ДОВІДКА
про творчий внесок асистента кафедри інформаційних технологій
видавничої справи Національного університету «Львівська
політехніка»,
к.т.н., Ізоніна Івана Вікторовича
у наукову роботу «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій
«розумних» будинків та підприємств»,
що висувається на здобуття щорічної премії Президента України для
молодих учених
Ізонін Іван Вікторович, кандидат технічних наук, асистент кафедри
інформаційних технологій видавничої справи Національного університету
«Львівська політехніка». До наукової роботи увійшли результати його досліджень
з розроблення високошвидкісних нейромережевих методів і апаратних засобів
попереднього опрацювання зображень в підсистемах технічного зору «розумних»
будинків та «розумних» підприємств.
Участь Ізоніна Івана Вікторовича у колективній науковій праці полягає у
наступному:

розроблено та запатентовано методологію зміни роздільної здатності
зображень на основі машинного навчання, на основі використання
нейроподібних структур Моделі Послідовних Геометричних Перетворень, що
дало змогу мінімізувати обчислювальні ресурси на стадії навчання під час
розв’язання задач передискретизації зображень в підсистемах технічного зору
«розумного» будинку та «розумного» підприємства;

розроблено та запатентовано метод синтезу матричного оператора
коефіцієнтів ваг синаптичних зв’язків на основі навченої нейроподібної
структури Моделі Послідовних Геометричних Перетворень з багатьма
виходами, використання якого забезпечує ефективну передискретизацію
цифрових сценарних зображень в on-line режимі;

розроблено апаратно-орієнтований метод та запатентовано пристрій
одновимірної медіанної фільтрації, в якому, за рахунок використання
алгоритмів сортування чисел методом вставки у ковзному “вікні”
підвищується швидкодія процедур фільтрації, шляхом скорочення такту
роботи пристрою;

розроблено апаратно-орієнтований метод та запатентовано пристрій
двовимірної медіанної фільтрації, в якому, за рахунок використання
алгоритмів сортування чисел методом вставки у ковзному “вікні” та часового
розпаралення процесів обробки забезпечено підвищення швидкодії медіанної
фільтрації, а також розширення функціональних можливостей пристрою;

створено архітектуру динамічної бібліотеки програмних засобів зміни
роздільної здатності зображень, яка може доповнювати існуючі програмноапаратні системи технічного зору, для випадку необхідності ефективного
опрацювання набору сценарних зображень підсистем «розумного» будинку та
«розумного» підприємства.

Ізонін І. В. автор та співавтор 79 наукових публікацій, серед яких: 2 монографії;
3 розділи колективних монографій; 1 навчального посібника; 2 патентів на
винаходи України; 6 патентів на корисні моделі; 7 свідоцтв про авторське право на
твір/комп’ютерну програму; 30 наукових статтей (з яких 9 статей у періодичних
виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та/або Web of Science;
14 статей у фахових виданнях України з технічних наук; 6 статей у періодичних
наукових виданнях інших держав; 1 стаття у іншому науковому збірнику України);
28 тез в збірниках матеріалів міжнародних наукових і науково-практичних
конференцій (з яких 7 – у виданнях, що індексуються наукометричними базами
Scopus та/або Web of Science; 2 – в матеріалах конференцій інших держав).
Згідно бази даних Google Scholar, загальна кількість бібліографічних
посилань на публікації Ізоніна І. В. складає 365, h-індекс – 11, i10-індекс – 16;
згідно бази даних Scopus – 289 бібліографічних посилань, h-індекс – 10; згідно бази
даних Web of Science – 46 бібліографічних посилань, h-індекс – 4.
Беручи до уваги все вищезазначене, Ізонін І. В., як співавтор наукової роботи
«Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій «розумних» будинків та
підприємств», увійшов до складу колективу претендентів, яких висуває
Національний університет «Львівська політехніка» на здобуття щорічної премії
Президента України для молодих учених.

ДОВІДКА
про творчий внесок асистента кафедри автоматизованих систем
управління Національного університету «Львівська політехніка»,
к.т.н., Теслюка Тараса Васильовича
у наукову роботу «Методи, моделі та компоненти інформаційних
технологій «розумних» будинків та підприємств»,
що висувається на здобуття щорічної премії Президента України для
молодих учених
Теслюк Тарас Васильович, кандидат технічних наук, асистент кафедри
автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська
політехніка». До наукової роботи увійшли результати його досліджень з
розроблення методів і засобів збору та опрацювання даних в інтелектуальних
багаторівневих інформаційних системах.
Участь Теслюка Тараса Васильовича у колективній науковій праці
полягає у наступному:
●
розроблено метод синтезу засобів збору і опрацювання даних в
інтелектуальних багаторівневих інформаційних системах, який за рахунок
врахування інтерфейсів, вимог технічного завдання та використання інтегрального
критерію ефективності компонентів, забезпечує синтез засобів систем з високими
техніко- економічними показниками.
●
розроблено метод безконфліктного обміну технологічними даними в
інтелектуальних багаторівневих інформаційних системах, який за рахунок
узгодження інтенсивності надходження даних з інтенсивністю доступу до засобів
обміну забезпечує визначення мінімальної швидкодії пам’яті для синтезу засобів
обміну в реальному часі з високими техніко-економічними показниками.
●
розроблено метод обчислення сигналу постсинаптичного збудження
нейронних елементів в штучних нейронних мережах, який грунтується на
паралельному таблично-алгоритмічному обчисленні скалярного добутку з
використанням двох і більше таблиць та забезпечує зменшення часу опрацювання
даних.
●
розроблено моделі динамічного аналізу функціонування засобів
інтелектуальних багаторівневих інформаційних системах, які за рахунок
використання теорії простих, кольорових та ієрархічних мереж Петрі та їх
розширень забезпечують прийняття рішення про відповідність функціонування
системи згідно з вимогами технічного завдання.
Теслюк Т. В. автор та співавтор 51 наукових публікацій, серед яких: 1
патент на винахід України; 22 наукові статті (з яких 5 статей у періодичних
виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та/або Web of
Science; 11 статей у фахових виданнях України з технічних наук; 6 статей у
інших наукових збірниках України); 28 тез в збірниках матеріалів
міжнародних наукових і науково-практичних конференцій (з яких 11 – у
виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та/або Web of
Science; 2 – в матеріалах конференцій інших держав).

Згідно бази даних Google Scholar, загальна кількість бібліографічних
посилань на публікації Теслюка Т. В. складає 121, h-індекс – 6, i10-індекс – 4;
згідно бази даних Scopus – 87 бібліографічних посилань, h-індекс – 5; згідно
бази даних Web of Science – 16 бібліографічних посилань, h-індекс – 1.
Беручи до уваги все вищезазначене, Теслюк Т. В., як співавтор наукової
роботи «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій
«розумних» будинків та підприємств», увійшов до складу колективу
претендентів, яких висуває Національний університет «Львівська політехніка»
на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених.

ДОВІДКА
про творчий внесок доцента кафедри автоматизованих систем
управління Національного університету «Львівська політехніка»,
к.т.н., Скороходи Олекси Володимировича
у наукову роботу «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій
«розумних» будинків та підприємств»,
що висувається на здобуття щорічної премії Президента України для
молодих учених
Скорохода Олекса Володимирович, кандидат технічних наук, доцент
кафедри автоматизованих систем управління Національного університету
«Львівська політехніка». До наукової роботи увійшли результати його досліджень
з розроблення та реалізації моделей формального нейрона, що є базовим
компонентом інтелектуальних підсистем «розумних» будинків та підприємств.
Участь Скороходи Олекси Володимировича у колективній науковій праці
полягає у наступному:
 розроблено три моделі формального нейрона паралельно-вертикального типу,
особливістю яких є порозрядне надходження та опрацювання вхідних даних і
вагових коефіцієнтів, таблична реалізація функції активації і порозрядне
формування результату.
 для апаратної реалізації нейромереж запропоновано їхнє відображення
здійснювати за допомогою напрямлених графів на рівні одно-, дво- і
багатооперандних нейрооперацій. Графове відображення нейромереж
забезпечує виявлення всіх форм паралелізму та знаходження необхідних
просторово-часових рішень у разі апаратної реалізації. Для синтезу апаратних
нейромереж реального часу з високою ефективністю використання обладнання
графове відображення нейромереж необхідно представити у вигляді
узгодженого графа.
 показано, що узгодження інтенсивності надходження даних з обчислювальною
здатністю нейромережі може здійснюватися зміною тактової частоти
опрацювання або кількості нейроелементів у шарі нейромережі. Визначено, що
насамперед необхідно мінімізувати тривалість конвеєрного такту, яка
визначається швидкодією елементної бази та складністю функціональних
операторів, які реалізуються сходинкою конвеєра.
 запропоновано синтез нейромереж реального часу з високою ефективністю
використання обладнання здійснювати за допомогою апаратного відображення
функціональних операторів узгодженого графа нейромережі відповідними
апаратними засобами. Перехід від узгодженого графа до апаратної структури
нейромережі з високою ефективністю використання обладнання зводиться до
мінімізації апаратних витрат при забезпеченні роботи в реальному часі.
Скорохода О.В. автор та співавтор 28 наукових публікацій, серед яких: 1
монографія; 3 патентів на винаходи України; 1 патентів на корисні моделі; 14
наукових статей (з яких 1 стаття у періодичних виданнях, що індексуються

наукометричними базами Scopus та/або Web of Science; 11 статей у фахових
виданнях України з технічних наук; 2 статей у періодичних наукових виданнях
інших держав); 9 тез в збірниках матеріалів міжнародних наукових і науковопрактичних конференцій.
Згідно бази даних Google Scholar, загальна кількість бібліографічних
посилань на публікації Скороходи О.В. складає 86, h-індекс – 5; згідно бази даних
Scopus – 35 бібліографічних посилань, h-індекс – 4.
Беручи до уваги все вищезазначене, Скорохода О.В., як співавтор наукової
роботи «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій «розумних»
будинків та підприємств», увійшов до складу колективу претендентів, яких висуває
Національний університет «Львівська політехніка» на здобуття щорічної премії
Президента України для молодих учених.

ДОВІДКА
про творчий внесок асистента кафедри інформаційних систем та мереж
Національного університету «Львівська політехніка»,
Ленька Василя Степановича
у наукову роботу «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій
«розумних» будинків та підприємств»,
що висувається на здобуття щорічної премії Президента України для
молодих учених
Ленько Василь Степанович є асистентом та аспірантом четвертого року
навчання кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету
«Львівська політехніка». До наукової роботи, що висувається на здобуття
щорічної премії Президента України для молодих учених, увійшли результати
його досліджень з розроблення методів подання і засобів управління
високонадійними базами знань «розумних» будинків та підприємств, а також
удосконалення методів і засобів попереднього опрацювання зображень в
підсистемах технічного зору.
Основні наукові результати Ленька В. С. отримані у формі фундментальних
та прикладних досліджень. Творчий доробок Ленька Василя Степановича у
колективній науковій праці полягає в наступному:
 розроблено онтологічно-орієнтований метод подання бази знань в
середовищі асистента доведення теорем Coq, що сприяє формалізації
нових та існуючих онтологій, а також уможливлює застосування
логік вищих порядків як надійного інструменту підтримки прийняття
рішення;
 удосконалено графовий алгоритм сегментації зображення, шляхом
збільшення
степеня
зв’язності
суміжних вершин
графа,
використанням колірних метрик з простору CIELAB та підбором
параметрів сегментації згідно з особливостями графічних образів, що
покращує якість зображення після сегментації;
 удосконалено нейромережевий алгоритм відновлення пошкодженого
зображення на основі самоорганізаційних карт Кохонена, шляхом
введення та застосування структури «карта міри пошкодженості» для
покращення швидкодії алгоритму;
 здійснено порівняльний аналіз формальних систем теорії типів та
особливостей їх застосування з метою подання знань різної природи,
зокрема описових речень природньої мови, логічних і математичних
теорій та виразів;
 розроблено приклади формального доведення істинності описових
знань, зокрема для задачі управління правами доступу до програмних
проектів «розумного» підприємства, який полегшує та пришвидшує
процес перевірки гіпотез в напівавтоматичному режимі;

 арґументовано використання конструктивної логіки з метою усунення
проблем Ґетьє, які компрометують традиційні методи обґрунтування
істинності знання.
Ленько В. С. автор 24 наукових публікацій, серед яких: 8 наукових статей (з
яких 1 стаття у періодичних виданнях, що індексуються наукометричними базами
Scopus та/або Web of Science; 5 статей у фахових виданнях України; 1 стаття у
періодичному науковому виданні іншої держави; 1 стаття у іншому науковому
збірнику України); 16 тез в збірниках матеріалів міжнародних наукових і науковопрактичних конференцій (з яких 2 у виданнях, що індексуються наукометричними
базами Scopus та/або Web of Science). Згідно бази даних Google Scholar, загальна
кількість бібліографічних посилань на публікації Ленька В. C. складає 3, hіндекс – 1.
Вагомість та значущість творчого доробку Ленька В. С., як співавтора
наукової роботи «Методи, моделі та компоненти інформаційних технологій
«розумних» будинків та підприємств» є підставою для включення його до складу
колективу претендентів, які висуваються Національним університетом «Львівська
політехніка» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих
учених.

