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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ 

І семестр 2020-2021 навч.рік, силабус вибіркової дисципліни 

Освітня програма Технології штучного інтелекту 

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

Рівень освіти  перший (бакалавр). 

Шифр курсу в освітній програмі (http://kart.edu.ua/licenzuvannya-ua) – ОКВ 

2.9  
Компетентності КІ КС 3 КС 4 КС 8    

Програмні 

результати 

ПР4 ПР5      

 

Лекції та практичні заняття відповідно до розкладу http://rasp.kart.edu.ua 

Інформаційні ресурси курсу: http://kart.edu.ua/kaf-inf-txex-ua/staff-it-

ua/?id=2551  

Мета: поглиблена підготовка фахівців в галузі сучасних інформаційних 

систем і  технологій,  здатних  приймати  ефективні  науково  обґрунтовані 

управлінські рішення при виборі і використанні комунікаційних засобів 

передачі даних,  їх  аналізі  та  зберіганні  для  підвищення  потенціалу  

бізнесу  за  умов широкого  використання  дистанційно  віддалених  

обчислювальних  ресурсів  і забезпечувати при цьому необхідний рівень 

рентабельності на основі оптимізації бізнес-процесів та комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності. 
 

Команда викладачів: 

Лектори: Каргін Анатолій Олексійович (д.т.н.. проф.)  
Контакти: a_kargin@yahoo.com 

Асистенти лектора: Лученцов Євген Олександрович  
Години прийому та консультацій: 13.00-14.00 вівторок - четвер 

Веб-сторінки курсу: 
Веб сторінка курсу:  
Додаткові інформаційні матеріали:  

 

 Дисципліна формує знання: 

 

- класифікацію хмарних обчислень на рівні систем та технологій IaaS, PaaS та 

SaaS, особливості та характерні ознаки звичайного хостингу веб-ресурсів, 

оренди віртуальних приватних машин та систем хмарних обчислень; 

- програмні рішення для серверних систем віртуалізації та комплексні 

рішення, що здатні сформувати приватне хмарне середовище підприємства 

чи корпорації; 

http://kart.edu.ua/licenzuvannya-ua
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- основні принципи побудови розподілених файлових сховищ даних та 

загальні властивості масштабування баз даних; 

- концепції комп’ютерної реалізації моделей предмету дослідження на основі 

алгоритмічного, структурного, об’єктно-зорієнтованого, компонентного, 

аспектно-орієнтованого,  сервіс-орієнтованого,  мультиагентного  та  інших 

сучасних підходів, використовувати концепції паралельної обробки 

інформації; 

- загальні принципи синтезу алгоритму управління, функціональної 

структури автоматичної  системи, що реалізує цей  алгоритм, її  параметрів і 

характеристик, які задовольняють вимогам якості і точності; задачі 

автоматичного проектування систем управління, створення та випробування 

автоматичних систем управління; 

- основи архітектурних рішень та електронних елементів квантової 

комп’ютерної техніки, можливість  моделювання квантових  систем,  

використання основ квантовій криптографії; 

-  сутність та специфіку оптимізаційних  підходів в  технічних,  економічних, 

соціальних та управлінських системах та значення оптимізації для 

досягнення найкращих результатів управлінської діяльності та управлінських 

рішень; 

-  функціональності ІС підприємств, у тому числі ERP-систем,  

інформаційних маркетингових систем, CRM-систем; логістичних  

інформаційних  систем, систем управління персоналом; 

-  правила та методики розробки інтерактивних навчальних модулів в Adobe 

Flash, основи мови програмування 

- ActionScript 3.0; 

Чому ви маєте обрати цей курс? 
 

 Якщо вас цікавлять хмарні технології зберігання та обробки даних вам 

потрібно саме це!  

 Від здобувачів очікується: базове розуміння програмування, математики, 

а також обізнаність в існуючих системах хмарних сховищ.  

 Результатом проходження курсу буде оволодіння такими навичками, 

як: аналізувати та обирати оптимальні рішення щодо залучення технологій 

хмарних обчислень у напрямку їх застосування для проведення наукових 

досліджень, а також для створення єдиного обчислювального середовища 

рівня організації, підприємства чи фізичної особи – підприємця. Також, 

розгортати парк віртуальних приватних серверів та конфігурувати серверне 

програмне забезпечення хмарних систем, налагоджувати і запускати на 

виконання паралельні програми з використанням функцій MPI, розв'язувати 

проблеми масштабованості, проектування та експлуатації розподілених 
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інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, 

застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій 

під час розробки та впровадження розподілених обчислювальних систем на 

базі хмарних технологій та сервісів, проектувати компоненти програмного 

забезпечення для роботи в якості сервісів у складі розподілених 

обчислювальних систем та комплексів й хмарних обчислень.  
  

 Огляд курсу 
 

 В результаті проходження курсу студент матиме можливість 

ознайомитися з серверними технологій створення веб-застосувань; 

принципами функціонування та технології віртуалізації серверних систем, 

архітектури та стандарти комунікаційних засобів розподілених обчислень, 

особливостями програмно-апаратних рішень сучасних центрів обробки 

даних, особливості роботи хмарних рішень та Грід-систем, принципи 

побудови кластерних рішень для виконання продуктивних обчислень, 

загальні принципи побудови та реалізації MPI, технології мереж 

гетерогенних комп’ютерних ресурсів, термінологією та класифікацію 

хмарних обчислень на рівні систем та технологій IaaS, PaaS та SaaS, 

особливості та характерні ознаки звичайного хостингу веб-ресурсів, оренди 

віртуальних приватних машин та систем хмарних обчислень, принципами 

ціноутворення на ресурси, що надають провайдери сервісів та хмарних 

систем, основи вибору оптимальних техніко- економічних властивостей 

сервісу для хмарних обчислень, а також для рішень на базі систем приватних 

й гібридних хмар та іншими цікавими темами щодо напрямку хмарних 

обчислень. 

 

Ресурси курсу 
 

Інформація про курс розміщена на сайті Університету 

(http://kart.edu.ua/kaf-inf-txex-ua/osvdii-inf-tex-ua), включаючи навчальний 

план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання 

курсу). 

 

Теми курсу 
                                                      

Тема 1.  Архітектура  GFS.  Відмінності  архітектури  GFS  від  інших 

розподілених файлових систем. Особливості побудови архітектури  GFS.  

Тема 2. Операції GFS Функції операцій GFS. Огляд переваг операцій GFS над 

іншими файловими системами. 

http://kart.edu.ua/kaf-inf-txex-ua/osvdii-inf-tex-ua
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Тема 3. Архітектура HDFS. Відмінності архітектури HDFS від інших 

розподілених файлових систем. Особливості побудви архітектури  HDFS. 

Тема 4. Операції HDFS. Функції операцій HDFS. Огляд переваг операцій 

HDFS над іншими файловими системами. 

Тема 5. Архітектура Google BigTable. Відмінності рхітектури Google BigTable  

від інших розподілених файлових систем. Особливості побудови архітектури 

Google BigTable. 

Тема 6. Операції Google BigTable. Функції операцій Google BigTable. Огляд 

переваг операцій Google BigTable  над іншими файловими системами. 

Тема 7. Архітектура HBase. Відмінності архітектури HBase від інших 

розподілених файлових систем. Особливості побудови архітектури HBase. 

Тема 8. Операції HBase. Функції операцій HBase. Огляд переваг операцій 

HBase над іншими файловими системами. 

 

Лабораторна робота 1. Архітектура та операції GFS 

 

Лабораторна робота 2. Архітектура  та операції  HDFS 

 
 

Дисципліна розрахована на один семестр 15 лекцій та 2 лабораторних 

роботи по 15 академічних годин кожна. Курс завершується заліком. 

 

Підсумкова оцінка по курсу виставляється за 100-бальною шкалою й 

складається: 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами складання двох 

модульних тестів – 40 балів. 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами складання 5 поточних 

тестів під час опитування на лекціях – 10 балів. 

Уміння застосувати знання на практиці й практичні навики за результатами 

виконання лабораторних робіт – 50 балів (Лабораторна робота 1 – 25 балів, 

Лабораторна робота 2 – 25 балів). Оцінка за лабораторну роботу 

складається: повнота та якість реалізації завдання 50% від загальної оцінки 

роботи; оформлення звіту 30%; аналіз отриманих результатів 10%; 

реферативний опис практичної роботи 10%. 


