
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології

                                                                                             (назва)

Освітнього рівня  бакалавр з інформаційних систем та технологій

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань          12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти   Системи розподілу інформації
                                                                       (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) : основна                                                                                                                                         

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

5 150 36 - 36 36 42
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій.
2. Архітектура інформаційних систем.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Моделювання даних.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ЗК5. Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ПП16. Здатність до опанування основами функціонування систем штучного інтелекту, набуття навичок використання систем штучного інтелекту
для вирішення прикладних задач, оволодіння засобами проектування та розробки систем штучного інтелекту. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Використовувати апаратні і програмні засоби систем розподілу інформації для організації передавання мультимедійної інформації.
Конфігурувати робочі станції користувачів, здійснювати організацію інтерфейсів користувачів.
Здійснювати контроль працездатності програмного комплексу.
Контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.



6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН12.  Здатність  до  застосування  основ  проектування  інфокомунікаційних  систем  та  мереж,  що  є  специфікою  Державного  університету
телекомунікацій. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид
заняття

Тема Знати Вміти План заняття
Лекція,

методична
розробка

Розділ 1. Організаційна структура систем розподілу інформації

Лекція 1

Тема: Теорія
розподілу

інформації.

Види інформації та форми 
представлення. Поняття 
мультимедіа. Модель 
системи розподілу 
інформації. Задачі теорії 
розподілу інформації. Вхідні 
потоки викликів. Принципи 
розподілу та обробки інфор-
мації. Пристрої розподілу 
інформації. Еталонна модель 
взаємодії відкритих систем 
(модель OSI). Рівні еталонної). Рівні еталонної
модель OSI). Рівні еталонної.

Визначати види
інформації, основні

елементи математичної
моделі системи розподілу

інформації.

1. Модель системи 
розподілу інформації.
Задачі теорії 
розподілу інформації.
3. Принципи 
розподілу інформації.
4. Еталонна модель 
взаємодії відкритих 
систем (модель OSI). Рівні еталонної). 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 2 Тема: Розподіл
інформації в

системах
інтегрованого

доступу.

Телекомунікаційна та 
інформаційна мережа. 
Інформаційні процеси у 
кінцевих системах. Кінцеві 
системи інформаційної 
мережі. Ресурси 
інформаційної мережі. 
Системний опис мережі. 
Взаємодія користувача з 
мережею. Рівні 
мультисервісної мережі. 
Організаційна структура 
мережі. Функції вузла 
мережі. 

Визначати ресурси
інформаційної мережі,

взаємодію користувача з
мережею, способи

комутації абонентів у
мережах. 

1. Поняття 
телекомунікаційної 
та інформаційної 
мережі.
2. Системний опис 
мережі.
3. Рівні 
мультисервісної 
мережі.
4. Організаційна 
структура мережі. 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Лекція 3

Тема: Принципи
розподілу

інформації на
міських мережах

та мережах
сільських

адміністративних
районів.

Структура мереж, складові 
частини та їх призначення. 
Технології передавання 
інформації. Мережні 
конфігурації. Протоколи 
сигналізації. Управління 
доступом до середовища 
передавання даних. Види 
інформації, що передаються 
по мережам. Принципи 
побудови та функціонування 
мереж. Система і план 
нумерації.

Уміти визначати
обладнання для побудови
міських мереж та мереж

сільських
адміністративних районів.

1. Елементи мереж 
зв’язку.
2. Принципи 
розподілу інформації 
на МТМ.
3. Принципи 
розподілу інформації 
на ТМ САР. 
4.Тракт передавання 
голосової інфомації, 
його складові 
частини. 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 4 Тема:
Сигналізація та

синхронізація на
мережах.

Принципи побудови систем 
сигналізації. Склад і види 
сигналів сигналізації, 
системи сигналізації. 
Синхронізація цифрової 
місцевої мережі. 
Абонентська сигналізація. 
Міжстанційна сигналізація. 
Централізовані способи 
сигналізації. 
Протокол сигналізації DSS. 
Протокол сигналізації для 
приватних телефонних 
мереж QSI). Рівні еталонноїG. Підсистема 
управління з`єднанням 
сигналізації SCCP. 
Підсистема передавання 
повідомлень МТР. 
Підсистема користувачів і 
додатків. 

Здійснювати управління
викликами в мережі.

Контролювати
функціональну від-
повідність програм
вимогам клієнтів.

1. Загальні основи 
побудови систем 
комутації та розпо-
ділу інформації.
2. Склад і види 
сигналів сигналізації.
Системи сигналізації,
що використову-
ються в системах 
комутації та розподі-
лу інформації.
3. Синхронізація 
цифрової місцевої 
мережі зв’язку.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Практич-
не

заняття 1

Тема: Побудова
міських ТМ та ТМ

сільських
адміністративних

районів

Принципи побудови міських 
мереж.
Принципи побудови мереж 
сільських адміністративних 
районів 

Будувати міські ТМ та ТМ
сільських

адміністративних районів

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 2

Тема: Побудова
комутаційних
блоків систем

розподілу
інформації.

Принципи технічної 
реалізації комутаційних 
блоків систем розподілу 
інформації з використанням 
сучасної елементної бази.

Отримати практичні 
навики технічної 
реалізації комутаційних 
блоків систем розподілу 
інформації з використан-
ням сучасної елементної 
бази.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 3

Тема: Побудова
одноланкових та з

розбиттям на
групи БПЧК

Принципи побудови 
одноланкових та з розбиттям
на групи БПЧК

Проектувати одноланкові 
та з розбиттям на групи 
БПЧК в системах 
розподілу інформації  

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 1

Тема: Елементна
база обладнання
систем розподілу

інформації

Елементна базу обладнання 
систем розподілу інформації.

Визначати області 
застосування цифрових 
сигнальних процесорів 
DSP, контролерів ASI). Рівні еталонноїC, 
RI). Рівні еталонноїSC-процесорів.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 2

Тема:
Дослідження

аналогових мето-
дів імпульсної
модуляції та

цифрових методів
перетворення
аналогових

сигналів

Методи імпульсної модуляції
та методи перетворення 
аналогових сигналів.

Вміти здійснювати 
перетворення аналогового
сигналу у цифровий код. 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951
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Лабора-
торне

заняття 3

Тема:
Дослідження

принципів
розподілу

інформації у БПК

Принципи розподілу 
інформації у БПК

Вміти виконувати 
технічну реалізацію БПК 
відповідно до вимог 
клієнтів

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Самос-
тійна

робота

Тема 1. Теорія
розподілу

інформації.
 

1. Види інформації та форми 
її представлення.
2. Модель системи розподілу
інформації.

Описувати взаємодію 
потоків викликів з 
системою розподілу 
інформації.

1. Основні види 
інформації та форми 
її представлення. 
2. Основні елементи 
математичної моделі 
системи розподілу 
інформації.

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Тема 2. Розподіл
інформації в

системах
інтегрованого

доступу.

1. Призначення кінцевих 
систем інформаційної 
мережі.
2. Ресурси обробки і 
зберігання даних. 

Вміти здійснювати 
системний опис мережі. 

1. Кінцеві системи 
інформаційної 
мережі. 
2. Ресурси 
інформаційної 
мережі.

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Тема 3. Принципи
розподілу

інформації на
міських мережах

та мережах
сільських

адміністративних
районів.

1. Розподіл інформації на 
міських мережах.
2. Розподіл інформації на 
мережах сільських 
адміністративних районів.

Визначати функції 
планування та контролю 
мережі.

1. Системи 
управління мережею. 
2. Засоби 
мультимедіа.

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Тема 4.
Сигналізація та

синхронізація на
мережах.

1. Характеристики 
стандартів цифрового 
передавання даних.
2. Характеристика 
інтерфейсів користувачів.

Організовувати взаємодію
користувачів з мережею. 

1. Стандарти 
цифрового 
передавання даних. 
2. Інтерфейси 
користувачів.

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951
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Розділ 2. Організація Softswitch

Лекція 5

Тема: Модель
взаємодії

відкритих систем.

Архітектура відкритих 
систем. Елементи базової 
еталонної моделі. Базова 
еталонна модель. Функції 
фізичного, канального, 
мережного, транспортного, 
сеансового рівнів, рівня 
представлення та 
прикладного рівня. Групи 
рівнів області взаємодії 
відкритих систем. 
Процедури передавання 
управляючої інформації і 
даних між об’єктами, які 
взаємодіють.

Визначати функції та
протоколи фізичного,

канального, мережного,
транспортного, сеансового

рівнів, рівня
представлення та

прикладного рівня моделі
ВВС. 

1. Архітектура 
відкритих систем.
2. Базова еталонна 
модель.
3. Область взаємодії 
відкритих систем.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 6

Тема: NGN–
система розподілу

інформації.

Архітектура NGN. Гнучкі 
комутатори. Системи з 
функціями контролера 
шлюзів сигналізації. Шлюзи. 
Транспортна пакетна 
мережа. Транспортний 
рівень NGN. Рівень 
управління комутацією та 
передаванням інформації. 
Рівень послуг та управління 
послугами. Сервери 
додатків. Термінальне 
обладнання. Перехід від 
мережі NGN до I). Рівні еталонноїMS. 

Визначати обладнання в
системах NGN.

Здійснювати контроль
працездатності

програмного комплексу.

1. Побудова мережі 
NGN.
2. Трирівнева модель 
NGN.
3. Класифікація 
обладнання для NGN.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 7
Тема: Архітектура

Softswitch.

Мультисервісний 
абонентський доступ. 
Архітектура Softswitch. 
Сценарії взаємодії Softswitch.
Програмно-апаратні засоби 

Контролювати
функціональну від-
повідність програм
вимогам клієнтів.

1. Модель 
архітектури 
Softswitch.
2. Складові частини 
сучасної концепції 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Softswitch. Модуль 
контролера медіашлюзів. 
Softswitch у мережах 
рухомого зв’язку.

Softswitch.
3. Системи 
сигналізації.

Лекція 8

Тема: Розподіл
інформаційних

потоків в мережі
на базі шлюзу

сигналізації (SG),
транспортного
шлюзу (MG),
контролеру

транспортного
шлюзу (MGС).

Функції шлюзу. Виконання 
шлюзів. Організація вибору 
шлюзів. Цифрові сигнальні 
процесори. Принципи 
обробки сигналів у шлюзі. 
Протоколи MGCP, MEGACO
/Н.248. Організація мережі 
на базі MGCP та MEGACO. 
Функції контролера шлюзів. 
Шлюз сигналізації SG.

Здійснювати вибір
обладнання шлюзів.

Здійснювати управління
та налаштування

обладнання шлюзів.

1. Види шлюзів, 
виконання шлюзів 
різних типів.
2. Організація вибору
шлюзів.
3. Принципи обробки
сигналів у шлюзі.
4. Організація мережі
на базі MGCP та 
MEGACO.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 9 Тема:
Використання

протоколів RAS,
Q.931, Н.245 для

організації
передавання

мультимедійної
інформації.

Протокол сигналізації RAS. 
Функції сигналізації RAS. 
Адресація RAS. 
Ідентифікатор TSAP. 
Знаходження Gatekeeper. 
Сигналізація H.225.0 (Q.931) 
і протокол управління H.245.
Канал управління викликами
Н.225.0. Додаток Н.225.0 у 
стеку протоколів. Контролер 
транспортного шлюзу MGC. 
Протокол управління 
транспортними шлюзами 
MGCP. Стандарт I). Рівні еталонноїTU Н.248. 
Використання протоколу 
Megaco в мережі 
передавання мультимедійної 
інформації.

Здійснювати управління
викликами з

використанням протоколів
сигналізації H.225.0

(Q.931), H.245.

1. Протокол 
сигналізації RAS.
2. Сигналізація 
H.225.0 (Q.931) і 
протокол управління 
H.245.
3. Контролер 
транспортного 
шлюзу MGC.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Лекція 10
Тема: Види
адресації.

Структура ІРv4. Функції 
протоколу міжмережної взає-
модії I). Рівні еталонноїP. Протоколи моделі 
ТСР/ІР. Заголовок ІРv4. 
Класи I). Рівні еталонноїP-адрес і маски під-
мережі за замовчуванням. 
Адреси класів D, E, С, В, А. 
Класова і безкласова адреса-
ція. Маска підмережі. 
Публічні та приватні I). Рівні еталонноїP-
адреси. Трансляція мережних
адрес.

Вміти призначати ІР-
адреси кожній активній

одиниці обладнання.

 1. Структура ІР 
адреси. 
 2. Класи ІР адрес.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 4

Тема: Побудова
структурно-

еквівалентних
схем ЦКП

Принципи побудови 
структурно-еквівалентних 
схем ЦКП 

Здійснювати оцінку якості
з’єднання між клієнтами 
для організації переда-
вання мультимедійної 
інформації

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 5

Тема: Розподіл
інформації у
дволанкових

ЦКП.

Принципи технічної 
реалізації дволанкових ЦКП.

Навчитися визначати 
параметри для побудови 
ЦКП. Отримати практичні
навики технічної 
реалізації дволанкових 
ЦКП. 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?
id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 6

Тема: Розрахунок
обладнання

шлюзу доступу

Обладнання шлюзу доступу. 
Параметри шлюзу доступу.

Розраховувати параметри
шлюзу доступу, визначати

необхідну кількість
шлюзів в залежності від
вимог клієнтів, а також

ємнісні показники
підключення шлюзів.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 4

Тема:
Дослідження

принципів
розподілу

інформації у БЧК

Принципи розподілу 
інформації у БЧК

Вміти виконувати
технічну реалізацію БЧК

відповідно до вимог
клієнтів

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Лабора-
торне

заняття 5

Тема: Обладнання
учбової установки

компанії
«Сіненергія»

Апаратну та програмну 
частини обладнання учбової 
установки компанії 
«Сіненергія»

Вміти виконувати
включення та підготовку

до роботи учбової
установки компанії

«Сіненергія» 

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 6

Тема: Офісні
системи

Принципи організації  
внутрішньостанційного 
з’єднання між абонентами 
офісних систем ДУТ

Вміти визначати не обхід-
ну кількість обладнання 
для обслуговування внут-
рішньостанційним 
зв’язком абонентів

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Самос-
тійна

робота
Тема 5. Модель

взаємодії
відкритих систем.

1. Функції, які виконуються 
рівнями моделі ВВС.
2. Структура і спосіб 
кодування протокольних 
блоків даних

Визначати функції рівнів 
моделі ВВС. Визначати 
спосіб кодування 
протокольних блоків 
даних.

1. Ієрархія функцій 
рівнів моделі ВВС. 
2. Процедури переда-
вання управляючої 
інформації.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 6. NGN–
система розподілу

інформації.

1. Характеристика рівня 
доступу в NGN.  
2. Характеристика пристроїв 
інтегрованого доступу.

Визначати пристрої для 
інтегрованого доступу в 
системі NGN.

1. Рівень доступу в 
NGN. 
2. Пристрої 
інтегрованого 
доступу.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 7.
Архітектура
Softswitch.

1. Вимірювання 
масштабуємості Softswitch.  
2. Можливості обробки 
викликів.

Визначати можливості 
обробки викликів та 
можливості технічного 
обслуговування.

1. Масштабуємість 
Softswitch.  
2. Модуль 
контролера медіа- 
шлюзів.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 8. Розподіл
інформаційних

потоків в мережі
на базі шлюзу

сигналізації (SG),
транспортного
шлюзу (MG),
контролеру

(MGС).

1. Декомпозиція шлюзів.
2. Еволюція протоколів 
управління шлюзами.

Здійснювати вибір 
шлюзового обладнання 
для передавання 
мультимедійної 
інформації.

1. Виконання шлюзів.
2. Організація вибору
шлюзів.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Тема 9.
Використання

протоколів RAS,
Q.931, Н.245 для

організації
передавання

мультимедійної
інформації.

1. Сигнальний канал Н.225.0.
2. Управляючий канал Н.245.

Здатність експлуатувати 
та обслуговувати системи 
передавання 
мультимедійної 
інформації. 

1. Протоколи 
сигналізації. 
2. Формування 
пакетів у системах 
пакетного 
передавання 
мультимедійного 
трафіку.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 10. Види
адресації.

1. Протоколи сеансового 
рівня.
2. Принципи безкласової 
адресації.

Конфігурувати робочі 
станції користувачів. 

1. Класова адресація. 
2. Безкласова 
адресація.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Розділ 3. Мультимедійна підсистема I). Рівні еталонноїMS (I). Рівні еталонноїP Multimedia Subsystem)

Лекція 11

Тема: Підсистема
мультимедійного

зв’язку I). Рівні еталонноїMS.

Архітектура I). Рівні еталонноїMS. Задачі, які 
вирішує I). Рівні еталонноїP Multimedia 
Subsystem. Рівні I). Рівні еталонноїMS. База 
даних користувачів HSS. 
Елемент з функціями 
управління сеансами та 
маршрутизацією CSCF. S-
CSCF–центральний вузол 
платформи I). Рівні еталонноїMS. I). Рівні еталонної-CSCF – 
посередник для взаємодії із 
зовнішніми мережами. 
Аутентифікація абонента, 
формування облікового 
запису. Якість обслугову-
вання (QoS). Елементи 
архітектури I). Рівні еталонноїMS BCGWF і 
MGCF. 

Здатність
використовувати апаратні
і програмні засоби систем
розподілу інформації для
організації передавання

мультимедійної
інформації, конфігурувати

робочі станції
користувачів, здійснювати

організацію інтерфейсів
користувачів.

1. Архітектура I). Рівні еталонноїMS.
2. Рівні I). Рівні еталонноїMS.
3. Особливості 
надання послуг.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 12

Тема:

Функціональні можливості  
I). Рівні еталонноїP Multimedia Subsystem. 
Відкриті протоколи 

Здійснювати контроль
працездатності

програмного комплексу,

1. Взаємодія I). Рівні еталонноїMS з 
іншими системами 
при передаванні 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
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Функціональні
можливості I). Рівні еталонноїP

Multimedia
Subsystem.

платформи I). Рівні еталонноїMS. Взаємодія 
I). Рівні еталонноїMS з іншими системами при
передаванні мультимедій-
ного трафіку. Створення і 
управління послугами. 
Мультимедійні ІР-сеанси.

контролювати
функціональну від-
повідність програм
вимогам клієнтів.

мультимедійного 
трафіку. 
2. Створення і управ-
ління послугами.
3. Мультимедійні ІР-
сеанси.

view.php?
id=2951

Лекція 13
Тема: SI). Рівні еталонноїP –
протокол

ініціювання
сеансів зв’язку.

Протоколи сигналізації. 
Введення у протокол SI). Рівні еталонноїP. 
Властивості протоколу SI). Рівні еталонноїP. 
Сигналізація по протоколу 
SI). Рівні еталонноїP. Сигнальні повідомлення
у SI). Рівні еталонноїP.  Властивості протоко-
лу SI). Рівні еталонноїP. Адресація у протоко-
лі SI). Рівні еталонноїP. Адресація SI). Рівні еталонноїP URI). Рівні еталонної. 
Адресація TEL URI). Рівні еталонної. 
Процедура обміну 
повідомленнями протоколу 
SI). Рівні еталонноїP. Базовий Call Flow. 
Повідомлення SDP. Cценарій
встановлення і завершення 
сеансу зв’язку по протоколу 
SI). Рівні еталонноїP. 

Здійснювати ініціювання
сеансів зв’язку з

використанням протоколу
SI). Рівні еталонноїP. 

1. Введення у 
протокол SI). Рівні еталонноїP. 
Властивості 
протоколу SI). Рівні еталонноїP.
2. Адресація у 
протоколі SI). Рівні еталонноїP.
3. Базовий Call Flow.  

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лекція 14

Тема:
Маршрутизація
мультимедійних

повідомлень.

Протоколи маршрутизації. 
Дистанційно-векторні 
протоколи. Протоколи стану 
каналів зв’язку. Внутрішні та
зовнішні протоколи 
маршрутизації. Процес ІР-
маршрутизації. Маршрутиза-
тори. Просування пакетів на 
маршрутизаторі. Таблиці 
маршрутизації. Метрика. 
Статична та динамічна 
маршрутизація. Довжина 
маски підмережі. Створення 

Придбати практичні
навики налаштування

процесу маршрутизації
мультимедійних

повідомлень. 

1. Протоколи 
маршрутизації.
2. Процес ІР-маршру-
тизації. 
3. Таблиці 
маршрутизації.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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статичних шляхів.

Практич-
не

заняття 7

Тема: Розрахунок
обладнання

гнучкого
комутатору

Принципи розподілу 
інтенсивності потоку 
викликів від джерел всіх 
типів, які обробляються 
гнучким комутатором. 
Обладнання гнучкого 
комутатору.

Розраховувати загальну
інтенсивність потоку

викликів від джерел всіх
типів, які обробляються
гнучким комутатором.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 8

Тема: Розрахунок
обладнання

розподільного
транзитного
комутатору.

Обладнання розподіленого 
транзитного комутатору. 

Розраховувати параметри
розподіленого

транзитного комутатору,
його продуктивність.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Практич-
не

заняття 9

Тема: Розрахунок
обладнання
мережі I). Рівні еталонноїMS.

Архітектуру та обладнання 
S-CSCF, І-CSCF.

Розраховувати
транспортний ресурс,

необхідний для взаємодії
S-CSCF, І-CSCF та інших

елементів.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 7

Тема: ІР-
адресація. Класи ІР-адрес.

Вміти визначати класи ІР-
адрес, маску підмережі.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Лабора-
торне

заняття 8
Тема: План
адресації та

нумерації в ІР-
мережах.

План адресації та нумерації 
клієнтів.

Здійснювати перетворення
номерів в імена Е.164 і

перетворення цих імен в
адреси, імена або іденти-
фікатори, які необхідно

використовувати для
маршрутизації I). Рівні еталонноїP- пові-

домлень управління
викликами.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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Лабора-
торне

заняття 9

Тема:
Дослідження
процесу ІР-

маршрутизації.

Протоколи маршрутизації 
для передавання 
мультимедійної інформації.

Налаштовувати внутрішні
та зовнішні протоколи

маршрутизації.

http://dl.dut.edu.ua/
course/view.php?

id=2951

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Самостій
на робота

Тема 11.
Підсистема

мультимедійного
зв’язку I). Рівні еталонноїMS.

1. Softswitch у мережах 
рухомого зв’язку.
2. Роль 3GPP.

Контролювати
функціональну від- 
повідність програм
вимогам клієнтів. 

1. Стандартизація 
I). Рівні еталонноїMS. 
2. Взаємодія 
стандартизуючих 
організацій.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 12.
Функціональні
можливості I). Рівні еталонноїP

Multimedia
Subsystem.

Функціональні можливості I). Рівні еталонноїP 
Multimedia Subsystem.

Контролювати
функціональну від- 

повідність програм вимогам
клієнтів. 

1. Сервісна архітектура,
застосовувана до I). Рівні еталонноїMS.
2. Вертикальні сервісні 
платформи.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 13. SI). Рівні еталонноїP –
протокол

ініціювання
сеансів зв’язку.

Організація мультимедійних ІР-
сеансів.

Здійснювати оцінку
характеристик сигнального
трафіку на базі підсистеми

I). Рівні еталонноїMS.

1. Двосторонній 
аудіо/відео зв’язок.
2. Взаємодія з іншими 
системами.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951

Тема 14.
Маршрутизація
мультимедійних

повідомлень.

Функціональні можливості 
протоколу ВІСС.

Здійснювати контроль
працездатності програмного

комплексу, контролювати
функціональну від- 

повідність програм вимогам
клієнтів. 

1. Архітектура 
протоколу ВІСС.
2. Обслуговування 
виклику в ВІСС.
3. Сценарій з’єднання 
SI). Рівні еталонноїP-BI). Рівні еталонноїCC-DSS1.

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=2951
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8. Мова вивчення освітньої компоненти
Українська.

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Дузь В.И. Системы коммутации и распределения информации: учеб. пособ. / Дузь В.И., Соловская И.Н. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013.
– 168 с. 
2. Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних: навч. посібник / Т.О. Коротєєва. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
3. Бодянський Є.В. Аналіз та обробка потоків даних засобами обчислювального інтелекту: монографія / Є.В. Бодянський, Д.Д. Пелешко, О.А.
Винокурова, С.В. Машталір, Ю.С. Іванов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 236 с.
4. Гостев В.И. Автоматические системы активного управления очередью в сетях ТСР/I). Рівні еталонноїP: монографія. – Нежин: ООО «Видавництво «Нежин-
Принт», 2014. – 529 с.
5. Сенів М.М. Безпека програм та даних: навч. посібник / М.М. Сенів, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 256 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення: 
1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 рік) – 15 шт.;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 шт.;
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 шт.
4) ERM-MUX-PLUS; 
5) ETU02-MUX-PLUS;
6) комутатор ZXR10 5250-28SM; 
7) комутатор ZXR10 5250-28SM; 
8) Планшети.
Програмне забезпечення:
eNSP (приватний софт компанії Huawei).
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