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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Дослідження та
проектування комп’ютерних систем і мереж" складена відповідно до освітньопрофесійної програми спеціальності 123 – "Комп’ютерна інженерія".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є системні рішення, що лежать в
основі побудови сучасних комп’ютерних мереж,

дослідження взаємозв’язку між

функціональними елементами комп’ютерних систем і мереж, а також у галузі
сучасних технологій,

що

застосовуються

при

проектуванні та

імітаційному

моделюванні комп’ютерних мереж.
Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна " Дослідження та проектування
комп’ютерних систем і мереж" базується на знаннях та вміннях, отриманих при
вивченні дисциплін "Комп’ютерні мережі", "Напрямки дослідження та розвитку
комп’ютерних систем і мереж " "Мережні інформаційні технології" та спеціальними
дисциплінами навчального плану.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Основні поняття, стандартизація і технології в області
комп’ютерних систем і мереж.
Змістовий модуль 2. Якість обслуговування і передача мультимедійних даних.
Змістовний модуль 3. Принципи проектування і моделювання сучасних
комп’ютерних систем і мереж.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Дослідження та проектування
комп’ютерних систем і мереж" є набуття студентами загальних теоретичних та
практичних знань у галузі системних рішень, в основі побудови сучасних
комп’ютерних систем і мереж, дослідження взаємозв’язку між функціональними
елементами комп’ютерних систем і мереж, а також у галузі сучасних технологій, що
застосовуються при проектуванні та імітаційному моделюванні комп’ютерних мереж.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Дослідження та проектування
комп’ютерних систем і мереж" є ознайомлення з принципами побудови комп’ютерних
систем та мереж, їх архітектурами, оволодіння навиками роботи з сучасними пакетами
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проектування і моделювання комп’ютерних систем та мереж.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
–

класифікацію комп’ютерних мереж;

–

особливості сучасних мережних технологій;

–

апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж;

–

методи

проектування

локальних

мереж

для

розв’язання

конкретних

практичних задач ;
–

методи дослідження і аналізу мереж;

–

тенденції розвитку сучасних мережних технологій;

вміти :
– орієнтуватися у сучасних технологіях і підходах до проектування сучасних
комп’ютерних систем та мереж;
– використовувати сучасні пакети моделювання та проектування комп’ютерних
мереж;
– проводити розрахунки показників продуктивності проектованих мереж.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 5 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні поняття, стандартизація і технології в області
комп’ютерних систем і мереж
Тема 1. Базові поняття в області комп’ютерних систем та мереж. Стандартизація
мереж.
Базові поняття в області комп’ютерних систем та мереж. Принципи класифікації
та архітектури комп’ютерних систем та мереж. Організація стандартизації.
Тема 2. Еталонна семирівнева модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI
Огляд еталонної моделі OSI. Концепція та основні поняття OSI. Задачі та функції
окремих рівнів моделі OSI. Ієрархія протоколів в різних стеках відносно моделі
ISO/OSI.
Тема 3. Фізичне середовище передачі даних.
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Фізичне середовище передачі даних, його види і характеристики. Принципи
фізичної передачі даних. Методи доступу до середовища передачі даних. Види
кодування аналогових і цифрових сигналів. Загальні принципи роботи мережевого
обладнання.
Тема 4. Основні мережні стандарти і технології.
Огляд основних мережних технологій і стандартів: ATM, ISDN, ADSL, X25,
Frame Relay, SCI, Myrinet, Ethernet, Fast Ethernet, GigabitEthernet, MetroEthernet.
Тема 5. Основні мережні протоколи.
Огляд основних мережних протоколів: TCP, IP, UDP, IPv4, IPv6, SCTP, DCCP,
SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP, RIP, RIPv2, ICMP, STP, VTP, PPTP, HDLC, PPP,
EIGRP, OSPF, IS-IS, HSRP, RSTP.
Тема 6. Технології глобальних мереж WAN (Wide Area Network).
Огляд WAN-технологій. Типи WAN-з’єднань фізичного рівня та їх пропускна
здатність. Елементи WAN-з’єднання фізичного рівня. Приклади WAN-технологій:
виділені лінії, PSTN, ISDN, X25, Frame Relay, ATM.
Змістовий модуль 2. Якісне обслуговування (Quality of Service) і передача
мультимедійних даних.
Тема 7. Базові поняття QoS.
Основні відомості про забезпечення якості обслуговування користувачів.
Показники якості послуг QoS, що надаються рівнями OSI. Сучасні вимоги до QoS.
Угода про рівень послуг SLA. Огляд технологій RSVP i MPLS.
Тема 8. Методи і засоби забезпечення QoS.
Загальний огляд методів і засобів забезпечення якості обслуговування при
передачі мережевих даних: керування заторами (Congestion Control), ефективне
використання каналу (Link Efficiency), формування трафіка (Shaping), визначення
політики (Policing), організація черг (Queuing).
Тема 9. Параметри передачі даних в комп’ютерних мережах.
Параметри і властивості мережного

трафіку,

їх вимірювання.

Метрики

завантаження комп’ютерної мережі. Особливості трафіку сучасних мультисервісних
мереж.
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Змістовний модуль 3. Принципи проектування і моделювання сучасних
комп’ютерних систем і мереж.
Тема 10. Принципи проектування сучасних комп’ютерних систем і мереж.
Огляд

основних

цілей

проектування

комп’ютерних

мереж.

Вимоги

до

комп’ютерних мереж, що розгортаються на підприємствах. Рівні та призначення
ієрархічної архітектури комп’ютерних мереж. Етапи обслуговування комп’ютерних
мереж.
Тема 11. Ймовірносно-часові характеристики передачі даних при моделюванні
комп’ютерних мереж.
Ймовірносно-часові характеристики передачі даних на базі безперервних
марковських моделей G/G/1, M/G/1, M/M/1, M/D/1 з очікуванням (середній час
очікування, функція розподілу часу очікування обслуговування).
Тема 12. Опис процесів передачі мережних даних.
Втрати за часом через перевантаження. Маршрутний алгоритм Дейкстри. Опис
вхідних потоків даних. Структурування черг і процеси обслуговування. Рівняння
рівноваги (балансу) стану мережних черг.
Тема 13. Методології проектування телекомунікаційних мереж.
Задачі проектування телекомунікаційних мереж. Організації мереж доступу,
розрахунок навантаження мереж доступу та транспортних мереж.
Тема 14. Класифікація методів і засобів моделювання комп’ютерних систем і
мереж. Сучасні пакети проектування комп’ютерних мереж.
Огляд основних методів і засобів проектування та моделювання комп’ютерних
систем і мереж, їх класифікація. Огляд сучасних пакетів проектування та імітаційного
моделювання комп’ютерних систем і мереж (NetCracker, Proffesional, OPNET Modeler,
COMMNET, NETWizard, ns2-simulator).
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