areas of 

application of IoT systems is created. 

To experimentally evaluate the efficiency of DTNs, the network operation in 

different areas of application of IoT systems was modeled. As a basic modeling tool, 

a network simulator with discrete events ns-3 was used, which allows to model and 

study the operation of networks of different types. Models of various types of 

peripherals for modeling of DTNs were developed for this simulator. 

The operation of a DTN based on peripheral computing was compared with a 

centralized version of the network, in which all generated data was transmitted to 

the cloud server for centralized processing. 

To assess the effectiveness of the work, the indicators of the amount of 

network traffic generated by the transducer network and the time required to respond 

to the event were analyzed. 

Experimental studies have shown that the proposed solutions have reduced 

the amount of network traffic in the range from 69.7% to 86.2% due to the fact that 

the vast majority of data processing is carried out directly at peripheral nodes of the 

network. Specific indicators of network traffic depend on the scope of the transducer 

network, which determines the configuration, as well as the types of sensors and 

actuators. 

The network response time to the event was estimated from the moment of 

the event to the moment when the actuator of the network received the received 

command. To assess the contribution of the proposed method of compression of 

neural networks in the final efficiency of DTNs, in addition to the centralized version 

of the network, the operating time of the distributed network without the use of 

compressed neural networks was estimated. 
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Depending on the network configuration, the centralized version responded 

faster 4.2% – 12.3% than the distributed version without compression and more 

slowly 1.1% to 3.7% than the distributed version with compression. 

The methods and tools developed in the work were implemented in the 

activities of the research and production enterprise "KARE" (Odessa) and the limited 

liability company "NAFTOGAZKHIM SERVICE" and were reflected in the 

educational process and scientific activities of the Odessa Polytechnic State 

University. 

Keywords: transducer networks, Internet of Things, neural network 

compression, multisensory data analysis, peripheral computing. 


