ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ
Тип дисципліни
Рівень вищої освіти
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
8,0
Денна

Результати навчання:
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен знати: основні теоретичні розділи
технічної діагностики в їх застосуванні до комп’ютерних систем та мереж, теорію постановки і
розв’язку задач технічної діагностики, методи побудови концептуальних діагностичних моделей,
методи моделювання і аналізу трафіку, фрактальні властивості трафіку, методи вимірювання
завантаженості і якості обслуговування, теорію моделювання роботи ресурсів комп’ютерних
систем та мереж.
володіти: базовими дослідницькими навиками та уміннями, у т.ч. використання методів
фундаментальних і прикладних дисциплін для опрацювання, аналізу й синтезу результатів
професійних досліджень: методикою складання та аналізу ймовірнісно-статистичних моделей
простих реальних задач, використання методів теорії ймовірностей і математичної статистики для
обробки і аналізу статистичних даних у сфері професійної діяльності.
Зміст навчальної дисципліни: загальні підходи до моделювання комп’ютерних систем та мереж
в задачах досліджень та діагностування, оцінка стану і контроль каналів зв’язку, оцінка
ймовірнісно-часових характеристик, методи вимірювання показників навантаження та якості
обслуговування, контроль ефективності вхідного потоку та обмеження навантаження, модель
якості обслуговування засобами комп’ютерних систем та мереж, дослідження і моделювання
робочих процесів комп’ютерних систем та мереж, оцінка якості функціонування комп’ютерних
систем та мереж.
Запланована навчальна діяльність: не менше 1/3 від загального обсягу годин.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
лабораторні та практичні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання,
тренінгів, майстер-класів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні завдання), використання
сучасних інформаційних технологій та прикладного програмного забезпечення.
Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, письмові контрольні роботи, захист
лабораторних та практичних робіт
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем/ І.М. Лях - Ужгород: 2015. - 156
с.
2. Комп’ютерні системи та мережі: програмна підтримка/ О.М. Левчук – Ужгород: 2018. – 164 с
3. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
4.
Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: канд. техн. наук, доцент Тітова В.Ю.

