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<Iнформацiйнi технологii прийняття рiшень на ocнoBi модифiкованих
еВРИСТИЧНих i еволюцiЙних методiв та €Llrгоритмiв для харчових

пiдприемств>, подану на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук
за спецiальнiстю 05.1З.Oб - Iнформацiйнi технологiТ

Актуальнiсть теми. !исертацiйна робота aKTy€lJIbHa як у науково-
так i у народно*господарському вiдношеннях. HayKoBi

присвяченi вирiшенню науково-прикладноi проблеми
ПiДВИЩення ефективностi процесiв управлiння пiдприемствами харчовоi
ГаЛУЗi шляхом розробки i впровадження нових iнформацiйних технологiй
Пiдтримки прийняття рiшень в процесi планування i виконання замовлень.

Актуальнiстъ дослiджень у обраному напрямку визначаеться
наступними особливостями сучасних ринкових умов фУнкцiонуваI{ня
пiдприемств галузi:

. на фУнкцiонування харчових пiдприемств впливае сезоннiсть
попиту та постiйнi коливання цiн на сировину та енергоресурси;

жорстка конкуренцiя з внутрiшнiми та зовнiшнiми виробниками
ВиМагас вiд керiвникiв швидкого реагування на вимоги споживачiв, а попи,г
На ГОТОВУ ПроДукцiю змiнюеться в залежностi вiд соцiально-еконOмiчних
обставин в краiЪi;

О СПоЖивачi постiЙно висувають вимоги щодо нового асортименту,
якостi, BapTocTi та фiзико-органолептичних покulзникiв продукцii;

. переважна бiльшiсть харчових пiдприемств випуска€ широкий
аСорТимент продукцiТ, що призводить до додаткових вимог та обмежень при
виробництвi продукцii;

. РеКОнфiгУрацiя виробничого плану призводить до змiн у обсягах
ВИКОристаннrI сировини i матерiалiв, потребi у людських ресурсах, змiни або
переналаштування виробничого
вiдвантаження готовоТ продукцii.

В цих умовах традицiйнi методи

обладнання, змiнах у графiках

виконанням робiт не забезпечують
(каскадного) планування i управлiння

потрiбноi оперативностi i якостi
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виробничих планiв.



щисертацiйна робота виконув€Lлась у Нацiональному унiверситетi
харчових технологiй у вiдповiдностi до державних програм i планiв Н{Р, що
також свiдчить про iT актуальнiстъ.

Щостовiрнiсть наукових положень, висповкiв i рекомендацiй.
обгрунтованiсть i достовiрнiсть отриманих результатiв, висновкiв i
рекомендацiй пiдтверджена коректним використаннrIм сучасних методiв
наукових дослiджень. yci HaykoBi положення, висновки i експериментальнi
резулътати побудованi на матерiалах власних дослiдженъ. Щостовiрнiсть
отриманих результатiв пiдтверджено експериментzLлъними дослiдженнrIми та
перевiркою ефективностi запропонованих рiшень в умовах дiючих
пiдприемств.

KpiM того, ocHoBHi результати дисертацii пройшли достатню апробацiю
на вiтчизняних та мiжнародних наукових конференцiях i опублiкованi в
наукових виданнях.

наукова новизна та теоретична цiннiсть результатiв визнача€ться
наступними основними результатами.

1. Вперше розроблено математичну модель процесу планування
забезпечусвиконаннЯ замовлень, яка заОезпечус комплексну оцiнку ефективностi

сформованого BapiaHTa плану виконання замовлень з урахуванням зовнiшнiх
та внутрiшнiх впливiв на ocHoBi запропонованих часткових критерiiъ та
зазначених обмежень.

2. Вперше розроблено новий метод прийняття рiшень для
розв'язання задачi планування виконання замовлень на ocнoBi комбiнування
.шгоритмiв <косяку риб) та <<зграТ BoBKiB>>, який дае можливiсть уникнути
лок€lJIьних оптимумiв та скоротити час пошуку. його рекомендовано
застосовувати, якщо обирасться до 5-6 часткових критерiiв оптимulJlьностi та
для пiдприемств з невеликим асортиментом продукцii.

З. Вперше розроблено новий метод прийняття рiшень для
розв'язання задачi планування виконання замовлень на ocнoBi комбiнування
alлгоритмiв <<мурашиноi колонii)>, <<зграi BoBKiB>> та ((генетичного €tлгоритму),
який дае можливiсть уникнути лок€lJIьних оптимумiв i полiпшити
характеристики планування пр_и пошуку багатокритерiальних
€шьтернативних оптим€Lпьних IIланiв. Иого рекомендовано застосовувати для
пiдприемств з великим асортиментом багатокомпонентних видiв продукцiТ.

4. ВПеРШе розроблено iнформацiйну технологiю для розв'язання
задаЧ плануваНня викоНання замовJIенъ на ocнoBi використаннrI розроблених
МеТОДiВ i apxiTeкTypy гiбридноi web-opicHToBaHoi системи пiдтримки
прийняття рiшень, яка реалiзус запропоновану iнформацiйну технологiю.

5. Вперше розроблено apxiTeKTypy гiбридноТ web-opicHToBaHoТ
системи пiдтримки прийняття рiшень, яка реалiзуе запропоновану
iнформацiйну технологiю i базусться На гн)л{кiй iнтеграцii в <<озерi даних)
iнформацii iз статистичних та експертних джерел.

оцiнку

Одержанi науково обЦрунтованi результати створюють цiлiсний



ланцюжок (модель - мýтоди - ЕUIгоритми - технологiя
- реаJIlзацш) 1 вирlшують важливу науково-прикладну проблему, яка ма€
велике значення, зокрема, для харчово1 галузi.

практичне значення одержаних результатiв поляга€ в тому, що
розробленi методи, апгоритми i технологiт е основою створення веб-
орiентованих систем пiдтримки прийняття рiшенъ для вирiшення задач
планування i управлiння виконанням замовлень на харчових пiдприемствах.
Запропонована iнформацiйна технологiя пройшла промислову апробацiю,
впроваджена на базових пiдприемствах галузi i рекомендована для широкого
застосування.

мова та стиль викладення матерiалу дисертацii свiдчать про вмiння
автора аргументовано викладати своi Думки Т?, у цiлому, вiдповiдають
ВИМОГаМ МОН УкраiЪи. Сформульованi у дисертацiйнiй роботi ocHoBHi
положення, висновки та рекомендацii викладенi у логiчнiй послiдовностi та
доказовiй формi, що значно сприrIс усвiдомленню думок автора. Bci роздiли
дисертацiт мають внутрiшню еднiсть i завершенiсть. Змiстовне заповненнrI
пiдроздiлiв роботи вiдповiдае змiсту визначених роздiлiв.

отриманi пiдсумковi результати дисертацii спiвпадають iз загальною
метою 1 конкретним науковим завданням, сформульованим у вступi. В
цiлому, дисертацiйна робота сприймаеться як закiнчена наукова праця. Що
мiстить HoBi HayKoBi результати.

Повнота викладення результатiв дисертацiйноi роботи.
результати роботи достатнъо повно викладенi у опублiкованих

РОбОТаХ. OcHoBHi положення дисертацii та oкpeMi ii результати вiдображено
у:

. З2 статтЯх у наукОвих iноземних виданнях та у виданнях УкраiЪи,
якi включенi до мiжнародних наукометричних баз (з яких 4 iндексованi у
наукомеТричнiй базi Scopus, 1 - Web of Science, 7 статей у зарубiжних
перiодичних виданнях, 25 статей у наукових фахових виданнях Украiни);

21 публiкацiях у збiрниках праць конференцiй.
Вимогу моН УкраiЪи щодо кiлькостi публiкацiй у перелiку

спецl€Lлlзованих видань виконано, чiтко визначено особистий внесок
дисертанта для робiт, якi опублiкованi у спiвавторствi.

АВТОРеферат дисертацii повнiстю вiдповiдас iT змiсту i висвiтлюе Bci
ocHoBHi положення й висновки дослiдження.

Вiдповiднiсть дисертацii
спецiалiзованоi вченоТ р8ди.

обранiй спецiальностi

,Щисертацiйна робота вiдповiдас пунктам З, 6, 10,
дослiджень паспорту спецiальностi 05.13.0б - iнформацiйнi

та профiлю

11 напрямiв
технологiТ, за



якою надано право проводити захист дисертацiй на здобуття наукового
ступеня доктора технiчних наук спецiалiзованiй вченiй радi д 26.204.0|.

схематично
6.

методiв
складних

вiдобразитиi взаемодiю серверноТ частини з клlентсъкою.
В авторефератi apxiTeKTypa гiбридноТ web-opieHToBaHoT СППР

експертноl

(Рис. 6, стор. 31) представлена схематично на заг€шIьному piBHi без необхiдноi
Деталiзацii особливостей реалiзацii таких блокiв, як зокрема, блоки " модулi
вирiшенrrя задач приЙняття рiшень та модулi вирiшення задач iз
використаннrIм iнтелекту€lJIьного аналiзу даних" i "модулi
системи".

7. OcHoBHi результати роботи пiдтвердженi в бiльшостi на
ТеОРеТИЧнОМУ piBHi, не представленi результати проведених експериментiв
для ряду запропонованих в роботi засобiв i технологiй.

ПРОте, наведенi зауваження не зменшують наукового рiвня та цiнностi
дисертацiйноТ роботи.

Висновки.
Виявленi недолiки не заважають позитивнiй оцiнцi роботи в цiлому.

,.Щисертацiя е завершеним науковим дослiдженням, в якому вирiшено
ВаЖЛИВУ НаУкоВо-прикладЕу проблему cTBopeHHrI iнформацiЙноi технологiТ
ПiДТРИмки прийняття рiшень на ocHoBi модифiкованих евристичних i
еВОЛЮЦiЙних методiв та алгоритмiв. Представлена дисертацiйна робота

Змiст автореферату та основних положень дисертацiТ повнiстю
iдентичнi.

Автореферат вiдображас ус1 положення, висновки i резулътати
також вони повнiстю iдентичнi з текстомдисертацiйного дослiдження, а

дисертацiТ.

Зауваження щодо змiсry дисертацii.

1. ВiдСУтне обrрунтування вибору критерiТв, якi враховуються при
розв'язаннi та оцiнцi оптим€lJIьностi плану виконання замовлень.

2. На РиСУнкУ 3.2 у блок-схемi замiсть умови cToiTb номер кроку
(6.6) алГОритму, що наведено вище. А також у блок cxeMi не визначено
початкове значення змiнноТ <t>.

F,

_f- Не роблено порiвняльну характеристику
iнтелекту€ulьного аналiзу великих обсягiв даних для розв'язання
задач ITрогнозування.

4. Не зрозумiло, чому в якостi СУБД для реалiзацiТ сховищa а
ТаКОЖ бази знанъ був обраний MS SQL Server 2008, а не бiльш сучаснiша
версiя SQL Server.

5. Схема взаемодiТ рiвня доступу до даних iнформацiйноТ системи з
баЗОю та сховищем даних iз використанням НiЬеrпаtе (рис.5.8, стор. 2З2)
представлена спрощено, при цьому не ма€ опису функцiональних
особливостеЙ iнтерфейсу Hibernate та його можливостей. !оцiльно було б

вiдобразити взаемодlю



вlдповlдае вимогаМ, Що ставляться до доктор9ьких дисертацiй згiдно п. п. 9,
10, 12-1'4 (Порядку присудження наукових ступенiв), затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липня 2013 р. Jф 567 (iз
змiнами), а fr автор, Грибков Сергiй Вiта-шiйович, заслуговуе присудження
науковогО ступенЯ доктора технiчних наук за спецiа_гlьнiстю 05.13.0б
iнформацiйнi технологii.

Офiцiйний опонент
доктор технiчних наук, професор
директор Навчально-наукового
iнституту iнформацiйних технологiй
.Щержавного унiверситету телекомунiкацiй
МОН УкраiЪи А.П. Бондарчук

оЕ/оrо" 57.r32;yr*" 4 П

3з.43z;r"е

,ffо,"а"Г e-e,/r 2-3 ./7u,o,-?


	IMG-L_0001.pdf
	IMG-L_0002.pdf
	IMG-L_0003.pdf
	IMG-L_0004.pdf
	IMG-L_0005.pdf

