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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Експертні системи та бази знань» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму «6.050101 Комп’ютерні науки»,
спеціальності 8.05010103 Системне проектування».
Предметом вивчення начальної дисципліни є питання, пов’язані з методологією добування, зображення
та використання знань, а також принципами функціонування і технологією побудови експертних систем.
Міждисциплінарні зв’язки: Наукові основи дисципліни складають математика, теорія ймовірностей та
математична статистика, математична логіка та теорія алгоритмів, програмування, системи штучного
інтелекту, математичне моделювання.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль 1. Керування логічним виведенням в експертних системах
Модуль 2. Технології інженерії знань
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Експертні системи і бази знань» є формування у
студентів професійних компетенцій в області формалізації та структурування знань, а також
проектування та програмної реалізації експертних систем.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Експертні системи і бази знань» є демонстрація
студентам сутності наукового підходу та специфіки методології штучного інтелекту в області створення
експертних систем та інженерії знань.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 призначення експертних систем та їх компонентів;
 методи придбання, формалізації та структурування знань;
 функції учасників процесу розробки експертної системи;
 технологічні етапи побудови експертних систем;
 стратегії керування логічним виведенням та методи підвищення ефективності виведення в
експертних системах;
вміти:
 вибрати спосіб організації бази знань залежно від предметної області та специфіки конкретної
задачі;
 правильно побудувати взаємодію з експертом при розробці бази знань експертної системи;
 орієнтуватися в інструментальних засобах для створення експертних систем;
 програмно реалізувати механізм логічного виведення експертної системи, який реалізує обрану
стратегію керування виведенням;
 протестувати та оцінити якість роботи експертної системи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3,0 кредитів ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Керування логічним виведенням в експертних системах
Тема 1. Призначення та особливості експертних систем
Стисла історія виникнення експертних систем. Поняття про інженерію знань. 1.Поняття про експертні
системи (ЕС). Загальна класифікація ЕС. Типи задач, які вирішуються за допомогою ЕС. Особливості
ЕС, які відрізняють їх від традиційних комп’ютерних програм. Переваги та обмеження ЕС порівняльно з
людиною-експертом.
Тема 2. Зображення знань в експертних системах
Знання та способи їх завдання. Моделі зображення знань. Зображення знань за допомогою фреймів.
Зображення знань семантичними мережами. Зображення знань засобами логіки першого порядку.
Продукційна модель зображення знань. Переваги та недоліки продукційних моделей.
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Тема 3. Принципи функціонування експертних систем продукційного типу
Структура та взаємодії складових частин ЕС продукційного типу. База знань ЕС продукційного типу.
Робоча пам’ять ЕС продукційного типу. Принципи побудови механізму логічного виведення ЕС
продукційного типу. Цикл роботи механізму логічного виведення. Підсистема пояснення ЕС
продукційного типу. Редактор бази знань ЕС.
Тема 4. Стратегії керування логічним виведенням експертних систем
Принципи побудови стратегії керування логічним виведенням ЕС. ЕС з прямим виведенням. ЕС із
зворотним виведенням. Відзнаки у методах прямого та зворотного виведення. Метод логічного
виведення за аналогією. Метод абдукції.
Тема 5. Реалізація логічного виведення в умовах ненадійності даних
Види невизначеності даних та знань. Методи підвищення достовірності виводів ЕС. Методи умовної
ймовірності. Основи теорії нечіткої логіки. Методи побудови функцій приналежності. Нечіткі логічні
операції. Нечіткі продукційні правила. Основні етапи нечіткого виведення: фаззіфікація, агрегування,
активізація, акумулювання, дефаззіфікація. Застосування коефіцієнтів впевненості.
Змістовий модуль 2. Технології інженерії знань
Тема 1. Методи придбання та структурування знань
Джерела знань. Поле знань. Стратегії отримання знань. Класифікація методів придбання знань. Пасивні
методи придбання знань. Активні методи придбання знань. Методи структурування знань. Системи
автоматизованого придбання знань. Побудова індивідуальної моделі зображення знань. Метод
репертуарних грат.
Тема 2. Технологія розробки експертних систем
Технологічні етапи розробки ЕС. Типи архітектур ЕС. Алгоритм зіставлення зі зразком RETE.
Інструментальні засоби (ІЗ) розробки ЕС. Вибір та оцінювання ІЗ розробки ЕС. Критерії доцільності
розробки ЕС. Сучасний рівень та напрямки розвитку ЕС.
3. Рекомендована література
1) П. Джексон, «Введение в экспертные системы» / Вильямс, 2001.
2) Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский
«ПИТЕР», 2000. – 382с.
3) Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы / Ю.Ф. Тельнов – Москва, 2004. 82с.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік
5. Засоби діагностики успішності навчання лабораторні заняття.
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Метою викладання дисципліни «Експертні системи та бази знань» є
формування у студентів професійних компетенцій в області формалізації та
структурування знань, а також проектування та програмної реалізації
експертних систем.
Завдання курсу: Основними завданнями вивчення дисципліни «Експертні
системи та бази знань» є демонстрація студентам сутності наукового
підходу та специфіки методології штучного інтелекту в області створення
експертних систем та інженерії знань.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 призначення експертних систем та їх компонентів;
 методи придбання, формалізації та структурування знань;
 функції учасників процесу розробки експертної системи;
 технологічні етапи побудови експертних систем;
 стратегії керування логічним виведенням та методи підвищення
ефективності виведення в експертних системах;
вміти:
 вибрати спосіб організації бази знань залежно від предметної області та
специфіки конкретної задачі;
 правильно побудувати взаємодію з експертом при розробці бази знань
експертної системи;
 орієнтуватися в інструментальних засобах для створення експертних
систем;
 програмно реалізувати механізм логічного виведення експертної
системи, який реалізує обрану стратегію керування виведенням;
 протестувати та оцінити якість роботи експертної системи.
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Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Керування логічним виведенням в експертних системах
Тема 1. Призначення та особливості експертних систем
Стисла історія виникнення експертних систем. Поняття про інженерію знань.
Поняття про експертні системи (ЕС). Загальна класифікація ЕС. Типи задач, які
вирішуються за допомогою ЕС. Особливості ЕС, які відрізняють їх від
традиційних комп’ютерних програм. Переваги та обмеження ЕС порівняльно з
людиною-експертом.
Тема 2. Зображення знань в експертних системах
Знання та способи їх завдання. Моделі зображення знань. Зображення знань
за допомогою фреймів. Зображення знань семантичними мережами. Зображення
знань засобами логіки першого порядку. Продукційна модель зображення знань.
Переваги та недоліки продукційних моделей.
Тема 3. Принципи функціонування експертних систем продукційного типу
Структура та взаємодії складових частин ЕС продукційного типу. База знань
ЕС продукційного типу. Робоча пам’ять ЕС продукційного типу. Принципи
побудови механізму логічного виведення ЕС продукційного типу. Цикл роботи
механізму логічного виведення. Підсистема пояснення ЕС продукційного типу.
Редактор бази знань ЕС.
Тема 4. Стратегії керування логічним виведенням експертних систем
Принципи побудови стратегії керування логічним виведенням ЕС. ЕС з
прямим виведенням. ЕС із зворотним виведенням. Відзнаки у методах прямого та
зворотного виведення. Метод логічного виведення за аналогією. Метод абдукції.
Тема 5. Реалізація логічного виведення в умовах ненадійності даних
Види невизначеності даних та знань. Методи підвищення достовірності
виводів ЕС. Методи умовної ймовірності. Основи теорії нечіткої логіки. Методи
побудови функцій приналежності. Нечіткі логічні операції. Нечіткі продукційні
правила. Основні етапи нечіткого виведення: фаззіфікація, агрегування,
активізація,
акумулювання,
дефаззіфікація.
Застосування
коефіцієнтів
впевненості.
Модуль 2. Технології інженерії знань
Тема 1. Методи придбання та структурування знань
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Джерела знань. Поле знань. Стратегії отримання знань. Класифікація методів
придбання знань. Пасивні методи придбання знань. Активні методи придбання
знань. Методи структурування знань. Системи автоматизованого придбання
знань. Побудова індивідуальної моделі зображення знань. Метод репертуарних
грат.
Тема 2. Технологія розробки експертних систем
Технологічні етапи розробки ЕС. Типи архітектур ЕС. Алгоритм зіставлення
зі зразком RETE. Інструментальні засоби (ІЗ) розробки ЕС. Вибір та оцінювання
ІЗ розробки ЕС. Критерії доцільності розробки ЕС. Сучасний рівень та напрямки
розвитку ЕС.
2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л

п

лаб.

конс

с. р.

1
2
3
4
5
6
7
Змістовний розділ 1. Керування логічним виведенням в експертних
системах
Тема 1.1 Призначення та особливості
4
2
6
експертних систем
Тема 1.2. Зображення знань в експертних
4
2
6
системах
Тема 1.3. Принципи функціонування
4
2
6
експертних систем продукційного типу
Тема 1.4. Стратегії керування логічним
4
2
6
виведенням експертних систем
Тема 1.5 Реалізація логічного виведення
4
2
6
в умовах ненадійності даних
Усього
20
10
30
Змістовний розділ 2. Технології інженерії знань
Тема 2.1 Методи придбання та
6
3
6
структурування знань
Тема 2.2 Технологія розробки
6
3
6
експертних систем
Усього
12
6
12
Усього годин
32
16
42
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№
з/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2

5. Теми лекційних занять
Назва теми
Призначення та особливості експертних систем
Зображення знань в експертних системах
Принципи
функціонування
експертних
систем
продукційного типу
Стратегії керування логічним виведенням експертних
систем
Реалізація логічного виведення в умовах ненадійності
даних
Методи придбання та структурування знань
Технологія розробки експертних систем

Кількість
годин
4
4
4
4
4
6
6

6. Теми практичних занять
Не передбачені навчальним планом

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Зображення знань в експертних системах
База знань ЕС продукційного типу
Реалізація логічного виведення в умовах ненадійності
даних
Технологія розробки експертних систем

Кількість
годин
4
4
4
4

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Призначення та особливості експертних систем
Зображення знань в експертних системах
Принципи
функціонування
експертних
систем
продукційного типу
Стратегії керування логічним виведенням експертних
систем
Реалізація логічного виведення в умовах ненадійності
даних
Методи придбання та структурування знань
Технологія розробки експертних систем

Кількість
годин
6
6
6
6
6
6
6

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання полягає в виконанні студентами курсових робіт.
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10. Методи навчання
1)
навчальні заняття (лекції, лабораторні заняття);
2)
самостійна робота (опрацювання навчального матеріалу, виконання
лабораторних завдань).
11. Методи контролю
1) поточний семестровий (лабораторні роботи);
2) залік;
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота
Л1
15

Л2
15

Л3
15

Л4
15

Залік

Сума

40

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
1-34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS

для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики

А
В
С
D
Е
FX

відмінно

F

добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно

не зараховано

13. Методичне забезпечення
відсутнє
14. Рекомендована література
Базова:
1) П. Джексон, «Введение в экспертные системы» / Вильямс, 2001.
2) Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский
«ПИТЕР», 2000. – 382с.
3) Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы / Ю.Ф. Тельнов – Москва, 2004.
82с.

15. Інформаційні ресурси
1. http://repository.kpi.kharkov.ua/

Форма № Н-3.03
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(найменування центрального органу управління освітою, власника)

Мережне та системне адміністрування
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
магістрів

За спеціальністю 8.05010103- Системне проектування
Напряму підготовки
6.050101 – Комп’ютерні науки

(шифр за ОПП________)

Харків 2016
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: професор кафедри систем і процесів управління

Бреславський Дмитро Васильович

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою Інженерно-фізичного факультету

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__
“_____”________________20__ р. Голова Вченої ради ___________________( Конкін В.М. )
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Мережне та системне адміністрування” складена відповідно
до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів
спеціальностей 8.05010103- Системне

проектування
Предмет вивчення навчальної дисципліни включає в себе розгляд принципів побудови комп’ютерних
мереж, види комп’ютерних мереж та їх системна архітектура, протоколи передачі даних..
Міждисциплінарні зв’язки: Студенти мають прослухати курси «Архітектура обчислювальних систем»,
«Програмування», «Математична логіка», «Бази даних та інформаційні системи», «Аналіз даних», «Основи
Інтернет-технологій». У подальшому складові частини курсу використовуються для подальшого вивчення
дисциплін «Штучні нейронні мережі» та низки спецкурсів відповідного напряму.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних розділів:
1.Адміністрування робочих станцій і серверів на базі ОС Unix
2.Адміністрування робочих станцій і серверів на базі Windows Server 2003
3.Адміністрування мереж
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Мережне та системне адміністрування” є
отримання знань, вмінь та навичок, необхідних фахівцю, який спеціалізується в області
адміністрування та експлуатації комп'ютерних мереж.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Мережне та системне адміністрування” є
отримання студентами глибоких знань з теорії та практики розгортання, адміністрування та
експлуатації комп’ютерних мереж; отримання студентами навичок адміністрування локальних мереж
під управлінням найбільш поширених операційних систем ОС Windows SERVER 2003 (2008), UNIX;
оволодіння навичками адміністрування комутаторів та маршрутизаторів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 засоби системного адміністрування локальних комп’ютерних мереж;
 прийоми адміністрування серверних ОС;
 термінологію і визначення, які використовуються в комп’ютерних мережах.

вміти:

 працювати з технічною літературою, систематизувати і аналізувати розрізнену технічну
інформацію;
 підключати до мережі та адмініструвати робочі станції і сервери;
 адмініструвати локальні мережі Ethernet;
 вибирати, встановлювати і налагоджувати мережне обладнання;
 забезпечувати захист локальних мереж від несанкціонованого доступу;
 підключати локальні мережі до каналів зв’язку з провайдером;
 встановлювати і налаштовувати мережні служби операційних систем;
 налаштовувати комутатори;
 налаштовувати маршрутизатори;
 розподіляти мережні IP-адреси;
 встановлювати причини несправності мережі та усувати їх.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин та 3 кредити ЄКТС.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий розділ 1. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі ОС Unix

Тема 1.1. Адміністрування комп’ютерних мереж. Мережні операційні системи.
Мета і задача курсу, його роль в підготовці спеціалістів з комп‘ютерних систем та мереж.
Основи організації мережних операційних систем. Структура сучасних операційних систем.
Тема 1.2. ОС UNIX: концепція і принципи роботи.
Сучасні версії ОС UNIX. Основні характеристики. Архітектура ОС UNIX. Файли і каталоги.
Принципи захисту системи. Структура і властивості файлової системи. Управління процесами.
Тема 1.3 Протоколи, порти, сокети. Огляд мережних служб.
Таблиця протоколів – файл /etc/protocols, її призначення. Принципи нумерації портів
прикладних процесів мережних служб. Сокети: смисл і призначення.
Тема 1.4. Планування і налаштування IP-адресації і маршрутизації.
Налаштування мережних інтерфейсів, команда ipconfig. Стек TCP/IP і послідовні ліні зв’язку
(PPP).
Тема 1.5. Встановлення і конфігурація DNS–сервера.
BIND: служба імен Unix: налаштування DNS-клієнта налаштування DNS-сервера - мережного
процесу named.
Тема 1.6. Встановлення і налаштування WEB-сервера.
Встановлення Web-сервера Apache. Налаштування сервера Apache - ознайомлення з основним
конфігураційним файлом httpd.conf: завантаження динамічно розділених об’єктів, модулів, залучених
в роботі серверу, організація дерикторій збереження даних серверу, створення віртуальних вузлів.
Тема 1.7. Поштові служби . Сервери файлів і друку.
Мережна файлова система (NFS). Спільний доступ до принтерів – системний процес печаті
LPD (Line printer Daemon) і служба печаті LP. Samba і Windows: спільний доступ до ресурсів.
Тема 1.8. Забезпечення мережної безпеки.
Планування безпеки: оцінка загрози і організація розподіленого управління. Перевірка
легітимності користувачів. Управління доступом. Інструменти шифрування.
Змістовий розділ 2. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі Windows Server 2003
Тема 2.1. Мережна операційна система Windows Server 2003.
Встановлення і постінсталяційні роботи. Огляд структури системи, принципи функціонування.
Адміністрування облікових записів користувачів.
Тема 2.2. Управління дисками. Управління структурами накопичення інформації.
Робота з файловою системою.
Тема 2.3. Управління сервером і організація сервісів.
Утиліти для управління сервером з командної стрічки. Автоматизація обслуговування баз
даних.
Тема 2.4. Служба DNS. Контролер домену і служба каталогів Active Directory.
Система доменних імен. Процес дозволу імен. Записи про ресурси. Використання утиліти
NSLOOKUP. Управління доступом до об’єктів в організаційних одиницях. Імена NetBIOS і служба
WINS. Структура каталогу Active Directory.
Тема 2.5. Управління робочими станціями мережі.
Конфігурування робочої станції Windows. Налаштування служби терміналів. Використання
віддаленого робочого столу – утиліта Radmin, налаштування Radmin сервера. Утиліта Telnet.
Змістовий розділ 3. Адміністрування мереж
Тема 3.1. Архітектура маршрутизаторів.
Архітектура маршрутизаторів Cisco. Апаратні компоненти маршрутизатора, типи пам’яті.
Маршрутизатори з пам’яттю, що розділяється: центральний процесор, пам’ять, контролери
інтерфейсів. Буфери пакетів. Локальні буферні пули. Кільця приймання і передачі. Комутація
пакетів. Передача пакетів. Апаратні інтерфейси маршрутизаторів: LAN-інтерфейс, WAN-інтерфейс,
логічний інтерфейс. Базове налаштування маршрутизатора.
Тема 3.2. Налаштування маршрутизаторів.
Команди налаштування IP-маршрутизації.
Тема 3.3. Налаштування протоколів динамічної IP-маршрутизації.
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Налаштування протоколу маршрутної інформації RIP. Налаштування протоколу внутрішньої
інформації між шлюзами IGRP.
3. Рекомендована література

Базова
1. Крэйг Хант TCP/IP. Сетевое администрирование, 3-е издание. - Пер. с англ. - СПб: СимволПлюс, 2007. - 816 с.
2. Хассел Дж. Администрирование Windows Server 2003. – СПб.: Питер, 2006.
3. Эви Немет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн UNIX. Руководство системного
администратора. Для профессионалов. – Питер, BHV, 2007 – 1312 с.
4. Бондаренко С.В., Бормотов С.В. Системное администрирование на 100%. СПб: Питер,
2006, 256 с.
5. Колисниченко Д.Н. Администрирование Unix-сервера и Linux-станций. Изд-во Питер,
2011. – 400 с.
6. Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 765 с.
Допоміжна
1. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. 2-е изда-ние. Изд-во Питер,
2003. – 462 с.
2. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация, поиск неисправностей. Изд-во BHV. 2001.
1001 с.
Станек У. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора. – М.: Русская редакция,
2006 – 640 с.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5.

Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи.

Форма № Н - 3.04
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра

Системи і процеси управління
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
_____________Бреславський Д.В.
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мережне та системне адміністрування
(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки

магістрів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

6.050101 Комп’ютерні науки

спеціальність 8.05010103 «Системне проектування
(шифр і назва спеціальності)

факультет _______Інженерно-фізичний______________________________
(назва інституту, факультету, відділення)

(шифр за ОПП________)
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Робоча програма навчальної дисципліни «Мережне та системне адміністрування»
для магістрів за спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування
Розробник професор кафедри систем і процесів управління
Бреславський Дмитро Васильович
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Системи і процеси управління»
__________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________20__ року № ___
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_______________________ (Бреславський Д.В.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
3.0
Індивідуальне
завдання:
немає
Загальна кількість
годин – 90,0
Тижневих годин для
денної форми
навчання: 3
аудиторних – 48,0
самостійної роботи
студента – 42,0

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

напрям 6.050101
Комп’ютерні науки

Вільного вибору студента
за функціональним
напрямом
Рік підготовки
6-й
Семестр
11
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
0 год.
Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
42 год.
Вид контролю:
залік

спеціальність
8.05010103 «Системне
проектування

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

денна форма навчання
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: отримання знань, вмінь та навичок, необхідних фахівцю, який
спеціалізується в області адміністрування та експлуатації комп'ютерних мереж.
Завдання курсу: отримання студентами глибоких знань з теорії та практики
розгортання, адміністрування та експлуатації комп’ютерних мереж; отримання
студентами навичок адміністрування локальних мереж під управлінням найбільш
поширених операційних систем ОС Windows SERVER 2003 (2008), UNIX;
оволодіння навичками адміністрування комутаторів та маршрутизаторів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 засоби системного адміністрування локальних комп’ютерних мереж;
 прийоми адміністрування серверних ОС;
 термінологію і визначення, які використовуються в комп’ютерних мережах.
вміти:
 працювати з технічною літературою, систематизувати і аналізувати
розрізнену технічну інформацію;
 підключати до мережі та адмініструвати робочі станції і сервери;
 адмініструвати локальні мережі Ethernet;
 вибирати, встановлювати і налагоджувати мережне обладнання;
 забезпечувати захист локальних мереж від несанкціонованого доступу;
 підключати локальні мережі до каналів зв’язку з провайдером;
 встановлювати і налаштовувати мережні служби операційних систем;
 налаштовувати комутатори;
 налаштовувати маршрутизатори;
 розподіляти мережні IP-адреси;
 встановлювати причини несправності мережі та усувати їх.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний розділ 1. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
ОС Unix
Тема 1.1. Адміністрування комп’ютерних мереж. Мережні операційні
системи.
Мета і задача курсу, його роль в підготовці спеціалістів з комп‘ютерних
систем та мереж. Основи організації мережних операційних систем. Структура
сучасних операційних систем.
Тема 1.2. ОС UNIX: концепція і принципи роботи.
Сучасні версії ОС UNIX. Основні характеристики. Архітектура ОС UNIX.
Файли і каталоги. Принципи захисту системи. Структура і властивості файлової
системи. Управління процесами.
Тема 1.3 Протоколи, порти, сокети. Огляд мережних служб.
Таблиця протоколів – файл /etc/protocols, її призначення. Принципи
нумерації портів прикладних процесів мережних служб. Сокети: смисл і
призначення.
Тема 1.4. Планування і налаштування IP-адресації і маршрутизації.
Налаштування мережних інтерфейсів, команда ipconfig. Стек TCP/IP і
послідовні ліні зв’язку (PPP).
Тема 1.5. Встановлення і конфігурація DNS–сервера.
BIND: служба імен Unix: налаштування DNS-клієнта налаштування
DNS-сервера - мережного процесу named.
Тема 1.6. Встановлення і налаштування WEB-сервера.
Встановлення Web-сервера Apache. Налаштування сервера Apache ознайомлення з основним конфігураційним файлом httpd.conf: завантаження
динамічно розділених об’єктів, модулів, залучених в роботі серверу, організація
дерикторій збереження даних серверу, створення віртуальних вузлів.
Тема 1.7. Поштові служби . Сервери файлів і друку.
Мережна файлова система (NFS). Спільний доступ до принтерів – системний
процес печаті LPD (Line printer Daemon) і служба печаті LP. Samba і Windows:
спільний доступ до ресурсів.
Тема 1.8. Забезпечення мережної безпеки.
Планування безпеки: оцінка загрози і організація розподіленого управління.
Перевірка легітимності користувачів. Управління доступом. Інструменти
шифрування.
Змістовний розділ 2. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
Windows Server 2003
Тема 2.1. Мережна операційна система Windows Server 2003.
Встановлення і постінсталяційні роботи. Огляд структури системи, принципи
функціонування. Адміністрування облікових записів користувачів.
Тема 2.2. Управління дисками. Управління структурами накопичення
інформації.
Робота з файловою системою.
Тема 2.3. Управління сервером і організація сервісів.
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Утиліти для управління сервером з командної стрічки. Автоматизація
обслуговування баз даних.
Тема 2.4. Служба DNS. Контролер домену і служба каталогів Active
Directory.
Система доменних імен. Процес дозволу імен. Записи про ресурси.
Використання утиліти NSLOOKUP. Управління доступом до об’єктів в
організаційних одиницях. Імена NetBIOS і служба WINS. Структура каталогу
Active Directory.
Тема 2.5. Управління робочими станціями мережі.
Конфігурування робочої станції Windows. Налаштування служби терміналів.
Використання віддаленого робочого столу – утиліта Radmin, налаштування
Radmin сервера. Утиліта Telnet.
Змістовний розділ 3. Адміністрування мереж
Тема 3.1. Архітектура маршрутизаторів.
Архітектура маршрутизаторів Cisco. Апаратні компоненти маршрутизатора,
типи пам’яті. Маршрутизатори з пам’яттю, що розділяється: центральний
процесор, пам’ять, контролери інтерфейсів. Буфери пакетів. Локальні буферні
пули. Кільця приймання і передачі. Комутація пакетів. Передача пакетів. Апаратні
інтерфейси маршрутизаторів: LAN-інтерфейс, WAN-інтерфейс, логічний
інтерфейс. Базове налаштування маршрутизатора.
Тема 3.2. Налаштування маршрутизаторів.
Команди налаштування IP-маршрутизації.
Тема 3.3. Налаштування протоколів динамічної IP-маршрутизації.
Налаштування протоколу маршрутної інформації RIP. Налаштування
протоколу внутрішньої інформації між шлюзами IGRP.
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Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л

п

лаб.

конс

с. р.

1
2
3
4
5
6
7
Змістовний розділ 1. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі ОС
Unix
Тема 1.1. Адміністрування
2
2
комп’ютерних мереж. Мережні
операційні системи
Тема 1.2. ОС UNIX: концепція і
2
2
принципи роботи
Тема 1.3. Протоколи, порти, сокети.
2
4
Огляд мережних служб
Тема 1.4. Планування і налаштування IP2
2
2
адресації і маршрутизації
Тема 1.5. Встановлення і конфігурація
2
2
2
DNS–сервера
Тема 1.6. Встановлення і налаштування
2
2
2
WEB-сервера
Тема 1.7. Поштові служби . Сервери
2
4
файлів і друку
Тема 1.8. Забезпечення мережної
2
4
безпеки
42
16
6
20
Усього
Змістовний розділ 2. Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
Windows Server 2003
Тема 2.1. Мережна операційна система
2
2
Windows Server 2003
Тема 2.2. Управління дисками.
2
2
2
Управління структурами накопичення
інформації
Тема 2.3. Управління сервером і
2
2
2
організація сервісів
Тема 2.4. Служба DNS. Контролер
2
4
домену і служба каталогів Active
Directory
Тема 2.5. Управління робочими
2
2
2
станціями мережі
28
10
6
12
Усього
Змістовний розділ 3. Адміністрування мереж
Тема 3.1. Архітектура маршрутизаторів
2
4

8

Тема 3.2. Налаштування
маршрутизаторів
Тема 3.3. Налаштування протоколів
динамічної IP-маршрутизації
Усього
Усього годин
№
з/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

2
2.1

20
90

2

-

2

-

2

2

-

2

-

4

-

4
16

-

10
42

6
32

5. Теми лекційних занять.
Назва теми
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
ОС Unix
Мета і задача курсу, його роль в підготовці спеціалістів з
комп‘ютерних систем та мереж. Основи організації
мережних операційних систем. Структура сучасних
операційних систем.
Сучасні версії ОС UNIX. Основні характеристики.
Архітектура ОС UNIX. Файли і каталоги. Принципи
захисту системи. Структура і властивості файлової
системи. Управління процесами.
Таблиця протоколів – файл /etc/protocols, її призначення.
Принципи нумерації портів прикладних процесів
мережних служб. Сокети: смисл і призначення.
Налаштування мережних інтерфейсів, команда ipconfig.
Стек TCP/IP і послідовні ліні зв’язку (PPP).
BIND: служба імен Unix: налаштування DNS-клієнта
налаштування DNS-сервера - мережного процесу named.
Встановлення Web-сервера Apache. Налаштування
сервера
Apache ознайомлення
з
основним
конфігураційним файлом httpd.conf: завантаження
динамічно розділених об’єктів, модулів, залучених в
роботі серверу, організація дерикторій збереження даних
серверу, створення віртуальних вузлів.
Мережна файлова система (NFS). Спільний доступ до
принтерів – системний процес печаті LPD (Line printer
Daemon) і служба печаті LP. Samba і Windows: спільний
доступ до ресурсів.
Планування безпеки: оцінка загрози і організація
розподіленого управління. Перевірка легітимності
користувачів. Управління доступом. Інструменти
шифрування.
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
Windows Server 2003
Встановлення і постінсталяційні роботи. Огляд

Кількість
годин
16
2

2

2

2
2
2

2

2

10
2
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2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1

3.2
3.3

структури
системи,
принципи
функціонування.
Адміністрування облікових записів користувачів.
Робота з файловою системою.
Утиліти для управління сервером з командної стрічки.
Автоматизація обслуговування баз даних.
Система доменних імен. Процес дозволу імен. Записи
про ресурси. Використання утиліти NSLOOKUP.
Управління доступом до об’єктів в організаційних
одиницях. Імена NetBIOS і служба WINS. Структура
каталогу Active Directory.
Конфігурування робочої станції Windows.
Адміністрування мереж
Архітектура
маршрутизаторів
Cisco.
Апаратні
компоненти
маршрутизатора,
типи
пам’яті.
Маршрутизатори з пам’яттю, що розділяється:
центральний процесор, пам’ять, контролери інтерфейсів.
Буфери пакетів. Локальні буферні пули. Кільця
приймання і передачі. Комутація пакетів. Передача
пакетів. Апаратні інтерфейси маршрутизаторів: LANінтерфейс, WAN-інтерфейс, логічний інтерфейс. Базове
налаштування маршрутизатора.
Команди налаштування IP-маршрутизації.
Налаштування протоколу маршрутної інформації RIP.
Налаштування протоколу внутрішньої інформації між
шлюзами IGRP.

2
2
2

2
6
2

2
2

6.Теми практичних/семінарських занять
Не передбачені навчальним планом

№
з/п
1
1.1

1.2
1.3

2

7. Теми лабораторних занять.
Назва теми
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
ОС Unix
Варіанти налаштування маршрутизації. Найпростіша
таблиця маршрутизації Створення статичної таблиці
маршрутизації, протоколи внутрішньої маршрутизації.
Створення файлів бази даних серверних імен (файлів
зон).
Організація безпеки Web-сервера – аудит і перевірка
коду користувача, який виконується сервером.
Шифрування сеансів роботи – механізм SSL.
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
Windows Server 2003

Кількість
годин
6
2

2
2

6

10

2.1
2.2
2.3

3
3.1

3.2

№
з/п
1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
2
2.1
2.2

Управління обліковими записами користувачів у мережі.
Списки груп і користувачів.
Адміністрування мережі: налаштування інтерфейсів і
маршрутизації. Організація серверу DHCP.
Налаштування служби терміналів. Використання
віддаленого робочого столу – утиліта Radmin,
налаштування Radmin сервера.
Адміністрування мереж
Налаштування інтерфейсів LAN і WAN маршрутизатора.
Налаштування статичної маршрутизації. Налаштування
безкласової маршрутизації. Налаштування зведених
маршрутів і маршрутів за замовченням.
Налаштування відкритого протоколу найкоротшого
шляху OSPFP. Налаштування протоколу IGRP.
Налаштування протоколу пограничної маршрутизації
BGP.
8. Самостійна робота
Назва теми
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
ОС Unix
Файлові
системи.
Операційна
система
UNIX.
Операційна система Windows SERVER.
Базові механізми мережних взаємодій системи: потоки,
програмні гнізда, виклик віддалених процедур (RPC).
Основні утиліти для роботи в мережі.
Мережні служби: імена та адреси, таблиця вузлів DNS,
поштові служби сервери файлів і друку, сервери
налаштування.
Протоколи зовнішньої маршрутизації Служба шлюзової
маршрутизації. Налагодження пакету gated.
Робота з nslookup.
Управління Web-сервером.
Мережна інформаційна служба (NIS). Протокол
поштової служби POP (Post Office Protocol). Протокол
доступу до повідомлень IMAP.
Налаштування брандмауерів. Фільтрація трафіка за
допомогою iptables.
Адміністрування робочих станцій і серверів на базі
Windows Server 2003
Управління групами користувачів. NTFS. Спільні
ресурси.
Загальний доступ до файлів і ресурсів.

2
2
2

4
2

2

Кількість
годин
16
2
2

4

2
2
2
4

4
10
2
2
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2.3
2.4
2.5
3
3.1

3.2
3.3

Налаштування Електронної пошти в мережі.
Об’єкти каталогу і їх назви. Планування і управління
Active Directory.
Утиліта Telnet.
Адміністрування мереж
Маршрутизатори з шиною Cbus. Комутація пакетів на
шині
Cbus.
Маршрутизатори
з
розподіленою
буферизацію. Маршрутизатори на шинах PCI і CyBus.
Архітектура багатоцільових інтерфейс них процесорів
VIP. Гігабітові маршрутизатори GSR.
Перевірка конфігурації IP-маршрутизації.
Налаштування служби імен доменів.
Перегляд і управління інформацією протоколів
динамічної
маршрутизації.
Фільтрація
трафіку
маршрутизатора.
Налаштування
IP-фільтрації
за
допомогою списків доступу.

2
4
2
6
4

2
4

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання полягають в самостійному виконанні студентами
індивідуальних робіт, а також домашніх завдань за відповідними розділами
дисципліни.
10. Методи навчання
1) навчальні заняття (лекції, лабораторні роботи);
2) самостійна робота (опрацювання навчального матеріалу, виконання домашніх
завдань).
11. Методи контролю
1) поточний семестровий (контрольні роботи для кожного модуля);
2) залік.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота
Розділ 1
Т 1.1-Т 1.8 КР
10
10

Розділ 2
Т 2.1-Т 2.5 КР
10
10

Розділ 3
Т 3.1-Т 3.3 КР
10
10

Залік

Сума

40

100

12

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
1-34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS

для екзамену, курсової роботи
(проекту), практики

для заліку

відмінно

А
В
С
D
Е
FX

добре

зараховано

задовільно
незадовільно

F

не зараховано

13. Методичне забезпечення
відсутнє

14. Рекомендована література
Базова
1. Крэйг Хант TCP/IP. Сетевое администрирование, 3-е издание. - Пер. с англ. - СПб:
Символ-Плюс, 2007. - 816 с.
2. Хассел Дж. Администрирование Windows Server 2003. – СПб.: Питер, 2006.
3. Эви Немет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн UNIX. Руководство
системного администратора. Для профессионалов. – Питер, BHV, 2007 – 1312 с.
4. Бондаренко С.В., Бормотов С.В. Системное администрирование на 100%.
СПб: Питер, 2006, 256 с.
5. Колисниченко Д.Н. Администрирование Unix-сервера и Linux-станций.
Изд-во Питер, 2011. – 400 с.
6. Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 765 с.

Допоміжна
1. Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. 2-е изда-ние. Изд-во
Питер, 2003. – 462 с.
2. Закер К. Компьютерные сети. Модернизация, поиск неисправностей. Изд-во
BHV. 2001. 1001 с.
3. Станек У. Microsoft Windows Server 2003: Справочник администратора. – М.:
Русская редакция, 2006 – 640 с.

15.Інформаційні ресурси
1. http://repository.kpi.kharkov.ua/

Форма № Н-3.03
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(найменування центрального органу управління освітою, власника)

Основи наукових досліджень та організація НДР
(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
напряму
спеціальність

6.050101 Комп’ютерні науки
8. 05010103 «Системне проектування
(шифр і назва спеціальності)

факультет

інженерно-фізичний______________________________

(шифр за ОПП________)

Харків 2016
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»
(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: професор кафедри систем і процесів управління

Бреславський Дмитро Васильович, д.т.н., проф.

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою Інженерно-фізичного факультету

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__
“_____”________________20__ р. Голова Вченої ради ___________________( Конкін В.М. )
(підпис)

(прізвище та ініціали)
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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень та організація НДР” складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальностей 8. 05010103 «Системне

проектування
Предмет вивчення навчальної дисципліни включає в себе розгляд методології та методики наукових
досліджень, їх планування та організацію.
Міждисциплінарні зв’язки: Студенти мають прослухати курси «Архітектура обчислювальних систем»,
«Дискретна математика», «Диференціальні рівняння», «Бази даних та інформаційні системи», «Теорія
ймовірностей», «Методи оптимізації». У подальшому складові частини курсу використовуються для
подальшого вивчення дисциплін низки спецкурсів відповідного напряму.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних розділів:
1. Метод скінченних різниць
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень та організація НДР” є
сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для самостійного планування та
організації науково-дослідної роботи. Навчити ефективно застосовувати набуті теоретичні знання та
практичні навички.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень та організація НДР” є
ознайомлення студентів-магістрантів з основними підходами та принципами організації та
проведення науково-дослідних робіт, включно з пошуковими та застосуванню цих методів у своєї
дослідницькій роботі. Курс має зв’язок з іншими навчальними предметами, зокрема з окремими
главами філософії знань, фундаментальними принципами математики та інформатики, що
викладаються у різних курсах впродовж навчання в бакалавраті та магістратурі. Поняття і методи, що
обговорюються у курсі, є універсальними для сучасної економіки знань та можуть бути застосовані у
практичній інноваційній роботі випускників.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 методологію та методику наукових досліджень;
 підходи до організації та планування наукової роботи;
 принципи аналізу необхідної інформації за темою наукового дослідження.

вміти:






формулювати вимоги до теоретичного підґрунтя дослідження, мету та задачі дослідження;
планувати процес досліджень та цикл необхідних чисельних експериментів та тестів;
аналізувати результати досліджень та формулювати висновки;
готувати наукові звіти та публікації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин та 3 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий розділ 1. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

Тема 1.1 Загальні відомості про науку та наукові дослідження.
Предмет, мета, задачі та зміст курсу. Класифікація та основні етапи наукового дослідження.
Послідовність проведення дослідницьких робіт. Наукові установи та наукова структура в Україні.
Методи вибору та оцінювання тем. Науково-технічна інформація. Аналіз наукової інформації: робота
з науковою літературою, періодикою та он-лайн базами даних та знань. Формулювання мети та
завдань дослідження.
Тема 1.2. Методологія теоретичних досліджень.
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Загальні відомості. Моделі дослідження. Розробка аналітичних методів. Створення чисельних
методів та процедур. Змішані розрахунково-експериментальні методи. Ймовірнісно-статистичні
підходи. Методи системного аналізу. Наукові підходи в інженерії та ІТ-галузі.
Мультидисциплінарність в дослідженнях.
Тема 1.3. Методологія досліджень з використанням ЕОМ.
Застосування теоретичних проробок для створення дієздатних алгоритмів та програм.
Тестування та бенчмаркінг. Методи обчислювального експерименту. Дослідження властивостей
алгоритмів та програм. Застосування методів математичної статистики.
Тема 1.4. Експериментальні дослідження.
Поняття про організацію натурних експериментів. Обробка даних. Застосування методів
математичної статистики.
Тема 1.5. Аналіз та оформлення результатів наукових досліджень.
Формулювання висновків та пропозицій. Підготовка інформації для баз даних. Створення
наукових звітів. Основні вимоги до наукових публікацій. Оформлення авторських прав на твір та
патентів.
3. Рекомендована література

Базова
1. Лудченко А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие. / А.А. Лудченко,
Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К. : О-во «Знания», 2001. – 113 с.
2. Белуха М.Т. Основи наукових дослiджень. / М.Т. Белуха. — К. : Вища шк., 1997. — 271 с.
Допоміжна
1. 1. Блехман И.И. Прикладная математика: предмет, логика, особенности похода. /
И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко. – К. : Наукова думка, 1976. – 270 с.
2. Алабужев П.М. Теория подобия и размерностей. Моделирование. / П.М. Алабужев,
В.Б. Геронимус, Л.М. Минкевич и др. – М. : Высш. шк., 1968. – 320 с.
3. Ермаков С.М., Михайлов Г.Л. Курс статистического моделирования. / С.М. Ермаков,
Г.Л. Михайлов. — М. : Наука, 1976. — 168 с.

4. Налимов В.В. Теория эксперимента. / В.В. Налимов. — М. : Наука, 1971. —
218 с.
5. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. /
Е.И. Пустыльник. — М. : Наука, 1968. — 270 с.
6. Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов / У.К. Бут,
Г.Д. Коломб, Д.М. Уильямс. — М. : Флинта, Наука, 2007 – 360 с.
Гоберман В.А. Технология научных исследований — методы, модели, оценки: Учеб.
пособие. — 2-е изд. cтереотип / В.А. Гоберман, А.А. Гоберман. — М. : МГУЛ, 2001 – 389 с.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5.

Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи.

Форма № Н - 3.04
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра

Системи і процеси управління
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
_____________Бреславський Д.В.
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи наукових досліджень та організація НДР
(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки

магістрів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

6.050101 Комп’ютерні науки

спеціальність 8.05010103 «Системне проектування
(шифр і назва спеціальності)

факультет _______Інженерно-фізичний______________________________
(назва інституту, факультету, відділення)

(шифр за ОПП________)

Харків 2016
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Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та
організація НДР» для магістрів за спеціальністю 8.05010103 «Системне
проектування
Розробник: професор кафедри систем і процесів управління _______________
Бреславський Дмитро Васильович, д.т.н., проф.._____________________
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Системи і процеси управління»
__________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри систем і процесів управління
_______________________ (Бреславський Д.В.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

 НТУ «ХПІ», 2016 рік
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
3.0
Індивідуальне
завдання:
немає
Загальна кількість
годин – 90,0
Тижневих годин для
денної форми
навчання: 2
аудиторних – 32,0
самостійної роботи
студента – 58,0

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

напрям 6.050101
Комп’ютерні науки

Вільного вибору студента
за функціональним
напрямом
Рік підготовки
6-й
Семестр
11
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
0 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
58 год.
Вид контролю:
залік

спеціальність
8.05010103 «Системне
проектування

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

денна форма навчання
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для
самостійного планування та організації науково-дослідної роботи. Навчити
ефективно застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички.
Завдання курсу: ознайомлення студентів-магістрантів з основними підходами
та принципами організації та проведення науково-дослідних робіт, включно з
пошуковими та застосуванню цих методів у своєї дослідницькій роботі. Курс має
зв’язок з іншими навчальними предметами, зокрема з окремими главами
філософії знань, фундаментальними принципами математики та інформатики, що
викладаються у різних курсах впродовж навчання в бакалавраті та магістратурі.
Поняття і методи, що обговорюються у курсі, є універсальними для сучасної
економіки знань та можуть бути застосовані у практичній інноваційній роботі
випускників.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 методологію та методику наукових досліджень;
 підходи до організації та планування наукової роботи;
 принципи аналізу необхідної інформації за темою наукового дослідження.
вміти:
 формулювати вимоги до теоретичного підґрунтя дослідження, мету та задачі
дослідження;
 планувати процес досліджень та цикл необхідних чисельних експериментів
та тестів;
 аналізувати результати досліджень та формулювати висновки;
 готувати наукові звіти та публікації.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний розділ 1. Методологія теоретичних та експериментальних
досліджень
Тема 1.1 Загальні відомості про науку та наукові дослідження.
Предмет, мета, задачі та зміст курсу. Класифікація та основні етапи
наукового дослідження. Послідовність проведення дослідницьких робіт. Наукові
установи та наукова структура в Україні. Методи вибору та оцінювання тем.
Науково-технічна інформація. Аналіз наукової інформації: робота з науковою
літературою, періодикою та он-лайн базами даних та знань. Формулювання мети
та завдань дослідження.
Тема 1.2. Методологія теоретичних досліджень. Загальні відомості.
Моделі дослідження. Розробка аналітичних методів. Створення чисельних
методів та процедур. Змішані розрахунково-експериментальні методи.
Ймовірнісно-статистичні підходи. Методи системного аналізу. Наукові підходи в
інженерії та ІТ-галузі. Мультидисциплінарність в дослідженнях.
Тема 1.3. Методологія досліджень з використанням ЕОМ. Застосування
теоретичних проробок для створення дієздатних алгоритмів та програм.
Тестування та бенчмаркінг. Методи обчислювального експерименту. Дослідження
властивостей алгоритмів та програм. Застосування методів математичної
статистики.
Тема 1.4. Експериментальні дослідження. Поняття про організацію
натурних експериментів. Обробка даних. Застосування методів математичної
статистики.
Тема 1.5. Аналіз та оформлення результатів наукових досліджень.
Формулювання висновків та пропозицій. Підготовка інформації для баз даних.
Створення наукових звітів. Основні вимоги до наукових публікацій. Оформлення
авторських прав на твір та патентів.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л

п

лаб.

конс

с. р.

1
2
3
4
5
6
7
Змістовний розділ 1. Методологія теоретичних та експериментальних
досліджень
Тема 1.1. Загальні відомості про науку та
6
8
наукові дослідження
Тема 1.2. Методологія теоретичних
8
8
досліджень
Тема 1.3. Методологія досліджень з
10
12
використанням ЕОМ
Тема 1.4. Експериментальні дослідження
4
20
Тема 1.5. Аналіз та оформлення
4
10
результатів наукових досліджень
90
32
58
Усього годин
№
з/п

1
1.1

1.2
1.3

2
2.1

2.2
2.3
2.4

5. Теми лекційних занять.
Назва теми
Змістовний розділ 1. Методологія теоретичних та
експериментальних досліджень
Тема 1.1 Загальні відомості про науку та наукові
дослідження
Предмет, мета, задачі та зміст курсу. Класифікація та
основні етапи наукового дослідження. Послідовність
проведення дослідницьких робіт. Наукові установи та
наукова структура в Україні.
Методи вибору та оцінювання тем. Науково-технічна
інформація. Аналіз наукової інформації.
Робота з науковою літературою, періодикою та он-лайн
базами даних та знань. Формулювання мети та завдань
дослідження.
Тема 1.2. Методологія теоретичних досліджень
Загальні відомості. Моделі дослідження. Розробка
аналітичних методів. Створення чисельних методів та
процедур.
Змішані розрахунково-експериментальні
методи.
Ймовірнісно-статистичні підходи.
Методи системного аналізу.
Наукові
підходи
в
інженерії
та
ІТ-галузі.

Кількість
годин
32
6
2

2
2

8
2

2
2
2

7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

Мультидисциплінарність в дослідженнях.
Тема 1.3. Методологія досліджень з використанням
ЕОМ
Застосування теоретичних проробок для створення
дієздатних алгоритмів та програм.
Тестування та бенчмаркінг.
Методи обчислювального експерименту.
Дослідження властивостей алгоритмів та програм.
Застосування методів математичної статистики.
Тема 1.4. Експериментальні дослідження
Поняття про організацію натурних експериментів.
Обробка даних. Застосування методів математичної
статистики.
Тема 1.5. Аналіз та оформлення результатів наукових
досліджень
Формулювання висновків та пропозицій. Підготовка
інформації для баз даних. Створення наукових звітів.
Основні вимоги до наукових публікацій. Оформлення
авторських прав на твір та патентів.

10
2
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2

6.Теми практичних/семінарських занять
Не передбачені навчальним планом

7. Теми лабораторних занять.
Не передбачені навчальним планом

№
з/п

1
1.1
1.2
2
2.1

2.2
3

8. Самостійна робота
Назва теми
Змістовний розділ 1. Методологія теоретичних та
експериментальних досліджень
Тема 1.1 Загальні відомості про науку та наукові
дослідження
Формулювання мети та завдання роботи, вибір
методології досліджень
Пошук літературних джерел за темою дослідження
Тема 1.2. Методологія теоретичних досліджень
Формулювання вимог до математичної постановки
задачі. Формулювання вимог до концептуального та
логічного проекту
Розробка алгоритмів та програмного забезпечення:
основні етапи роботи
Тема 1.3. Методологія досліджень з використанням
ЕОМ

Кількість
годин
58
8
4
4
8
4

4
12

8

3.1
3.2
4
4.1
4.2

4.3
4.4
5
5.1
5.2

Бенчмаркінг. Вибір тестів.
Дослідження властивостей алгоритмів та програм.
Тема 1.4. Експериментальні дослідження
Основи теорії подібності.
Експериментальні дослідження. Розробка програми
експерименту. Підготовка приладів та установок до
роботи, їхнє тарирування. Методи оцінювання вимірів.
Засоби для вимірювання та їхня перевірка.
Планування експерименту.
Впровадження та ефективність наукових досліджень.
Тема 1.5. Аналіз та оформлення результатів наукових
досліджень
Вимоги до аналізу отриманих результатів. Підготовка
наукового звіту.
Приклад підготовки наукової публікації

4
8
20
4
10

4
2
10
6
4

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання полягають в самостійному виконанні студентами
індивідуальних робіт, пов’язаних з виконанням науково-дослідної роботи
магістрантів.
10. Методи навчання
1) навчальні заняття (лекції);
2) самостійна робота (опрацювання навчального матеріалу,
дипломною роботою).

робота над

11. Методи контролю
1) поточний семестровий (контрольні роботи для кожного модуля);
2) залік.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота
Т 1.1
10

Т 1.2
10

Розділ 1
Т 1.3
Т 1.4
10
10

Т 1.5
10

КР
10

Залік

Сума

40

100

9

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
1-34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS

для екзамену, курсової роботи
(проекту), практики

для заліку

відмінно

А
В
С
D
Е
FX

добре

зараховано

задовільно
незадовільно

F

не зараховано

13. Методичне забезпечення
1. Огурцов А.Н. Основы научных исследований. Учебно-методическое пособие по
курсу «Научные исследования». / А.Н. Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.
2. Грищук Ю.С. Основы научных исследований. Учебно-методическое пособие /
Ю.С. Грищук. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. – 196 с.

14. Рекомендована література
Базова
1. Лудченко А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие. /
А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак. – К. : О-во «Знания», 2001. – 113 с.
2. Белуха М.Т. Основи наукових дослiджень. / М.Т. Белуха. — К. : Вища шк.,
1997. — 271 с.

Допоміжна
1. Блехман И.И. Прикладная математика: предмет, логика, особенности похода. /
И.И. Блехман, А.Д. Мышкис, Я.Г. Пановко. – К. : Наукова думка, 1976. – 270 с.
2. Алабужев П.М. Теория подобия и размерностей. Моделирование. /
П.М. Алабужев, В.Б. Геронимус, Л.М. Минкевич и др. – М. : Высш. шк., 1968. – 320 с.
3. Ермаков С.М., Михайлов Г.Л. Курс статистического моделирования. /
С.М. Ермаков, Г.Л. Михайлов. — М. : Наука, 1976. — 168 с.
4. Налимов В.В. Теория эксперимента. / В.В. Налимов. — М. : Наука, 1971. —
218 с.
5. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. /
Е.И. Пустыльник. — М. : Наука, 1968. — 270 с.
6. Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов /
У.К. Бут, Г.Д. Коломб, Д.М. Уильямс. — М. : Флинта, Наука, 2007 – 360 с.
7. Гоберман В.А. Технология научных исследований — методы, модели, оценки:
Учеб. пособие. — 2-е изд. cтереотип / В.А. Гоберман, А.А. Гоберман. — М. : МГУЛ,
2001 – 389 с.

15.Інформаційні ресурси
1. http://repository.kpi.kharkov.ua/
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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Грід і хмарні технології» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки магістрів спеціальності «122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є суть хмарних обчислень, теоретична база, їх
можливості, а також технології хмарної платформи Microsoft
Міждисциплінарні зв’язки: Для розуміння курсу необхідні знання, набуті під час вивчення попередніх
курсів бакалаврської програми по спеціальності «122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології», зокрема
курсів з програмування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних розділів:
1. Введення в хмарні рішення Microsoft.
2. Програмні засоби реалізації хмарних рішень.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Грід і хмарні технології» є сформувати у
студентів знання і вміння, необхідні для усвідомлення і раціонального використання понять і методів
GRID-технолоії як засобу для забезпечення розподілених обчислень та обробки даних.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Грід і хмарні технології» є вивчення визначень
GRID, навчання студентів теоретичним основам і методам забезпечення розподілених обчислень та
обробки даних, вивчення архітектури протоколів GRID та її рівнів, типів та структури інтерфейсів
GRID–сервісів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 термінологію, що використовується в хмарних разробках;
 інструменти хмарних обчислень;
 види хмар;
 компоненти хмарних платформ;





вміти:

створювати, супроводжувати, використовувати грід-сервіси;
створювати віртуальні організації;
встановлювати, налаштовувати і використовувати пакети gLite, Globus Toolkit;
використовувати високопродуктивні колективні обчислювальні системи.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредита ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний розділ 1. Введення в хмарні рішення Microsoft
Введення в хмарні обчислення. Характеристика розподіленої обробки даних. Cloud computing.
Програмне забезпечення, як сервіс. Хмарні технології і віртуалізація. Концепція "хмарної" обробки
даних - все як послуга. Інфраструктура, як сервіс. Платформа, як сервіс. Хмарні рішення:
можливості, переваги, ризики. Особливості проектування хмарних рішень. Вартість "хмарного"
рішення. Мультітенантная архітектура. Моделі організації мультітенантного сховища даних.
Переваги SOA, SaaS і хмарних рішень. Ризики SOA і SaaS. Стратегія розгортання хмари. Що і коли
треба переводити до хмари. Сценарії використання хмари. Стратегія розгортання хмари. Введення до
технології Azure. Введення в Windows Azure. Приклади застосування Windows Azure. .Net Services
компоненти, приклади використання. Опис групи хмарних технологій служб SQL Services:
особливості SQL Azure, цільова аудиторія і сценарії SQL Azure, опис служб Live Services,
характеристика технології, схема роботи з даними. Характеристика платформ Software + Services,
Windows Azure. Сервіси Windows Azure. Ролі. Можливості платформ. Сервіси зберігання даних в
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Windows Azure. VM - роль в Windows Azure: характеристика, особливості, типи конфігурацій
віртуальних машин. Windows Azure Storage: сервіси зберігання даних, рівні доступу до даних. Опис і
характеристики SQL Azurе. Порівняльна таблиця SQL Azure і MS SQL Server. Обмеження SQL
Azure. Обмеження, SQL Azure. Підтримувані SQL Azure механізми доступу до даних. Організація
зберігання даних. Синхронізація даних.
Змістовний розділ 2. Програмні засоби реалізації хмарних рішень
Знайомство з ОС Windows AppFabric і компоненти для Windows AppFabric. Сервіси AppFabric:
AppFabric Service Bus, контроль доступу AppFabric, Caching, Integration, CompositeApp.
Інструметарій Windows Azure розробника. Windows Azure Tools для Visual Studio. Характеристика
Development Fabric. Development Storage. Відмінності від Windows Azure Storage Services.
Інструметарій розробника для платформ відмінних від Microsoft. Структуроване сховище даних для
Windows Azure Table. Характеристики Windows Azure Table. Модель даних Windows Azure Table.
Секціонування. Особливості вибору ключа секції. Windows Azure Table – програмування. Базові
операції таблиць і сутностей. Контроль версій. Клас сутностей. Створення таблиць. Загальні
відомості про сховище Windows Azure Blob. Модель даних Windows Azure Blob. REST - інтерфейс
BLOB-об'єктів. Windows Azure Blob, як список блоків. Бінарні блоки і сторінки. Приклади Rest –
запитів: PUT Block, GET Blob. Перерахування об'єктів Blob - контейнера. Ієрархія і розбиття на
сторінки. Інтерфейс перерахування об'єктів BLOB - контейнера. Windows Azure Queue. Введення,
загальне уявлення. Модель даних. Rest – інтерфейс. Приклади використання Windows Azure Queue.
Приклади Rest – запитів. Особливості обміну повідомленнями Windows Azure Queue. Microsoft .NET
Services Access. Ідентифікація на основі тверджень: опис, кроки процес ідентифікації. Стандарти,
використовувані .NET Services Access Control.
3. Рекомендована література

Базова
1. Chou D., deVadoss J., Erl T SOA with .NET & Windows Azure: Realizing Service-Orientation
with the Microsoft Platform Prentice Hall/PearsonPTR – Wiley, 2010.
2. Li H Introducing Windows Azure Apress – Wiley, 2009
3. Brian H. Prince, Cris Hay Azure in action Manning – 2009
4. Roger Jennings Cloud Computing with the Windows Azure Platforms Wiley publishing – Wiley,
2009.
5. А. Федоров, Д. Мартынов Windows Azure. Облачная платформа Microsoft – Wiley, 2010
6. Velte A., McGraw H., Elsenpeter R., Velte T. Cloud Computing – A Practical Approach – Wiley,
2009
7. Jennings R. Cloud Computing with the Windows Azure Platform – Wiley, 2009.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: підсумковий семестровий екзамен.
5.

Засоби діагностики успішності навчання: відповіді на практичних заняттях, контрольні роботи
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Робоча програма навчальної дисципліни «Грід і хмарні технології» для студентів
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
3.0
Індивідуальне
завдання:
розрахункове
завдання
Загальна кількість
годин – 90,0
Тижневих годин для
денної форми
навчання: 16
аудиторних – 48,0
самостійної роботи
студента –42,0

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
12 Інформаційні
технології

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Обов’язкова

(шифр і назва)

Спеціальність:
122 Комп’ютерні науки
та інформаційні
технології

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

Рік підготовки
6-й
Семестр
11-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
0 год.
Лабораторні
16 год.
Самостійна робота
42 год.
Вид контролю:
екзамен
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: сформувати у студентів знання і вміння, необхідні для усвідомлення і
раціонального використання понять і методів GRID-технолоії як засобу для
забезпечення розподілених обчислень та обробки даних.
Завдання курсу: вивчення визначень GRID, навчання студентів теоретичним
основам і методам забезпечення розподілених обчислень та обробки даних,
вивчення архітектури протоколів GRID та її рівнів, типів та структури інтерфейсів
GRID–сервісів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 термінологію, що використовується в хмарних разробках;
 інструменти хмарних обчислень;
 види хмар;
 компоненти хмарних платформ;
вміти:
 створювати, супроводжувати, використовувати грід-сервіси;
 створювати віртуальні організації;
 встановлювати, налаштовувати і використовувати пакети gLite, Globus
Toolkit;
 використовувати високопродуктивні колективні обчислювальні системи.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний розділ 1. Введення в хмарні рішення Microsoft
Введення в хмарні обчислення. Характеристика розподіленої обробки
даних. Cloud computing. Програмне забезпечення, як сервіс. Хмарні технології і
віртуалізація. Концепція "хмарної" обробки даних - все як послуга.
Інфраструктура, як сервіс. Платформа, як сервіс. Хмарні рішення: можливості,
переваги, ризики. Особливості проектування хмарних рішень. Вартість
"хмарного" рішення. Мультітенантная архітектура. Моделі організації
мультітенантного сховища даних. Переваги SOA, SaaS і хмарних рішень. Ризики
SOA і SaaS. Стратегія розгортання хмари. Що і коли треба переводити до хмари.
Сценарії використання хмари. Стратегія розгортання хмари. Введення до
технології Azure. Введення в Windows Azure. Приклади застосування Windows
Azure. .Net Services компоненти, приклади використання. Опис групи хмарних
технологій служб SQL Services: особливості SQL Azure, цільова аудиторія і
сценарії SQL Azure, опис служб Live Services, характеристика технології, схема
роботи з даними. Характеристика платформ Software + Services, Windows Azure.
Сервіси Windows Azure. Ролі. Можливості платформ. Сервіси зберігання даних в
Windows Azure. VM - роль в Windows Azure: характеристика, особливості, типи
конфігурацій віртуальних машин. Windows Azure Storage: сервіси зберігання
даних, рівні доступу до даних. Опис і характеристики SQL Azurе. Порівняльна
таблиця SQL Azure і MS SQL Server. Обмеження SQL Azure. Обмеження, SQL
Azure. Підтримувані SQL Azure механізми доступу до даних. Організація
зберігання даних. Синхронізація даних.
Змістовний розділ 2. Програмні засоби реалізації хмарних рішень
Знайомство з ОС Windows AppFabric і компоненти для Windows AppFabric.
Сервіси AppFabric: AppFabric Service Bus, контроль доступу AppFabric, Caching,
Integration, CompositeApp. Інструметарій Windows Azure розробника. Windows
Azure Tools для Visual Studio. Характеристика Development Fabric. Development
Storage. Відмінності від Windows Azure Storage Services.
Інструметарій
розробника для платформ відмінних від Microsoft. Структуроване сховище даних
для Windows Azure Table. Характеристики Windows Azure Table. Модель даних
Windows Azure Table. Секціонування. Особливості вибору ключа секції. Windows
Azure Table – програмування. Базові операції таблиць і сутностей. Контроль
версій. Клас сутностей. Створення таблиць. Загальні відомості про сховище
Windows Azure Blob. Модель даних Windows Azure Blob. REST - інтерфейс
BLOB-об'єктів. Windows Azure Blob, як список блоків. Бінарні блоки і сторінки.
Приклади Rest – запитів: PUT Block, GET Blob. Перерахування об'єктів Blob контейнера. Ієрархія і розбиття на сторінки. Інтерфейс перерахування об'єктів
BLOB - контейнера. Windows Azure Queue. Введення, загальне уявлення. Модель
даних. Rest – інтерфейс. Приклади використання Windows Azure Queue. Приклади
Rest – запитів. Особливості обміну повідомленнями Windows Azure Queue.
Microsoft .NET Services Access. Ідентифікація на основі тверджень: опис, кроки
процес ідентифікації. Стандарти, використовувані .NET Services Access Control.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л

п

лаб.

конс

с. р.

1
2
3
4
5
6
7
Змістовний розділ 1. Введення в хмарні рішення Microsoft
45
16
8
21
Усього
Змістовний розділ 2. Програмні засоби реалізації хмарних рішень
45
16
8
21
Усього
90
32
16
42
Усього годин

№
з/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

5. Теми лекційних занять
Назва теми
Введення в хмарні рішення Microsoft
Введення в хмарні обчислення. Характеристика
розподіленої обробки даних. Cloud computing.
Програмне забезпечення, як сервіс. Хмарні технології і
віртуалізація. Концепція "хмарної" обробки даних - все
як послуга. Інфраструктура, як сервіс. Платформа, як
сервіс.
Хмарні рішення: можливості, переваги, ризики.
Особливості проектування хмарних рішень. Вартість
"хмарного" рішення. Мультітенантная архітектура.
Моделі організації мультітенантного сховища даних.
Переваги SOA, SaaS і хмарних рішень. Ризики SOA і
SaaS.
Стратегія розгортання хмари. Що і коли треба
переводити до хмари. Сценарії використання хмари.
Стратегія розгортання хмари.
Введення до технології Azure. Введення в Windows
Azure. Приклади застосування Windows Azure. .Net
Services компоненти, приклади використання.
Опис групи хмарних технологій служб SQL Services:
особливості SQL Azure, цільова аудиторія і сценарії
SQL Azure, опис служб Live Services, характеристика
технології, схема роботи з даними.
Характеристика платформ Software + Services, Windows
Azure. Сервіси Windows Azure. Ролі. Можливості
платформ.

Кількість
годин
16
2

2

2

2

2

2

7

1.7

1.8

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Сервіси зберігання даних в Windows Azure. VM - роль в
Windows Azure: характеристика, особливості, типи
конфігурацій віртуальних машин. Windows Azure
Storage: сервіси зберігання даних, рівні доступу до
даних.
Опис і характеристики SQL Azurе. Порівняльна
таблиця SQL Azure і MS SQL Server. Обмеження SQL
Azure. Обмеження, SQL Azure. Підтримувані SQL
Azure механізми доступу до даних. Організація
зберігання даних. Синхронізація даних.
Програмні засоби реалізації хмарних рішень
Знайомство з ОС Windows AppFabric і компоненти для
Windows AppFabric. Сервіси AppFabric: AppFabric
Service Bus, контроль доступу AppFabric, Caching,
Integration, CompositeApp
Інструметарій Windows Azure розробника. Windows
Azure Tools для Visual Studio. Характеристика
Development Fabric. Development Storage. Відмінності
від Windows Azure Storage Services. Інструметарій
розробника для платформ відмінних від Microsoft.
Структуроване сховище даних для Windows Azure
Table. Характеристики Windows Azure Table. Модель
даних
Windows
Azure
Table.
Секціонування.
Особливості вибору ключа секції.
Windows Azure Table – програмування. Базові операції
таблиць і сутностей. Контроль версій. Клас сутностей.
Створення таблиць.
Загальні відомості про сховище Windows Azure Blob.
Модель даних Windows Azure Blob. REST - інтерфейс
BLOB-об'єктів.
Windows Azure Blob, як список блоків. Бінарні блоки і
сторінки. Приклади Rest – запитів: PUT Block, GET
Blob. Перерахування об'єктів Blob - контейнера.
Ієрархія і розбиття на сторінки. Інтерфейс
перерахування об'єктів BLOB - контейнера.
Windows Azure Queue. Введення, загальне уявлення.
Модель даних. Rest – інтерфейс. Приклади
використання Windows Azure Queue. Приклади Rest –
запитів. Особливості обміну повідомленнями Windows
Azure Queue.
Microsoft .NET Services Access. Ідентифікація на основі
тверджень: опис, кроки процес ідентифікації.
Стандарти, використовувані .NET Services Access
Control.

2

2

16
2

2

2

2

2

2

2
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6. Теми практичних занять
Не передбачені навчальним планом

№
з/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4
2
2.1

2.2
2.3

2.4

7. Теми лабораторних занять
Назва теми
Введення в хмарні рішення Microsoft
Підготовка робочого міста. Налагодження IIS.
Встановлення VSCloudService.exe або Windows Azure
SDK. Знайомство з інструментами
Створення першого проекту.
Налаштування сховища розробки в Visual Studio 2010.
Налаштування рядка підключення до сховища розробки,
запуск сховища розробки, оглядач сховищ Windows
Azure. Створення сховища даних з простою структурою
даних (simple data structure).
Сховище зданих з реляційною структурою. Особливості
створення та роботи з реляційною сховищем даних.
Програмні засоби реалізації хмарних рішень
Робота з Windows Azure Table: створення таблиці,
додавання даних, перегляд даних, редагування і
видалення сутностей таблиці.
Робота з Windows Azure Блоб. З'єднання з сховищем.
Додавання і видалення Blob - об'єкта.
Робота з Windows AzureQueue. В рамках даної практики
розглянемо два приклади, що демонструють основи
роботи з чергами Windows Azure, на прикладі робочої і
веб - ролей.
Microsoft .Net Service Bus: огляд, концепція. Обмін
повідомленнями, управління доступом.

Кількість
годин
8
2

2
2

2
8
2

2
2

2

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

1

Самостійно підготовити робоче місце для stand-alone
розробки хмарних додатків. Знайомство з основними
інструментами розробника.
Розглянути приклад створення проекту хмарного
рішення, особливості його запуску і контролю стану за
допомогою емулятора Compute.

2

Кількість
годин
42
4

6

9

3
4

5
6

7

Самостійно створити сховище даних з простою
структурою даних.
Робота з Windows Azure Table: створення таблиці,
додавання даних, перегляд даних, редагування і
видалення сутностей таблиці.
З'єднання з сховищем. Додавання і видалення Blob об'єкта.
Розглянути приклади, що демонструють основи роботи з
чергами Windows Azure, на прикладі робочої і веб ролей.
MS .Net Service Bus: огляд, концепція. Enterprise Service
Bus, Internet Service Bus, обмін повідомленнями.

6
8

4
6

8

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання полягають в самостійному виконанні студентами
індивідуальних робіт, а також домашніх завдань за відповідними розділами
дисципліни.
10. Методи навчання
1) навчальні заняття (лекції, практичні заняття);
2) самостійна робота (опрацювання навчального матеріалу, виконання домашніх
завдань).

11. Методи контролю
1) поточний семестровий (контрольні роботи для кожного модуля);
2) підсумковий семестровий екзамен.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне контроль та самостійна робота
Т 1.1
10

Розділ 1
Т 1.2
10

Екзамен

Сума

40

100

Розділ 2
ІЗ
10

Т 2.1
10

ІЗ
20

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

10

види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
1-34

для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики
А
В
С
D
Е
FX
F

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно

не зараховано

13. Методичне забезпечення
відсутнє
14. Рекомендована література
Базова
1. Chou D., deVadoss J., Erl T SOA with .NET & Windows Azure: Realizing
Service-Orientation with the Microsoft Platform Prentice Hall/PearsonPTR – Wiley,
2010.
2. Li H Introducing Windows Azure Apress – Wiley, 2009
3. Brian H. Prince, Cris Hay Azure in action Manning – 2009
4. Roger Jennings Cloud Computing with the Windows Azure Platforms Wiley
publishing – Wiley, 2009.
5. А. Федоров, Д. Мартынов Windows Azure. Облачная платформа Microsoft
– Wiley, 2010
6. Velte A., McGraw H., Elsenpeter R., Velte T. Cloud Computing – A Practical
Approach – Wiley, 2009
7. Jennings R. Cloud Computing with the Windows Azure Platform – Wiley,
2009.

15. Інформаційні ресурси
1. http://repository.kpi.kharkov.ua/
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ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни “Технологія управлінської
діяльності” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів напряму (спеціальності) 8.05010103 “Системне проектування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальна методологія та базові
інструменти управління проектами у застосуванні до проектів у сфері
інформаційних технологій, а також використання кращих галузевих практик
запуску, планування, реалізації, контроля та завершення ІТ-проектів.
Міждисциплінарні зв’язки: В основу викладання програмування покладено:
сучасні концепції глобалізації знання та гуманізації освіти, гносеологічні методи,
системні методи аналізу та діагностики цілей навчання та його якості завдяки
принципам самоорганізації навчального процесу та самостійної пізнавальної
діяльності, методи організації предметно-змістовної навчальної діяльності,
розвитку творчої особистості та співпраці.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління вимогами.
2. Планування проекту: зміст, бюджет, графік, комунікації.
3. Контроль та завершення проекту.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Технологія управлінської
діяльності” є
засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок, необхідних для
самостійного запуску, планування, контролю та завершення проектів у галузі
інформаційних технологій
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Технологія управлінської
діяльності” є
засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок, необхідних для
самостійного запуску, планування, контролю та завершення проектів у галузі
інформаційних технологій
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 основні мови програмування високого та низького рівнів;
 методи та засоби створення окремих алгоритмів та програмних продуктів у
цілому)
 методи та засоби створення програмних продуктів у цілому принцип дії та
структуру сучасного інформаційного забезпечення.
вміти:
 працювати у програмному середовищі;
 виконувати типові дії при написанні програмних блоків та найбільш
розповсюджених алгоритмів;
 спрямовувати свою творчу інтуїцію на створення оригінальних алгоритмів
та програмних модулів з метою розв’язання задач аналізу технічних
систем.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредитів ЄКТС.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління
вимогами.
Тема 1.1. Огляд ІТ-проектів, життєві цикли проектів
Поняття програмного забезпечення, проектів у галузі інформаційних технологій.
Статистичні відомості галузі інформаційних технологій. Класифікація проектів по
успішності завершення. Причини успішного завершення проектів у галузі
інформаційних технологій. Причини невдач проектів. Основні концепції управління
ІТ-проектами. Життєвий цикл проектів.
Тема 1.2. Управління вимогами
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Поняття «життєвого циклу» та
«моделі життєвого циклу». Засоби визначення вимог до ІТ-проектів. Види вимог, їх
пріоритет. Аналіз зацікавлених осіб проекту. Засоби збору вимог до проекту та
продукту.
Змістовий модуль 2. Планування проекту: зміст, бюджет, графік, ризики,
комунікації.
Тема 2.1. Зміст та бюджет проекту.
Поняття рамок проекту та рамок продукту. Управління компромісами. Трикутник
компромісів. Матриця компромісів. Розробка плану проекту та базових планів
проекту. Робота зі змістом проекту – визначення змісту проекту, планування змін до
змісту проекту, декомпозиція робот, опис активностей проекту. Планування та
встановлення бюджету проекту.
Тема 2.2. Графік проекту та планування ризиків і комунікацій у проекті
Створення реалістичного графіку проекту – календарі ресурсів, оцінки активностей
проекту, оцінки необхідних ресурсів. Аналіз графіку проекту – методи критичного
шляху та критичного ланцюга . Планування контроля над змінами у графіку проекту.
Ризики у проекті. Планування комунікацій.
Змістовий модуль 3. Контроль та завершення проекту.
Тема 3.1. Контроль та завершення проекту.
Контроль змін у проекті. Розробка звітів проекту – аналіз виконаної роботи, прийом та
узгодження результатів. Earned Value Analysis – базові формули та співвідношення.
Розробка звітів за роботою проекту. Завершення проекту.

3. Рекомендована література
1. 1. A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth
Edition / Project Management Institute – Pennsylvania: Project Management Institute Inc.,
2013, 589 p.
2. Mulcachy R. PMP Exam Prep, Eighth Edition - Updated: Rita's Course in a Book for
Passing the PMP Exam Eighth Edition / R. Mulcachy. – USA: RMC Publications, Inc., 2013,
611.
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3. Turkley F. PRINCE2 Foundation Study Guide / F. Turkley. – USA: Management Plaza,
2010, 259.
4. Total Cost Managment. Основы комплексного управления стоимостью.
Интегрированный подход к управлению портфелями, программами и проектами / Под
ред. А.В.Цветкова. – Москва: AACE International, 2012, 222 с.
5. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура.
— 2-е изд. — – Москва – Омега-Л, 2004. – 664 с.
6. Контрактные модели, организационная мотивация и стимулирование проектов /
Под ред. А.В.Цветкова. – Москва: AACE International, 2014, 245 с.
7. Михеев В.Н. Живой менеджмент проектов / В.Н. Михеев. — М.: Эксмо, 2007. —
480 с.
8. ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами / Т. ДеМарко. – Москва:
МИФ, 2011. – 352 с.
9. ДеМарко Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды / Т. ДеМарко, Т.
Листер. – Москва: Символ-Плюс, 2011. – 256 с.
10. ДеМарко Т. Балдеющие от адреналина и зомбированные шаблонами. Паттерны
поведения проектных команд / Т. ДеМарко, Т. Листер. – Москва: Символ-Плюс, 2010.
– 288 с.
11. ДеМарко Т. Вальсируя с Медведями: управление рисками в проектах по
разработке программного обеспечения / Т. ДеМарко, Т. Листер. – Москва: СимволПлюс, 2005. – 196 с.
12. Леонсиони П.М. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве / П.М. Леонсиони. Москва: МИФ, 2011. – 192 с.
13. Леонсиони П.М. Пять искушений руководителя: притчи о лидерстве / П.М.
Леонсиони. - Москва: Вильямс, 2005. – 144 с.
14. Леонсиони П.М. Три признака унылой работы. История со смыслом для
менеджеров (и их подчиненных) / П.М. Леонсиони. - Москва: Вильямс, 2010. – 240 с.
15. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные системы /
Ф. Брукс, Х. Чапел. – Москва: Символ-Плюс, 2010. – 304 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Модульна контрольна робота №1: «Запуск проекту та управління вимогами».
Модульна контрольна робота №2: «Планування та контроль проекту».
5.
Засоби діагностики успішності навчання
Система контролю якості навчання студентів включає проведення поточного та
підсумкового контролю. Поточний контроль якості засвоєння матеріалу здійснюється
під час усіх видів навчальних занять. Практична робота студентів оцінюється особисто
на кожній лабораторній роботі. Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену
з урахуванням роботи студентів на практичних та лабораторних заняттях, а також
якості самостійної роботи.
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Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної
дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма вибіркової
навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.
2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньопрофесійної програми.
3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни.
4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та
змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від специфіки та
профілю вищого навчального закладу.
5. Формат бланка – А4 (210  297 мм).

Директор департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

Форма № Н - 3.04
Національний Технічний Університет “Харківський Політехнічний Інститут”
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра

Системи і процеси управління
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри
_____________Бреславський Д.В.
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Технологія управлінської діяльності
(шифр і назва навчальної дисципліни)

підготовки

магістрів

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму

6.050101 Комп’ютерні науки

спеціальність 8.05010103 «Системне проектування
(шифр і назва спеціальності)

факультет _______Інженерно-фізичний______________________________
(назва інституту, факультету, відділення)

(шифр за ОПП________)

Харків 2016
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Робоча програма “Технологія управлінської діяльності” для магістрів
за спеціальністю 8.05010103 Системне проектування.
Розробники: доцент кафедри систем і процесів управління
Коритко Юлія Миколаївна, к.т.н., доц.
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Системи і процеси управління»
__________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри систем і процесів управління
_______________________ (Бреславський Д.В.)
(підпис)

(прізвище та ініціали)

 НТУ «ХПІ», 2016 рік
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів –
3.0
Індивідуальне
завдання:
розрахункове
завдання
Загальна кількість
годин – 90,0
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 32,0
самостійної роботи
студента –58,0

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
напрям 6.050101
Комп’ютерні науки

Спеціальність:
8.05010103 Системне
проектування

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання
Обов’язкова
Рік підготовки
5-й
Семестр
11-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
0 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
58 год.
Вид контролю:
залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок, необхідних
для самостійного запуску, планування, контролю та завершення проектів у галузі
інформаційних технологій.
Завдання - засвоєння майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок,
необхідних для самостійного запуску, планування, контролю та завершення
проектів у галузі інформаційних технологій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 основні мови програмування високого та низького рівнів;
 методи та засоби створення окремих алгоритмів та програмних продуктів у
цілому)
 методи та засоби створення програмних продуктів у цілому принцип дії та
структуру сучасного інформаційного забезпечення.
вміти:
 працювати у програмному середовищі;
 виконувати типові дії при написанні програмних блоків та найбільш
розповсюджених алгоритмів;
 спрямовувати свою творчу інтуїцію на створення оригінальних
алгоритмів та програмних модулів з метою розв’язання задач аналізу
технічних систем.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління
вимогами.
Тема 1.1. Огляд ІТ-проектів, життєві цикли проектів
Поняття програмного забезпечення, проектів у галузі інформаційних технологій.
Статистичні відомості галузі інформаційних технологій. Класифікація проектів по
успішності завершення. Причини успішного завершення проектів у галузі
інформаційних технологій. Причини невдач проектів. Основні концепції
управління ІТ-проектами. Життєвий цикл проектів.
Тема 1.2. Управління вимогами
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Поняття «життєвого циклу»
та «моделі життєвого циклу». Засоби визначення вимог до ІТ-проектів. Види
вимог, їх пріоритет. Аналіз зацікавлених осіб проекту. Засоби збору вимог до
проекту та продукту.
Змістовий модуль 2. Планування проекту: зміст, бюджет, графік, ризики,
комунікації.
Тема 2.1. Зміст та бюджет проекту.
Поняття рамок проекту та рамок продукту. Управління компромісами. Трикутник
компромісів. Матриця компромісів. Розробка плану проекту та базових планів
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проекту. Робота зі змістом проекту – визначення змісту проекту, планування змін
до змісту проекту, декомпозиція робот, опис активностей проекту. Планування та
встановлення бюджету проекту.
Тема 2.2. Графік проекту та планування ризиків і комунікацій у проекті
Створення реалістичного графіку проекту – календарі ресурсів, оцінки
активностей проекту, оцінки необхідних ресурсів. Аналіз графіку проекту –
методи критичного шляху та критичного ланцюга . Планування контроля над
змінами у графіку проекту. Ризики у проекті. Планування комунікацій.
Змістовий модуль 3. Контроль та завершення проекту.
Тема 3.1. Контроль та завершення проекту.
Контроль змін у проекті. Розробка звітів проекту – аналіз виконаної роботи,
прийом та узгодження результатів. Earned Value Analysis – базові формули та
співвідношення. Розробка звітів за роботою проекту. Завершення проекту.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі
л

п

лаб.

конс

с. р.

1
2
3
4
5
6
7
Змістовний розділ 1. Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління
вимогами
Тема 1.1. Огляд ІТ-проектів, життєві
6
цикли проектів
Тема 1.2. Управління вимогами
6
30
12
18
Усього
Змістовний розділ 2. Планування проекту: зміст, бюджет, графік, ризики,
комунікації.
Тема 2.1. Зміст та бюджет проекту
6
Тема 2.2. Графік проекту та планування
6
ризиків і комунікацій у проекті
34
12
22
Усього
Змістовний розділ 2. Контроль та завершення проекту
Тема 3.1. Контроль та завершення
8
проекту.
26
8
18
Усього
90
32
58
Усього годин
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№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

5. Теми лекційних занять
Назва теми
Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління
вимогами
Поняття програмного забезпечення, проектів у галузі
інформаційних технологій.
Причини успішного завершення проектів у галузі
інформаційних технологій. Причини невдач проектів.
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення.
Поняття «життєвого циклу» та «моделі життєвого
циклу».
Засоби визначення вимог до ІТ-проектів. Види вимог, їх
пріоритет.
Аналіз зацікавлених осіб проекту. Засоби збору вимог до
проекту та продукту.

Кількість
годин
12
2
2
2
2
2
2

Планування проекту: зміст, бюджет, графік, ризики,
комунікації
Поняття рамок проекту та рамок продукту. Управління
компромісами. Трикутник компромісів. Матриця
компромісів.
Розробка плану проекту та базових планів проекту.
Робота зі змістом проекту – визначення змісту проекту,
планування змін до змісту проекту, декомпозиція робот,
опис активностей проекту.
Планування та встановлення бюджету проекту.
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2.4

Створення реалістичного графіку проекту – календарі
ресурсів, оцінки активностей
проекту,
оцінки
необхідних ресурсів.

2

2.5

Аналіз графіку проекту – методи критичного шляху та
критичного ланцюга .
Планування контроля над змінами у графіку проекту.
Ризики у проекті. Планування комунікацій.
Контроль та завершення проекту
Контроль змін у проекті.
Розробка звітів проекту – аналіз виконаної роботи,
прийом та узгодження результатів.
Earned Value Analysis – базові формули та
співвідношення.
Розробка звітів за роботою проекту. Завершення
проекту.

2

2
2.1

2.2

2.3

2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

2

2

2

2
8
2
2
2
2
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6. Теми практичних занять
Не передбачені навчальним планом

7. Теми лабораторних занять
Не передбачені навчальним планом

8. Самостійна робота
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Назва теми
Запуск проекту: огляд ІТ-проектів, управління
вимогами
Статистичні відомості галузі інформаційних технологій.
Класифікація проектів по успішності завершення.
Розробка
програмного
забезпечення
групою
програмістів: особливості, складності, ключові концепції
Формування проектної групи, визначення ролей,
принципи MSF щодо проектної групи.
Створення чернового варіанту концепції проекту та
проектної специфікації.
Планування проекту: зміст, бюджет, графік, ризики,
комунікації
Два підходи до створення програмного забезпечення.
Поняття рамок проекту та рамок продукту.
Розробка концепції проекту. Досягнення основних задач
проектної групи на стадії визначення концепції проекту.
Розробка загального опису та рамок проекту. Оцінка
ризиків проекту
Підготовка документації впровадження, документів
підтримки рішення, результатів та інструментарію
тестування, загальної проектної документації.
Контроль та завершення проекту
Управління компромісами. Трикутник компромісів.
Матриця компромісів.
Розробка звітів проекту
Earned Value Analysis – базові формули та
співвідношення.
Розробка звітів проекту – аналіз виконаної роботи,
прийом та узгодження результатів.

Кількість
годин
18
2
5
5
6
22
2
2
4
8
6

18
2
4
6
6
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9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання полягають в самостійному виконанні студентами
індивідуальних робіт, а також домашніх завдань за відповідними розділами
дисципліни.
10. Методи навчання
1) навчальні заняття (лекції, практичні заняття);
2) самостійна робота (опрацювання навчального матеріалу, виконання домашніх
завдань).
11. Методи контролю
1) поточний семестровий (контрольні роботи для кожного модуля);
2) підсумковий семестровий екзамен.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне контроль та самостійна робота
Т 1.1
10

Розділ 1
Т 1.2
10

ІЗ
10

Т 2.1
10

Розділ 2
Т 2.2
10

Екзамен

Сума

40

100

ІЗ
10

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
82 – 89
75 – 81
64 – 74
60 – 63
35 – 59
1-34

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS

для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики

А
В
С
D
Е
FX

відмінно

F

добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно

13. Методичне забезпечення
відсутнє

не зараховано
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14. Рекомендована література
Базова
1. A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fifth Edition / Project Management Institute – Pennsylvania: Project Management
Institute Inc., 2013, 589 p.
2. Mulcachy R. PMP Exam Prep, Eighth Edition - Updated: Rita's Course in a
Book for Passing the PMP Exam Eighth Edition / R. Mulcachy. – USA: RMC
Publications, Inc., 2013, 611.
3. Turkley F. PRINCE2 Foundation Study Guide / F. Turkley. – USA:
Management Plaza, 2010, 259.
4. Total Cost Managment. Основы комплексного управления стоимостью.
Интегрированный подход к управлению портфелями, программами и проектами /
Под ред. А.В.Цветкова. – Москва: AACE International, 2012, 222 с.
5. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.
Мазура. — 2-е изд. — – Москва – Омега-Л, 2004. – 664 с.
6. Контрактные модели, организационная мотивация и стимулирование
проектов / Под ред. А.В.Цветкова. – Москва: AACE International, 2014, 245 с.
7. Михеев В.Н. Живой менеджмент проектов / В.Н. Михеев. — М.: Эксмо,
2007. — 480 с.
Допоміжна
8.
ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами / Т. ДеМарко. –
Москва: МИФ, 2011. – 352 с.
9. ДеМарко Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды / Т.
ДеМарко, Т. Листер. – Москва: Символ-Плюс, 2011. – 256 с.
10. ДеМарко Т. Балдеющие от адреналина и зомбированные шаблонами.
Паттерны поведения проектных команд / Т. ДеМарко, Т. Листер. – Москва:
Символ-Плюс, 2010. – 288 с.
11. ДеМарко Т. Вальсируя с Медведями: управление рисками в проектах по
разработке программного обеспечения / Т. ДеМарко, Т. Листер. – Москва:
Символ-Плюс, 2005. – 196 с.
12. Леонсиони П.М. Пять пороков команды. Притчи о лидерстве / П.М.
Леонсиони. - Москва: МИФ, 2011. – 192 с.
13. Леонсиони П.М. Пять искушений руководителя: притчи о лидерстве / П.М.
Леонсиони. - Москва: Вильямс, 2005. – 144 с.
14. Леонсиони П.М. Три признака унылой работы. История со смыслом для
менеджеров (и их подчиненных) / П.М. Леонсиони. - Москва: Вильямс, 2010. –
240 с.
15. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные
системы / Ф. Брукс, Х. Чапел. – Москва: Символ-Плюс, 2010. – 304 с.
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15. Інформаційні ресурси
1. http://repository.kpi.kharkov.ua/
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Мова викладання
Код кафедри
Кафедра

3 16 1 -

- 32 2

20

12

20

8 108

11

І

Системи та процеси
8.050101
управління

Назва напрямку

6

Шифр напрямку

3

Назва кафедри

Забезпечення НДРС

Забезпечення
Семестрового контролю
Забезпечення
індивідуальних завдань

Забезпечення
аудиторних занять

Практичні (семінари)

Лабораторні (комп'ютерний практикум)

Лекції

Всього

48

Факультет

-

Семестр

-

Курс

3

Самостійна
робота, години

Загальний обсяг кредитів ECTS

Системи
аналітичних 1
обчислень

Аудиторні (за семестр / на
тиждень), години

Кредити

Залік
Кількість кредитів
базового обсягу
Індивідуальні
завдання

Назва дисципліни

Р, РГ

Загальний обсяг годин

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Комп’ютерні
науки

Українська
162
Системи та процеси управління

Зміст дисципліни. «Системи аналітичних обчислень» – навчальна дисципліна, в якої розглядаються питання та
принципи програмування комп’ютерної алгебри. В цієї дисципліні викладаються основні закони будування та функціонування сучасних універсальних та спеціальних систем комп’ютерної алгебри, питань вирішення типових задач
комп’ютерної алгебри, програмування аналітичних виразів на персональних комп’ютерах та ін. Таким чином, тут розвиваються навички створення програм, що здатні проводити аналітичні перетворення, які стають стандартними в комп'ютерній індустрії. Розібрані приклади програмування мовою С ++. Це формує у студентів навички професійної роботи у
відповідних галузях комп'ютерних додатків. В освіті студента-інформатика та студента – системного проектувальника
ця дисципліна відноситься до вибіркової частині (дисциплін вільного вибору студента), на якої базуються дисципліни: інженерна графіка, комп’ютерні технології та САПР, основи автоматизованого проектування та ін.
Об’єкти вивчення в дисципліні. Об’єктами вивчання в дисципліні «Системи аналітичних обчислень» є алгоритми опису аналітичних виразів, їх обчислень, перетворень, насамперед – розбору аналітичних виразів, диференціювання
та інтегрування, процедур друку. Метою курсу є навички створення та експлуатації систем і програм комп’ютерної ал-

гебри. Задача — навчити студентів виконувати поставлені завдання за допомогою програмування та використання систем комп’ютерної алгебри, в тому числі шляхом безпосереднього програмування.
При конструюванні модулів та тем навчальної дисципліни необхідно виходити з наступного:
- модуль навчальної дисципліни є самостійною структурною частиною робочої навчальної програми, представляє
логічно завершений цикл взаємопов’язаних тем, завершується виконанням кваліфікаційних тестів (завдань);
- тема представляє собою логічно завершену частину навчальної дисципліни або розділу. Оптимальний обсяг її
залежить від потрібного рівня засвоєння навчального матеріалу і може складати 2-6 годин (рівень «ЗНАТИ») та до 12-18
годин («УМІТИ»);
- розподіл часу за навчальними заняттями повинен забезпечити потрібний рівень засвоєння матеріалу у відповідності з цільовими вказівками дисципліни.
При цьому необхідно брати до уваги, що рівень «ЗНАТИ» досягається в основному за рахунок проведення лекцій, семінарських занять, самостійної роботи, а рівень «УМІТИ» - тільки за рахунок проведення ряду взаємопов’язаних
лабораторних та практичних занять.
Лабораторні заняття ведуться з використанням універсальних систем комп’ютерної алгебри – Maple, MatLab,
MathCAD та ін., спеціальної системи комп’ютерної алгебри КіДиМ. Це дозволяє готувати вихідні дані комп’ютерних розрахунків в аналітичному (формульному) вигляді, одержувати аналітичні, табличні, графічні, числові та анімаційні результати з суттєвою діагностикою даних, що сприяє більш глибокому засвоєнню предмета.
Кількість модулів у семестрі з однієї навчальної дисципліни дорівнюється двом.

Програма навчальної дисципліни
Види занять
(Л;ЛЗ;ПЗ;С;М)

Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ПЗ
Л-16, ЛЗ-8
Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ПЗ
Л
ПЗ
ЛЗ
Л-16, ЛЗ-8
Л 32, ЛЗ 16

Кількість
годин

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам

Семестр 11
Модуль № 1. / 1,5 Універсальні та спеціальні системи комп’ютерної алгебри
2
Історія створення та становлення систем комп'ютерної алгебри (СКА). Місце в сучасних САПР
2
Універсальні і спеціальні СКА.
2
Знайомство з ССКА КиДиМ
2
СКА Reduce та РАФАЛ
2
СКА Maple
2
Задача кінематики точки в СКА Maple
2
СКА MatLab
2
СКА MathCAD
2
Задача кінематики точки в СКА MathCAD
2
Тенденції розвитку систем комп'ютерної алгебри
2
Структури даних. Зв'язкові списки і дерева. Реалізація списків і дерев
2
Завдання кінематики точки в СКА MatLab
A 24, С 30 Самостійна робота з освоєння універсальних СКА
Модуль № 2. / 1,5 Програмування елементів комп’ютерної алгебри
2
Елементарні операції над числами, полиномами, змінними, формулами
2
Методи відшукання найбільшого загального дільника
2
Реалізація формул в КіДиМ
2
Алгоритми розбору аналітичних виразів
2
Алгоритми диференціювання виразів, їх обчислення і друку
2
Реалізація процедур в ССКА КіДиМ
2
Алгоритми інтегрування аналітичних виразів
2
Алгоритми спрощення аналітичних виразів
2
Реалізація процедур в КіДиМ
2
Проблема обчислення розмірності аналітичного виразу
2
Підсумкове заняття
2
Оглядове заняття
A 24, С 30 Самостійна робота з освоєння CСКА КіДиМ
A 48, С 60

Організація прийому модулів здійснюється на протязі семестру згідно з учбовим план-графіком, який складається
на факультеті на підставі пропозицій кафедри, що надаються до 1 липня поточного року на осінній семестр та до 15 грудня – на весняний семестр.
Організація і виконання індивідуальних завдань. Теми індивідуальних розрахункових завдань мають охоплювати
найбільш суттєві питання з дисципліни щодо формування самостійних навичок до розв’язання задач програмування
елементів комп’ютерної алгебри та використання існуючих систем комп’ютерної алгебри. Слід планувати видачу, термін виконання та захист розрахункових робіт у послідовності за 3-х тижневим строком виконання. На кафедрі розробляються завдання для індивідуальних розрахункових робіт, де визначені тема, мета, проблемні питання та літературні
джерела. Для допомоги студентам призначені методичні матеріали, приклади вирішення типових задач, зразки оформлення робіт.
Успішність студента оцінюється національними оцінками та оцінками ECTS.
Шкала
ECTS

Визначення
згідно ECTS

A

Відмінно

B
C
D
E
FХ
F

Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Не здано
Не здано

Пояснення

Діюча національна шкала оцінок

Відмінна робота без помилок або з однією незначВІДМІННО (5)
ною помилкою
Вище за середнє, але з декількома помилками
ВІДМІННО (5«–»), ДОБРЕ (4«+»)
Звичайна робота з декількома значними помилками
ДОБРЕ (4)
Посередня робота зі значними недоліками
ДОБРЕ (4«–») ЗАДОВІЛЬНО (3«+»)
Виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки
ЗАДОВІЛЬНО (3)
Для зарахування кредиту потрібна деяка доробка
НЕЗАДОВІЛЬНО
Для зарахування кредиту потрібна значна доробка
НЕЗАДОВІЛЬНО

У тижні самостійної роботи студентів організується ліквідація заборгованостей з модулів на протязі кожного робочого дня. Для прийому модулів та ліквідації заборгованостей використовується «базове» місце проведення занять та
час згідно розкладу. Викладачем заповнюються тільки заліково-екзаменаційні відомості.
Підсумкові оцінки з дисципліни визначаються на основі середніх арифметичних оцінок з усіх модулів, виставляються відповідальним за дисципліну викладачем на останньому навчальному тижні семестру і доводяться до відома студентів. У тому разі, якщо до кінця семестру студент не отримав позитивну оцінку з деяких або усіх модулів за поважни-

ми причинами, зарахування модулів та підсумкове оцінювання його знань може проводитися на останньому тижні самостійної роботи та на контактному часі з викладачем або у сесію.
Якщо студент хоче підвищити підсумкову оцінку, у тому числі й за рахунок підвищення оцінки одного з модулів,
йому надається право це зробити під час сесії. В цьому випадку викладач у кінці семестру не проставляє підсумкову
оцінку, але заносить у кредитно-модульну відомість усі отримані позитивні оцінки з модулів. На екзамені студент відповідає на питання стосовно модуля, який хоче виправити.
Екзаменаційні білети повинні включати питання з кожного модуля, бути розглянутими та затвердженими на засіданні кафедри щодо встановленого порядку.
Структурно-логічна схема вивчення дисципліни. Дисципліна «Системи аналітичних обчислень» вивчається як
вибіркова частина (дисципліна вільного вибору студента) для засвоєння загально-інженерних та спеціальних дисциплін за
фахом. До дисциплін, що вивчаються за фаховим напрямком 8.040302 Інформатика, відносяться «Математичний аналіз», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра», «Програмування» і ряд інших. Ці предмети містять необхідний мінімум основних знань, який є достатнім для оволодіння основами програмування елементів комп’ютерної алгебри.
Дисципліна «Системи аналітичних обчислень» спирається на знання математичного аналізу, аналітичної геометрії,
лінійної алгебри, програмування на язиках високого рівня. Вона викладається за розділами «Універсальні та спеціальні
системи комп’ютерної алгебри», «Програмування елементів комп’ютерної алгебри». Змістовна частина розділу «Універсальні та спеціальні системи комп’ютерної алгебри» спирається на знання з математичного аналізу, аналітичної геометрії, векторної алгебри, теоретичної механіки, які вивчаються за програмою бакалаврату спеціальностей. У розділі «Програмування елементів комп’ютерної алгебри» основною базою є практична робота з програмування елементів
комп’ютерної алгебри. Математичні моделі, що використовуються в курсі, це моделі математики та теоретичної механіки, що пов’язані зі знаннями із загальної фізики та математики.
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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедрою
Підпис декана факультету
Дата затвердження

48
42
32
16
+
+

* кількість кредитів базового обсягу (п.5 навчального плану)
** наявність індивідуальних завдань, контрольних заходів та звітність проставляється знаком +
+

Екзамен

Контрольні
Заходи

Залік

Колоквіум

Індивідуальні
заняття студентів**

Контрольна робота

Модульна контрольна робота №2

Термін практики

ІТР (РЕ)

РГЗ (Р, РГ)

ОДЗ (ІЗ)

Курсовий проект, робота (КП, КР)

За виданими
з навчальних занять (годин)

Модульна контрольна робота №1

2

Самостійна робота
під керівництвом викладача

Консультації

Семінари

Практичні заняття

З них

Лабораторні заняття

Лекції

90/3

Самостійні заняття студентів (годин)

Загальний обсяг (годин)/кредитів ESTC*

11

Аудиторні заняття (годин)

Семестр

Розділ I. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
I.I Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Звітність

Порядковий
№ занять

Види навчальних
занять
(Л;ЛЗ;ПЗ;С,М)

Кількість годин

1.2 План вивчання навчальної дисципліни

Номери семестрів, найменування тем і питань
кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам

1

2

3

4

1

Л

2

2
3
4
5
6
7
8

Л
ЛЗ
Л
Л
ЛЗ
Л
Л

2
2
2
2
2
2
2

9

ЛЗ

2

10
11

Л
Л

2
2

12

ЛЗ

2

Усього
за М1

Л-16
ЛЗ-8

A 24
С 21

Семестр 11
Модуль № 1. / 1,5 Універсальні та спеціальні системи комп’ютерної алгебри
Історія створення та становлення систем комп'ютерної алгебри (СКА). Місце в
сучасних САПР
Універсальні і спеціальні СКА.
Знайомство з ССКА КіДиМ як системою комп’ютерної алгебри
СКА Reduce
СКА Maple
Алгоритм оберненого польського запису формул
СКА MatLab
СКА MathCAD
Використання покажчиків для ефективної роботи з масивами (метод ковзного
покажчика) та для організації списків
Тенденції розвитку систем комп'ютерної алгебри
Структури даних. Зв'язкові списки і дерева. Реалізація списків і дерев
Структури і класи для моделювання аналітичних даних. Зв'язкові списки і дерева
і їх реалізація для моделювання стека, без обмеженого масиву, бінарного дерева
Самостійна робота з освоєння універсальних СКА

Потрібний ріІнфорвень
маційносформометодиваності
чне зазнань та
безпеумінь для
чення
кожного
питання
5

6

Знати

[1-5]

Уміти
Уміти
Знати
Уміти
Уміти
Знати
Уміти

[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]

Уміти

[1-5]

Знати
Уміти

[1-5]
[1-5]

Уміти

[1-5]

Уміти

[1-5]

1

2

3

4

5

6

Знати
Уміти
Уміти
Знати
Уміти
Уміти
Знати
Уміти
Уміти
Знати
Уміти
Уміти

[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]

Уміти

[1-5]

Модуль № 2. / 1,5 Програмування елементів комп’ютерної алгебри
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Усього
за М2

Л
Л
ЛЗ
Л
Л
ЛЗ
Л
Л
ЛЗ
Л
Л
ЛЗ
Л-16
ЛЗ-8
Л 32
ЛЗ 16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
A 24
С 21
A 48
С42

Елементарні операції над числами, поліномами, змінними, формулами
Методи відшукання найбільшого загального дільника
Реалізація оберненого польського запису формул (алгоритм Дєекстра)
Алгоритми розбору аналітичних виразів
Алгоритми диференціювання виразів, їх обчислення і друку
Структури і класи для реалізації формул в КіДиМ
Алгоритми інтегрування аналітичних виразів
Алгоритми спрощення аналітичних виразів
Алгоритми диференціювання аналітичних виразів, їх обчислення і друку
Алгоритми спрощення аналітичних виразів
Проблема обчислення розмірності аналітичного виразу
Алгоритми аналітичного інтегрування і спрощення аналітичних виразів
Самостійна робота з освоєння класів і процедур моделювання аналітичних даних
в CСКА КіДиМ

1.3. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами
на 2015/2016 навчальний рік
Семестр
5

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Проф., д-р техн. наук Андрєєв Ю.М.

Лекції, практичні
Завідувач кафедрою, проф.

№№ потоків,
навчальних груп
І-30в, I-32б
Плаксій Ю.А.
“_____”_______________2015 р.

на 2016/2017 навчальний рік
Семестр
5

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Проф., д-р техн. наук Андрєєв Ю.М.

Лекції, практичні
Завідувач кафедрою, проф.

№№ потоків,
навчальних груп
І-31в, I-33б
Плаксій Ю.А.
“_____”_______________2016 р.

на 2017/2018 навчальний рік
Семестр
5

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Проф., д-р техн. наук Андрєєв Ю.М.

Лекції, практичні
Завідувач кафедрою, проф.

№№ потоків,
навчальних груп
І-32в, I-34б
Плаксій Ю.А.
“_____”_______________2017 р.

на 2018/2019 навчальний рік
Семестр
5

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача
Проф., д-р техн. наук Андрєєв Ю.М.

Вид занять
Лекції, практичні
Завідувач кафедрою, проф.

№№ потоків,
навчальних груп
І-33в, I-35б
Плаксій Ю.А.
“_____”_______________2018 р.

1.4 Курсовий проект (робота, ДЗ, РГР)
(найменування)

Номер спеціальності
(напрям підготовки)

Семестр
(номер)

Види роботи

Число навчальних тижнів
на виконання

Строки захисту
(на якому тижні)

2. Засоби для проведення поточного контролю
Коли проводяться
(№ занять)
9
18

Варіанти і зміст модульних розрахункових (контрольних) робіт
Модульна контрольна №1
Модульна контрольна №2
3. Інформаційно-методичне забезпечення

№
п/п
1
2

3
4
5

Назви підручників, навчальних посібників
Акритас А. Основы компьютерной алгебры с приложениями: Пер. с англ. — М., Мир, 1994. — 544 с.
Тан К.Ш. Символьный С++: Введение в компьютерную алгебру с использованием объектноориентированного программирования / К.Ш. Тан, В.-Х. Стиб, Й. Харди; пер. со 2-го англ — М.: Мир,
2001. — 622 с.
Наместников С.М. Основы программирования в MatLab / Сборник лекций: УлГТУ, Ульяновск. - 2011.
- 55 с.
Глушаков С.В., Жакин И.А., Хачиров Т.С. Математическое моделирование MathCAD и MatLab 5.3.
Уч. курс. – Х.: Фолио, М.: АСТ. 2001. – 524 с.
Андреев Ю.М. Теоретическая и аналитическая механика: решение задач с помощью системы компьютерной алгебры КиДиМ / Ю.М. Андреев – Харків: НТУ «ХПІ», 2013 -184 с.

Де застосовується
(№ розділу)
1,2
1,2

1, 2
1, 2
1, 2

Лабораторні роботи з курсу «Системи аналітичних обчислень»
1. Знайомство з ССКА КіДиМ як системою комп’ютерної алгебри
2. Алгоритм оберненого польського запису формул
3. Використання покажчиків для ефективної роботи з масивами (метод ковзного
покажчика) та для організації списків
4. Структури і класи для моделювання аналітичних даних. Зв'язкові списки і дерева і їх
реалізація для моделювання стека, без обмеженого масиву, бінарного дерева
5. Реалізація оберненого польського запису формул (алгоритм Дєекстра)
6. Структури і класи для реалізації формул в КіДиМ
7. Алгоритми диференціювання аналітичних виразів, їх обчислення і друку
8. Алгоритми аналітичного інтегрування і спрощення аналітичних виразів

Самостійна робота з курсу «Системи аналітичних обчислень»
1. Самостійна робота з освоєння основ універсальних СКА
2. Самостійна робота з освоєння класів і процедур моделювання аналітичних даних в
CСКА КіДиМ

Литература з курсу «Системи аналітичних обчислень»
1. Ласло М. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++: Пер. с англ. /
М. Ласло – М.: «Издательство БИНОМ», 1997. – 304 с.
2. Шилдт Г. Теория и практика С++ / Г. Шилдт; пер. с англ. — СПб.: BHV, 1996. —
416 с.
3. Тан К.Ш. Символьный С++: Введение в компьютерную алгебру с использованием
объектно-ориентированного программирования / К.Ш. Тан, В.-Х. Стиб, Й. Харди; пер.
со 2-го англ. — М.: Мир, 2001. — 622 с.
4. Андреев Ю.М. Теоретическая и аналитическая механика: решение задач с помощью
системы компьютерной алгебры КиДиМ / Ю.М. Андреев – Харків: НТУ «ХПІ»,
2013 -184 с.
5. Обратная польская запись [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://habrahabr.ru/post/100869/ . – 03.08.2010.
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Структура навчальної програми дисципліни
«Варіаційне числення»
1.

ПЕРЕДМОВА.

Розробка Web прикладень є дисципліною за вибором циклу професійної та практичної підготовки магістра системного проектування.
Невід’ємною складовою частиною підготовки сучасних фахівців – системних проектувальників є оволодіння ними принципів побудови Web прикладень. Ці принципи знаходять широке застосування в інформацийних технологія.
Курс «Розробка Web прикладень» присвячено вивченню основних концепцій розробки Web сайтів та Web сервісів.
Предмет дисципліни. Предметом дослідження у курсі «Розробка Web прикладень» є протокол взаємодії між клієнтом та сервером HHTP.
Мета викладання і завдання дисципліни – оволодіння студентами основними
принципами розробки Web прикладень, вивчення принципів роботи Web фреймворків та
доцільність їх використання.
У разі вивчення дисципліни студент матиме можливість:
ЗНАТИ принципи роботи протоколу HHTP, Cookie, Sessions.
ВМІТИ створювати Web прикладення різної складності.
ОЗНАЙОМИТИСЬ з застосуванням API сервісів при побудові прикладень клієнт–
сервер.
Організаційно-методичні вказівки. Для вивчення дисципліни застосовуються такі
види учбових занять: лекції, практичні заняття, домашнє завдання, письмові контрольні
роботи, поточні консультації.
На лекціях має викладатися основна частина теоретичного матеріалу та розглядатися окремі типові приклади. Доцільно проводити проблемні та оглядові лекції, на яких
викладати основні питання розробки Web прикладень. Частину матеріалу слід виносити
на самостійне вивчення. Це насамперед стосується вивчення основ мови програмування
PHP.
На лекціях необхідно використовувати активні методи навчання за методиками діалогу з аудиторією.
На практичних заняттях закріплюється теоретичний матеріал шляхом розробки
Web прикладень. На заняттях можна додатково викладати окремі теоретичні питання.
Практичні заняття проводяться з застосуванням активних методів навчання.
Система контролю якості навчання студентів. Система контролю оцінки знань
студентів має проводитися за модульною системою й складатися з опитування за теоретичним матеріалом, перевірки самостійних робіт. Використовуються контрольні роботи та
залік наприкінці семестру.
Організація самостійної роботи студентів. Для самостійної роботи відводиться 60
години з 108 годин навчального часу, як заплановано для вивчення дисципліни. На самостійні заняття, крім певної частини теоретичного матеріалу, виносяться застосування
фреймворків для розробки Web прикладень. Організація самостійної роботи студентів передбачає методичні вказівки за розділами, темами, питаннями, що студент вивчає самостійно, а також форми звітності за виконання завдань.
Самостійна робота студентів має не обмежуватись тільки завданнями викладача,
необхідно добиватися, щоб вона стала активною та цілеспрямованою роботою поза аудиторними заняттями. Результативність самостійної роботи забезпечується системою контролю оцінки знань, який складається з опитування за теоретичним матеріалом та за результатами виконання самостійних завдань.
Загальний обсяг годин на вивчення дисциплін та їх розподіл на аудиторні заняття і самостійну роботу студентів. Загальний обсяг годин для дисципліни складається з вимог типових програм, стандартів СТВНЗ – ХПІ 1.01.2001 “Організація учбового
процесу. Основні положення”, лекції СТП – ХПІ –41-92, лабораторні заняття СТП – ХПІ –
43-92, документи курсових і дипломних проектів СТП – ХПІ –3-90, СТП – ХПІ –6-90, із

методичних рекомендацій з організації контролю якості навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
Розподіл на аудиторні заняття та самостійну роботу студентів :передбачається 108
годин на весь курс, з них аудиторних 48. Самостійна робота – 60 годин.
2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами. Викладання курсу «Розробка
Web прикладень» сприяє поглибленому вивченню взаємодії Web серверу та Web прикладень. Дисципліна потребує вивчення курсу Основи Інтернет технологій.
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.
3.1. Теми лекційних занять
Тема № 1. Предмет та основні поняття розробки Web прикладень.
Лекція №1. Основні поняття розробки Web прикладень (Web Applications). Принципы
роботи браузера.
Лекція №2. Принципи роботи Internet. DNS та протокол HTTP.
Тема № 2. Протокол HHTP та принципи роботи Web серверів.
Лекція №3. Робота в web-серверами. Apache, Nginx, document root директорія та віддача статичних файлів.
Лекція №4. Написання базових динамічних web сторіок на PHP. Основи побудови PHP
Web Applications.
Лекція №5. URL, URI, способи передачі даних з бразера до сервера, запити GET та
POST, інші типи запитів.
Лекція №6. Cookie як элемент збереження стану між HTTP запитами. Їх принципи та
особливості роботи.
Лекція №7. Робота с сесіями як інструмент збереження даних між запитами на стороні
сервера. Дані сесії та їх використання.
Лекція №8. PHP Web Applications Frameworks, їх архітактура та особливості.
3.2. Теми практичних занять
Заняття 1. Аналіз HTTP заголовків запиту від браузера та відповіді від серверу.
Заняття 2. Створення базового Web Application мовою PHP за допомогою окремих php
файлів.
Заняття 3. Розробка Web Application з використанням Cookie, GET та POST запитів.
Заняття 4. Реалізація аутентифікації користувача. HTTP Basic Auth, Cookie Auth.
Заняття 5. Знайомство з ООП в мові PHP. Класи, Інтерфейси та traits.
Заняття 6. Автозавантаження класів в PHP, реєстрація функцій та класів автозавантаження.

Заняття 7. Composer як засіб управління залежностями в PHP. Інсталяція та використання.
Заняття 8. Створеняя Web прикладення зі статичними сторінками за допомогою
фреймворку Symfony2.
Заняття 9. Використання системи бандлів в Symfony2, модульна розробка.
Заняття 10. Вивчення маршрутизації в Symfony2, робота з Router компонентом.
Заняття 11. Компонент Symfony Security за реализация аутентифікації користувачів.
Заняття 12. Робота с базами даних MySQL, MondoDB та ін. за допомогою компонента
Doctrine ORM та ODM
Заняття 13. Реалізація механізмів авторизації користувача за допомогою ACL в компоненті Security.
Заняття 14. Побудова HTML сториінок за допомогою Twig.
Заняття 15. Знайомство з FoS User Bundle, цого інтеграція та використання.
Заняття 16. Розробка API сервісів за допомогою компоненту FoS REST bundle.
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ
1. Основні поняття Web прикладень. Принципи роботы браузера.
2. DNS та протокол HTTP.
3. Web сервери Apache та Nginx.
4. Основи мови програмування PHP.
5. Методи HTTP запитів. Робота с формами
6. Принципи работи Cookie.
7. PHP Sessions.
8. Фреймворки для створення Web прикладень, їх архітектура.
9. Аутентиыікація користувача.
10. ООП в PHP.
11. Автозавантаження класів в PHP.
12. Composer.
13. Основи фреймворку Symfony2.
14. Symfony2 Bundles.
15. Маршрутизація Web прикладень? Компонент Router
16. Аутентифікація користувача за допомогою Security компоненту.
17. Робота с базами даних MySQL та MongoDB за допомогою Doctrine бібліотеки.
18. Авторизація користувача за допомогою ACL в компоненті Security.
19. Побудова шаблонів сторінок за допомогою Twig.
20. Fos User Bundle.
21. Fos REST Bundle.
5. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Котеров Д. PHP5 в подлиннике. / Д. Котеров, А. Костарев. – СПб.: БХВ, 2014. –
1104 с.
2. Зандстра М. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования. – К.: Вильямс, 2010. – 560 с.
3. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство..– СПб.: Питер, 2014.
–544 с.

4. Скляр Д. PHP рецепты программирования. – СПб.: БХВ, 2012. – 766с.
5. Моррисон М. Изучаем PHP и MySQL. / М. Моррисон, Л. Бейли – К: Эксмо, 2013.
– 800 с.
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1
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годин

Види навч.
Занять (Л;
ЛЗ; ПЗ; С)

Порядковий
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1.2 План вивчання навчальної дисципліни

1
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Л

2

6

ПЗ

2

7

Л

2

8

Л

2

9
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СР

2
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10

Л

2

11
12
13
14
15
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ПЗ
ПЗ
ПЗ
ПЗ

2
2
2
2
2

16

ПЗ

2

17
18
19

ПЗ
ПЗ
ПЗ

2
2
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Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам
Модуль №1 «Інтелектуальна обробка даних»/ 3 кредити
1.1. Основні поняття розробки Web прикладень (Web Applications). Принципи роботи
браузера
1.2. Принципи роботи Internet. DNS та протокол HTTP.
1.3. Аналіз HTTP заголовків запиту від браузера та відповіді від серверу.
1.4. Робота в web-серверами. Apache, Nginx, document root директорія та віддача статичних файлів
1.5. Написання базових динамічних web сторіок на PHP. Основи побудови PHP Web
Applications.
1.6. Створення базового Web Application мовою PHP за допомогою окремих php файлів
1.7. URL, URI, способи передачі даних з бразера до сервера, запити GET та POST, інші
типи запитів.
1.8. Cookie як элемент збереження стану між HTTP запитами. Їх принципи та особливості роботи.
1.9. Розробка Web Application з використанням Cookie, GET та POST запитів.
Вивчення основних конструкцій мови програмування PHP
1.10. Робота с сесіями як інструмент збереження даних між запитами на стороні сервера.
Дані сесії та їх використання.
1.11. PHP Web Applications Frameworks, їх архітактура та особливості.
1.12. Реалізація аутентифікації користувача. HTTP Basic Auth, Cookie Auth
1.13. Знайомство з ООП в мові PHP. Класи, Інтерфейси та traits.
1.14. Автозавантаження класів в PHP, реєстрація функцій та класів автозавантаження
1.15. Composer як засіб управління залежностями в PHP. Інсталяція та використання.
1.16. Створеняя Web прикладення зі статичними сторінками за допомогою фреймворку
Symfony2.
1.17. Використання системи бандлів в Symfony2, модульна розробка.
1.18. Вивчення маршрутизації в Symfony2, робота з Router компонентом.
1.19. Компонент Symfony Security за реализация аутентифікації користувачів.

Потрібний рівень Інформаційсформованості
нознань та умінь для методичне
кожного питання забеспечення
знати

[1-5]

знати
вміти
знати
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вміти
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[1-5]
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[1-5]
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вміти
вміти
вміти
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[1-5]
[1-5]
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[1-5]

вміти
вміти
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[1-5]
[1-5]
[1-5]

Порядковий
№ зан.

Види навч.
Занять (Л;
ЛЗ; ПЗ; С)

Кількість
годин

20

ПЗ

2

21

ПЗ

2

22
23
24
25

ПЗ
ПЗ
ПЗ
М1

2
2
2

СР

30

УСЬОГО

108

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам
1.20. Робота с базами даних MySQL, MondoDB та ін. за допомогою компонента Doctrine
ORM та ODM
1.21. Реалізація механізмів авторизації користувача за допомогою ACL в компоненті
Security.
1.22. Побудова HTML сториінок за допомогою Twig.
1.23. Знайомство з FoS User Bundle, цого інтеграція та використання.
1.24. Розробка API сервісів за допомогою компоненту FoS REST bundle.
1.25. Модульна контрольна робота № 1 «Технології Web прикладень»
Поглиблення навичок щодо розробки та проектування Web прикладень, вивчення нових
бібліотек та фреймворків.

Потрібний рівень Інформаційсформованості
нознань та умінь для методичне
кожного питання забеспечення
вміти

[1-5]

вміти

[1-5]

вміти
вміти
вміти

[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]
[1-5]

вміти
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Строки захисту
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на__________________________ навчальний рік.
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Вид занять

Завідувач кафедрою
“_____”_______________20 р.
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навчальних груп

2. Засоби для проведення поточного контролю
Коли проводяться
(№ занять)
1

25

Варіанти і зміст модульних контрольних робіт (контрольних робіт)
2
СЕМЕСТР 11
Модульна контрольна робота №1.

Строки проведення
(на якому тижні
семестру)
3

17

3. Інформаційно-методичне і матеріальне забезпечення
№
п/п

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог
інформаційного і матеріального забезпечення

Де застосовуються

1

2

3

1

Котеров Д. PHP5 в подлиннике. / Д. Котеров, А. Костарев. – СПб.: БХВ, 2014. – 1104

Л, ПЗ, СР

с.
2

Зандстра М. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования. – К.: Вильямс,

Л, ПЗ, СР

2010. – 560 с.
3

Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство..– СПб.: Питер, 2014. –

Л, ПЗ, СР

544 с.
4

Скляр Д. PHP рецепты программирования. – СПб.: БХВ, 2012. – 766с.

5

Моррисон М. Изучаем PHP и MySQL. / М. Моррисон, Л. Бейли – К: Эксмо, 2013. –
800 с.

Л, ПЗ, СР

ПЗ

4. Лист внесення змін до робочої навчальної програми
Порядковий № занять

Зміст змін, які вносяться

1

2

Міністерство освіти і науки України
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НТУ «ХПІ»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Декан І факультету
проф. В.М.Конкін
__________________
«___»________201_ р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень»
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр
Напрям підготовки -6.050101 Комп’ютерні науки
Спеціальність – 8.05010103 Системне проектування
Статус дисципліни – Вибіркова навчальная дисципліна (дисципліна вільного вибору студента)
Розробник програми відповідальний лектор проф. Плаксій Ю.А.
Програма ухвалена:
Кафедрою систем та процесів управління, протокол від ___ ____________ 201__ р., №
Зав. кафедри, професор

Д.В.Бреславський

Вченою радою Інженерно-фізичного факультету, протокол від «___»_______ 201__ р., № ____
Декан, професор

В.М.Конкін
Харків – 2015

Сучасний
математичний апарат
при прове- 11
денні наукових досліджень
3
32
3
10
20

Курс
Семестр
Факультет

Назва кафедри

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

28

Загальний обсяг кредитів ECTS

Самостійна
робота, години

Загальний обсяг годин

Забезпечення НДРС

Забезпечення
Семестрового контролю
Забезпечення
індивідуальних завдань

Аудиторні (за семестр / на
тиждень), години

Забезпечення
аудиторних занять

Практичні (семінари)

Лабораторні (комп'ютерний практикум)

Лекції

Р,РГ

Всього

Кредити

Залік
Кількість кредитів
базового обсягу
Індивідуальні
завдання

Назва дисципліни

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

90
3
6
11
І
Системи та процеси
управління
8.05010103
Системне проектування

Мова викладання
Код кафедри
Кафедра

Російська
162
Системи та процеси управління

Зміст дисципліни. Сучасний математичний апарат апарат при проведенні математичних досліджень, зокрема, містить основи ефективного опису процесів руху, а саме обертання тіла, на базі кватерніонної алгебри. Використовується у досідженнях керованого руху, динаміки твердого тіла, комп’ютерної графіці. Дозволяє уніфіковано розв’язувати задачі керування, навігації, візуалізації обертання та ін. Крім цього, розглядаються основи спектрального, статистичного аналізу випадкових процесів, дослідження їх за допомогою варіації Алена. Присвячено увагу задачам відновлення аналітичних залежностей методами апроксимації
та вейвлет-аналізу, оцінювання та фільтрації, які виникають під час обробки експериментальних даних, організації ефективного
керування та обробки інформації у поточному часі в інформаційних системах реального часу.
Об’єкти вивчення в дисципліні. Об’єктами вивчання є елементи сучасного математичного апарату: кватерніонна алгебра
та методи аналізу, апроксимації, оцінювання та фільтрації випадкових процесів, які зазвичай використовуються при моделюванні
динамічних процесів, при обробці експериментальних даних, при визначенні характеристик та залежностей динамічних процесів,
зокрема, в інйормаційних системах.реального часу.
При конструювання модулів та тем навчальної дисципліни необхідно виходити з наступного:
- модуль навчальної дисципліни є самостійною структурною частиною робочої навчальної програми, представляє логічно
завершений цикл взаємопов’язаних тем, завершується виконанням кваліфікаційних тестів (завдань);
- тема представляє собою логічно завершену частину навчальної дисципліни або розділу. Оптимальний обсяг її залежить
від потрібного рівня засвоєння навчального матеріалу і може складати 2-6 годин (рівень «ЗНАТИ») та до 8-12 годин («УМІТИ»);
- розподіл часу за начальними заняттями повинен забезпечити потрібний рівень засвоєння матеріалу у відповідності з цільовими вказівками дисципліни.
При цьому необхідно брати до уваги, що рівень «ЗНАТИ» досягається в основному за рахунок проведення лекцій, семінарських занять, а рівень «УМІТИ» - тільки за рахунок проведення ряду взаємопов’язаних лабораторних, практичних занять, а
також самостійної роботи.
Кількість модулів з навчальної дисципліни дорівнюється трьом.

Програма навчальної дисципліни
Види
занять
(Л;ЛЗ;
ПЗ;С;
М)

Кількість
годин

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам
Семестр 11
Модуль № 1 – Кватерніони та їх використання

Л

2

Л
Л
Л
Л
Л

2
2
2
2
2

М

2

С
Л 12
М2

24
А – 14
С - 24

Л

2

Л
Л
Л

2
2
2

Л

2

Тема 1. Використання гіперкомплексних величин (кватерніонів)
у динаміці твердого тіла, теорії керування та комп’ютерній графіці
1. Поняття кватерніону, операцій з ним, властивості. 2. Засади теорії кінцевого повороту. 3. Характеристики обертання
та використання кватерніонів при відтворенні обертання тіла.
Використання кватерніонів при розв’язанні задач обертання тіла
Кватерніонні кінематичні моделі обертання твердого тіла. Класифікація, властивості, алгоритм визначення параметрів.
Розробка та реалізація алгоритму визначення параметрів моделі сферичного типу
Використання кватерніонних моделей у задачах переорієнтації тіла та комп’ютерна візуалізація цього
Комп’ютерна реалізація процесу розвороту тіла та його візуалізація
Модульна контрольна № 1
Кватерніонна алгебра та її використання у прикладних задачах

Модуль № 2 – Сучасні методи обробки інформації
Тема 2. Використання апарату спектрального дослідження, математичної статистики,
варіації Алана для визначення властивостей та характеристик випадкових процесів
1. Поняття випадкових процесів та їхніх характеристик. 2. Проблема визначення характеристик за наявною реалізацією.
3. Елементи математичної статистики. 4. Проблема комп’ютерної або фізичної генерації випадкових процесів
Комп’ютерна генерація випадкової величини та визначення її статистичних характеристик
1. Пряме та зворотнє перетворення Фур’є. 2. Варіація Алана та її характеристики.
Визначення спектру та варіації Алана сгенерованих випадкових процесів
Тема 3. Використання апарату апроксимації, оцінювання та фільтрації взагалі і
в інформаційних системах реального часу зокрема
1. Задача апроксимації експериментальних даних. 2. Різні типи апроксимації, використання вейвлетів. 3. Рекурентний

Л

2

Л

2

Л

2

М

2

C
Л 16
М2

34
А – 18
С - 34

метод найменших квадратів 4. Розв’язання задачі лінійної регресії за експериментальними даними
1. Постанова задачі оцінювання та фільтрації. 2. Властивість спостережності динамічних змінних. 3. Загальна структура
наблюдаючого пристрою та визначення його параметрів
Дослідження спостережності та визначення параметрів спостерігаючого пристрою
1. Призначення фільтру Калмана та загальна структура фільтру для задач оцінювання та фільтрації. 2. Алгоритм фільтру. 3. Проблеми практичного використання фільтру. 4. Задача гарантованого оцінювання
Модульна контрольна № 2
Методи аналізу, апроксимації, оцінювання, фільтрації

Організація прийому модулів здійснюється на протязі семестру згідно з учбовим план-графіком, який складається
на факультеті на підставі пропозицій кафедри, що надаються до 1 липня поточного року на осінній семестр та до 15 грудня – на весняний семестр.
Успішність студента оцінюється національними оцінками та оцінками ECTS.
Шкала
Визначення
Пояснення
Діюча національна шкала оцінок
ECTS
згідно ECTS
Відмінна робота без помилок або з однією незначВІДМІННО (5)
A
Відмінно
ною помилкою
ВІДМІННО (5«–»), ДОБРЕ (4«+»)
B
Дуже добре Вище за середнє, але з декількома помилками
Звичайна робота з декількома значними помилками
ДОБРЕ (4)
C
Добре
Посередня робота зі значними недоліками
ДОБРЕ (4«–») ЗАДОВІЛЬНО (3«+»)
D
Задовільно
Виконання задовольняє мінімуму критеріїв оцінки
ЗАДОВІЛЬНО (3)
E
Достатньо
Для зарахування кредиту потрібна деяка доробка
НЕЗАДОВІЛЬНО
FХ
Не здано
Для зарахування кредиту потрібна значна доробка
НЕЗАДОВІЛЬНО
F
Не здано
У тижні самостійної роботи студентів організується ліквідація заборгованостей з модулів на протязі кожного робочого дня. Для прийому модулів та ліквідації заборгованостей використовується «базове» місце проведення занять та
час згідно розкладу. Викладачем заповнюються тільки заліково-екзаменаційні відомості.

Підсумкові оцінки з дисципліни визначаються на основі середніх арифметичних оцінок з усіх модулів, виставляються відповідальним за дисципліну викладачем на останньому навчальному тижні семестру і доводяться до відома студентів. У тому разі, якщо до кінця семестру студент не отримав позитивну оцінку з деяких або усіх модулів за поважними причинами, зарахування модулів та підсумкове оцінювання його знань може проводитися на останньому тижні самостійної роботи та на контактному часі з викладачем або у сесію.
Якщо студент хоче підвищити підсумкову оцінку, у тому числі й за рахунок підвищення оцінки одного з модулів,
йому надається право це зробити під час сесії. В цьому випадку викладач у кінці семестру не проставляє підсумкову
оцінку, але заносить у кредитно-модульну відомість усі отримані позитивні оцінки з модулів. На екзамені студент відповідає на питання стосовно модуля, який хоче виправити.
Екзаменаційні білети повинні включати питання з кожного модуля, бути розглянутими та затвердженими на засіданні кафедри щодо встановленого порядку.
Структурно-логічна схема вивчення дисципліни. Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень вивчається, як вибіркова дисципліна для вдосконалення навичок дослідження та засвоєння сучасних підходів.
Дисципліна, насамперед, спрямована на покращення дослідницької частини дипломної роботи за рахунок застосування
новітніх методів та підвищення ефективності досліджень.
Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень спирається на знання вищої математики, теорії диференційних рівнянь, теорії систем та системного аналізу, дисциплін комп’ютерного циклу. Для виконання самостійних завдань використовуються знання та навички з інформатики.
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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедри
Підпис декана факультету
Дата затвердження

*
**
32
58
32

Модульна контрольна робота №2

+
+

кількість кредитів базового обсягу (п. 5 навчального плану)

наявність індивідуальних завдань, контрольних заходів та звітність проставляється знаком „+”

+

Екзамен

Контрольні
Заходи

Залік

Колоквіум

Індивідуальні
заняття студентів**

Контрольна робота

Модульна контрольна робота №1

Термін практики

ІТР (РЕ)

РГЗ (Р, РГ)

ОДЗ (ІЗ)

За виданими
з навчальних занять (годин)

Курсовий проект, робота (КП, КР)

Самостійна робота
під керівництвом викладача

Консультації

Семінари

Практичні заняття

З них

Лабораторні заняття

Лекції

90/3

Самостійні заняття студ. (годин)

Загальний обсяг (годин)/кредитів ESTC*

11

Аудиторні заняття (годин)

Семестр

Розділ I ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

I.I Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Звітність

1

2

Кількість
годин

Види занять
(Л;ЛЗ;ПЗ;С;М)

Порядковий
№ занять

1.2 План вивчання навчальної дисципліни

Номери семестрів, найменування тем і питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу студентам

3

1

Л

2

2

Л

2

3

Л

2

4

Л

2

5

Л

2

6

Л

2

7

М

2

С

24

4
Семестр 11

Потрібний
рівень
Інформасформоваційноності знань
методичне
та умінь
забезпедля кожночення
го
питання
5
6

Модуль № 1 – Кватерніони та їх використання
Тема 1. Використання гіперкомплексних величин (кватерніонів)
у динаміці твердого тіла, теорії керування та комп’ютерній графіці
1. Поняття кватерніону, операцій з ним, властивості. 2. Засади теорії кінцевого повороту. 3. Характеристики обертання та використання кватерніонів при відтворенні обертання тіла.
Використання кватерніонів при розв’язанні задач обертання тіла
Кватерніонні кінематичні моделі обертання твердого тіла. Класифікація, властивості, алгоритм визначення параметрів.

знати

1

знати

1

знати

2

Розробка та реалізація алгоритму визначення параметрів моделі сферичного типу

знати

2

знати

2

Використання кватерніонних моделей у задачах переорієнтації тіла та комп’ютерна візуалізація цього
Комп’ютерна реалізація процесу розвороту тіла та його візуалізація
Модульна контрольна № 1
Кватерніонна алгебра та її використання у прикладних задачах

знати
знати

1,2

знати
уміти

Усього за М1: Л 12, М 2, А- 14, С -24
Модуль № 2 – Сучасні методи обробки інформації

8

Л

2

Тема 2. Використання апарату спектрального дослідження, математичної статистики,
варіації
Алана дляпроцесів
визначення
властивостей
та характеристик
випадкових
процесів
1. Поняття
випадкових
та їхніх
характеристик.
2. Проблема визначення
характеристик
за
наявною реалізацією. 3. Елементи математичної статистики. 4. Проблема комп’ютерної або фізичної

знати

6

1

2

3

4

5

6

генерації випадкових процесів
9

Л

2

Комп’ютерна генерація випадкової величини та визначення її статистичних характеристик

знати

6

10

Л

2

1. Пряме та зворотнє перетворення Фур’є. 2. Варіація Алана та її характеристики.

знати

8

11

Л

2

знати

12

Л

2

13

Л

2

14

Л

2

Визначення спектру та варіації Алана сгенерованих випадкових процесів
Тема 3. Використання апарату апроксимації, оцінювання та фільтрації взагалі і
в інформаційних системах реального часу зокрема
1. Задача апроксимації експериментальних даних. 2. Різні типи апроксимації, використання вейвлетів. 3. Рекурентний метод найменших квадратів 4. Розв’язання задачі лінійної регресії за експериментальними даними
1. Постанова задачі оцінювання та фільтрації. 2. Властивість спостережності динамічних змінних. 3.
Загальна структура наблюдаючого пристрою та визначення його параметрів
Дослідження спостережності та визначення параметрів спостерігаючого пристрою

15

Л

2

1. Призначення фільтру Калмана та загальна структура фільтру для задач оцінювання та фільтрації.
2. Алгоритм фільтру. 3. Проблеми практичного використання фільтру. 4. Задача гарантованого оцінювання

16

М

2

Модульна контрольна № 2
Методи аналізу, апроксимації, оцінювання, фільтрації

C

34

Усього за М2: Л 16, М 2, А- 18, С- 34
Усього за семестр: Л 28, М 4, А – 32, С – 58

знати

4,5

знати

7

знати

3

знати

7

знати

3-8

знати
уміти

1.3. Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами
на 20 /20 навчальний рік
Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Завідувач кафедри

№№ потоків,
навчальних груп
проф. Бреславський Д.В.
“_____”______________ 201__ р.

на 20 /20 навчальний рік
Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

Завідувач кафедри

№№ потоків,
навчальних груп
проф. Бреславський Д.В..
“_____”______________ 201__ р.

на 20 /20 навчальний рік
Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Завідувач кафедри

Вид занять

№№ потоків,
навчальних груп
проф. Бреславський Д.В..
“_____”______________ 201__ р.

1.4 Курсовий проект (робота, ДЗ, РР)
(найменування)

2. Засоби для проведення поточного контролю
Коли проводяться
(№ занять)

Варіанти і зміст модульних контрольних робіт (контрольних робіт)
Семестр 11

9
24

Модульна контрольна № 1 Кватерніонна алгебра та її використання у прикладних задачах
Модульна контрольна № 2 Методи аналізу, апроксимації, оцінювання, фільтрації

3. Інформаційно-методичне забезпечення
№
п/р

Назви підручників, навчальних посібників

1

Бранец В.Н. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. / В.Н. Бранец,
И.П. Шмыглевский. – М.: Наука, 1973. – 320 с.

2

Успенский В.Б. Теоретические основы гиросилового управления ориентацией космического летательного аппарата / В.Б. Успенский. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 328 с.

3

Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н.Т.Кузовков. - М.: Машиностроение. - 1976. – 184 с.

4

Бердышев В.И., Петрак Л.В. Аппроксимация функций, сжатие численной информации, приложения. - Екатеринбург: УрО ран, 1999. - 296 с.

5

Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории — Техносфера, 2006. — 272 с.

6

7
8

Степанов О.А. Основы теории оценивания с приложениями к задачам обработки навигационной
информации. Часть 1. Введение в теорию оценивания – СПб.:ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор»,
2009. – 512 с.
Степанов О.А. Основы теории оценивания с приложениями к задачам обработки навигационной
информации. Часть 2. Введение в теорию фильтрации – СПб.:ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор»,
2012. – 400 с.
Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов – М.: Мир. – 1978.

Де застосовується
(№ розділу)

М1

М2

4. Назва модулів, кількість кредитів
Семестр

№ модуля

№ тижня для здачі модуля

1

7

2

16

11

Назва модуля
Кватерніонна алгебра та її використання у прикладних задачах
Методи аналізу, апроксимації, оцінювання, фільтрації

Кількість кредитів
1
2

Завдання на самостійну роботу
з дисципліни «Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень»
Види
занять
(Л;ЛЗ;
ПЗ;С;
М)

Кількі
сть
годин

Номери семестрів, найменування тем.
Завдання на самостійну роботу студентам
Семестр 11
Модуль № 1 – Кватерніони та їх використання

С
С
С
С
С

4
6
4
10
24

С
С

4
4

С
С
С
С
C

4
6
6
10
34

Тема 1. Використання гіперкомплексних величин (кватерніонів)
у динаміці твердого тіла, теорії керування та комп’ютерній графіці
Ознайомлення із задачею визначення орієнтації твердого тіла та методів її розв'язання
Реалізація та дослідження алгоритму візуалізації процесу обертання твердого тіла
Підготовка до лекцій
Підготовка до модульної контрольної роботи
Модуль № 2 – Сучасні методи обробки інформації
Тема 2. Використання апарату спектрального дослідження, математичної статистики,
варіації Алана для визначення властивостей та характеристик випадкових процесів
Дослідження властивостей випадкових величин, що генеруються за допомогою стандартних генераторів.
Вивчення методики побудови варіації Алана
Тема 3. Використання апарату апроксимації, оцінювання та фільтрації взагалі і
в інформаційних системах реального часу зокрема
Дослідження спостережності та визначення параметрів спостерігаючого пристрою
Реалізація алгоритму фільтру Калмана та дослідження його властивостей
Підготовка до лекцій
Підготовка до модульної контрольної роботи

