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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 залежність від 
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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 [124]. 

Структура ієрархічної моделі складається з обчислювачів трьох рівнів і 

представлена на 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 𝑋!, де 𝑚 ∈ {1,… ,𝑀}, 𝑀 – кількість вхідних сенсорів. Задача полягає в 

тому, щоб витягти з даних вимірювань сенсорів 𝑋"
(!) 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(!), 𝑐𝑜𝑛𝑣1) до 𝑋"
(!) для знаходження 

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

отримання на виході 𝑋(")
(!,&). Після цього, до 𝑋"

(!,&)	послідовно застосовуються 

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

третьому, щоб отримати 𝑋(")
(!,') і 𝑋(")

(!,(). Результати подаються на вхід 

обчислювачів другого рівня; 

- множина обчислювачів другого рівня розгортається на периферійних 

вузлах середньої потужності. Кожен обчислювач представлений єдиною 

згортковою мережою з трьох шарів, яка обробляє результати, які одержані 
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обчислювачами першого рівня для знаходження залежностей між обробленими 

даними. Обчислювач другого рівня отримує 𝑀 векторів з обчислювачів першого 

рівня, з яких формується матриця 𝑋"
((), яка є входом для першого шару згорткової 

мережі злиття. До матриці 𝑋"
(() застосовується двовимірний фільтр з формою 

(𝑀, 𝑐𝑜𝑛𝑣4) для знаходження відносин між усіма 𝑀 сенсорами з виходом 𝑋(")
()) та 

подальшим застосуванням фільтрів (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣5) на другому згортковому шарі та 

(1, 𝑐𝑜𝑛𝑣6) на третьому згортковому шарі послідовно для отримання виходів 𝑋(")
(*) 

та 𝑋(")
(+) відповідно. Далі, матриця 𝑋(")

(+) згладжується у вектор 𝑥"
(,), далі 

відбувається операція конкатенації з інтервалами часу |𝜏|, в результаті чого 

отримуємо вектор 𝑥"
(-./), 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 

{𝑥"
(-./)} для 𝑡 = 1,… , 𝑇 з обчислювачів другого рівня подаються на вхід 

послідовного GRU, який генерує виходи {𝑥"
(01")} 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 𝑥"
(01") знаходиться в межах ±1, 𝑥"

(01") містить вихідні фізичні 

величини часового інтервалу 𝑡. На вихідному шарі отримується значення 𝑊01" зі 

зміщенням 𝑏01" для перетворення 𝑥"
(01") у 𝑦B", де 𝑦B" = 𝑊01" ∙ 𝑥"

(01") + 𝑏01". Таким 

чином, вихідний шар є повнозв'язковим шаром поверх кожного інтервалу із 

загальними параметрами 𝑊01" та 𝑏01". Для задачі класифікації 𝑥"
(01") є вектором 
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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 = {𝑆𝑛𝑟!}, де 𝑚 ∈ {1,… ,𝑀}. Метод містить наступні кроки: 

1) обрати сенсор 𝑆𝑛𝑟!, який генерує множину вимірів протягом деякого 

часу; 

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

розмірність для кожного виміру сенсору 𝑆𝑛𝑟! та 𝑛(!) – кількість вимірів сенсору 

𝑆𝑛𝑟!; 

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

4) розбити матрицю 𝑂 та вектор 𝑝 на множину 𝑄 = EM𝑂"
(!), 𝑝"

(!)NF 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(!) розмірністю 

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

амплітуди та фази; 

7) тензор X(!) 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(!) × 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 

набору публічних даних HHAR Stisen dataset для навчання нейронних мереж. В 
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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 Q𝑝(2-)R, 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 Q𝑝(2-)R 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~𝜇3(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. 

 Для побудови мережі-компресора використовується цільова функція: 

 



9 
 𝐿 = 	𝔼.~6!\𝐿𝑆]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑒)^_ = ` 𝜇3(𝑊) ∙ 𝐿𝑆]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑒)^

.~{9,&}|#|
 (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(2) (з процесу компресії виключені вхідний та вихідний шари 

мережі, що мають фіксований розмір); 

2) відбувається ініціалізація мережі-компресора 𝑐𝑚𝑝~𝜇3(𝒲). З шарів, 

призначених для компресії, формуються матриці ваг 𝑊(2), з яких мережа-

компресор отримує значення параметра надмірності, на основі якого 

обчислюються ймовірності виключення кожного елемента прихованого шару 

𝑝(2), які потім використовуються в операції «дропауту» у вихідній нейронній 

мережі; 

3) відбувається ітеративний процес зміни (удосконалення) структури 

мережі-компресора 𝑐𝑚𝑝~𝜇3(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. 

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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 𝑋!, where 𝑚 ∈ {1,… ,𝑀}, 𝑀 – number of input sensors. The task 

is to extract from the measurements of the sensors 𝑋"
(!) 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(!), 𝑐𝑜𝑛𝑣1) to 𝑋"
(!) to find the connection between the measurements of the 

sensors and the nearby pattern in the frequency domain, obtaining the output 𝑋(")
(!,&). 

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

to 𝑋"
(!,&), to get 𝑋(")

(!,') and 𝑋(")
(!,(). Next, the matrix is flattened into the vector 𝑥(")

(!,() 

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 𝑋"
(() is formed, which is the input for the 

convolution network. A two-dimensional filter with the form (𝑀, 𝑐𝑜𝑛𝑣4) is applied to 

the matrix 𝑋"
(() to find the relationship between all 𝑀 sensors with the output 𝑋(")

()) and 

subsequent application of filters (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣5) and (1, 𝑐𝑜𝑛𝑣6) sequentially to obtain the 

output 𝑋(")
(*) та 𝑋(")

(+) respectively. Next, the matrix 𝑋(")
(+) is flattened into the vector 𝑥"

(,), 

then there is a concatenation operation with time intervals |𝜏|, resulting in the vector 

𝑥"
(-./), which is transmitted to the third level calculator; 
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- 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 {𝑥"
(-./)} for 𝑡 = 1,… , 𝑇 from the second level calculators are fed to 

the input of the GRU, which generates outputs {𝑥"
(01")} 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 

𝑥"
(01") is within ±1, 𝑥"

(01") encodes the original physical values of the time interval 𝑡. 

In the output layer, we want to get 𝑊01" with offset 𝑏01" to convert 𝑥"
(01") into 𝑦B", 

where 𝑦B" = 𝑊01" ∙ 𝑥"
(01") + 𝑏01". Thus, the output layer is a fully connected layer on 

top of each interval with the general parameters 𝑊01" and 𝑏01". For the classification 

task 𝑥"
(01") is a feature vector on the interval 𝑡. In the output layer you must first convert 

E𝑥"
(01")F 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. 

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

in the form of a matrix 𝑋! 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 𝑋! it is necessary to pre-process and format 

the measurements of the sensors while preserving information in frequency and spatial 

region. 
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6) from the results of the transformation to form a tensor 𝑋(!) with dimension 

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

a pair of amplitude and phase; 

7) the tensor X(!) 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(!) × 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 exclusion 

Q𝑝(2-)R, 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(2-)} of each 

element of the hidden layer. 
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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	~	𝜇3(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 𝐹;(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 = 	𝔼.~6!\𝐿𝑆]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑒)^_

= ` 𝜇3(𝑊) ∙ 𝐿𝑆]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑒)^
.~{9,&}|#|

, (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: 

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

operations, which accidentally exclude neurons with probability 𝑝(2). The input and 

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

process; 

2) the trimmer network 𝑐𝑚𝑝	~	𝜇3(𝑊) is initialized. From the layers intended 

for trimming, matrices of weights 𝑊(2) are formed, from which the network-trimmer 

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

of the layer 𝑝(2) which are then used in exclusion operations in the neural network; 

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

𝑐𝑚𝑝	~	𝜇3(𝑊) and the output network 𝐹;(𝑥|𝑒). The trimmer-network is refined to 
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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 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. 
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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. 

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. 
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ВСТУП 

Актуальність теми зумовлена досягненнями останніх років в області 

сенсорних технологій, бездротових комунікацій та мікропроцесорних 

обчислень, що зумовили вибухове зростання популярності концепції інтернету 

речей (ІР) у всіх сферах людської життєдіяльності. Під терміном ІР зазвичай 

розуміють розподілені мережі, які представляють собою множину трансдюсерів 

(сенсорів і актуаторів) під управлінням вбудовуваних мікропроцесорних систем. 

Трансдюсери використовуються для збору мультисенсорних даних та взаємодії 

із зовнішньою середою, а мікропроцесорні системи забезпечують управління 

вузлами мережі та комунікацію між ними. 

Традиційний підхід до розробки системи ІР передбачає відправку всього 

масиву сгенерованих трансдюсерами даних в єдину точку агрегування та аналізу, 

що зазвичай представлена хмарним сервером, який застосовує методи та 

алгоритми машинного навчання для отримання нових знань, передбачення та 

генерації керуючого впливу на актуатори мережі. Подібний підхід вимагає 

наявності високошвидкісних каналів передачі даних, не забезпечує гарантований 

час відповіді серверу та, у багатьох випадках, не забезпечує вимог до приватності 

та безпеки даних, що збираються в мережі. 

Повною протилежністю централізованому підходу є підхід, при якому 

система ІР являє собою однорангову розподілену мережу, в якій централізований 

сервер або повністю відсутній або виконує роль клієнтського інтерфейсу для 

моніторингу стану мережі чи для ручного управління оператором. Подібний 

підхід не дозволяє в повній мірі задіяти технології машинного навчання для 

аналізу даних. Це зумовлено низькими обчислювальними потужностями 

кінцевих вузлів, а також обмеженнями щодо споживання енергії, які часто 

накладаються на системи ІР. 

Ці суперечності можуть бути вирішені шляхом адаптації технологій 

машинного навчання для роботи в умовах периферійних обчислень, в якій 

агрегація та аналіз даних відбувається в безпосередній близькості від місць їх 

генерації. Така модель дозволяє передбачити достатні обчислювальні 
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потужності для аналізу мультисенсорних даних, а також знизити вплив 

негативних аспектів централізованої системи ІР, таких як високі вимоги до 

каналу передачі даних, час відповіді від сервера, а також вимоги до 

конфіденційності та безпеки даних. Також проведений аналіз літературних 

джерел показав, що зниження вимог до обчислювальних ресурсів РТМ може 

бути досягнуто шляхом удосконалення архітектури нейронних мереж. 

Виходячи з вищевикладеного, дисертаційна робота, що присвячена 

розробці моделей та методів підвищення ефективності розподілених 

трансдюсерних мереж на основі машинного навчання та периферійних 

обчислень, є актуальною. 

Метою дослідження є підвищення ефективності розподілених 

трансдюсерних мереж на основі машинного навчання та периферійних 

обчислень шляхом розробки нейромережевих моделей та методів аналізу 

мультисенсорних даних. 

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання: 

- провести аналіз основних проблем використання розподілених 

трансдюсерних мереж на основі машинного навчання при побудові систем 

Інтернету Речей, визначити шляхи вирішення їх вирішення; 

- розробити ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень 

для аналізу мультисенсорних даних та метод попередньої обробки та 

форматування показань сенсорів; 

- розробити метод компресії нейронних мереж з метою зниження вимог до 

обчислювальних та енергетичних ресурсів; 

- розробити інструментальні засоби, які реалізують запропоновані рішення 

та виконати апробацію та впровадження теоретичних результатів. 

Об'єктом дослідження є процеси аналізу мультисенсорних даних в 

розподілених трансдюсерних мережах. 

Предметом дослідження є нейромережеві моделі та методи обробки та 

аналізу мультисенсорних даних в розподілених трансдюсерних мережах. 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використана 

теорія глибинного навчання та методи побудови систем інтернету речей при 

розробці ієрархічної моделі; теорія обробки сигналів при розробці методу 

генерації вхідних даних для ієрархічної моделі та методи оптимізації та методи 

лінійної алгебри при розробці методу компресії нейронних мереж; методи 

математичного та імітаційного моделювання при апробації запропонованих 

рішень. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат 

полягає у розв’язанні важливої науково-практичної задачі підвищення 

ефективності розподілених трансдюсерних мереж шляхом адаптації технологій 

машинного навчання для роботи в умовах периферійних обчислень. 

У рамках виконаних досліджень отримано такі наукові результати: 

- вперше запропоновано ієрархічну нейромережеву модель периферійних 

обчислень з використанням згорткових та рекурентних нейронних мереж для 

аналізу мультисенсорних даних, що дозволило організувати нейромережеві 

обчислення за ієрархічнім принципом без використання централізованого 

хмарного серверу та забезпечити підвищення ефективність функціонування 

РТМ;  

- удосконалено метод попередньої обробки та форматування вхідних даних 

з показників сенсорів різного типу, особливістю якого є урахування їх 

просторових та часових характеристик, що дозволяє отримати дані для аналізу у 

вигляді тензору зі заданою розмірністю та забезпечити подальший аналіз 

мультисенсорних даних за ієрархічною нейромережевою моделлю; 

- отримав подальший розвиток метод компресії нейронних мереж на 

основі обчислення ймовірності виключення нейронів з урахуванням параметра 

надмірності, що дозволило зменшити часові та енергетичні витрати на 

здійснення виведення нейронної мережі. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в 

дисертаційній роботі моделі і методи були використані для адаптації технологій 

машинного навчання для роботи в умовах периферійних обчислень при обробці 
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та аналізі мультисенсорних даних, що дозволило підвищити ефективність 

розподілених трансдюсерних мереж в системах Інтернету Речей.  

Розроблено програмне забезпечення та інструментальні засоби для 

обробки та аналізу мультисенсорних даних та моделювання розподілених 

трансдюсерних мереж, що дозволяє адаптувати розроблені рішення до широкого 

кола прикладних завдань, які виникають при розробці систем Інтернет Речей. 

Розроблені в роботі методи та інструментальні засоби отримали 

впровадження у діяльності науково-виробничого підприємства "КАРЕ" та 

товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС» та 

знайшли відображення у навчальному процесі та науковій діяльності 

Державного університету «Одеська політехніка». 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, висновки і 

рекомендації, що містяться в дисертації та виносяться на захист, отримано 

здобувачем особисто в період з 2016 по 2021 рік. У науковій праці [1], внесок 

здобувача полягає в розробці інструментальних заходів моделювання 

розподілених трансдюсерних мереж, у науковій праці [2] – запропоновано метод 

компресії нейронних мереж, у науковій праці [3] – запропоновано ієрархічну 

нейромережеву модель периферійних обчислень та метод попередньої обробки 

та форматування вхідних даних, у статтях [4-5] – запропоновані інструментальні 

заходи розгортання трансдюсерних мереж, у роботі [6] – запропоновані 

інструментальні заходи побудови систем інтернету речей на базі розподілених 

трансдюсерних мереж,  [7-8] – методи інтеграції нейронних мереж в системи 

Інтернету Речей, [9-14] – інструментальні засоби побудови систем Інтернету 

Речей. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і практичні 

результати дисертаційної роботи доповідалися та одержали схвалення на таких 

конференціях: міжнародна конференція з технології, електроніки та мобільних 

комунікацій IEMCON-2016 (м. Ванкувер, Канада, 2016 рік), українсько-

німецькій науково-практичній конференції «Інформатика. Культура. Техніка»: 

ІКТ-2018 (м. Одеса. 2018 рік), міжнародній конференції мобільних систем, 
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сервісів та технологій DESSERT-2018 (м. Київ, 2018 рік), міжнародних 

студентських конференціях «Сучасні інформаційні технології»: MIT-2017, MIT-

2018 (м. Одеса, 2017 та 2018 рік відповідно), міжнародній науково-практичній 

конференції p3m-2016 (м. Одеса, 2016 рік). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 14 

публікаціях з них: 4 статі у наукових фахових виданнях України з технічних 

наук, 2 публікації у зарубіжних наукових періодичних виданнях з напряму, з 

якого підготовлено дисертацію, що індексується наукометричною базою 

SCOPUS, 8 публікацій у працях і матеріалах наукових конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації складає 174 сторінку, в тому числі: 134 сторінок основного тексту, 48 

рисунків і 13 таблиць, список використаних джерел з 146 найменувань і 6 

додатків. 
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Коли трансдюсер перетворює вимірювану величину (рівень звукового 

тиску, оптичні інтенсивність, магнітне поле тощо) у електричну напругу або 

електричний струм, такий трансдюсер називається сенсором. 

Коли трансдюсер перетворює електричний сигнал в іншу форму енергії, 

наприклад, звук, світло або механічний рух, такий трансдюсер називається 

актуатором. 

У 1982 році в роботі [6] було введено термін «інтелектуальний 

трансдюсер». Інтелектуальний або розумний трансдюсер – це інтеграція 

аналогового або цифрового сенсора або актуатора, блок обробки та 

комунікаційного інтерфейсу.  

Якщо в ролі трансдюсера виступає сенсор, «інтелектуальний трансдюсер» 

перетворює необроблений сигнал сенсора в стандартизоване цифрове 

представлення, перевіряє та калібрує сигнал і передає цей цифровий сигнал своїм 

користувачам через стандартизований протокол зв'язку [7]. 

Якщо в ролі трансдюсера виступає актуатор, «інтелектуальний 

трансдюсер» приймає стандартизовані команди та перетворює їх у керуючі 

сигнали для актуатора.  

У багатьох випадках «інтелектуальний трансдюсер» може локально 

перевірити сигнал керування і забезпечити зворотний зв'язок за допомогою 

інтерфейсу. З появою сучасних мікроконтролерів стало можливим будувати 

недорогі «розумні трансдюсери» за допомогою поширених комерційних 

мікроконтролерів, які забезпечують стандартний інтерфейс зв’язку, наприклад 

UART (універсальний асинхронний приймач/передавач). Таким чином, 

використання «розумних трансдюсерів» стало фактором зниження витрат для 

побудови сучасних систем Інтернету Речей. 

Для створення та використання розумних трансдюсерів в межах 

міжнародної організації інженерів у галузі електроніки, радіотехніки та 

радіоелектронної промисловості IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) було розроблено сімейство стандартів IEEE 1451.  

IEEE 1451 — це сімейство стандартів (і пропонованих стандартів) для 
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підключення «інтелектуальних трансдюсерів» до мереж. Першим стандартом, 

який був опублікований, був IEEE 1451.2, який був затверджено у вересні 1997 

року. [8]. IEEE 1451.2 визначає електронний лист даних та цифровий інтерфейс 

для доступу до цієї таблиці даних, зчитування сенсорів і налаштування 

актуаторів. Стандарт IEEE 1451 охоплює переважно питання інтерфейсу 

«інтелектуального трансдюсера». 

У поточній формі IEEE 1451 поділено на шість підстандартів, які описано 

нижче. 

Підстандарт IEEE 1451.1 визначає мережеву незалежну загальну об'єктну 

модель для мережевих «інтелектуальних трансдюсерів» [9]. Підстандарт IEEE 

1451.2 визначає цифровий інтерфейс і протокол зв'язку для підключення 

трансдюсера і мікроконтролера. Початковий стандарт базувався на 

послідовному периферійному інтерфейсі (SPI), але наразі він переглядається для 

додаткової підтримки інтерфейсів зв’язку UART та USB. Крім того, IEEE 1451.2 

визначає електронні листи даних трансдюсера (TEDS), які описують властивості 

трансдюсера у машинозчитуваному форматі. Підстандарт IEEE 1451.3 [10] 

визначає властивості для розподіленої трансдюсерної системи у небезпечних 

середовищах. Він заснований на протоколі HPNA, тоді як IEEE 1451.4 охоплює 

змішаний режим обслуговування аналогових і цифрових трансдюсерів, у якому 

аналогові трансдюсери повинні бути покращені з можливостями 

самоідентифікації та налаштування [11]. Специфікація TEDS в IEEE 1451.4 є 

більш компактною, ніж у IEEE 1451.2. Дві інші підстандарти, IEEE 1451.3 і IEEE 

1451.4 ще не ратифіковані. Підстандарт IEEE P1451.5 стосується інтерфейсу 

бездротових трансдюсерів, а IEEE P1451.6 визначає інтерфейси та TEDS для 

використання мережевого інтерфейсу CANopen [12]. 

На рисунку 1.4 зображено зразок розподіленої трансдюсерної мережі IEEE 

1451 з трьома STIM (Smart Transducer Interface Modules). Перший STIM містить 

сенсор, другий — виконавчий актуатор, а третій містить обидва. Інтерфейси 

STIM мають стандартизоване 10-провідне з’єднання, яке стандартизовано в IEEE 

1451.2 як Transducer Independent Interface (TII). Підстандарт IEEE 1451.1 
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Symposium/ITxpo 2016 [13]. Причиною такої затребуваності глибинного 

навчання є те, що традиційні підходи машинного навчання не відповідають 

сучасним потребам систем ІР.  

Моделі глибинного навчання загалом приносять два важливих покращення 

над традиційними підходами машинного навчання на етапах навчання та 

прогнозування. По-перше, вони зменшують потребу у створенні та розробці 

ручних ознак для навчання. Отже, деякі ознаки, які можуть не бути очевидним 

для людського погляду, можуть бути легко вилучені моделями глибинного 

навчання. Крім того, моделі глибинного навчання покращують точність 

виведення [14]. 

Розглянемо декілька визначних робіт, присвячених питанню використання 

методів традиційного машинного навчання та глибинного навчання, та дамо їм 

коротку характеристику. 

В роботі [15] увагу зосереджено на підходах добування даних в системах 

Інтернеті речей. В даній роботі наводяться різні алгоритми класифікації, 

кластеризація та найбільш поширені алгоритми аналізу патернів в системах ІР. 

Слід зауважити, що в цій роботі не розглядалися підходи машинного навчання. 

Більше того, робота зосереджена переважно на офлайновому добуванні даних.  

В роботі [16] розглянуто різні класи підходів машинного навчання 

(навчання з учителем та без учителя, методи на основі правил, нечітка логіка 

тощо) на етапі виведення контекстно-свідомої обчислювальної системи та 

обговорення потенціалу застосування цих методів у системах ІР. 

Робота [17] присвячена огляду методів машинного навчання для 

бездротових сенсорних мереж (WSN). У цій роботі автори наводять методи 

машинного навчання з точки зору аспектів їх функціонування, таких як 

маршрутизація, локалізація, і кластеризація, а також нефункціональні аспекти, 

такі як безпека та якість обслуговування. У роботі розглянуто декілька 

алгоритмів навчання з учителем, без учителя, навчання з підкріпленням. Ця 

робота зосереджена на бездротовій розподіленій архітектурі (яка є однією з 

потенційних архітектур для впровадження систем ІР). Слід зауважити, що в цій 
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роботі наголос робиться на традиційних методах машинного навчання, тому що 

методи глибинного навчання мають малу ефективність при їх розгортанні 

бездротовій розподіленій архітектурі. 

В роботі [18] розглянуті підходи глибинного навчання в системах 

управління мережевим трафіком. Ця робота в першу чергу фокусується на 

архітектурах РТМ. 

В роботі [19] розглянуто кілька традиційних методів машинного навчання 

з кількома передовими методами, включаючи глибинне навчання для задачі 

обробки 

великих дані. В даній роботі підкреслений зв'язок різних методів машинного 

навчання з технологією обробки сигналів та аналізу великих даних. 

 Технології глибинного навчання складаються з методів навчання з учителем 

або без учителя на основі різних моделей штучних нейронних мереж (ANN), які 

здатні вивчати ієрархічні представлення в глибинних архітектурах. Архітектури 

глибинного навчання складаються з кількох шарів обробки даних. Кожен шар 

здатний виробляти нелінійні відповіді на основі даних з його вхідного рівня. 

Методи глибинного навчання імітують механізми роботи людського мозку та 

нейронів для обробки сигналів. 

В останні роки архітектури глибинного навчання привертають більше 

уваги порівняно з іншими традиційними підходами машинного навчання. 

Традиційні підходи вважаються підмножиною неглибоких версій глибинної 

архітектури навчання. 

На рисунку 1.5 показано тенденцію пошуку п'яти популярних методів 

машинного навчання в сервісі Google Trends [20]. На цьому рисунку можна 

побачити, що методи глибинного навчання стали більш популярним серед інших 

методів.  

Хоча глибинні нейронні мережі були представлені в останні десятиліття, 

тенденція зростання їх популярності розпочалася у 2006 році, коли G. Hinton 

представив концепцію глибинної мережі переконань [21]. Після цього технології 

глибинного навчання стали використовувати в різних областях ШІ, включаючи 
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Таблиця 1.1 – Моделі глибинного навчання в системах ІР 

Модель Вхідні дані Особливості роботи Приклади 
систем ІР 

AE (Autoencoder), 
Автокодувальник 

різні - підходить для вилучення 
ознак, зменшення розмірності; 
- однакова кількість вхідних та 
вихідних одиниць; 
- вихід є реконструкцією 
вхідних даних; 
- працює з немаркованими 
даними. 

- діагностика 
несправностей 
механізмів;  
- розпізнавання 
емоцій [25]. 

RNN (Recurrent Neural 
Network), Рекурентна 
нейронна мережа 

серійні, 
часові ряди 

- обробляє послідовності даних 
через внутрішню пам'ять; 
- корисні в системах ІР з 
даними, що залежать від часу. 

- визначення 
моделі руху; 
- виявлення 
поведінки та 
дій [26-28]. 

RBM (restricted 
Boltzmann machine), 
Обмежена машина 
Больцмана 

різні - підходить для вилучення 
ознак, скорочення; розмірності 
даних та класифікації; 
- довга та ресурсоємна 
процедура навчання. 

- локалізація у 
приміщеннях; 
- передбачення 
споживання 
енергії [29-30] 

DBN (Deep Belief 
Network), Глибинна 
мережа переконань 

різні - підходить для ієрархічного 
виявлення ознак; 
- жадібне навчання мережі шар 
за шаром. 

- класифікація 
та виявлення 
несправностей; 
- ідентифікація 
загроз безпеки 
[31]. 

LSTM (Long Short-term 
Memory), Довга 
короткочасна пам'ять; 
GRU (Gated Recurrent 
Unit), Вентильний 
рекурентний вузол 

серійні, 
часові ряди, 
дані що 
залежать від 
тривалого 
часу 

- гарна ефективність з даними 
тривалого часу; 
- доступ до комірки пам'яті є 
захищений вентилем. 

- розпізнавання 
людської 
діяльності; 
- прогноз 
траєкторії [32-
33] 

CNN (Convolutional 
Neural Network), 
Згорткова нейронна 
мережа 

двомірні 
дані 
(зображення, 
звуки тощо) 

- згорткові шари найбільш 
ресурсоємні; 
- менш поєднана у порівнянні з 
іншими мережами; 
- потрібен великий 
датасет для візуальних задач. 

- виявлення 
хвороби 
рослин; 
- виявлення 
дорожніх знаків 
[34]. 

VAE (Variational 
Autoencoder), 
Варіаційний 
автокодувальник 

різні - клас автокодерів; 
- ефективний у разі дефіциту 
розмічених даних. 

- виявлення 
вторгнення; 
- виявлення 
несправностей 
[35-36]. 

GAN (Generative 
Adversarial Network), 
Генеративна змагальна 
мережа 

різні - підходить для зашумлених 
даних; 
- складається з двох мереж: 
генератор і дискримінатор. 

- локалізація та 
пошук шляху; 
- перетворення 
зображення в 
текст [37-39]. 

 

Глибинні нейронні мережі продемонстрували високу ефективність на 
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різних задачах, таких як обробка сигналів, обробка природної мови, 

розпізнавання зображень тощо. Деякі нейронні мережі показують високу 

ефективність у специфічних задачах. Наприклад, згорткові нейронні мережі 

забезпечують кращу ефективність у задачах, пов’язаних із зором, тоді як 

автокодувальники показують високу ефективність при виявленні аномалій, 

зменшенні зашумленості даних, зниженні розмірності даних для задач 

візуалізації. При використанні нейронних мереж в системах ІР важливо 

встановити, яка модель глибинної нейронної мережі краще підходить до 

вирішення тієї чи іншої задачі. 

Розглянемо успішні випадки застосування глибинних нейронних мереж до 

задач, які вирішуються сучасними системами ІР. Багато задач, які вирішуються 

системами ІР використовують комп’ютерний зір та класифікацію зображень 

(наприклад, розпізнавання дорожніх знаків чи виявлення хвороби рослин). 

Також існують інші задачі, такі як визначення пози людини, яка пов’язана з 

системами розумного будинку чи інтелектуальної допомоги водіння автомобіля. 

Можна виділити кілька базових задач, які вирішуються сучасними 

системами ІР, на базі яких будуються ті чи інші системи (рис. 1.8).  

 

 
Рисунок 1.8 – Базові задачі сучасних систем ІР 

 

Розглянемо детальніше ці базові задачі. 

Розпізнавання зображень. Значна частина додатків ІР вирішує задачі, в 

яких вхідні дані для глибинної нейронної мережі поступають у вигляді відео або 

зображень. Розповсюджені мобільні пристрої, оснащені камерами високою 
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роздільною здатністю полегшують створення зображень і відео. Крім того, в 

багатьох місцях використовуються інтелектуальні відеокамери, наприклад, в 

розумних будинках. Розпізнавання та класифікація зображень і виявлення 

об'єктів є одним з основних застосувань такого способу пристроїв.  

Головна проблема систем ІР, пов’язаних з розпізнаванням зображень – це 

використання певних вихідних наборів даних для оцінки їхньої роботи. 

Більшість таких систем використовують доступні загальні набори даних 

зображень, такі як набір даних рукописних цифр MNIST [40], набір даних обличь 

VGG [41], набір малих зображень CIFAR-10 і CIFAR-100 тощо. Хоча ці набори 

даних дозволяють робити порівняння різних моделей, вони не показують 

конкретних характеристик систем ІР. Наприклад, вхідним зображенням для 

задачі детекції транспортного засобу в розумних автомобілях не завжди буде 

чітке зображення, будуть випадки, коли вхідне зображення буде зроблено вночі, 

або в дощову чи туманну погоду. Такі зображення не наявні в доступних наборах 

даних і, отже, моделі навчені на основі цих наборів даних, недостатньо вичерпні. 

Розпізнавання мови/голосу. З масовим поширенням розумних мобільних 

пристроїв і носимих пристроїв, автоматичне розпізнавання мовлення стає все 

більше природнім та зручним засобом взаємодії між людьми та пристроями [42]. 

Також невеликий розмір мобільних пристроїв і сучасні носимих пристрої 

зменшують можливість мати сенсорний екран та клавіатуру як засоби введення 

та взаємодії з цими пристроями. Однак головна турбота при наданні 

функціональності розпізнавання мовлення/голосу на обмежених ресурсах 

пристроїв це їх енергоємність, особливо коли дані обробляється за допомогою 

нейронних мереж. У типовій моделі нейронної мережі для розпізнавання голосу, 

ознаки голосу представлені як необроблений вхід до мережі.  

В роботі [43] було побудовано спеціальний малопотужний чіп для 

глибинного навчання для вирішення задачі автоматичного розпізнавання мови. 

Цей чіп споживає невелику кількість енергії від 0,2 до 10 міліват, що в 100 разів 

менше, ніж енергоспоживання для роботи інструменту розпізнавання мовлення 

в мобільних телефонах.  
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Локалізація в приміщенні. Надання послуг в залежності від 

місцезнаходження, наприклад навігація в приміщенні і маркетингові послуги в 

торгових центрах стають поширеними у внутрішніх приміщеннях. Локалізація в 

приміщенні також може застосовуватися в інших системах ІР, наприклад в 

розумних будинках, розумні кампусах або лікарнях. Вхідні дані, згенеровані в 

таких системах зазвичай надходять із різних технологій, такі як камери, зв'язок у 

видимому світлі (VLC), інфрачервоний зв'язок, ультразвук, WiFi, RFID, 

Bluetooth тощо. Для підходів, заснованих на WiFi або Bluetooth, як правило 

використовується мобільні телефони для отримання сигналів від фіксованих 

передавачів (наприклад, точки доступу або iBeacons), які називаються 

«відбитками пальців». Серед цих методів «зняття відбитків пальців» 

повідомлялося про використання моделей глибинного навчання для 

прогнозування розташування [44–46]. 

Глибинні нейронні мережі були успішно використані для визначення 

місцезнаходження в приміщенні з високою точністю в роботі [44]. Система під 

назвою DeepFi використовує глибинну нейронну мережу для ідентифікації 

місцезнаходження користувача на базі зняття «відбитків пальців» за допомогою 

мережі Wi-Fi. Система складається з офлайн-навчання нейронної мережі та 

виведення в режимі реального часу. В роботах [45-46] також були використані 

глибинні нейронні мережі у сукупності з іншими методами навчання для 

вилучення ознак і оцінки місцезнаходження людини. 

В роботі [47] була використана згорткова нейронна мережа для локалізації 

людини в приміщенні за допомоги злиття візуальних даних та даних магнітного 

поля. В роботі [48] була використана мережа LSTM для локалізації футбольних 

роботів. У цій роботі дані збиралися з кількох сенсорів, щоб передбачити 

позицію робота.  

Визначення фізіологічного та психологічного стану. Сучасні системи ІР 

часто використовують глибинні нейронні мережі для оцінки різного 

фізіологічного та психологічного стану людини, наприклад, пози, дій чи емоцій. 

Багато систем ІР включають модуль для оцінки пози людини або розпізнавання 
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дій, наприклад, розумні будинки, розумні автомобілі, системи освіти, 

реабілітації, спортивні системи тощо. 

В роботі [49] була розроблена система на базі згорткової нейронної мережі, 

яка розпізнавала позу людини. В роботі [50] показано, як можна використовувати 

такі системи ІР при визначенні уваги учнів або передбаченні поведінки покупців 

в магазині. 

В роботі [51] була запропонована комбінована модель, яка складається зі 

згорткової нейронної мережі та мережі LSTM для розпізнавання дій людини за 

допомогою даних носимих пристроїв (акселерометра, гіроскопа тощо). В роботі 

[52] була запропонована комбінована модель згорткової та рекурентної 

нейронної мережі для розпізнавання жестів в комп’ютерних іграх. 

В роботі [53] була досліджена задача розпізнавання емоцій людини за 

допомогою комбінації згорткової нейронної мережі, глибинної мережі 

переконань та автокодувальника. В роботі [54] були використані дані мобільного 

пристрою для детекції руху. Було показано, що патерни руху людини можуть 

бути джерелом ідентифікації та аутентифікації користувача. 

Безпека та конфіденційність. Забезпечення безпеки та конфіденційності 

є основною проблемою в усіх сферах застосування систем ІР. Розумні будинки, 

системи «смарт грід» та різні індустріальні системи вважають безпеку 

критичною вимогою. Дійсно, дієздатність систем залежить від захисту процесу 

машинного навчання від нападників. 

Впровадження помилкових даних (False Data Injection, FDI) є поширеним 

типом атаки на системи, керовані даними. В роботі [55] запропонована умовна 

глибинна мережа переконань для вилучення ознак атаки FDI у записах системи 

«смарт грід» та використання цих ознак для виявлення атак у реальному часі. В 

роботі [56] також розглядається детектування аномалій у мережі розумного 

автомобіля. 

Смартфони як джерело даних для систем ІР також знаходяться під 

серйозною загрозою атак хакерів. В роботі [57] запропонована модель 

глибинного навчання для виявлення шкідливих програм у ОС Android. 
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Архітектура на базі глибинної мережі переконань досягає показника точності у 

96.5% при виявленні шкідливих програм. 

Безпека та збереження приватності у підходах, заснованих на глибинному 

навчанні є найважливішим фактором для використання цих підходів в системах 

ІР. В роботі [58] запропонований метод вирішення проблеми збереження 

конфіденційності в моделях глибинного навчання у разі їх використання у 

розподіленому глибинному навчанні. В роботі [59] запропонований метод 

гарантування конфіденційності в моделях глибинного навчання за допомогою 

використання диференційно приватного методу стохастичного градієнтного 

спуску. 

Таким чином, технології машинного навчання, а саме глибокі нейронні 

мережі, є найбільш затребуваним методом аналізу мультисенсорних даних в 

системах ІР. Однак їх практичне застування потребує відповідної адаптації з 

урахуванням особливостей побудови РТМ. 

 

1.3 Особливості обробки мультисенсорних даних в системах ІР 

 

Хмарні обчислення є одним з найпоширеніших архітектур для аналізу 

даних у багатьох сучасних системах ІР (рис 1.9). Наприклад, ресурсоємні задачі, 

такі як аналіз відео вимагають великих і складних моделей з великою кількістю 

обчислювальних ресурсів. 

Таким чином, проектування масштабуємих та високопродуктивних 

хмарно-орієнтованих моделей та алгоритмів глибинних нейронних мереж, які 

можуть виконувати аналіз великого масиву даних, все ще залишається важливою 

задачею. 

У роботі [60] запропонована масштабна система, основана на кластері 

серверів GPU, які можуть виконувати навчання нейронних мереж з 1 мільярдом 

параметрів на трьох машинах за кілька днів. Цю систему також можна 

масштабувати для навчання мереж з 11 мільярдами параметрів на 16 машинах. 

Проект Адам [61] є ще однією спробою розробити масштабуєму та 
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GPU або CPU в середньому в 15-30 разів, при цьому споживаючи від 30 до 80 

разів менше енергії. 

Крім інфраструктурного прогресу для масштабованого хостингу моделей 

глибинного навчання на хмарних платформах є потреба в механізмах і підходи, 

щоб зробити моделі глибинного навчання доступними через API, щоб легко 

інтегруватися в системи ІР.  

На даний момент доступно декілька продуктів, наприклад, Amazon AWS 

DL AMIs, Google Cloud ML та IBM Watson. Це створює можливості для хмарних 

постачальників, щоб пропонувати «моделі глибинного навчання як послугу» як 

нову підкатегорію програмного забезпечення як послуги (SaaS). Однак, це 

створює ряд проблем для постачальників хмарних послуг, оскільки задачі 

глибинного навчання є ресурсоємними. Крім того, через необхіодність 

передавати великі об’єми даних для моделей глибинного навчання, передача 

даних у хмару може стати вузьким місцем. В таблиці 1.2 наведений стек 

технологій для хмарний моделей глибинного навчання у якості сервісу. Різні 

провайдери можуть використовувати свій налаштований стек [63-64]. 

 

Таблиця 1.2 – Стек технологій для хмарних моделей глибинного навчання 
Аналітичний інтерфейс 
(REST API) 
Фреймворки глибинного навчання 
(Tensorflow, Theano, Caffe тощо) 
Бібліотеки 
(cuDNN) 
Драйвери 
(CUDA) 
Процесори та акселератори 
(CPU, GPU, FPGA, TPU) 

 

Централізовані архітектури систем ІР, такі як хмарні обчислення, 

зберігають дані, виконують бізнес-логіку та аналізують дані далеко від кінцевих 

користувачів і джерел даних. Вони пропонують великі переваги величезної 

обчислювальної потужності, високої масштабованості та надійності, моделлю 

оплати за споживання обчислювальних ресурсів і низьку початкова вартість 
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Граничні обчислення особливо підходять для додатків з вимогами до наднизької 

затримки, а також для доставки контента та кешування [68]. 

Незважаючи на те, що граничні обчислення забезпечують переваги 

зменшення трафіку мережі, обчислювальні ресурси, доступні на границі, не 

можна порівняти з тими, які є в хмарі. Таким чином, обчислювально інтенсивні 

завдання, такі як глибинні нейронні мережі не підходять для граничних 

пристроїв. Тим не менш, граничні обчислення можуть доповнювати хмарні 

обчислення і, відповідно, виконувати частину обчислень для скорочення 

мережевого трафіку та затримок.  

З появою систем ІР хмарні обчислення вважалися перспективним 

рішенням для аналізу даних. Однак, така архітектура може не підходити для 

систем ІР з обмеженнями безпеки, юридичними/політичними обмеженнями 

(наприклад, дані не можна переносити в хмарні центри, розміщені за межами 

національної території) або обмеженнями часу. З іншої сторони, високорівнева 

абстракція даних для аналізу отримується шляхом об’єднання кількох джерел 

даних систем ІР; отже, для розгортання методів аналізу даних недостатньо 

використовувати окремі граничні вузли системи ІР. 

Замість того, щоб обробляти дані тільки на хмарному сервері, в останні 

роки набула популярності ідея периферійних обчислень, яка полягає у 

обчислення та аналіз даних ближче до кінцевих вузлів. Покладаючись на аналіз 

даних за допомогою периферійних обчислень, ми можемо отримати переваги 

хмарних обчислень при зменшенні/уникненні його недоліків, такі як затримка 

мережі та ризики безпеки (рис. 1.11).  

В роботі [69] було показано, що шляхом аналізу даних за допомогою 

периферійних обчислень можна покращити загальну ефективність роботи 

систем ІР за рахунок уникнення передачі великих обсягів необроблених даних 

на віддалені хмарні вузли. Також, периферійні обчислення дозволяють 

виконувати деякі задачі аналізу даних в режимі реального часу, оскільки 

периферійні вузли розміщені локально близько до сенсорів, які генерують вхідні 

дані. Периферійні вузли – це основні елементи в цій новій технології обчислень. 
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- гетерогенність – обчислювальні вузли розташовані на межі мережі з 

різноманітними та гетерогенними кінцевими пристроями; 

- функціональні можливості – можливо використовувати у великій 

кількості промислових завдань завдяки миттєвому відгуку; 

- зберігання та служби – володіє власними мережевими та 

обчислювальними службами, а також сховищами даних; 

- область роботи – працює локально (один «стрибок» від пристрою до 

периферійного вузла); 

- додаткові можливості – пропонує дешеве, гнучке та портативне 

розгортання з точки зору апаратного та програмного забезпечення. 

Периферійні обчислення слід відрізняти від моделі хмарних обчислень. У 

роботах [74-76] зібрані основні відмінності двох моделей: 

- ресурси – периферійні вузли мають істотно менші ресурси (пам'ять, процесорна 

потужність та сховище), ніж хмарні сервери, але ресурси можуть бути збільшені 

за запитом; 

- функціональні можливості – обидві моделі обробляють дані, що були 

згенеровані різною кількістю пристроїв; 

- стратегії поширення – можуть бути щільно або розріджено поширені 

географічно; 

- зв'язність – обидві моделі підтримують бездротовий зв'язок та взаємодію 

машина-машина; 

- гнучкість – периферійна система може бути розгорнута на 

низькопродуктивних пристроях, таких як інтернет-маршрутизатори та IP-

камери. 

Слід відрізняти модель граничних обчислень від моделі периферійних 

обчислень, хоча вони є єдиної мети, а саме зменшують навантаження на мережі 

та наскрізну затримку. Основна відмінність граничних обчислень від 

периферійних полягає у способі обробки даних та знаходженні обчислювальних 

потужностей. 
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Модель граничних обчислень полягає в тому, що обчислювальні 

потужності зосереджуються біля джерел даних, таких як мобільні пристрої, 

сенсори та актуатори. У моделі периферійних обчислень вузол приймає рішення 

про локальну обробку даних або про відсилання їх на сервер для централізованої 

обробки [77-79]. 

Розглянемо кілька робіт, які пов'язані із завданням управління ресурсами 

мережі та із завданням прийняття рішень у системах, що використовують модель 

периферійних обчислень. 

У роботі [80] представлений метод балансування обчислень на 

периферійних пристроях за допомогою децентралізованого алгоритму 

машинного навчання, що дозволяє не надсилати дані на централізований сервер. 

Подібне рішення було запропоновано у роботі [81], де використовується 

локальні алгоритми машинного навчання при автоматизації управління 

компонентами системи віддаленого медичного спостереження. 

У роботі [81] використовується алгоритм ефективного розподілу 

обчислювальних ресурсів у задачі розпізнавання та розуміння музики. 

Для вирішення проблеми великих даних у роботі [82] автори пропонують 

рішення для перенесення обчислювального навантаження з центрального 

сервера на периферійні вузли. 

Подібний підхід був використаний у роботі [83], яка присвячена аналізу 

руху транспортних засобів для передбачення завантаженості доріг. 

Пропонований розподіл обчислювального навантаження, як запевняють автори, 

робить алгоритм передбачення завантаженості доріг несприйнятливим для 

проблеми втрати з'єднання з центральним сервером. Конструкція мережі 

дозволяє використовувати розподілену мережу умовно-обмежених машин 

Больцмана для обробки даних, отриманих із різних сенсорів. 

У роботі [84] пропонується архітектура SmartFog. Ця архітектура дозволяє 

здійснювати процес прийняття рішень із низькою затримкою, і навіть адаптивне 

управління ресурсами мережі. За словами авторів, запропонована архітектура 

дозволяє емулювати деякі функції головного мозку людини. 
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Автори роботи [85] зосередилися на стеженні за здоров'ям пацієнта та 

виборі оптимального рішення шляхом комбінування методів машинного 

навчання та марківських ланцюгів. З використанням запропонованого 

фреймворку на основі спрямованої mesh-мережі (DMN), дані чутливі на час 

аналізуються поруч із джерелом сигналу за допомогою різних методів 

машинного навчання. В рамках даної роботи периферійний пристрій може 

прийняти «розумне» рішення з приводу того, чи надсилати отримані дані на 

центральний сервер для обробки чи ні. Це рішення досягається за допомогою 

застосування різноманітних методик машинного навчання. 

Методи машинного навчання використовуються в роботі [86], яка 

представляє концепцію Smart Cargo, яка дозволяє приймати рішення у різних 

ситуаціях. 

Аналіз запропонованих робіт у галузі машинного навчання в моделі 

периферійних обчислень дозволяє зробити висновок про те, що переважна 

більшість робіт використовує методики навчання без вчителя для підвищення 

здатності прийняття рішень у моделі периферійних обчислень Більшість робіт 

виходять із застосування технологій машинного навчання в умовах обмежених 

ресурсів та несподіваних ситуацій. 

Тому в рамках даного дослідження запропоновано розробити 

нейромережеві моделі та методи аналізу мультисенсорних даних, які дозволяють 

адаптувати технології машинного навчання для роботи в умовах периферійних 

обчислень, що дозволить підвищити ефективність розподілених трансдюсерних 

в системах Інтернету Речей. 

 

 

 

1.4 Алгоритми та методи обробки та аналізу мультисенсорних даних в 

РТМ 

 

Сучасні системи IР потребують розробки та використання різних сучасних 
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- широкомасштабні потокові дані: велика кількість сенсорів в РТМ 

постійно збирає дані. Це призводить до появи величезної кількості потокових 

даних; 

- гетерогенність: різні пристрої збору даних в системах ІР збирають різну 

інформацію, що призводить до неоднорідності даних; 

- кореляція даних у часі та просторі: у більшості систем ІР сенсорні 

пристрої прикріплені до певного місця, і, таким чином мають місце 

розташування та мітку часу для кожного з елементів даних; 

- дані з високим рівнем шуму: через невеликі фрагменти даних, що 

збираються сенсорами, в системах ІР багато з таких даних можуть мати помилки 

і шум під час отримання та передачі. 

Хоча отримання прихованих знань та інформації із великих даних є 

перспективним шляхом для покращення якості життя людства, це не є легким 

завданням. Для такого комплексного і складного завдання, яке виходить за межі 

можливостей традиційних підходів до виведення та навчання, потрібна розробка 

нових технологій, методів та алгоритмів [89]. 

Дані, які генеруються сенсорами систем ІР можна передавати у поточному 

режимі, або накопичувати як джерело великих даних. Потокова передача даних 

полягає у створенні або зчитуванні даних протягом невеликого інтервалу часу та 

негайного аналізу для отримання знань та\або прийняття швидких рішень. 

Великі дані – це величезні набори даних, які широко використовувані апаратні 

та програмні платформи не можуть зберігати, обробляти та аналізувати. Ці два 

підходи слід розглядати по різному, оскільки вимоги до аналізу цих даних 

неоднакові. Знання можуть бути отримані з великих даних через кілька днів 

після безпосередньої генерації даних, тоді як знання з потокових даних повинні 

бути отримані у діапазоні від кількох сотень мілісекунд до кількох секунд. 

Об’єднання даних відіграє критичну роль у розробці сучасних систем ІР, 

заснованих на периферійних обчисленнях, у яких дані обробляються у 

безпосередній близькості від місць їх отримання. Дані в системах ІР 

створюються різними сенсорами. Обмін і спільне використання даних є ключем 
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до розробки ефективних сучасних систем ІР [87]. Ефективне злиття даних різних 

типів і форм призводить до підвищення якості даних і прийняття рішень. 

Злиття даних визначається як «теорія, методи та інструменти, які 

використовуються для поєднання сенсорних даних або даних, отриманих від 

сенсорних даних у загальний репрезентативний формат'' [88]. Своєчасне 

об’єднання та аналіз даних, отриманих з сенсорів систем ІР та інших джерел, що 

дозволяє здійснювати високоефективне, надійне і точне прийняття рішень є 

одним з викликів, який постає перед розробниками сучасним систем ІР.  

Таким чином, розробка методу попередньої обробки мультисенсорних 

даних та формування вхідних даних з показників сенсорів різного типу зі 

збереження часових та просторових характеристик отриманих даних є 

актуальною задачею, яка дозволяє підвищити ефективність роботи розподілених 

трансдюсерних мереж в сучасних системах ІР. 

 

1.5 Особливості використання нейронних мереж в РТМ  

 

До появи систем Інтернету речей більшість досліджень на тему глибинних 

нейронних мереж були спрямовані на вдосконалення моделей та алгоритмів для 

ефективної роботи на великих даних шляхом розгортання ефективних моделей 

на хмарних платформах. Поява систем ІР відкрила зовсім інший напрямок 

досліджень, коли масштаб проблем зменшився до пристроїв із обмеженими 

ресурсами та потребою аналізу даних в режимі реального часу. 

Розумні об’єкти повинні підтримувати деяку інтелектуальну поведінку. 

Завдяки успішним результатам роботи глибинних нейронних мереж в різних 

задачах, адаптування моделей та підходів глибинних нейронних мереж до 

розгортання на пристроях з обмеженими ресурсами стало дуже актуальним. На 

даний час, глибинні нейронні мережі практично неможливо навчати у системах 

ІР на пристроях з обмеженими ресурсами, оскільки методи глибинного навчання 

потребують велику кількість ресурсів, енергії та пам’яті. У більшості випадків, 

наявних ресурсів недостатньо для розгортання попередньо навчених нейронних 



62 
мереж для виконання виведення [90]. 

Дослідження останніх років показують, що багато параметрів, які 

зберігаються в глибинних нейронних мережах можуть бути надлишковими [91]. 

У роботі [39] показано, що іноді для отримання високої точності роботи 

нейронної мережі непотрібна велика кількість прихованих шарів. Таким чином, 

ефективне видалення параметрів та\або шарів може значно знизити складність 

глибинної нейронної мережі без суттєвого зниження її ефективності [91-92].  

Підхід, у якому відбувається зниження складності нейронної мережі, 

отримав назву «компресія нейронних мереж». Скомпресовані нейронні мережі 

мають кілька переваг, у порівнянні з традиційними нейронними мережами: 

- ємність сховища: нейронні мережі досягають високої точності при 

використанні великої кількості параметрів, що потребує великого обсягу 

зберігання моделі [93]. Отже, за допомогою компресії нейронної мережі можна 

скоротити вимоги до обсягу сховища, що полегшує та здешевлює розгортання 

моделей на пристроях з обмеженими ресурсами; 

- вимоги до обчислювальної потужності: робота нейронних мереж потребує 

великого обсягу операцій із плаваючою точкою (FLOP), що може перевищувати 

обчислювальні потужності вузлів систем Інтернету Речей [94]. Використання 

компресії нейронних мереж дозволяє скоротити кількість операцій з плаваючою 

точкою і, отже, скоротити вимоги до обчислювальної потужності вузлів; 

- швидкість роботи: час навчання та виведення нейронної мережі може бути 

досить тривалим, що ускладнює роботу нейронних мереж у режимі реального 

часу [95]. Механізм компресії дозволяє скоротити час на навчання та виведення 

нейронної мережі; 

- конфіденційність: передача сенсорних даних із джерела генерації до 

високопродуктивних вузлів може призводити до витоків даних та порушення 

конфіденційності [96]. Компресія нейронних мереж дозволяє широко 

застосовувати обробку даних на місці, що забезпечує конфіденційність та 

безпеку даних; 
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- споживання енергії: компресія нейронних мереж дозволяє витрачати 

менше енергії на обробку даних [97]. Це дозволяє розгортати рішення на основі 

нейронних мереж на вузлах ІР з акумуляторним живленням. 

Методи компресії нейронних мереж можна розділити на п'ять категорій, 

залежно від підходу до процесу стиснення, що використовується: проріджування 

мережі, розріджене уявлення, бітова точність, дистиляція знань та інші методи, 

що не піддаються категоризації. У таблиці 1.3 наведено основні категорії та 

підкатегорії методів компресії. 

 

Таблиця 1.3 – Класифікація методів компресії нейронних мереж 

Метод компресії Підкатегорії 

Проріджування мережі Проріджування каналів [98 – 101] 

Проріджування фільтрів [102 – 105] 

Проріджування зв'язків [106 – 108] 

Проріджування шарів [109 – 110] 

Розріджене уявлення Квантування [111-112] 

Мультиплексування [113] 

Розділення ваг [114] 

Бітова точність Цілочисленні операції [115] 

Бінаризація [116] 

Зменшення кількості біт [117] 

Дистиляція знань Передача логістичної регресії [118] 

Допомога моделі-вчителя [119] 

Адаптація до предметної галузі [120] 

Інші методи [121-123] 

 

 

Проріджування мережі. Цей підхід до компресії є одним із 

найпопулярніших і реалізується за рахунок видалення окремих компонентів 
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обчислень шляхом розробки нейромережевих моделей та методів аналізу 

мультисенсорних даних. 

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання: 

- провести аналіз основних проблем використання розподілених 

трансдюсерних мереж на основі машинного навчання при побудові систем 

Інтернету Речей, визначити шляхи вирішення існуючих проблем; 

- розробити ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень 

для аналізу мультисенсорних даних та метод попередньої обробки та 

форматування показань сенсорів; 

- розробити метод компресії нейронних мереж з метою зниження вимог до 

обчислювальних та енергетичних ресурсів; 

- розробити інструментальні засоби, які реалізують запропоновані рішення 

та виконати апробацію та впровадження теоретичних результатів. 
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РОЗДІЛ 2 

ІЄРАРХІЧНА НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ПЕРИФЕРІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

ТА МЕТОД ОБРОБКИ ТА ФОРМАТУВАННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ 

МОДЕЛІ 

 

 Ключова дослідницька проблема для забезпечення можливості ефективної 

реалізації розподілених трансдюсерних мереж із підтримкою машинного 

навчання полягає в тому, що необхідно забезпечити адаптацію цих технологій 

для роботи в умовах периферійних обчислень шляхом удосконалення структур 

глибоких нейронних мереж та розробки процедур, які можуть ефективно оцінити 

результати вимірювань, що можуть бути представлені у вигляді часових рядів 

мультисенсорних вимірювань. 

 Незважаючи на велику різноманітність вбудованих і мобільних 

обчислювальних завдань у контексті Інтернету речей, їх загалом можна 

розділити їх на два загальні підтипи: задачі оцінки чи класифікації, залежно від 

того, чи є результати прогнозування відповідно безперервними чи 

категоричними. 

 Тому виникає питання, чи існує загальна архітектура нейронної мережі, яка 

може ефективно використовувати моделі нейронних мереж з урахуванням 

необхідності вирішення задачі оцінки та класифікації мультисенсорних даних. 

Така загальна архітектура нейронної мережі глибокого навчання була б 

спроможна подолати недоліки сучасних підходів, які базуються на спрощеннях 

аналітичних моделей або на використанні ознак, які підібрані вручну. 

 Традиційно для задач отримання безперервних результатів, таких як 

відстеження та локалізація, вхідні дані з сенсорів обробляються на основі 

фізичних моделей залучених явищ. Наприклад, в задачі локалізації датчики 

вимірюють фізичні величини, такі як прискорення та кутова швидкість. 

Базуючись на цих вимірюваннях, визначаються інші фізичні величини 

(наприклад, переміщення через подвійне інтегрування прискорення за часом). 

 Для задач класифікації, таких як розпізнавання дій або контексту, типовий 
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підхід полягає у обчисленні відповідних ознак, отриманих на основі 

необроблених даних датчиків. Ці підібрані вручну ознаки потім подаються на 

класифікатор для навчання. Ручний підбір гарних ознак може зайняти дуже 

багато часу та вимагає великої кількості експериментів для гарного узагальнення 

для різних чинників, таких як патерни шуму сенсорів або гетерогенна поведінка 

об’єктів розпізнавання. 

 Узагальнена структура глибинних нейронних мереж може ефективно 

вирішувати вищезгадані проблеми завдяки автоматичному адаптуванні до різних 

комплексних патернів шуму та знаходженні максимально ефективних ознак, які 

найбільше підходять до поставленої задачі. 

 Запропонована модель інтегрує згорткові нейронні мережі та рекурентні 

нейронні мережі. Спочатку, вхідні дані із сенсорів форматуються та 

розділяються на часові інтервали для обробки. Для кожного інтервалу окремого 

сенсору спочатку подаються на згорткову нейронну мережу, де відбувається 

кодування релевантних локальних ознак у потоці даних від сенсору. Потім з 

виходів окремих згорткових нейронних мереж кодовані дані поступають на 

єдину згорткова мережа злиття, яка моделює відносини між множиною сенсорів. 

Далі, для вилучення з даних часових патернів застосовується згорткова нейронна 

мережа. Далі, для задачі оцінювання застосовується афінне перетворення, а для 

задачі класифікації застосовується перетворення з нормованою експоненційною 

функцією. 

 Така модель вирішує задачу спільної обробки мультисенсорних даних для 

задач оцінювання чи класифікації за допомогою часових даних. Для задач 

оцінювання, модель вивчає фізичну систему та моделі шуму, щоб отримати вихід 

із даних зашумлених датчиків. У цьому випадку нейромережева модель діє як 

апроксимуюча передавальна ланка. Для задач класифікації, нейронна мережа діє 

як автоматичний екстрактор ознак, який використовує локальну, глобальну та 

часову інформацію. 

 Розроблена нейромережева модель бути легко налаштована для конкретних 

систем Інтернету речей на базі розподілених трансдюсерних мереж. Розробнику 
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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(!), 𝑐𝑜𝑛𝑣1) до 𝑋"
(!) для 

знаходження відносин між даними з сенсорів і локальних патернів в частотній 

області та отримання на виході 𝑋(")
(!,&). Після цього, до 𝑋"

(!,&)	послідовно 

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

(1, 𝑐𝑜𝑛𝑣3) на третьому, щоб отримати 𝑋(")
(!,') і 𝑋(")

(!,(). Результати подаються на 

вхід обчислювачів другого рівня. 

Обчислювачі другого рівня. Множина обчислювачів другого рівня 

розгортається на периферійних вузлах середньої потужності. Кожен обчислювач 

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 𝑋"
((), яка є 

входом для першого шару згорткової мережі злиття. До матриці 𝑋"
(() 

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

відносин між усіма 𝑀 сенсорами з виходом 𝑋(")
()) та подальшим застосуванням 

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

згортковому шарі послідовно для отримання виходів 𝑋(")
(*) та 𝑋(")

(+) відповідно. 

Далі, матриця 𝑋(")
(+) згладжується у вектор 𝑥"

(,), далі відбувається операція 

конкатенації з інтервалами часу |𝜏|, в результаті чого отримуємо вектор 𝑥"
(-./), 

який передається на обчислювач третього рівня. 

Обчислювач третього рівня. Даний обчислювач 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. 
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Рекурентні нейронні мережі є потужним інструментом, який може 

апроксимувати функції та вилучати важливі дані з послідовностей. Звичайні 

рекурентні мережі погано справляються із завданнями обробки довготривалих 

послідовностей. Для цієї задачі були запропоновані дві моделі – довга 

короткочасна пам’ять (LSTM) [125] і вентильний рекурентний вузол (GRU) 

[126]. 

У даній роботі використовувалася послідовна структура GRU з двома 

шарами. У порівнянні зі стандартною одношаровою моделлю, послідовні моделі 

дозволяють ефективно збільшити ємність моделі  [127]. Порівняно з 

двонаправленою GRU [128], яка містить два часові потоки від початку до кінця і 

назад, послідовна GRU може працювати послідовно, що дозволяє швидше 

обробляти потік даних. У порівнянні з цим двонаправлена GRU може працювати 

тільки тоді, коли вся тимчасова послідовність вже відома, що не застосовуватися 

до деяких задач, наприклад, для задач трекінгу об’єктів. 

 Для зниження складності мережі було прийнято рішення використовувати 

GRU, так як дана модель показує схожу з ефективністю LSTM для більшості 

типів задач, але має більш просту структурою. 

 Входи {𝑥"
(-./)} для 𝑡 = 1,… , 𝑇 з обчислювачів другого рівня подаються на 

вхід послідовного GRU, який генерує виходи {𝑥"
(01")} 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 𝑥"
(01") знаходиться в межах ±1, 𝑥"

(01") 

містить вихідні фізичні величини часового інтервалу 𝑡. На вихідному шарі 

отримується значення 𝑊01" зі зміщенням 𝑏01" для перетворення 𝑥"
(01") у 𝑦B", де 

𝑦B" = 𝑊01" ∙ 𝑥"
(01") + 𝑏01". Таким чином, вихідний шар є повнозв'язковим шаром 

поверх кожного інтервалу із загальними параметрами 𝑊01" та 𝑏01". Для задачі 

класифікації 𝑥"
(01") є вектором ознак на інтервалі 𝑡. На вихідному шарі спочатку 

відбувається перетворення E𝑥"
(01")F у вектор ознак фіксованої довжини для 

подальшої обробки. Найбільш простим варіантом обробки є усереднення ознак 
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за часом. Існують більш досконалі методи, наприклад, як модель уваги [2.1], яка 

показує ефективність на різних задачах. 

Цей метод становить 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 𝑋! 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 

вхідного тензору 𝑋! необхідно здійснити попередню обробку та форматування 

даних вимірювань з сенсорів зі збереженням інформації у частотній та 

просторовій області. 

 

2.2 Метод обробки та форматування вхідних даних для моделі 

 

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

1) обрати сенсор 𝑆𝑛𝑟!, який генерує множину вимірів протягом деякого 

часу; 

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

розмірність для кожного виміру сенсору 𝑆𝑛𝑟! та 𝑛(!) – кількість вимірів сенсору 

𝑆𝑛𝑟!; 

3) створити вектор 𝑝 позначок часу розмірністю 𝑛(!); 
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4) розбити матрицю 𝑂 та вектор 𝑝 на множину 𝑄 = EM𝑂"
(!), 𝑝"

(!)NF 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(!) розмірністю 

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

амплітуди та фази; 

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

У загальному випадку, для використання розробленої ієрархічної 

нейромережевої моделі периферійних обчислень з використанням згорткових та 

рекурентних нейронних мереж для аналізу мультисенсорних даних в конкретній 

прикладній задачі для ІР потрібно виконати наступні кроки: 

- визначити кількість вхідних сенсорів 𝑀. За допомогою методу 

формування отримати тензор 𝑋(!) у якості входу до кожного обчислювача 

першого рівня; 

- визначити чи є задача задачею класифікації чи регресії. В залежності від 

задачі обрати один з двох вихідних шарів; 

- визначити функцію втрат чи обрати стандартну функцію (наприклад, 

середньоквадратична похибка для задач регресії чи перехресну ентропію у 

випадку задачі класифікації). 

 

2.3 Експериментальне дослідження розробленої моделі 

 

Для експериментального дослідження запропонованої ієрархічної 

нейромережевої моделі периферійних обчислень, розглянемо її роботу на двох 

задачах: розпізнавання дій користувача (HHAR, Heterogeneous Human Activity 

Recognition) та ідентифікація користувача за аналізом його ходою. 

В якості даних для цих двох задач був використаний набор даних, 

представлений в роботі [129]. Набір даних містить показання двох сенсорів руху 

(акселерометр і гіроскоп). Показання були записані під час того, як дослідники 
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виконували визначені дії без попереднього узгодженої послідовності виконання 

дій. Для зняття показників були використані розумні часи та смартфон. Набір 

даних містить дані від 9 користувачів, які виконували 6 дій (їзда на велосипеді, 

сидіння, стояння, пересування пішки, підйом по сходах, спуск зі сходів), а також 

дані, зняті з 6 мобільних пристроїв. 

Для кожної задачі, вхідними даними є показники акселерометра та 

гіроскопа. Для задач розпізнавання дій користувача в якісних категоріях були 

обрані виконувані дії, а для задачі ідентифікації користувача за ходою у 

відповідних категоріях були обрані самі користувачі. 

Для формування тензорів часовий сегмент склав 5 секунд. Далі, кожен 

сегмент був додатково розбитий на інтервали τ довжиною 0,25 секунди. Потім, 

була вирахувана частотна характеристика сенсорів для кожного часового 

інтервалу та дані з часових інтервалів були скомпоновані в тензори для 

подальшого використання в якості вхідних даних обчислювачів першого рівня. 

Для дослідження ефективності структури запропонованої моделі, у якості 

аналогів для порівняння були використані три її модифікації. Також для кожної 

задачі були використані додаткові алгоритми, засновані на інших 

класифікаторах.  

Дамо короткий опис варіантів моделей, які були використані в якості 

аналогів для порівняння: 

1) запропонована модель з єдиним шаром GRU (model-2) зі збільшеною 

розмірністю при дотриманні кількості параметрів. Дане порівняння дозволить 

перевірити підвищення ефективності моделі при додаванні ще одного шару 

GRU; 

2) запропонована модель без обчислювачів першого рівня (model-3). 

Замість обчислювачів використовується конкатенація даних вхідних сенсорів, а 

для кожного часового інтервалу створюється своя єдина матриця, яка подається 

напряму до входу обчислювача другого рівня; 

3) запропонована модель без обчислювача другого рівня (model-4). У 

цьому варіанті моделі вихід обчислювача першого рівня перетворюється у 
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одномірний вектор, після чого відбувається конкатенація векторів і 

результуючий вектор подається на вхід обчислювача третього рівня. 

Додатково, для задачі розпізнавання дій людини були обрані такі моделі-

аналоги: 

1) модель під кодовою назвою HHAR-1, що представлена в роботі [129]. 

Модель використовує популярні часові та частотні ознаки, які були представлені 

в роботі [130] та ознаки емпіричної функції розподілу, які були представлені в 

роботі [131] та використовує випадковий ліс у якості класифікатора; 

2) модель під кодовою назвою HHAR-2, що є варіантом моделі HHAR-1, 

але використовує метод опорних векторів у якості класифікатора; 

3) модель під кодовою назвою HHAR-3, що представлена в роботі [132]. 

Модель базується на «складанні» обмежених машин Больцмана з частотними 

ознаками у якості входу; 

4) модель під кодовою назвою HHAR-4, що була представлена в роботі 

[133]. Дані кожного сенсору обробляються окремою обмеженою машиною 

Больцмана. Далі, ці виходи подаються на вхід ще одної обмеженої машини 

Больцмана, яка виконує задачу класифікації. 

Для задачі розпізнавання людини за ходою були обрані такі моделі 

аналоги: 

1) модель під кодовою назвою GAIT-1, яка запропонована в роботі [134] 

та полягає на вилученні з даних патернів ходи та використання методу опорних 

векторів для порівняння з шаблоном; 

2) модель під кодовою назвою GAIT-2, яка запропонована в роботі [135]. 

Модель базується на отриманні патернів ходи за допомогою згорткової мережі 

та порівнянні з шаблоном за допомогою методу опорних векторів та перевірки 

результату за допомогою статистичного тесту Вальда. 

 

 

 

 



78 
2.3.1 Задача розпізнавання дій людини 

 

Для задач розпізнавання дій людини використовувалася оцінка за окремим 

об’єктом (щоб був, у якості тестового вибору використовувався повний обсяг 

даних одного людини). Для оцінок були використані три показники: точність, 

макро-середня оцінка F1 і мікро-середня оцінка F1 з довірчим інтервалом 95%.  

Макро-середня оцінка F1 (або Макро F1) використовується для 

оцінювання задач із понад двома класами. Макро F1 обчислюється виразом: 

 

 
𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜	𝐹1 =

1
𝑁
`

2𝑃<𝑅<
𝑃< + 𝑅<

=

<>9

, 

𝑃< =
𝑇𝑃<

𝑇𝑃< + 𝐹𝑃<
, 

𝑅< =
𝑇𝑃<

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁<
, 

(2.1) 

 

де 𝑖 – індекс класу, а 𝑁 – кількість класів, 𝑇𝑃 – істинно-позитивний випадок, 𝐹𝑃 

– хибно-позитивний випадок, 𝐹𝑁 – хибно-негативний випадок. 

 Мікро-середня оцінка F1 (або Мікро F1) також використовується для 

оцінювання задач із понад двома класами. Мікро F1 обчислюється виразом: 

 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜	𝐹1 = 2 ∗
𝑃! ∗ 𝑅!
𝑃! + 𝑅!

, 

𝑃! =
1
𝑁
`

𝑇𝑃<
𝑇𝑃< + 𝐹𝑃<

,
=

<>9

 

𝑅! =
1
𝑁
`

𝑇𝑃<
𝑇𝑃< + 𝐹𝑁<

=

<>9

, 

(2.2) 

 

де 𝑖 – індекс класу, а 𝑁 – кількість класів, 𝑇𝑃 – істинно-позитивний випадок, 𝐹𝑃 

– хибно-позитивний випадок, 𝐹𝑁 – хибно-негативний випадок. 

Результати представлені на рисунку 2.2.  
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ідентифікації людей за ходою. Для задачі розпізнавання дій людини 

запропонована модель перевершила моделі-аналоги приблизно на 10%. Для 

задачі ідентифікації людини за ходою запропонована модель перевершив 

результати аналогів приблизно на 20%. Також було проведено дослідження 

споживання енергії та час виведення запропонованої моделі. 

Отримано наступні пункти 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 ієрархічнім принципом без використання централізованого 

хмарного серверу, що підвищує ефективність їх функціонування;  

- удосконалено метод попередньої обробки та форматування вхідних даних 

з показників сенсорів різного типу з урахуванням їх просторових та часових 

характеристик, що дозволяє отримати дані для аналізу у вигляді тензору зі 

заданою розмірністю та забезпечити подальший аналіз мультисенсорних даних 

за ієрархічною нейромережевою моделлю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 
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МЕТОД КОМПРЕСІЇ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ОБЧИСЛЕННЯ 

ЙМОВІРНОСТІ ВИКЛЮЧЕННЯ НЕЙРОНІВ 

 

3.1 Загальна ідея запропонованого методу 

 

В основі запропонованого методу лежить використання широко відомого 

методу регуляризації глибинних нейронних мереж, як «дропаут» або 

виключення. Операція виключення ставить у відповідність кожному нейрону 

прихованому шару мережі ймовірність його виключення. У процесі виключення, 

елементи прихованих шарів можуть бути виключені виходячи з параметра 

ймовірності, що дозволяє отримати структуру мережі з меншою кількістю 

елементів. Основним параметром цієї операції є параметр ймовірності 

виключення, який повинен бути обраний таким чином, щоб створити 

раціональну структуру мережі, яка зберігає точність роботи та максимально 

знижує використання ресурсів. Розроблений метод спрямований на те, щоб 

підібрати ймовірність виключення кожного елемента прихованого шару 

найкращим чином. 

Основна ідея запропонованого рішення полягає у тому, щоб отримати 

параметр ймовірності виключення, запропонований метод використовує 

інформацію, яка міститься у самій мережі. Для цього вводиться параметр 

надмірності вузла прихованого шару нейронної мережі. Виходячи з процесу 

компресії нейронної мережі, елемент з великим показником надмірності має 

більш високу ймовірність бути виключеним. 

Новим підходом у рамках даного методу є використання спеціальної 

нейронної мережі, яка виконує роль компресора (у подальшому, дана мережа 

буде мати назву мережа-компресор), яка приймає на вхід вагу нейрону кожного 

шару вихідної мережі, находить параметр надмірності та отримує показник 

ймовірності виключення для кожного нейронного прихованого шару. 

У процесі роботи методу компресії відбувається покрокове поліпшення як 

вихідної нейронної мережі, так і мережі-компресора з метою зниження функції 
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компресії, формуються матриці ваг 𝑊(2), з яких мережа-компресор вираховує 

значення параметра надмірності, після чого генеруються ймовірності 

виключення кожного елемента прихованого шару 𝑝(2), які потім 

використовуються в операції виключення в вихідній нейронній мережі. Більш 

детальніше цей крок буде розглянуто у пункті 3.2; 

3) відбувається покроковий процес покращення мережі-компресора та 

вихідної мережі. Мережа-компресор покращується для отримання більш точної 

ймовірності виключення, що дозволить створювати більш ефективну структуру 

вихідної нейронної мережі. Вихідна нейронна мережа покращується для 

досягнення більш ефективної структури. Більш детальніше цей крок буде 

розглянуто у пункті 3.3. 

 

3.2 Операція виключення в різних нейронних мережах 

 

Операція виключення використовується як метод регуляризації нейронної 

мережі, яка запобігає процесу перенавчання нейронної мережі. Термін «дропаут» 

або виключення стосується виключення окремих складових одиниць прихованих 

шарів нейронної мережі. Визначення «складової одиниці» відрізняються в 

залежності від типу нейронної мережі. Перший крок роботи методу компресії 

базується на роботах [136-138], у яких показано, що нейронні мережі із наявними 

операціями виключення можна розглядати як байєсові нейронні мережі із 

варіаційними розподілами Бернуллі. Для повнозв’язних нейронних мереж, 

повнозв’язні операції з виключенням можна сформулювати наступним чином: 

 

 𝑧[@]
(2)~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 M𝑝[@]

(2)N, 

𝑊j (2) = 𝑊(2)𝑑𝑖𝑎𝑔]𝑧(2)^, 

𝑌(2) = 𝑋(2)𝑊j (2) + 𝑏(2), 

𝑋(2B&) = 𝑓]𝑌(2)^, 

(3.1) 

де 𝑙 = 1,… , 𝐿 – порядковий номер шару у повнозв’язній нейронній мережі. Для 
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деякого шару 𝑙, матриця ваг позначається як 𝑊(2) ∈ ℝC
(%&')×C(%); вектор зміщення 

позначається як 𝑏(2) ∈ ℝ2×C(%&'). Позначення 𝑓(∙) – позначення для нелінійної 

функції активації. 

Як показано у (3.1), кожна «складова одиниця» прихованого шару 

залежить від випадкової величини з розподілом Бернуллі. У стандартному методі 

виключення, ймовірність виключення нейрона 𝑝[@]
(2) може мати постійне значення 

для всіх «складових частин», що виключаються. Запропонований метод 

використовує випадкову величину з розподілом Бернуллі з індивідуальними 

ймовірностями для різних «складових частин», що виключаються для більш 

ефективної компресії нейронної мережі. 

Для згорткових нейронних мереж, базова повнозв’язна операція 

замінюється на операцію згортки, як показано у роботі [136]. Операція згортки 

може бути переформульована як лінійна операція, як показано у (3.1). Для 

деякого шару 𝑙, позначимо 𝐾(2) = E𝐾E
(2)	F для k = 1,… , 𝑐(2) як множину 

згорткових ядер згорткової нейронної мережі, де 𝐾E
(2) ∈ ℝF(%)×G(%)×/(%&') це ядро 

згорткової нейронної мережі з вагою ℎ(2), шириною 𝜔(2) та каналом 𝑐(2H&). 

Позначимо вхідний тензор шару 𝑙 як 𝑋s(2) ∈ ℝFI
(%&')×GJ (%&')×K(%&') з висотою ℎs(2H&), 

шириною 𝜔t(2H&) та каналом 𝑐(2H&). 

Далі, необхідно перетворити операцію згортки ядра із вхідними даними у 

операцію матричного множення. Відбувається витягнення із вхідного тензору 

𝑋s(2) ділянки розмірністю ℎ(2) × 𝜔(2) × 𝑐(2H&) з кроком 𝑠, які перетворюються у 

вектор. З 𝑛 векторизованих ділянок формуються рядки вхідної матриці 𝑋(2) ∈

ℝL×MF
(%)G(%)/(%&')N. Векторизовані ядра формують стовпчики матриці ваг 𝑊(2) ∈

ℝMF(%)G(%)/(%&')N×K(%). 

Використовуючи ці перетворення, операції виключення можуть бути 

застосовані до згорткових нейронних мереж згідно (3.1). Композиція 

субдискретизації та функцій активації може бути представлена як нелінійна 

функція 𝑓(∙) у (3.1). Замість виключення окремих нейронів прихованих шарів, у 
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згортковій нейронній мережі виключаються ядра згортки на кожному шарі. 

Тобто, запропонований метод намагається скоротити кількість згорткових ядер. 

Для компресії рекурентних нейронних мереж візьмемо архітектуру довгої 

короткочасної пам’яті (LSTM) у якості прикладу. Операція виключення для 

архітектури LSTM може бути сформульована таким чином: 

 

 𝑧[@]
(2)~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 M𝑝[@]

(2)N, 

v
𝑖
𝑓
𝑜
𝑔
w = x

𝑠𝑖𝑔𝑚
𝑠𝑖𝑔𝑚
𝑠𝑖𝑔𝑚
𝑡𝑎𝑛ℎ

y𝑊(2) z
ℎ"
(2H&)⨀𝑧(2H&)

ℎ"H&
(2) ⨀𝑧(2)

|, 

𝑐"
(2) = 𝑓 ⊙ 𝑐"H&

(2) + 𝑖 ⊙ 𝑔, 

ℎ"
(2) = 𝑜 ⊙𝑡𝑎𝑛ℎ M𝑐"

(2)N, 

(3.2) 

 

де 𝑙 = 1,… , 𝐿 – порядковий номер шару, а 𝑡 = 1,… , 𝑇 – номер кроку у 

рекурентній нейронній мережі, покомпонентний добуток позначений як ⊙. 

Операторами 𝑠𝑖𝑔𝑚 та 𝑡𝑎𝑛ℎ позначені відповідно сигмоідальна функція та 

функція гіперболічного тангенсу. Вектор ℎ"
(2) ∈ ℝL(%) є вихідним значенням шару 

𝑙 на кроці 𝑡. Вектор ℎ"
(9) = 𝑥" є входом для всієї нейронної мережі на кроці 𝑡. 

Матриця 𝑊(2) ∈ ℝ)L
(%)×ML(%&')BL(%)N є матрицею ваг для шару 𝑙. Так як 

запропонований метод виключає тільки елементи прихованих шарів, то 𝑝[@]
(9) = 1. 

Оригінальна операція виключення в архітектурі LSTM використовує 

окремі випадкові величини Бернуллі для виключення елементів на різних кроках, 

як показано у роботі [138]. Запропонований метод використовує вектор 

випадкових величин Бернуллі 𝑧(2) для визначення операцій виключення серед 

різних часових кроків на кожному шарі, як показано у (3.2). Таким чином, метод 

намагається скоротити кількість прихованих розмірностей у блоках LSTM. 

Операції виключення для архітектури GRU виконується таким же чином. 

 

3.3 Структура мережі-компресора  
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У цьому підрозділі представлена архітектура мережі-компресора. Як було 

зауважено вище, елемент прихованого шару нейронної мережі, який має великий 

показник параметру надмірності, повинен мати більшу ймовірність бути 

виключеним. Таким чином, мережа-компресор повинна приймати у якості входу 

множину ваг вихідної нейронної мережі Q𝑊(2)R, знаходити параметр надмірності 

виходячи з поданих ваг та обчислювати вірогідності виключення Q𝑝(2)R для 

елементів прихованих шарів, які будуть використані для компресії оригінальної 

структури нейронної мережі. 

Найбільш прямолінійним рішенням є тренування повнозв’язної мережі для 

кожного прихованого шару нейронної мережі, що підлягає компресії. Але, 

зважаючи на те, що існують взаємозв’язки між параметром надмірності ваг на 

різних шарах вихідної нейронної мережі, запропонований метод використовує 

LSTM у якості архітектури мережі-компресора для знаходження параметра 

надмірності між різними шарами вихідної нейронної мережі. 

Відповідно до підрозділу 3.1, ваги у шарі 𝑙 повнозв’язної, згорткової або 

рекурентної нейронної мережі можуть бути представлені як одна матриця 𝑊(2) ∈

ℝC)
(%)×C*+,-

(%)
, де 𝑑C-0O

(2)  означає розмірність, до якої застосовується операція 

виключення, а 𝑑,
(2) означає розмірність ознак у кожному елементі, що може бути 

виключеним. Зауважимо, що у LSTM матриця ваг у шарі 𝑙 може бути 

представлена як 𝑊(2) ∈ ℝ)	∙ML
(%&')BL(%)N×L(%), де 𝑑C-0O	

(2) = 𝑛(2), а 𝑑,
(2) = 4 ∙ ]𝑛(2H&) +

𝑛(2)^. Отже, ваги з вихідної нейронної мережі 𝒲 = Q𝑊(2)R пошарово подаються 

на вхід мережі-компресора. Замість використання стандартної LSTM у якості 

структури мережі-компресора, використовується варіант архітектури з кроком 𝑙, 

такий що забезпечує наступну модель: 

 

 

⎝

⎜
⎛
𝑣<R

𝑣,R

𝑣0R

𝑣SR⎠

⎟
⎞
= 𝑊/

(2)𝑊(2)𝑊<
(2), x

𝑢<
𝑢,
𝑢0
𝑢S

y = 𝑊Fℎ2H&, (3.3) 
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v
𝑖
𝑓
𝑜
𝑔
w = x

𝑠𝑖𝑔𝑚
𝑠𝑖𝑔𝑚
𝑠𝑖𝑔𝑚	
𝑡𝑎𝑛ℎ

y

⎝

⎜
⎛
x

𝑣<
𝑣,
𝑣0
𝑣S

y + x

𝑢<
𝑢,
𝑢0
𝑢S

y

⎠

⎟
⎞

, 

𝑐< = 𝑓 ⊙ 𝑐2H& + 𝑖 ⊙ 𝑔, 

ℎ2 = 𝑜 ⊙𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑐2)	, 

𝑝(2) = 𝑝" = 𝑠𝑖𝑔𝑚 M𝑊0
(2)ℎ<N, 

𝑧[@]
(2)~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 M𝑝[@]

(2)N. 

 

Відповідно до (3.3), позначимо 𝑑/ як розмірність прихованого стану LSTM 

з кроком 𝑙. Тоді 𝑊(2) ∈ ℝC)
(%)×C*+,-

(%)
, 𝑊/

(2) ∈ ℝ)×C)
(%)

, 𝑊<
(2) ∈ ℝC*+,-

(%) ×C., 𝑊F ∈

ℝ)C.×C. та 𝑊0
(2) ∈ ℝC*+,-

(%) ×C.. Множина параметрів навчання мережі-компресора 

позначається як 𝜙, де 𝜙 = E𝑊/
(2),𝑊<

(2),𝑊F,𝑊0
(2)F. Матриця 𝑊(2) є вхідною 

матрицею для мережі-компресора на кроці 𝑙 є матрицею ваг вихідної нейронної 

мережі (3.1) або (3.2). 

У порівнянні зі стандартною LSTM, яка потребує перетворення матриці 

ваг у вектор, варіант архітектури LSTM з кроком 𝑙 зберігає структуру 

оригінальної матриці ваг та використовує менше параметрів для знаходження 

показника надмірності серед елементів, що можуть бути виключеними. Крім 

того, 𝑊/
(2) та 𝑊<

(2) перетворюють оригінальну матрицю ваг 𝑊(2) з різними 

розмірами у представлення з фіксованим розміром.  

У результаті буде отримано бінарний вектор z(2) який є маскою 

виключення та вектор 𝑝(2) вірогідності виключення для елементів шару 𝑙 

вихідної нейронної мережі. 

3.4 Процес компресії нейронної мережі 

 

У цьому підрозділі детально описується ітеративний процес компресії 

вихідної нейронної мережі. У ході цього процесу відбувається ітеративне 
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покращення мережі-компресора та вихідної нейронної мережі, у результаті якого 

відбувається поступова компресія вихідної нейронної мережі з процедурою 

м’якого видалення. 

Позначимо вихідну нейронну мережу як 𝐹;(𝑥|𝑧). Вона приймає на вхід 

вектор 𝑥 та виконує виведення, використовуючи бінарну маску видалення 𝑧 та 

множину ваг 𝑊 = Q𝑊(2)R. Припустимо, що 𝐹;(𝑥|𝑧) є попередньо навченою 

моделлю. Позначимо мережу-компресор як 𝑧~𝜇T(𝑊). Мережа-компресор 

приймає на вхід ваги вихідної мережі та знаходить розподіл ймовірностей 

вектору-маски 𝑧 на базі параметрів 𝜙. Для того, щоб покращити мережу-

компресор для виключення елементів прихованих шарів вихідної мережі, 

використовується цільова функція 

 

 𝐿 = 𝐸U~6/\𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑧)^_

= ` 𝜇ф(𝑊) ∙ 𝐿]𝑦, 𝐹;(𝑥|𝑧)^
W~{9,&}|0|

, (3.4) 

 

де 𝐿(∙,∙) - цільова функція вихідної нейронної мережі. Цільова функція мережі-

компресора може бути інтерпретована як очікувана втрата вихідної нейронної 

мережі через знайдені мережею-компресором ймовірності виключення. 

Запропонований метод покращує мережу-компресор та вихідну мережу у 

ітеративний спосіб. Відбувається зниження очікуваних втрат за допомогою 

застосування методу градієнтного спуску для мережі-компресора та вихідної 

мережі. Однак, оскільки операції виключення є дискретними операціями, метод 

зворотного поширення помилки неможливо застосувати безпосередньо. Тому 

застосовується незміщена оцінка параметра відношення правдоподібності для 

обчислення градієнта для 𝜙, як показано у роботах [139-140]: 
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 𝛻T𝐿 =`𝛻T𝜇T(𝑊) ∙ 𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^

W

=`𝜇T(𝑊)𝛻T𝑙𝑜𝑔	𝜇T(𝑊) ∙ 𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^
W

	

= 𝐸W~6/\𝛻T𝑙𝑜𝑔	𝜇T(𝑊) ∙ 𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^	_, 

(3.5) 

 

Таким чином, незміщена оцінка для (3.5) може бути представлена виразом: 

 

 ∇T𝐿� = ∇T log 𝜇T(𝑊) ∙ 𝐿]𝑦, 𝐹;(𝑥|𝑧)^ , 𝑧~𝜇T. (3.6) 

 

Градієнт для 𝑊(2) ∈ 𝑊 обчислюється виразом:  

 

 𝛻;(%)𝐿 =`𝜇T(𝑊) ∙ 𝛻;(%)𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^
W

= 𝔼W~6/\𝛻;(%)𝐿(𝑥|𝑧)_. (3.7) 

 

Аналогічно, незміщена оцінка для (3.7) може бути представлена виразом: 

 

 𝛻;(%)𝐿� = 𝛻;(%)𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^, 𝑧~𝜇T. (3.8) 

 

Розглянемо детальніше знаходження незміщеної оцінки ∇T𝐿�  в (3.6). Хоча 

оцінка в (3.6) є незміщеною оцінкою, вона має тенденцію до високої дисперсії. 

Висока дисперсія оцінки може призводити до більш повільної збіжності. Тому, 

необхідно застосовувати методи зниження дисперсії для запобігання повільної 

збіжності, що показано у роботах [141-142]. 

Одним з методів зменшення дисперсії є відняття константи 𝑐 з навчального 

сигналу L]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^ в (3.5), що зберігає очікування градієнта незмінним, що 

показано у роботі [56]. Тому, ми відслідковуємо рухоме середнє 𝑐 навчального 

сигналу L]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^, та віднімаємо 𝑐 з оцінки градієнта в (4.6). 

Інший метод зниження оцінки полягає у знаходження рухомого середнього 

𝑣 дисперсії сигналу та ділення сигналу на max]1, √𝑣^, що показано у роботі 
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[143]. 

 Комбінація двох вищезгаданих методів дає кінцеву оцінку градієнта для 𝜙 

у вигляді  

 

 
𝛻T𝐿� = 𝛻T𝑙𝑜𝑔	𝜇T(𝑊) ∙

𝐿]𝑦, 𝐹7(𝑥|𝑧)^ − 𝑐
]1, √𝜐^	

	 , 𝑧~𝜇T, (3.9) 

 

де 𝑐 та 𝑣 є рухомим середнім сингалу та рухомим середнім дисперсії сигналу 

відповідно. 

Розглянемо детальніше алгоритм компресії. Більшість алгоритмів 

компресії нейронних мереж поступово видаляють ваги без можливості 

повернення, як показано в роботі [144]. У запропонованому методів 

використовується алгоритм «м’якого» видалення, яке полягає у поступовому 

подавленні ймовірності видалення елементів прихованих шарів з фактором 

згасання 𝛾 ∈ (0, 1), зі значенням за замовчуванням 0.5. Оскільки на початку 

процедури компресії неможливо приймати оптимальні рішення щодо 

виключення елементів прихованих шарів нейронної мережі, подавлення 

ймовірностей виключення замість видалення елементів прихованих шарів може 

надати можливість видаленим елементам повернутися. Ця менш агресивна 

стратегія компресії знижує потенційний ризик непоправного пошкодження 

нейронної мережі. 

Під час процесу компресії, запропонований метод поступово збільшує 

поріг ймовірності виключення 𝜏 від 0 з кроком Δ. Елементи прихованих шарів із 

ймовірністю виключення 𝑝[@]
(2) менше порогового значення отримають фактор 

згасання, тобто �̂�[@]
(2) ⟵ 𝛾 ∙ �̂�[@]

(2). Таким чином, операція у мережі-компресорі в 

(3.3) може бути оновлена у відповідності з виразом 

 

 𝑧[@]
(2)~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖 �𝑝[@]

(2) ∙ 𝛾𝕝O[2]
(%)YZ� (3.10) 
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де 𝕝 – індикаторна функція, 𝛾 ∈ (0, 1) – фактор згасання, а 𝜏 ∈ [0,1) – поріг. Так 

як операцію подавлення ймовірностей виключення із заздалегідь визначеним 

фактором згасання 𝛾 можна диференціювати, операції перетворення вихідної 

нейронної мережі та мережі-компресора, визначені у (3.8) та (3.9) можуть бути 

виконані. Процес компресії буде зупинений, коли відсоток ваг вихідної 

нейронної мережі 𝐹7(𝑥|𝑧), що залишилися, буде менше визначеного 

користувачем значення 𝛼 ∈ (0,1). Після компресії, відбувається налаштування 

вихідної нейронної мережі 𝐹7(𝑥|𝑧) за допомогою фіксованої маски �̂�, яка була 

знайдена за допомогою порогового значення 𝜏. Таким чином, етап отримання 

маски у (3.10) буде оновлений у відповідності з виразом  

 

 �̂�[@]
(2) = 𝕝𝑝[@]

(2) > 𝜏 (3.11) 

 

 Нижче наведений алгоритм компресії нейронної мережі. 
 

1: Вхід: навчена вихідна нейронна мережа 𝐹!(𝑥|𝑧) 

2: 
Ініціалізація: мережа-компресор 𝜇"(𝑊) з параметром 𝜙, рухоме середнє с, рухоме 
середнє дисперії 𝑣 

3: while 𝜇"(𝑊) не є збіжним: 
4: 𝑧~𝜇"(𝑊) 

5: 𝑐 ← рухСеред 5𝐿7𝑦, 𝐹!(𝑥|𝑧):; 

6: 𝑣 ← рухСередДисп 5𝐿7𝑦, 𝐹#(𝑥|𝑧):; 

7: 𝜙 ← 𝜙 − 𝛽 ∙ 𝛻"𝑙𝑜𝑔	𝜇"(𝑊) ∙ 7𝐿7𝑦, 𝐹#(𝑥|𝑧): − 𝑐:	/max71, √𝑣:	 
8: end while 
9: 𝜏 = 0 

10: while відсоток параметрів в 𝐹#(𝑥|𝑧) більше ніж 𝛼: 
11: 𝑧~𝜇"(𝑊) 

12: 𝑐 ← рухСеред 5𝐿7𝑦, 𝐹!(𝑥|𝑧):; 

13: 𝑣 ← рухСередДисп 5𝐿7𝑦, 𝐹#(𝑥|𝑧):; 

14: 𝜙 ← 𝜙 − 𝛽 ∙ 𝛻"𝑙𝑜𝑔	𝜇"(𝑊) ∙ 7𝐿7𝑦, 𝐹#(𝑥|𝑧): − 𝑐:	/max71, √𝑣:	 
15: 𝑊 ← 𝑊 − 𝛽 ∙ 𝛻!𝐿7𝑦, 𝐹!(𝑥|𝑧): 
16: оновити поріг 𝜏: 𝜏 ← 𝜏 + ∆ через кожні 𝑇 ітерацій 
17: end while 
18: �̂�[%]

(() = 𝑙𝑝[*]
(() > 𝜏 

19: while 𝐹!(𝑥|�̂�) не є збіжним: 
20: 𝑊 ← 𝑊 − 𝛽 ∙ 𝛻!𝐿7𝑦, 𝐹!(𝑥|�̂�): 
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21: end while 

 

Алгоритм компресії нейронної мережі можна розбити на три етапи. На 

першому етапі (рядки 3-8), алгоритм заморожує вихідну мережу 𝐹;(𝑥|𝑧) та 

ініціює мережу-компресор 𝜇T(𝑊) відповідно до (3.9). На другому етапі (рядки 

від 9 до 17), відбувається спільне покращення вихідної мережі та мережі-

компресора за допомогою градієнтів згідно (3.8) та (3.9). У той же самий час, 

відбувається компресія за допомогою подавлення ймовірності виключення 

відповідно до (3.10). На третьому етапі (рядки 18 – 21), відбувається 

налаштування ваг вихідної нейронної мережі за допомогою обчисленого 

градієнту згідно (3.8) та маски виключення, яка обчислена відповідно до (3.11). 

Результатом роботи алгоритму є бінарна маска виключення zB та налаштовані 

параметри вихідної мережі 𝑊. За допомогою цього виходу, ми можемо отримати 

скомпресований варіант оригінальної нейронної мережі. 

 

3.5 Експериментальне дослідження запропонованого методу 

 

В якості апаратної платформи для проведення експерименту була обрана 

платформа Intel Edison. Ця платформа використовує двоядерний процесор Intel 

Atom SoC з частотою 500 МГц і оснащений оперативною пам’яттю 1 Гб і флеш-

картою об’ємом 32 Гб. Всі експерименти проводилися тільки за допомогою 

потужності центрального процесора. Навчання нейронних мереж проходило на 

стаціонарному комп'ютері за допомогою відеокарти GeForce RTX 3060. Процес 

компресії навчених мереж також проходив на стаціонарному комп'ютері. 

Скомпресовані моделі були завантажені на тестову платформу на флеш-карту. В 

якості операційної системи була використана ОС Ubilinux, всі скомпресовані 

нейронні мережі працювали за допомогою фреймворку Theano з використанням 

тільки потужності процесора. Операції перемноження матриці та перемноження 

розрізних матриці були оптимізовані за допомогою алгоритмів BLAS і Sparse 

BLAS відповідно. Додаткові методи оптимізації не застосовувалися. 

Для порівняння із запропонованим методом компресії були взяті методи 
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MagBase і SFAC. Метод MagBase, заснований на алгоритмі проріджування 

нейронної мережі за допомогою модулів коефіцієнтів зв’язків (magnitude-based 

pruning) [146]. Цей метод заснований на проріджуванні ваг у згорткових ядрах і 

повнозв'язних шарах на основі параметра модуля зв'язку. Метод перенавчає 

мережу після кожного проріджування і має можливість відновляти видалені 

нейрони. Для згорткових і повнозв'язних шарів оптимальний поріг 

проріджування вираховується окремо. 

Метод SFAC заснований на методі розрідженого кодування та 

факторизації [146]. Метод спрощує повнозв'язні шари шляхом пошуку 

оптимальних кодових векторів і кодування шару на основі методу розрідженого 

кодування. Згорткові шари алгоритм намагається стиснути за допомогою методу 

розкладання матриці. Пошук оптимальних кодових векторів здійснюється за 

допомогою жадного алгоритму. 

 

3.5.1 Задача розпізнавання зображень 

 

Специфіка задачі складається в розпізнаванні зображень за допомогою 

камер низького розширення. Для проведення експерименту був використаний 

набір CIFAR10 у якості навчальної та тестової вибірки. Набір даних складається 

з 60000 кольорових зображень з розширенням 32х32, які групуються в 10 класів, 

по 6000 зображень для кожного класу. В якості навчальної вибірки було взято 

50000 зображень, для тестової вибірки було взято 10000 зображень. Даний набір 

даних є стандартним бенчмарком для задач розпізнавання зображень. Хоча цей 

набір даних слабо корелює із завданнями розпізнавання зображень у реальних 

задачах, він надає контрольовану середу для детального зрівняння нейронних 

мереж. 

В якості вихідної архітектури мережі була взята архітектура VGGNet. Дана 

архітектура являє собою величезну мережу з мільйонами параметрів. Подібний 

вибір дозволяє зрозуміти, наскільки запропонований метод компресії нейронної 

мережі справляється з великою мережею з великою кількістю шарів. 
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У таблиці 3.1 представлена детальна структура мережі та результати 

компресії мережі вказаними методами. 

 

Таблиця 3.1 – Результати компресії для задачі розпізнавання зображень 
 Вихідна мережа Скомпресована 

мережа MagBase SFAC 

Шар 
Нейрони 
прихован
их шарів 

Параметрів 

Нейро
ни 

прихов
аних 
шарів 

Відсоток 
нейронів

, що 
залишил

ися 

Відсоток 
нейронів, 

що 
залишили

ся 

Відсоток 
нейронів, 

що 
залишили

ся 
Згортковий 1(3x3) 64 1700 27 42.2% 53.9% 93.1% 
Згортковий 2(3x3) 64 36 900 47 31.0% 40.1% 57.3% 
Згортковий 3(3x3) 128 73 700 53 30.4% 52.3% 85.1% 
Згортковий 4(3x3) 128 147 500 68 22.0% 67.0% 56.8% 
Згортковий 5(3x3) 256 294 900 104 21.6% 71.2% 85.1% 
Згортковий 6(3x3) 256 589 800 97 15.4% 65.0% 56.8% 
Згортковий 7(3x3) 256 589 800 89 13.2% 61.2% 56.8% 
Згортковий 8(3x3) 512 1 179 000 122 8.3% 36.5% 85.2% 
Згортковий 9(3x3) 512 2 359 000 95 4.4% 10.6% 56.8% 
Згортковий 10(3x3) 512 2 359 000 64 2.3% 3.9% 56.8% 
Згортковий 11(2x2) 512 1 049 000 128 3.1% 3.0% 85.2% 
Згортковий 12(2x2) 512 1 049 000 112 5.5% 1.7% 85.2% 
Згортковий 13(2x2) 512 1 049 000 149 6.4% 2.4% 85.2% 
Повнозв’язний 1 4096 2 097 000 27 0.19% 2.2% 95.8% 
Повнозв’язний 2 4096 16 777 000 371 0.06% 0.39% 135% 
Повнозв’язний 3 10 41 000 10 9.1% 18.5% 90.2% 

Загально  29 700 000  2.44% 7.05% 112% 
Точність 90.6% 90.6% 90.6% 87.1% 

 

Для запропонованого методу компресії та методу MagBase приведено 

статистику з кращою компресією вихідної моделі без зниження точності 

розпізнавання. Для методу SFAC наведено статистику компресії з прийнятним 

рівнем втрати точності розпізнавання. Результати компресії показують, що 

запропонований метод перевершує за ступенем компресії два інших методи-

аналога. Це свідчить про те, що запропонований метод компресії дозволяє 

справлятися зі складною багатошаровою структурою мережі. Запропонований 

метод компресії використовує мережу LSTM в якості мережі-компресора, що 

дозволяє знаходити показник надмірності серед множини шарів скомпресованої 

мережі, тоді як методи-аналоги намагаються здійснити компресію нейронної 

мережі тільки на основі інформації в рамках одного шару. Як уже було вказано 
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На рисунку 3.5 представлений компроміс між точністю на тестовій вибірці 

та споживанням пам'яті моделлю. На рисунку видно, що запропонований метод 

досягає кращого компромісу, ніж два методи-аналоги. Це пов’язано з двома 

причинами.  

 

Таблиця 3.2 – Результати компресії для задачі розпізнавання цифр 
 Вихідна мережа Скомпресована мережа MagBase SFAC 
Шар Нейрони 

прихованих 
шарів 

Параметрів 
Нейрони 

прихованих 
шарів 

Відсоток 
нейронів, 

що 
залишилися 

Відсоток 
нейронів, 

що 
залишилися 

Відсоток 
нейронів, 

що 
залишилися 

Згортк 
1(5x5) 20 500 10 50% 24.2% 84% 

Згортк 
2(5х5) 50 25 000 20 20% 20.7% 91% 

Повнозв1 500 400 000 10 0.8% 1.0% 78.75% 
Повнозв2 10 5 000 10 2.0% 16.34% 70.28% 
Загально 580 4 310 000 50 1.98% 2.35% 72.39% 
Помилка 0.85% 0.85% 0.85% 1.05% 

 

Перша пов'язана з тим, що запропонований метод обчислює показник 

надмірності на глобальному рівні, що дозволяє згенерувати ефективнішу 

структуру мережі. Друга причина пов'язана з тим, що запропонований метод 

проріджує нейрони безпосередньо, що дозволяє здійснити компресію параметрів 

моделі в невелику щільну матрицю замість використання великої розрідженої 

матриці. Метод MagBase генерує представлення моделі за допомогою великої 

розрідженої матриці, що спричиняє підвищене споживання пам'яті. 
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У якості нейронної мережі використовується двонаправлена LSTM-

мережа [146]. Вона використовує ознаки, засновані на мел-кепстральних 

коефіцієнтах (MFCC) голосу у якості входу та використовує два п'ятишарові 

двонаправлені блоки LSTM. Виходи двох LSTM комбінуються та 

використовуються для передбачення сказаного тексту. 

У таблиці 3.3 наведено детальну структуру мережі, де LSTM-П означає 

LSTM у прямому напрямку, а LSTM-З – LSTM у зворотному напрямку. 

 

Таблиця 3.3 – Результати компресії для задачі розпізнавання мовлення 

Шар 

Вихідна мережа Скомпресована мережа MagBase-R 
Нейро
нів 

Ней
роні
в 

Парамет
рів 

Парамет
рів 

Нейрон
ів 

Нейрон
ів 

Відсоток 
залишивши
хся 
нейронів 

Відсоток 
залишивши
хся 
нейронів 

Відсоток 
залишивши
хся 
нейронів 

Відсоток 
залишивши
хся 
нейронів 

LSTM-
П1 

LSTM-З1 512 512 1 090 000 1 090 000 55 20 10.74% 3.91% 34.9% 18.2% 

LSTM-
П2 

LSTM-З2 512 512 2 097 000 2 097 000 192 71 4.03% 0.54% 37.2% 23.1% 

LSTM-
П3 

LSTM-З3 512 512 2 097 000 2 097 000 240 76 17.58% 2.06% 43.1% 27.9% 

LSTM-
П4 

LSTM-З4 512 512 2 097 000 2 097 000 258 81 23.62% 2.35% 52.3% 40.2% 

LSTM-
П5 

LSTM-З5 512 512 2 097 000 2 097 000 294 90 28.93% 2.78% 72.6% 61.8% 

Повнозв’язний 1 29 59 300 29 37.5% 69.0% 
Загально  19 016 000  9.98% 37.1% 
WER 9.31 9.20 9.62 

 

У якості методу компресії для порівняння був використаний метод 

MagBase-R, який є модифікацією методу MagBase, яка дозволяє застосовувати 

його до рекурентних мереж.  

У якості метрики роботи нейромережі використовується метрика WER 

(Word Error Rate), яка визначається як відстань по Левенштайну між істинною 

послідовністю слів і найбільш ймовірною послідовністю, яка передбачена 

нейронною мережею. 

Статистика скомпресованих мереж показує, що запропонований метод 

компресії показує суттєво кращий рівень компресії в порівнянні з методом-

аналогом і навіть трохи випереджає вихідну мережу за метрикою WER.  



*+(!
#+609Q( J( 3*;.46766.( <( +4*10( 3*3,;,+6.12( ,9:3,;21,6/012Q( :/J3.6E(

9*13;,:.L( 1,;,?.( 427424:7( 62?B21F( #:6*46*>( 3;2B26*>( /09*L( 3*4,+.692(

<03;*3*6*406*A*(1,/*+J(1*?60(60<40/2(/,Q(5*(;,9J;,6/6.(6,C;*66.(1,;,?.(A.;@,(

3.++0>/E:7(9*13;,1:.LQ(6.?(<A*;/9*4.(0D*(3*46*<4m7<6.(1,;,?.F(

"0( ;2:J69J( jF�( 3;,+:/04-,62C( 9*13;*1.:( 1.?( ®¡d( /0( :3*?2406671(

301O7/.(:/2:-212(1,;,?012F(

a03;*3*6*4062C( 1,/*+( 9*13;,:.L( +*:7A0W( <60B6*( 9;05*A*( 9*13;*1.:J(

3*;.4676*(<(1,/*+*1(iw—¦wstxdF((

(

(
T2:J6*9(jF�(G(H*13;*1.:(1.?(®¡d(60(/,:/*4.C(42D.;I.(/0(:3*?2406671(301O7/.(

1*+,-->(

(

%,( 1*?60( 3*7:62/2( /21Q( 5*( 9*13;,:.7( ;,9J;,6/62=( 6,C;*662=( 1,;,?(

4210A0W(D.-E@,(.68*;10I.L(3;*(60+1.;6.:/E(30;01,/;.4(1.?(@0;012F(H*13;,:.7(

42=*+7B2(-2@,(<(-*90-E6*L(.68*;10I.L(UJ(+06*1J(4230+9JQ(0D:*->/6.(<60B,667(

9*,8.I.W6/.4(<4O7<9.4V(3;2<4*+2/E(+*(<62?,667(79*:/.(;*D*/2(1,;,?.F(

"0(;2:J69J(jF}(3*90<062C(9*13;*1.:(1.?(®¡d(/0(B0:*1(424,+,667(1,;,?.F(



*+)!
Z*;.4676*( <( *;2A.60-E6*>( 1,;,?,>( <03;*3*6*4062C( 1,/*+( :9*;*BJW( B0:(

424,+,667(60(�[F\y(D,<(<62?,667(79*:/.(;*D*/2F((

"0(/,:/*4*1J(:/,6+.Q(:9*13;,:*406.C(1*+,-.(3*/;.D6*(4(:,;,+6E*1J(nMFMk(

:,9J6+( +-7( ;*<3.<6040667( ->+:E9*L( 1*4-,667( <04+*4?92( 4( :,;,+6E*1J( nF\j(

:,9J6+2F((

_9*13;,:*4060( <03;*3*6*40621( 1,/*+*1( 6,C;*660( 1,;,?0( +*<4*-7W( 4(

:,;,+6E*1J(;*<3.<60/2(->+:E9J(1*4J(/09*L(?(+*4?262(<0(}F[�(:,9J6+(D,<(4/;0/2(

79*:/.(3,;,+D0B,667F(

(

(
T2:J6*9(jF}(G(H*13;*1.:(1.?(/*B6.:/>(60(/,:/*4.C(42D.;I.(/0(B0:*1(-*A.B6*A*(

424,+,667(1,;,?.(

(

"0(;2:J69J(jFMS(3*90<062C(9*13;*1.:(1.?(79.:/>(3,;,+D0B,667(1,;,?.(/0(

:3*?2406671( ,6,;A.LF( a03;*3*6*4062C( 1,/*+( +*<4*-24( :9*;*/2/2( :3*?240667(

,6,;A.L(60(�ny(3*;.4676*(<(42=.+6*>(1,;,?,>F(

(



**+!

(
T2:J6*9(jFMS(G(H*13;*1.:(1.?(/*B6.:/>(60(/,:/*4.C(42D.;I.(/0(,6,;A.W>(

-*A.B6*A*(424,+,667(1,;,?.(

(

jFkF\( a0+0B0( ;*<3.<6040667( +.C( ->+262( <0( +*3*1*A*>( <03;*3*6*406*L(

.W;0;=.B6*L(6,C;*1,;,?,4*L(1*+,-.

a0:/*:JW1*( <03;*3*6*4062C( 1,/*+( 9*13;,:.L( <03;*3*6*406*L( J( +;A*1J(

;*<+.-.( .W;0;=.B6*L( 6,C;*1,;,?,4*L( 1*+,-.F( a03;*3*6*4060( 1*+,-E( 1.:/2/E(

<A*;/9*4.Q( ;,9J;,6/6.( /0( 3*46*<4O7<6.(@0;2Q( 79.( W( 60CB0:/.@212( 42+012(@0;.4(

6,C;*66*L( 1,;,?.F( %,( +*<4*-2/E( 424B2/2( ;*D*/J( <03;*3*6*406*A*( 1,/*+J(

9*13;,:.L(4(6,C;*662=(1,;,?0=Q(79.(W(9*1D.60I.W>(;.<62=(@0;.4F(

a0+0B0(3*-7A0W(4(;*<3.<604066.(+.C(->+262(60(3.+:/04.(3*90<06E(:,6:*;.4(

;J=JQ(09:,-,;*1,/;0(.(A.;*:9*30F(R(79*:/.(60D*;0(+062=(429*;2:/*4JW/E:7(60D.;(

+062=Q( 3;,+:/04-,62C( J( ;*D*/.( ]MN}^F( %,C( 60D.;( +062=( 1.:/2/E( 3*90<0667(

09:,-,;*1,/;0( /0( A.;*:9*30Q( 79.( DJ-2( */;2106.( <0( +*3*1*A*>( :10;/8*6.4( /0(

;*<J162=( A*+26629.4( 3.++*:-.+62=Q( 79.( 429*6J40-2( 3,46.( +.L( J( 4230+9*4*1J(

3*;7+9JF("0D.;( +062=(1.:/2/E(3*90<0667( }( 9*;2:/J40B.4Q( 79.( 429*6J40-2( [( +.C(

UL<+0(60(4,-*:23,+.Q(:2+.667Q(:/*7667Q(=*+ED0Q(3.+C*1(:=*+012Q(:3J:9(<.(:=*+.4VF(

K06.(DJ-2(*/;2106.(.<([(/23.4(1*D.-E62=(3;2:/;*L4F(



111 
Архітектура вихідної та скомпресованих моделей, отриманих 

запропонованим методом та методами-аналогами, представлена у таблиці 3.4. 

Вихідна мережа містить як згорткові, так і рекурентні шари. Оскільки 

методи SFAC і MagBase не застосовуються безпосередньо до рекурентних шарів, 

при стисненні мережі цими методами, рекурентні шари залишаються 

недоторканими. Запропонований метод стиснення забезпечує найбільший 

ступінь стиснення вихідної мережі виходячи з кількості параметрів, що 

залишилися після стиснення. 

На рисунку 3.11 представлений графік компромісу між точністю моделі та 

споживанням пам'яті.  

 

Таблиця 3.4 - Розпізнавання дій людини 

Шар 

Вихідна модель Скомпресована модель MagBase-R MagBase SFAC 

Нейр

онів 

Нейр

онів 

Парам

етрів 

Парам

етрів 

Нейронів Відсоток 

залишившихся 

нейронів 

Відсоток 

залишившихся 

нейронів 

Відсоток 

залишившихся 

нейронів 

Відсоток 

залишившихс

я нейронів 

Згортк 1a Згортк 1б 64 64 1100 1100 20 19 31.25% 29.69% 92% 95.7% 50.3% 60.0% 100% 100% 

Згортк 2а Згортк 2б 64 64 12300 12300 20 14 9.76% 6.49% 70.1% 77.7% 25.3% 40.5% 114% 114% 

Згортк 3а Згортк 3б 64 64 12300 12300 23 23 11.23% 7.86% 69.9% 66.2% 32.1% 35.4% 114% 114% 

Згортковий 4(2x8) 64 65 500 10 5.61% 40.3% 20.4% 53.7% 

Згортковий 5(1x6) 64 24 600 12 2.93% 27.2% 18.3% 100% 

Згортковий 6(1x4) 64 16 400 17 4.98% 24.6% 12.0% 100% 

GRU1 120 227 500 27 5.8% 1.2% 100% 100% 

GRU2 120 86 400 31 6.24% 3.6% 100% 100% 

Повнозв’язний 1 6 700 6 25.83% 98.6% 99% 70% 

Загально  472 500  6.16% 17.1% 74.5% 95.3% 

Точність 94.6% 94.7% 94.6% 94.6% 93.7% 

 

Завдяки тому, що запропонований метод стиснення забезпечує 

компактніше матричне уявлення стислих шарів, споживання пам'яті виявилося 

нижче, ніж у методів-аналогів. 
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3.6 Висновки до третього розділу 

 

Запропоновано 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». У процесі компресії елементи прихованих шарів 

нейронної мережі можуть бути виключені виходячи з параметра надмірності 

вузла прихованого шару нейронної мережі. З точки зору процесу компресії 

нейромережевої моделі, елемент з більшим показником надмірності має більш 

високу ймовірність бути виключеним. 

Метод виноситься як 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 нейронної 

мережі. 

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 

задачах 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%. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА ТА ВИПРОБУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ РОЗПОДІЛЕНИХ ТРАНСДЮСЕРНИХ МЕРЕЖ 

 

В даному розділі проведена розробка та випробування інструментальних 

засобів для моделювання роботи розподілених трансдюсерних мереж, а саме:  

- розроблені інструментальні засоби, які реалізують запропоновану 

ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень для аналізу 

мультисенсорних даних, метод попередньої обробки та форматування вхідних 

даних з показників сенсорів різного типу та метод компресії нейронних мереж 

на основі обчислення ймовірності виключення нейронів з урахуванням 

параметра надмірності; 

- реалізована модель трансдюсеру; 

- проведено моделювання розподілених трансдюсерних мереж різної 

конфігурації; 

- проведено дослідження запропонованих рішень за допомогою симулятора 

з дискретними подіями ns-3. 

 

4.1 Розробка інструментальних засобів моделювання РТМ 

 

Метод компресії нейронних мереж. Для програмної реалізації методу 

компресії необхідно розробити алгоритм та здійснити його реалізацію. 

Концептуальний алгоритм у вигляді псевдокоду був представлений в третьому 

розділі даної дисертаційної роботи. 

Для більш детального розуміння аспектів програмної реалізації 

запропонованого методу була розроблена блок-схема алгоритму компресії (рис. 

4.1). 

Запропонований метод компресії припускає, що нейронну мережу, яка 

підлягає компресії, необхідно попередньо натренувати на певному наборі даних, 

тому цей етап включається у загальну блок-схему алгоритму. 
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вихідної мережі. 

Розглянемо детально ці етапи та деякі програмні аспекти реалізації 

запропонованого методу. 

Тренування нейронної мережі. Тренування та представлення нейронної 

мережі відбувалось за допомогою фреймворку Tensorflow. 

Спочатку відбувається етап ініціалізації та завантаження налаштувань. 

 
if chkpnt and chkpnt.model_checkpoint_path: 
    saver = tf.train.Saver(max_to_keep=1000) 
    saver.restore(sess, chkpnt.model_checkpoint_path) 
    stp = int(chkpnt.model_checkpoint_path.split('/')[-1].split('-
')[-1])+1 
    sess.run(tf.assign(gl_step, stp)) 
    print 'Loaded' 

 

Після етапу ініціалізації та завантаження налаштувань відбувається етап 

навчання нейронної мережі. Параметри тренування нейронної мережі 

визначаються у конфігураційному файлі. У якості розширення конфігураційного 

файла використовується мова YAML. 

 
reader = tf.train.NewCheckpointReader(config['intialize']) 
var_str = reader.debug_string() 
name_var = re.findall('[A-Za-z0-9/:_]+ ', var_str) 
import_variables = 
tf.get_collection(tf.GraphKeys.GLOBAL_VARIABLES) 
initialize_variables = {}  
 
for var in import_variables:  
    if var.name+' ' in  name_var: 
        initialize_variables[var.name] = var 
 
saver = tf.train.Saver(initialize_variables) 
saver.restore(save_path=config['intialize'], sess=sess) 
print 'Pretrained init' 

 

Результатом роботи на цьому етапі є натренована нейронна мережа із 

вказаними параметрами тренування. Перейдемо до етапу ініціалізації мережі-

компресора. 

Етап ініціалізації мережі компресора. На цьому етапі спочатку 
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відбувається ініціалізація параметрів для компресії нейронної мережі. 

Розглянемо деякі параметри для задачі розпізнавання дій людини. 
CNV_LAYER_LEN = 3 
CONV_LEN_SEC = 3 
CONV_LEN_LST = 3 
СNV_NUMBER = 64 
CNV_MRG_LEN_1 = 8 
CNV_MRG_LEN_2 = 6 
CNV_MRG_LEN_3 = 4 
CONV_NUMBER_2 = 8 

  

Ми визначаємо кількість та розмірність шарів згортки для використаної 

нейронної мережі. Можна побачити, що використовується згорткова мережа з 

трьох шарів, кількість згорткових мереж на обчислювачі першого рівня 

становить 64 одиниці, кількість згорткових мереж для обчислювачів другого 

рівня становить 8 одиниць, розмірність шарів згортки складає 8-6-4. 

 Розглянемо вихідний код мережі-компресора. 

 
list_of_vecs = trans_mat2vec(weight_list, inter_dim) 
input = tf.stack(list_of_vecs) 
input = tf.expand_dims(input, 0) 
 
lstm_net_cell = tf.contrib.rnn.LSTMCell(inter_dim) 
initstate = lstm_net_cell.zero_state(1, tf.float32) 
output, state_tuple = tf.nn.dynamic_rnn(lstm_net_cell, input, 
initstate=initstate, major_time=False) 
output = tf.squeeze(output, [0]) 
cell_list = tf.split(axis=0, num_or_size_splits=len(ord_list), 
value=output) 

 

 Можна побачити, що вона представляє рекурентну нейронну мережу LSTM, 

яка обчислює параметр надмірності між нейронами прихованих шарів нейронної 

мережі. 

 Компресія вихідної нейронної мережі. На цьому етапі відбувається 

налаштування ваг вихідної нейронної мережі, а також мережі-компресора.  

 Приведено вихідний код методу компресії. В цьому методі відбувається 

поступове виключення нейронів прихованих шарів, оцінюється градієнт та 
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змінюються ваги мережі-компресора. 

 
def cmpress(vars, dimension = 64, reuse=True, name='cmpress'): 
   with tf.variable_scope(name, reuse=reuse) as scope: 
      weight_dictionary = {} 
      for var in vars: 
         vars_list = var.name.split('/') 
         if len(vars_list) == 3: 
            if not vars_list[1] in weight_dictionary.keys(): 
               weight_dictionary[vars_list[1]] = {} 
            weight_dictionary[vars_list[1]][vars_list[2]] = var 
      cancat_weight_dict = concat_weight_mat(weight_dictionary) 
      ord_list = [[u'acc_cnv1', u'gr_cnv1'], [u'acccnv2', 
u'gr_cnv2'], [u'acccnv3', u'grconv3'], 
               u'sens_cnv1', u'sens_cnv2', u'sens_cnv3', u'cll_0', 
u'cll_1'] 
      weight_list = mrg_mat(cancat_weight_dict, ord_list) 
      cell = tf.contrib.rnn.LSTMCell(dimension) 
      initstate = cell.zero_state(1, tf.float32) 
      output, state_tuple = tf.nn.dynamic_rnn(cell, inp, 
initstate=initstate, major_time=False) 
      output = tf.squeeze(output, [0]) 
      cell_list = tf.split(axis=0, 
num_or_size_splits=len(ord_list), value=output) 
      drop_prob_dict = transback(cell_list, weight_list, ord_list) 
   return drop_prob_dict 

 

Налаштування ваг вихідної мережі. Цей етап є останнім в методі 

компресії нейронної мережі. Тут відбувається підсумкове налаштування ваг 

вихідної нейронної мережі за допомогою бітової маски. 

 
session.run(tf.assign(net_train, 0.8)) 
left_neurons = pruning(session, left_num_dict) 
compress_ratio(left_neurons, dimension_dict) 
for it in range(TOTAL_ITERATIONS): 
   lsV, _trainY, _predict = session.run([optimizer, loss, 
batch_lbl, pred]) 
   _lbl = np.argmax(_trainY, axis=1) 
   acc = np.mean(_lbl == _predict) 
   plot.plot('cross entropy', lsv) 
   plot.plot('accuracy', acc) 
    
   if it % 50 == 49: 
      dev_acc = [] 
      dev_crs_ent = [] 
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      for index_eval in xrange(EVALUATION_ITERATIONS): 
         eval_lsv, trY, pred = session.run([ls_eval, batch_lbl, 
predict_eval]) 
         _lbl = np.argmax(_trainY, axis=1) 
         acc = np.mean(_lbl == _predict) 
         dev_acc.append(acc) 
         dev_crs_ent.append(eval_loss_v) 
      plot.plot('dev accuracy', np.mean(dev_acc)) 
      plot.plot('dev cross entropy', np.mean(dev_crs_ent)) 

if (it < 6) or (it % 50 == 49):
      plot.flush() 
   plot.tick() 
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- директорія model_management_app містить конфігураційні файли для 

модулю виведення моделі; 

- директорія config містить основні файли конфігурації компоненту, 

наприклад, файли налаштування моделі та файли, які містять шляхи доступу до 

відкритого API програмного компоненту; 

- директорія models містить файли моделей програмного компоненту; 

- директорія src.constants містить константні значення, які будуть 

використовуватися в програмного компоненті. Ці константні значення містять 

деякі технічні аспекти моделей та значення за замовченням; 

- директорія src.results містить сервіси роботи з вихідними даними моделей 

та результати навчання та виведення моделей; 

- директорія src.utils містить допоміжні сервіси, які будуть 

використовуватися під час навчання моделі. Це, наприклад, ведення журналу, 

сервіс побудування графіків, вимір похибки при навчанні тощо. 

Для більш наявного представлення структури програмного компоненту 

створено діаграму пакетів програмного компоненту, яка наведена в рисунку 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Діаграма пакетів розробленого програмного компоненту 

Розглянемо, як між собою взаємодіють основні класи програмного 
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- метод getFileByName() – у якості виходу видає файл у бінарному вигляді. 

Метод використовується для завантаження у пам'ять окремих файлів з набору 

даних. 

Клас DatasetManagementService відповідає за управління наборами даних. 

Даний клас містить такі методи: 

- метод getAllDatasets() – метод повертає список всіх наборів даних, які 

були завантажені користувачем програмного компоненту; 

- метод getDatasetValues() – у якості виходу повертає значення цільових 

значень у наборі даних, який подається на вхід ієрархічної моделі; 

- метод getDatasetById() – повертає весь набір даних у вигляді об’єкта класу 

DataFrame з пакету pandas. 

Клас ModelTrainingClient відповідає за процес навчання моделей РТМ. 

Даний клас містить такі методи: 

- метод runTraining() – дає команду на початок навчання моделі. На вхід 

методу необхідно подати об’єкт набору даних, об’єкт цільових значень та деякі 

налаштування процесу навчання; 

- метод runTrainingRequests() – використовується для отримання списку 

запитів на навчання моделі; 

- метод runAnalysis() – використовується для початку процесу аналізу 

навченої моделі. 

Для більш детального аналізу коду були визначені метрики, такі як рядкі 

коментарів, відношення рядків коментарів до програмного коду, кількість файлів 

різних типів, кількість рядків коду у файлах тощо. 

Для здобуття цих метрик було використано плагін MetricsReloaded для 

інтегрованих середовищ розробки PyCharm та IntelliJ IDEA. Результати метрик 

наведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Метрики програмного компоненту 

Тип файлу Кількість 
файлів 

Кількість 
рядків 

Кількість 
закоментованих 

рядків коду 

Кількість 
незакоментованих 

рядків коду 

Python 123 (45%) 3471 358 3112 

Java 56 (19%) 1310 152 1162 

SCSS 45 (17%) 3094 472 2621 

HTML 27 (10%) 2778 95 2687 

JavaScript 3 (1%) 1431 329 1109 

Інші 23 (8%) 2439 4 2432 

Всього 276 14524 1411 13123 

В середньому 61 2420 232 2186 

 

4.2 Дослідження ефективності розроблених моделей та методів 

 

Для дослідження розроблених моделей та методів підвищення 

ефективності розподілених трансдюсерних мереж необхідно дослідити роботу 

цих мереж в різних сферах застосування систем Інтернету Речей. 

Для дослідження були обрані наступні модельні системи ІР: система 

«Розумний будинок», система «Розумна лікарня» та система «Охоронна 

система». 

Модель «Розумний Будинок» моделює роботу сучасних систем розумних 

будинків та складається з таких пристроїв ІР: 

- ip-камера, яка робить знімки кожні 10 секунд, генерує двомірне 

зображення; 

- сенсор температури – знімає показники температури кожну секунду; 

- сенсор вологості – відслідковує вологість повітря кожну секунду; 

- сенсор освітлення – відслідковує рівень освітлення; 

- детектор диму – виявляє задимлення у приміщенні. 

Модель «Розумна лікарня» представляє собою набір сенсорів, який знімає 

показання стану здоров’я людини. В цій системі відсутні сенсори, які генерують 
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великий обсяг даних, наприклад, візуальні зображення, але такі системи містять 

велику кількість сенсорів, які дуже часто знімають показники температури, рівня 

кисню, артеріального тиску тощо. Тобто, такі системи характеризуються 

великою частотою отримання нових даних для обробки. Найчастіше такі 

системи містять наступні сенсори: 

- сенсор температури тіла – відслідковує температуру тіла пацієнта; 

- сенсор артеріального тиску – знімає показники артеріального тиску; 

- сенсор електрокардіограми – вимірює форми коливань електричного 

потенціалу, що виникає під час скорочення м’язів; 

- сенсор рівня глюкози в крові – вимірює рівень глюкози в крові для хворих 

на діабет пацієнтів. 

Модель «Охорона система» представляє собою систему, призначену для 

захисту від небажаного проникнення, злому, крадіжки. Як правило, такі системи 

оснащені наступними сенсорами: 

- оптичний сенсор – представляє собою камеру, яка слідкує за появою 

об’єктів у полі зору; 

- сенсор руху – знімає показники температури та освітленості для 

виявлення руху; 

- сенсор відкриття дверей та вікон – призначений для детектування 

відкриття дверей, вікон тощо. Сенсор реагує на відкриття, зміну куту нахилу та 

удари. 

Кожна модельна система була представлена у трьох екземплярах, в 

залежності від кількості сенсорів, які продукують дані для аналізу. Ці 

екземпляри умовно можна розділити на «малу систему», «середню систему» та 

«велику систему». 

У якості середовища для моделювання було обрано симулятор мереж з 

дискретними подіями ns-3. Для моделювання розподілених трансдюсерних 

мереж була розроблена програмна модель трансдюсера на мові програмування 

С++. Всі вищезазначені сенсори моделювались за допомогою стандартних 

моделей сенсорів, що представлені в симуляторі ns-3.  
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В таблиці 4.2 приведені параметри екземплярів системи «Розумний 

Будинок». 

 

Таблиця 4.2 – Параметри екземплярів системи «Розумний Будинок» 

Сенсори 
Екземпляр системи 

«Мала система» «Середня система» «Велика система» 

IP-камера 1 2 4 

Сенсор температури 4 7 15 

Сенсор вологості 3 9 17 

Сенсор освітлення 4 6 14 

 

В таблиці 4.3 приведені параметри екземплярів системи «Розумна 

лікарня». 

 

Таблиця 4.3 – Параметри екземплярів системи «Розумний Будинок» 

Сенсори 

Екземпляр системи 

«Мала 

система» 

«Середня 

система» 
«Велика система» 

Сенсор температури тіла 7 14 28 

Сенсор артеріального тиску 7 14 28 

Сенсор електрокардіограми 3 6 12 

Сенсор рівня глюкози в крові 2 4 8 

 

В таблиці 4.4 приведені параметри екземплярів системи «Охоронна 

система». 

У кожному експерименту проведено 10 раундів моделювання, отримані 

дані було усереднено. Час проведення експерименту – 60 хвилин.  

У якості топології для модельною системи на основі хмарних обчислень 

була обрана топологія «Зірка». У якості хмарного серверу був обраний сервер 

Amazon EC2 та віртуальна машина типу m4.large.  

Таблиця 4.4 – Параметри екземплярів системи «Охоронна система» 

Сенсори Екземпляр системи 
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Результати моделювання часу реакції мережі для трьох екземплярів систем 

ІР наведені в таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Результати моделювання обсягу трафіку 
Модель «Мала система» «Середня система» «Велика система» 

 Хмарні 

обчисл

ення 

РТМ з 

компр

есією 

РТМ без 

компресії 

Хмарні 

обчислен

ня 

РТМ з 

компре

сією 

РТМ без 

компресії 

Хмарні 

обчисле

ння 

РТМ з 

компре

сією 

РТМ без 

компресії 

Розумний 

будинок 

1125 

мсек 

1122 

мсек 

1172 

мсек 

1617 

мсек 

1614 

мсек 

1646 

мсек 

1957 

мсек 

1924 

мсек 

2041 

мсек 

Розумна 

лікарня 

983 

мсек 

962 

мсек 

1065 

мсек 

1252 

мсек 

1224 

мсек 

1292 

мсек 

1618 

мсек 

1600 

мсек 

1741 

мсек 

Охоронна 

система 

2423 

мсек 

2355 

мсек 

2650 

мсек 

2961 

мсек 

2902 

мсек 

3325 

мсек 

3468 

мсек 

3437 

мсек 

3888 

мсек 

 

В результаті проведених досліджень було виявлено підвищення 

ефективності роботи розподілених трансдюсерних мереж з використанням 

ієрархічної нейромережевої моделі на базі периферійних обчислень. 

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. 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. 

Також було досліджено вплив компресії нейронних мереж на обсяг 

мережевого трафіку, що генерується в РТМ, а також на час реакції мережі. 

Результати моделювання співпали з результатами впровадження 

результатів досліджень у діяльності науково-виробничого підприємства "КАРЕ" 

та товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС». В 

довідках про впровадження відзначено, що одержані науково-технічні рішення 

дозволили підвищити ефективність розподілених трансдюсерних мереж при 

реалізації концепції інтернету речей для систем «Розумний будинок» та в системі 
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моніторінгу «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС». Очікуваний ефект має такі складові: 

скорочення часу на прийняття рішень щодо керування виконавчими пристроями; 

зменшення споживаного трафіку інтернет мережі; зменшення споживання 

енергії. 

 

4.3 Висновки до четвертого розділу 

 

У четвертому розділі розроблено інструментальні засоби, що реалізують 

запропоновані рішення. Проведено дослідження обсягу мережевого трафіку, 

який генерується розподіленою трансдюсерною мережею, яка використовує 

запропоновану ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень. 

Також було досліджено час реакції РТМ при використанні розроблених моделей 

та методів підвищення їх ефективності. 

В результаті експериментів показано переваги використання ієрархічної 

нейромережевої моделі периферійних обчислень у порівнянні з централізованою 

версією мережі. 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.  

Проведено дослідження скорочення обсягу мережевого трафіку в 

залежності від сфери застосування розподілених трансдюсерних мереж та типів 

сенсорів та актуаторів мережі. 

Проведено експериментальне дослідження часу реакції мережі. 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. 

Проведено дослідження часу реакції мережі в залежності від конфігурації 

ієрархічної нейромережевої моделі, типу актуаторів та сенсорів. Показано, що 

залежно від конфігурації мережі, централізована версія реагувала швидше на 
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4.2% – 12.3% , ніж розподілена версія без компресії і повільніше на 1.1% – 3.7%, 

ніж розподілена версія з компресією. 

Також було досліджено вплив компресії нейронних мереж на обсяг 

мережевого трафіку, що генерується в РТМ, а також на час реакції мережі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сукупність отриманих в дисертації результатів вирішує актуальну 

науково-технічну задачу підвищення ефективності розподілених трансдюсерних 

мереж на основі машинного навчання та периферійних обчислень за рахунок 

розробки ієрархічної нейромережевої моделі периферійних обчислень та методу 

компресії нейронних мереж на основі обчислення ймовірності виключення 

нейронів. 

На основі проведених досліджень отримані наукові результати, які 

складають істотний внесок у подальший розвиток систем Інтернет Речей на базі 

розподілених трансдюсерних мереж, глибинних нейронних мереж та методів 

компресії нейронних мереж. 

Виконано аналіз досліджень, що стосуються проблеми використання РТМ 

на основі машинного навчання при побудові систем Інтернету Речей та методи 

обробки та аналізу даних у цих мережах. Проаналізовано ефективність типових 

архітектур РТМ в умовах застосування глибинних нейронних мереж та показано 

доцільність розробки моделі периферійних обчислень для підвищення 

ефективності роботи розподілених трансдюсерних мереж. Показана 

необхідність розробки методу попередньої обробки та форматування показань 

сенсорів для їх використання у моделі периферійних обчислень. Показано, що 

структури типових моделей нейронних мереж можуть бути надмірними для 

вирішення різних задач машинного навчання, тому ефективним способом 

підвищення ефективності роботи РТМ є компресія нейронних мереж, що 

використовуються для обробки даних у цих мережах. 

Розроблено ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень 

для аналізу мультисенсорних даних, а також метод попередньої обробки та 

форматування показань сенсорів для їх подальшого використання у якості 

вхідних даних в запропонованій ієрархічній нейромережевій моделі. Для задачі 

розпізнавання дій людини розроблена модель модель перевершила моделі-

аналоги приблизно на 10%. Для задачі ідентифікації людини за ходою 
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запропонована модель перевершив результати аналогів приблизно на 20%. 

Також було проведено дослідження споживання енергії та час виведення 

запропонованої моделі. 

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». У процесі компресії елементи прихованих шарів 

нейронної мережі можуть бути виключені виходячи з параметра надмірності 

вузла прихованого шару нейронної мережі. 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%.  

Розроблено інструментальні засоби, що реалізують запропоновані рішення 

та проведення дослідження запропонованих моделей та методів підвищення 

ефективності розподілених трансдюсерних мереж.  

Проведено дослідження обсягу мережевого трафіку, який генерується 

розподіленою трансдюсерною мережею, яка використовує запропоновану 

ієрархічну нейромережеву модель периферійних обчислень, а також 

дослідження скорочення обсягу мережевого трафіку в залежності від сфери 

застосування розподілених трансдюсерних мереж та типів сенсорів та актуаторів 

мережі.  

Проведено експериментальне дослідження часу реакції мережі з 

використанням ієрархічної нейромережевої моделі у порівнянні з 

централізованою версією та показаний вплив компресії нейронних мереж на час 

реакції мережі. 

Показано, що запропоновані рішення дозволили скоротити обсяг 

мережевого трафіку в діапазоні від 69.7% до 86.2% та пришвидшити час реакції 

на 1.1% – 3.7% у порівнянні з централізованою версією 
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Розроблені в дисертаційній роботі методи отримали впровадження у 

діяльності науково-виробничого підприємства "КАРЕ" та товариства з 

обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗХІМ СЕРВІС», а також в навчальний 

процес Державного університету «Одеська політехніка». 
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ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
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ДОДАТОК Г ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
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ДОДАТОК Е ВИХІДНИЙ КОД ПРОГРАМНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ 

 
import com.google.common.collect.Lists; 
import lombok.Data; 
import lombok.extern.slf4j.Slf4j; 
import org.apache.commons.collections.CollectionUtils; 
import org.apache.commons.csv.CSVFormat; 
import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils; 
import org.apache.commons.lang3.StringUtils; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate; 
import org.springframework.data.mongodb.core.query.Query; 
import org.springframework.stereotype.Service; 
 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.io.Reader; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.concurrent.ExecutorService; 
import java.util.concurrent.Executors; 
import java.util.stream.Collectors; 
import java.util.stream.IntStream; 
 
import static 
com.forecasting.platform.datasetmanagement.model.DatasetStatus.*; 
import static 
com.forecasting.platform.datasetmanagement.service.Constants.DATAS
ET_COLLECTION_SUFFIX; 
import static java.util.stream.Collectors.toList; 
import static 
org.springframework.data.mongodb.core.query.Criteria.where; 
import static 
org.springframework.data.mongodb.core.query.Update.update; 
 
@Service 
@Slf4j 
public class DatasetManagementService { 
 
    private static final String DATASET_ID_FIELD = "datasetId"; 
    private static final String STATUS_FIELD = "status"; 
    private final ExecutorService executorService = 
Executors.newFixedThreadPool(10); 
 
    @Autowired 
    private FilesystemService fsService; 
    @Autowired 
    private MongoTemplate mongoTemplate; 
    @Autowired 
    private PersistenceContext persistenceContext; 
    @Autowired 
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    private DatasetMetadataRepository datasetMetadataRepository; 
    @Autowired 
    private DatasetProcessingService datasetProcessingService; 
    @Autowired 
    private DataAnalysisClient dataAnalysisClient; 
 
    public DatasetInfo saveDataset(String originalFileName, 
CsvParseRequest request) { 
        return 
saveDataset(fsService.getDocumentByName(originalFileName), 
request); 
    } 
 
    public DatasetInfo saveDataset(InputStream is, CsvParseRequest 
request) { 
        final DatasetInfo dataSetInfo = mongoTemplate.save(new 
DatasetInfo(request.getDatasetName(), PENDING)); 
        
executorService.execute(getFileReadingAndPersistingRunnable(is, 
dataSetInfo.getDatasetId(), request)); 
        return dataSetInfo; 
    } 
 
    public DatasetInfo saveDataset(DatasetDTO request) { 
        final DatasetInfo dataSetInfo = mongoTemplate.save(new 
DatasetInfo(request.getDatasetName(), PENDING)); 
        
executorService.execute(getPersistenceRunnable(dataSetInfo.getData
setId(), request)); 
        return dataSetInfo; 
 
    } 
 
    public DatasetsInfoDTO getDatasetsInfo() { 
        final List<DatasetInfo> parentDatasets = 
mongoTemplate.findAll(DatasetInfo.class); 
        return new DatasetsInfoDTO(parentDatasets.stream() 
                .map(dataSetInfo -> DataSetInfoDTO.of(dataSetInfo, 
datasetMetadataRepository.findByDatasetIdIn(dataSetInfo.getChildDa
taSetIds()))) 
                .collect(toList())); 
    } 
 
    public void deleteDatasetById(String datasetId) { 
        final DatasetInfo datasetInfo = 
datasetMetadataRepository.findById(datasetId).orElseThrow(); 
        mongoTemplate.dropCollection(datasetInfo.getDatasetId() + 
DATASET_COLLECTION_SUFFIX); 
        datasetInfo.getChildDataSetIds().forEach(childCollectionId 
-> 
                mongoTemplate.dropCollection(childCollectionId + 
DATASET_COLLECTION_SUFFIX)); 
        datasetMetadataRepository.delete(datasetInfo); 
    } 
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    public DatasetInfo getDatasetById(String datasetId) { 
        return 
datasetMetadataRepository.findById(datasetId).orElseThrow(); 
    } 
 
    public List<Double> getDatasetValuesById(String datasetId) { 
        final DatasetInfo dataSetInfo = 
datasetMetadataRepository.findById(datasetId).orElseThrow(); 
        if (DONE != dataSetInfo.getStatus()) { 
            throw new 
BusinessException("error.processing.status.invalid"); 
        } 
        Query query = new Query(); 
        query.fields().include("value"); 
        return mongoTemplate.find(query, Value.class, datasetId + 
DATASET_COLLECTION_SUFFIX).stream() 
                .map(Value::getValue) 
                .map(Double::valueOf) 
                .collect(toList()); 
    } 
 
    public ChildDataSetInfoDTO processDataset(String requestId, 
String datasetId) { 
        final String requestName = 
datasetProcessingService.getProcessingPipelines().getRequests().st
ream() 
                .filter(request -> StringUtils.equals(requestId, 
request.getId())).findFirst().get().getName(); 
        final DatasetInfo dataSetInfo = 
datasetMetadataRepository.findById(datasetId).orElseThrow(); 
        final DatasetInfo childDataSetInfo = 
mongoTemplate.save(DatasetInfo.builder() 
                .datasetName(dataSetInfo.getDatasetName() + "#" + 
requestName) 
                .parentDatasetId(dataSetInfo.getDatasetId()) 
                .status(PENDING) 
                .child(true) 
                .build()); 
        final String childDataSetId = 
childDataSetInfo.getDatasetId(); 
        
mongoTemplate.save(dataSetInfo.withChildDataset(childDataSetId)); 
        
executorService.execute(getProcessingAndPersistenceRunnable(datase
tId, requestId, childDataSetId)); 
        return ChildDataSetInfoDTO.of(childDataSetInfo); 
    } 
 
    public void analyseDataset(String datasetId) { 
        final DatasetInfo dataSetInfo = 
datasetMetadataRepository.findById(datasetId).orElseThrow(); 
        final List<Double> datasetValues = 
getDatasetValuesById(datasetId); 
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executorService.execute(getAnalysisRunnable(dataSetInfo.getDataset
Name(), datasetValues)); 
    } 
 
    private Runnable 
getFileReadingAndPersistingRunnable(InputStream is, String 
dataSetId, CsvParseRequest request) { 
        return () -> { 
            final List<DataRow> dataRows = getDataRowsFromCsv(is, 
dataSetId, request.getCsvParseParams()); 
            getPersistenceRunnable(dataRows, dataSetId).run(); 
        }; 
    } 
 
    private Runnable getPersistenceRunnable(String dataSetId, 
DatasetDTO request) { 
        return () -> { 
            final List<DataRow> dataRows = new ArrayList<>(); 
            request.getDataset().forEach(value -> dataRows.add(new 
DataRow(Float.toString(value)))); 
            getPersistenceRunnable(dataRows, dataSetId).run(); 
        }; 
    } 
 
    private Runnable getPersistenceRunnable(List<DataRow> 
dataRows, String dataSetId) { 
        return () -> { 
            refreshStatus(dataSetId, PENDING); 
            try { 
                persistenceContext.setTenant(dataSetId); 
                refreshStatus(dataSetId, SAVING); 
                log.info("Persisting data to mongoDB"); 
                Lists.partition(dataRows, 5000).forEach(rowsBatch 
-> mongoTemplate.insertAll(rowsBatch)); 
                refreshStatus(dataSetId, DONE); 
            } catch (Exception e) { 
                log.error("Persisting failed", e); 
                refreshStatus(dataSetId, FAILED); 
                throw new 
BusinessException("error.import.failed.saving"); 
            } finally { 
                persistenceContext.clear(); 
            } 
        }; 
    } 
 
    private Runnable getProcessingAndPersistenceRunnable(String 
parentDataSetId, String requestId, String childDataSetId) { 
        return () -> { 
            try { 
                final Dataset dataset = new 
Dataset(getDatasetValuesById(parentDataSetId)); 
                refreshStatus(childDataSetId, PROCESSING); 
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datasetProcessingService.startDatasetProcessingForData(requestId, 
dataset) 
                        .ifPresentOrElse(results -> 
getPersistenceRunnable(toDataRows(results.getProcessedData()), 
childDataSetId).run(), 
                                () -> 
refreshStatus(childDataSetId, FAILED)); 
            } catch (Exception e) { 
                log.error("Failed to process dataset", e); 
                refreshStatus(childDataSetId, FAILED); 
                throw new 
BusinessException("error.processing.failed"); 
            } 
        }; 
    } 
 
    private Runnable getAnalysisRunnable(String datasetName, 
List<Double> datasetValues) { 
        return () -> { 
            try { 
                dataAnalysisClient.startAnalysis(datasetName, 
datasetValues); 
            } catch (Exception e) { 
                log.error("Failed to process dataset", e); 
                throw new 
BusinessException("error.analysis.failed"); 
            } 
        }; 
    } 
 
    private List<DataRow> toDataRows(List<Double> data) { 
        return IntStream 
                .range(0, CollectionUtils.size(data)) 
                .mapToObj(i -> 
DataRow.builder().orderNo(i).value(data.get(i).toString()).build()
) 
                .collect(Collectors.toList()); 
    } 
 
    private List<DataRow> getDataRowsFromCsv(InputStream is, 
String dataSetId, CsvParseParams csvParseParams) { 
        try (Reader in = new InputStreamReader(is)) { 
            refreshStatus(dataSetId, READING_CSV); 
            return 
CSVFormat.newFormat(csvParseParams.getCsvDelimiter()) 
                    .withHeader(csvParseParams.getValueColumn()) 
                    .withFirstRecordAsHeader() 
                    .parse(in) 
                    .getRecords() 
                    .stream() 
                    .map((record) -> DataRow.builder() 
                            
.value(record.get(csvParseParams.getValueColumn())) 
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                            .orderNo(record.getRecordNumber() - 1) 
                            .build()) 
                    .filter(dataRow -> 
ObjectUtils.allNotNull(dataRow.getValue())) 
                    .collect(toList()); 
        } catch (Exception e) { 
            log.error("Failed to parse csv", e); 
            refreshStatus(dataSetId, FAILED); 
            throw new 
BusinessException("error.import.columns.missing"); 
        } 
    } 
 
    private void refreshStatus(String dataSetId, DatasetStatus 
status) { 
        final Query query = new 
Query(where(DATASET_ID_FIELD).is(dataSetId)); 
        mongoTemplate.updateFirst(query, update(STATUS_FIELD, 
status), DatasetInfo.class); 
    } 
 
    @Data 
    private static class Value { 
 
        private String value; 
    } 
} 
 
class LocalFileUploadForm(forms.Form): 
    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        super(LocalFileUploadForm, self).__init__(*args, **kwargs) 
        # Get all available ticker records 
        available_tickers = list(map(str, 
Ticker_Record.objects.all())) 
        available_tickers = list(map(lambda x: (x, x), 
available_tickers)) 
        self.fields["ticker_record"] = 
forms.ChoiceField(choices=(available_tickers)) 
 
 
class PipelineCreationForm(forms.Form): 
    title = forms.CharField( 
        label="Title", max_length=100, 
widget=forms.TextInput({"class": "form-control", "required": 
"true"}) 
    ) 
 
    def clean_title(self): 
        title = self.cleaned_data["title"] 
        # Add a check for existing pipeline 
        return title 
 
 
class DataProcessingRequestForm(forms.Form): 
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    def __init__(self, *args, **kwargs): 
        super(DataProcessingRequestForm, self).__init__(*args, 
**kwargs) 
        # Get all available pipelines 
        try: 
            available_pipelines = requests.get( 
                "https://api.trickyforesight.com/v1/data-
processing-requests", timeout=1 
            ).json() 
        except requests.exceptions.Timeout: 
            available_pipelines = [] 
        available_pipelines = list(map(lambda x: (x, x), 
available_pipelines)) 
        self.fields["pipeline"] = 
forms.ChoiceField(choices=available_pipelines) 
 
 
class TrainingRequestForm(forms.Form): 
    PLOTTING_CHOICES = ("true", "false") 
    name = forms.CharField(label="Title", max_length=100, 
widget=forms.TextInput({"required": "true"})) 
    epochs = forms.CharField( 
        label="Epochs to run", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "500", "required": 
"true"}), 
    ) 
    ode = forms.CharField( 
        label="ODE Hidden Layers", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "21", "required": 
"true"}), 
    ) 
    encoder = forms.CharField( 
        label="Encoder Hidden Layers", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    decoder = forms.CharField( 
        label="Decoder Hidden Layers", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    latentDimensions = forms.CharField( 
        label="Latent Dimensions", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    observationDimensions = forms.CharField( 
        label="Observation Dimensions", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    solver = forms.CharField( 
        label="ODE Solver", 
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        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    sampleSize = forms.CharField( 
        label="Training Sample Size", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    testingSampleSize = forms.CharField( 
        label="Testing Sample Size", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    stepSize = forms.CharField( 
        label="Windowed Set Step Size", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
    windowSize = forms.CharField( 
        label="Window Size", 
        widget=forms.TextInput({"placeholder": "100", "required": 
"true"}), 
    ) 
 
    def clean_title(self): 
        title = self.cleaned_data["title"] 
        # Add a check for existing pipeline 
        return title 
 
 
class CollectorToDataset(forms.Form): 
    datasetName = forms.CharField(label="Dataset Name", 
widget=forms.TextInput({"class": "form-control"})) 
 
urlpatterns = [ 
    path("", views.datasetManager, name="home"), 
    path("manager/collector", views.dataCollector, name="data-
collector"), 
    # path("manager/collector/<str:collector_id>/detail", 
views.collectorDetail, name="collector-detail"), 
    
path("manager/collector/<str:collector_name>_<str:collector_interv
al>/delete", views.collectorDelete, 
         name="collector-delete"), 
    path("manager/files", views.fileManager, name="file-manager"), 
    path("manager/datasets/", views.datasetManager, name="dataset-
manager"), 
    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/detail", 
views.datasetDetail, name="dataset-detail"), 
    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/delete", 
views.deleteDataset, name="delete-dataset"), 
    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/delete-child", 
views.deleteChildDataset, name="delete-child-dataset"), 
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    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/detail", 
views.datasetDetail, name="dataset"), 
    path("manager/training-
models/<str:model_id>/download/<str:path>", 
views.download_training_results, 
         name="download-training-results"), 
    path("manager/training-
models/<str:model_id>/download/<str:path>/<str:raw>", 
views.download_training_results, 
         name="download-training-results"), 
    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/analyse/results", 
views.dataset_analyse_results, 
         name="dataset-analyse-results"), 
    
path("manager/datasets/<str:dataset_id>/analyse/results/tree/<str:
path>", views.dataset_analyse_tree_view, 
         name="dataset-analyse-tree-view"), 
    
path("manager/datasets/<str:dataset_id>/analyse/results/view/<str:
path>", views.dataset_analyse_view, 
         name="dataset-analyse-view"), 
    path("manager/datasets/<str:dataset_id>/analyse", 
views.datasetAnalyse, name='dataset-analyse'), 
    path("manager/datasets/train", views.datasetTrain, 
name='dataset-train'), 
    path("manager/pipelines/", views.pipelineManager, 
name="pipeline-manager"), 
    path("manager/pipelines/delete-
pipeline/<str:request_id>_<str:name>", views.pipelineDelete, 
name="delete-pipeline"), 
    path("manager/pipelines/<str:request_id>/detail", 
views.pipelineInfo, name="pipeline"), 
    path("manager/models", views.modelManager, name="model-
manager"), 
    path("manager/training-requests", views.trainingRequests, 
name="training-requests"), 
    path("manager/training-requests/<str:request_id>/delete", 
views.trainingRequestDelete, 
         name="training-request-delete"), 
    path("manager/analysis", views.analysisManager, 
name="analysis-manager"), 
    path("manager/training-models", views.trainingModels, 
name="training-models"), 
    path("manager/training-models/<str:model_id>/detail", 
views.trainingModelsDetail, name="training-models-details"), 
    path("manager/training-models/<str:model_id>/detail/simple", 
views.trainingModelsDetailSimple, name="training-models-details-
simple"), 
    path("manager/training-
models/<str:model_id>/detail/<str:path>", 
views.training_models_detail_tree, 
         name="training-models-details-tree"), 
    path("manager/training-models/<str:model_id>/delete", 
views.deleteTrainModel, name="training-models-delete"), 
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    path("api/delete-file/<str:filename>", views.deleteFile, 
name="delete-file"), 
    path("api/persist-file/<str:filename>", views.persistFile, 
name="persist-file"), 
    path("404/", views.error404, name="error-404"), 
    re_path(r"^.*\.html", views.pages, name="pages"), 
    path("configurations", views.configurations, 
name="configurations"), 
] 
 
class RunningAverageMeter(object): 
 
    def __init__(self, momentum=0.99): 
        self.momentum = momentum 
        self.reset() 
 
    def reset(self): 
        self.current_value = None 
        self.current_average = 0 
 
    def update(self, new_value): 
        new_average = new_value 
        if self.current_value is not None: 
            new_average = self.current_average * self.momentum + 
new_value * (1 - self.momentum) 
        self.current_average = new_average 
        self.current_value = new_value 
 
    def compute_and_store(self, decoded_values, device, 
sampled_trajectories, z0, qz0_mean, qz0_logical_variable): 
        noised_zeros = 
torch.zeros(decoded_values.size()).to(device) + NOISE_STD 
        noise_logical_variable = 2. * 
torch.log(noised_zeros).to(device) 
 
        log_normal_pdf = self.log_normal_pdf(sampled_trajectories, 
decoded_values, noise_logical_variable) 
        log_normal_pdf = log_normal_pdf.sum(-1) 
        log_normal_pdf = log_normal_pdf.sum(-1) 
 
        pz0_mean = pz0_logvar = torch.zeros(z0.size()).to(device) 
 
        analytic_kl = self.normal_kl(qz0_mean, 
qz0_logical_variable, pz0_mean, pz0_logvar) 
        analytic_kl = analytic_kl.sum(-1) 
 
        loss = torch.mean(-log_normal_pdf + analytic_kl, dim=0) 
        loss.backward() 
        self.update(loss.item()) 
 
    def normal_kl(self, qz0_mean, qz0_logical_variable, pz0_mean, 
pz0_logical_variable): 
        v1 = torch.exp(qz0_logical_variable) 
        v2 = torch.exp(pz0_logical_variable) 
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        lstd1 = qz0_logical_variable / 2. 
        lstd2 = pz0_logical_variable / 2. 
 
        kl = lstd2 - lstd1 + ((v1 + (qz0_mean - pz0_mean) ** 2.) / 
(2. * v2)) - .5 
        return kl 
 
    def log_normal_pdf(self, sampled_trajectories, decoded_values, 
logical_variable): 
        return -.5 * (logical_variable + (sampled_trajectories - 
decoded_values) ** 2. / torch.exp(logical_variable)) 
 
# Class: Encoder 
class Encoder(nn.Module): 
 
    def __init__(self, latent_dim=4, obs_dim=2, nhidden=25, 
nbatch=1): 
        super(Encoder, self).__init__() 
        self.nhidden = nhidden 
        self.nbatch = nbatch 
        self.i2h = nn.Linear(obs_dim + nhidden, nhidden) 
        self.h2o = nn.Linear(nhidden, latent_dim * 2) 
 
    def encode(self, data, device): 
        encoder_hidden = self.__initHidden().to(device) 
        for i in reversed(range(data.size(1))): 
            observation = data[:, i, :] 
            encoded_data, encoder_hidden = 
self.__forward(observation, encoder_hidden) 
        return encoded_data 
 
    def reset_weights(self): 
        nn.init.kaiming_normal_(self.h2o.weight) 
        nn.init.kaiming_normal_(self.i2h.weight) 
 
    def __forward(self, observation, hidden): 
        combined = torch.cat((observation, hidden), dim=1) 
        hidden = torch.tanh(self.i2h(combined)) 
        out = self.h2o(hidden) 
        return out, hidden 
 
    def __initHidden(self): 
        return torch.zeros(self.nbatch, self.nhidden) 
 
class VaeOdeTraining(nn.Module): 
 
    def __init__(self, run_parameters: RunParameters): 
        super(VaeOdeTraining, self).__init__() 
 
        self.run_parameters = run_parameters 
        self.future_step = run_parameters.future_prediction_size > 
0 
 
        sample_size = self.run_parameters.sample_size 
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        self.time_series = torch.from_numpy( 
            np.linspace(0, 1, sample_size + 
self.run_parameters.future_prediction_size)).float().to( 
            run_parameters.device) 
 
        self.encoder = Encoder(run_parameters.latent_dimensions, 
                               
run_parameters.observation_dimensions, 
                               
run_parameters.encoder_hidden_layers, 
                               
run_parameters.number_of_samples).to(run_parameters.device) 
 
        self.decoder = Decoder(run_parameters.latent_dimensions, 
                               
run_parameters.observation_dimensions, 
                               
run_parameters.decoder_hidden_layers).to(run_parameters.device) 
 
        self.ode_solver = 
LatentODE(run_parameters.latent_dimensions, 
                                    
run_parameters.ode_solver_hidden_layers).to(run_parameters.device) 
 
        self.running_avg_meter = RunningAverageMeter() 
        self.optimizer = optim.Adam(self.get_model_params(), 
lr=0.01) 
 
    def forward(self, sampled_trajectories): 
        self.optimizer.zero_grad() 
        # Pass input through encoder 
        encoded_data = self.encoder.encode(sampled_trajectories, 
self.run_parameters.device) 
 
        # First 100 (number of LATENT_DIMENSIONS) elements of 
encoded_data 
        qz0_mean = encoded_data[:, 
:self.run_parameters.latent_dimensions] 
        # Last 100 (number of LATENT_DIMENSIONS) elements of 
encoded_data 
        qz0_logical_variable = encoded_data[:, 
self.run_parameters.latent_dimensions:] 
 
        # Generate normally distributed random numbers with shape 
of [number_of_samples, LATENT_DIMENSIONS] 
        epsilon = 
torch.randn(qz0_mean.size()).to(self.run_parameters.device) 
 
        # Exponential of the elements of the first 100 encoded 
data-points 
        exp = torch.exp(.5 * qz0_logical_variable) 
        # Random numbers multiplied by exponential of first part 
of encoded elements 
        # and added to the second part of encoded values 
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        z0 = epsilon * exp + qz0_mean 
 
        # forward in time and solve ode for reconstructions 
        predicted_values = odeint(self.ode_solver, z0, 
self.time_series, method=self.run_parameters.method) 
 
        # Swapping the 0 and 1 axes 
        predicted_values = predicted_values.permute(1, 0, 2) 
        decoded_values = self.decoder.forward(predicted_values) 
 
        self.running_avg_meter.compute_and_store(decoded_values, 
self.run_parameters.device, sampled_trajectories, z0, 
                                                 qz0_mean, 
qz0_logical_variable) 
        self.optimizer.step() 
 
        return decoded_values, qz0_mean, qz0_logical_variable, z0, 
self.running_avg_meter.current_value 
 
    def load_model_state(self, encoder_state, decoder_state, 
ode_solver_state, self_state): 
        self.load_state_dict(self_state) 
        self.eval() 
        self.encoder.load_state_dict(encoder_state) 
        self.encoder.eval() 
        self.decoder.load_state_dict(decoder_state) 
        self.decoder.eval() 
        self.ode_solver.load_state_dict(ode_solver_state) 
        self.ode_solver.eval() 
 
    ''' Creates a copy of current object with replaces Encoder 
with sample size changed. Needs for model testing ''' 
 
    def with_encoder_batch_size(self, batch_size): 
        model_copy = copy.deepcopy(self) 
        encoder = copy.deepcopy(self.encoder) 
        encoder.nbatch = batch_size 
        model_copy.encoder = encoder 
        return model_copy 
 
    def get_model_params(self): 
        return list(self.ode_solver.parameters()) + 
list(self.decoder.parameters()) + list(self.encoder.parameters()) 
 
class VaeOdeTesting(nn.Module): 
 
    def __init__(self, run_parameters: RunParameters): 
        super(VaeOdeTesting, self).__init__() 
 
        self.device = DeviceHolder.get_device() 
        self.run_parameters = run_parameters 
 
        sample_size = self.run_parameters.sample_size 
        self.time_series = torch.from_numpy( 
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            np.linspace(0, 1, sample_size + 
self.run_parameters.future_prediction_size)).float().to(self.devic
e) 
 
        self.encoder = Encoder(run_parameters.latent_dimensions, 
run_parameters.observation_dimensions, 
run_parameters.encoder_hidden_layers, 
run_parameters.number_of_samples).to(self.device) 
        self.decoder = Decoder(run_parameters.latent_dimensions, 
run_parameters.observation_dimensions, 
run_parameters.decoder_hidden_layers).to(self.device) 
        self.ode_solver = 
LatentODE(run_parameters.latent_dimensions, 
run_parameters.ode_solver_hidden_layers).to(self.device) 
 
    def forward(self, sampled_trajectories): 
        # Pass input through encoder 
        encoded_data = self.encoder.encode(sampled_trajectories, 
self.device) 
 
        # First 100 (number of LATENT_DIMENSIONS) elements of 
encoded_data 
        qz0_mean = encoded_data[:, 
:self.run_parameters.latent_dimensions] 
        # Last 100 (number of LATENT_DIMENSIONS) elements of 
encoded_data 
        qz0_logical_variable = encoded_data[:, 
self.run_parameters.latent_dimensions:] 
 
        # Generate normally distributed random numbers with shape 
of [number_of_samples, LATENT_DIMENSIONS] 
        epsilon = torch.randn(qz0_mean.size()).to(self.device) 
 
        # Exponential of the elements of the first 100 encoded 
data-points 
        exp = torch.exp(.5 * qz0_logical_variable) 
        # Random numbers multiplied by exponential of first part 
of encoded elements 
        # and added to the second part of encoded values 
        z0 = epsilon * exp + qz0_mean 
 
        # forward in time and solve ode for reconstructions 
        predicted_values = odeint(self.ode_solver, z0, 
self.time_series, method=self.run_parameters.method) 
 
        # Swapping the 0 and 1 axes 
        predicted_values = predicted_values.permute(1, 0, 2) 
        decoded_values = self.decoder.forward(predicted_values) 
 
        return decoded_values, qz0_mean, qz0_logical_variable, z0 
 
    def load_model_state(self, encoder_state, decoder_state, 
ode_solver_state, self_state): 
        self.load_state_dict(self_state) 
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        self.eval() 
        self.encoder.load_state_dict(encoder_state) 
        self.encoder.eval() 
        self.decoder.load_state_dict(decoder_state) 
        self.decoder.eval() 
        self.ode_solver.load_state_dict(ode_solver_state) 
        self.ode_solver.eval() 
 
    ''' Creates a copy of current object with replaces Encoder 
with sample size changed. Needs for model testing ''' 
 
    def with_encoder_batch_size(self, batch_size): 
        model_copy = copy.deepcopy(self) 
        encoder = copy.deepcopy(self.encoder) 
        encoder.nbatch = batch_size 
        model_copy.encoder = encoder 
        return model_copy 
 
    def get_model_params(self): 
        return list(self.ode_solver.parameters()) + 
list(self.decoder.parameters()) + list(self.encoder.parameters()) 




