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Вступ

Вступне випробування для конкурсного відбору вступників до аспірантури
для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей 121 - Інженерія
програмного забезпечення, 122 - Комп'ютерні науки, 123 - Комп’ютерна
інженерія, 125 - Кібербезпека відбувається відповідно до Правил прийому до
аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський
авіаційний
інститут»
у формі
індивідуального письмового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія, склад
якої затверджується наказом ректора Університету.
До іспиту входять питання за розділами та темами:
І. Загальний блок.
1. Методи математичного моделювання.
2. Методи прийняття рішень і оптимізації.
II. Інженерія програмного забезпечення.
1. Архітектура та проектування програмного забезпечення.
2. Аналіз вимог до програмного забезпечення.
3. Бази даних.
4. Проектування програмного забезпечення систем реального часу.
5. Формальний аналіз програмного забезпечення систем.
III. Комп’ютерні науки.
1. Проектування інформаційних систем.
2. Технології комп’ютерного проектування.
3. Методи та системи штучного інтелекту.
4. Інтегровані автоматизовані системи управління.
5. Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
IV. Комп’ютерна інженерія.
1. Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення.
2. Мікропроцесорні системи.
3. Системне програмування.
4. Організація баз даних.
5. Проектування програмних систем.
V. Кібербезпека.
1. Загрози кібербезпеці.
2. Криптографія.
3. Комплексна система захисту від кіберзагроз.
4. Технології адміністрування та експлуатації систем кіберзахисту.
5. Управління кібєрбезпекою.
Перелік питань за розділами та темами наведений у програмі.

Критерії оцінювання знань
1. Результати іспиту визначаються за 5 —бальною шкалою.
2. Екзаменаційний білет складається з трьох питань.
3. Мінімальна кількість балів з вступного випробування, з якими вступник
допускається до участі у конкурсі складає 3 бала.
Питання за розділами та темами
І. Загальний блок
1. Методи математичного моделювання
Вимоги до математичних моделей (ММ) систем (процесів) і класифікація
систем (процесів) з точки зору побудови математичних моделей. Принципи
побудови математичних моделей, верифікація та валідація ММ.
Характеристика основних етапів побудови ММ.
Моделювання систем
(процесів) на основі математичного апарату безперервних марковських
ланцюгів. Моделювання систем (процесів)
масового обслуговування.
Моделювання систем (процесів) на основі мереж ГІетрі. Сутність імітаційного
моделювання (ІМ) систем (процесів) і характеристика основних етапів ІМ.
Принципи побудови моделюючих алгоритмів (моделювання із постійним
кроком та моделювання за особистими станами) та їх порівняльна
характеристика.
2. Методи прийняття рішень і оптимізації
Класифікація методів прийняття рішень з точки зору умов визначєнності і
невизначеності (стохастичної та нестохастичної). Класифікація і загальна
характеристика задач оптимізації (математичного програмування). Постановка
найбільш розповсюджених задач дискретної оптимізації та особливості
методів їх вирішення.
Загальна ідея і область застосування методу
динамічного програмування, постановка задачі динамічного програмування.
Застосування генетичних алгоритмів для рішення задач оптимізації.
Використання систем компьютерної математики
для вирішення задач
математичного моделювання і оптимізації.
II. Інженерія програмного забезпечення
1. Архітектура та проектування програмного забезпечення
Призначення і основна мета дисципліни архітектура програмного забезпечення
(ПЗ). Основні принципи проектування архітектури ГІЗ. Типова архітектура
програми. Основні рівні архітектури, їх призначення. Шаблони проектування
(Design pattern), їх класифікація та призначення. Шаблони проектування, їх
класифікація та призначення. Багатопоточність і особливості її використання в
програмному забезпеченні. Основні принципи ідентифікації і реєстрації
серверів в СОМ-технології.
2. Аналіз вимог до програмного забезпечення
Вимоги. Класифікація вимог. Атрибути вимог. Процес розробки вимог до ПЗ.
Управління вимогами. Низхідний спосіб внесення змін в специфікації вимог.

Способи запису специфікацій вимог до програмного забезпечення.
Документування вимог. Документ-концепція. Структура документа-концегіції.
Методи прототипіювання вимог до ПЗ.
3. Бази даних
Архітектури баз даних і особливості їх застосування. Модель «сутність зв'язок» і її
використання у
базах
даних.
Цілі
і
методи
нормалізації/денормалізації даних. Цілісність бази даних, методи і засоби її
забезпечення. Мови визначення даних (Data definition language) та
маніпулювання даними (Data manipulation language) і їх використання для
побудови баз даних. Транзакції,
збережені процедури, тригери і їх
використання у базах даних.
4. Проектування програмного забезпечення систем реального часу
Загальні принципи побудови систем реального часу. Організація вводувиведення. Особливості побудови систем реального часу. Взаємодія та
синхронізація
процесів.
Забезпечення
надійності,
реактивності,
детермінованості. Планування задач. Служба часу в ОС. Шаблони
проектування систем реального часу: архітектура, управління ресурсами,
шаблони для забезпечення надійносте та функціональної безпеки. Програмні
засоби систем супервізорного управління та збору даних (SCADA - Supervisory
Control And Data Acquisition). Область застосування.
5. Формальний аналіз програмного забезпечення систем
Моделі і методи прийняття ідентифікаційних і прогнозних рішень як
інструмент формального аналізу ПЗ. Прийняття рішень в умовах
визначеності/невизначеності, ризику. Критерії прийняття рішень. Еволюція
методів формального аналізу у контексті розвитку програмної інженерії
загалом. Аналіз ПЗ на основі класичних методів аналіз програмного
забезпечення систем. Методи обробки нечіткої інформації при формальному
аналізі ПЗ. Нечіткі відношення та нечітке логічне виведення. Аналіз нечітких
експертних заключень. Прийняття рішень в нечітких умовах.
III. Комп 'ютерні науки
1. Проектування інформаційних систем
Стилі проектування "зверху вниз" і "знизу вгору". Багаторівнева архітектура
інформаційних систем.
Структурний і об'єктно-орієнтований підходи в
проектуванні інформаційних систем.
Проектування на основі даних і
проектування на основі тестів.
Компонентне і сервіс-орієнтоване
проектування.
2. Технології комп’ютерного проектування
Сучасні стандарти розробки інформаційних систем. Типове проектування
інформаційних систем. Методи і засоби прототипного проектування.
Методології моделювання предметної галузі. Структурна модель предметної
галузі. Моделювання бізнес-процесів засобами BPwin. Уніфікована мова
візуального моделювання UML.

3. Методи та системи штучного інтелекту
Коефіцієнт розгалуження. Фактор розгалуження. Диз'юнктивна нормальна
форма. Алгоритм нормалізації.
Принцип резолюцій. Алгоритм Девіса і
Патнема. Механізм доповнення для обчислення коефіцієнта визначеності
укладення.
4. Інтегровані автоматизовані системи управління
Існуючі підходи до інтеграції в сучасних інформаційних системах. Основні
поняття сервісно-орієнтованої архітектури (SOA). Web-сервіси. Стандарти для
Web-сервісів: SOAP, WSDL, UDDI. Мова BPEL для опису бізнес-процесів.
Інтеграційні платформи: особливості, класифікація та типова структура.
5. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Розподілені та паралельні обчислення: основні поняття. Шляхи досягнення
паралелізму. Класифікація сучасних обчислювальних систем. Систематика
Фліна та її деталізація. Архітектура GRID: рівні та головні компоненти,
протоколи та інтерфейси.
Хмарні обчислення та GRID-комп'ютинг.
Характеристики та особливості мультиагентних систем.
IV. Комп ’ютерна інженерія
1. Комп’ютерні мережі та розподілені обчислення
Кабельна система комп'ютерних мереж. Структурована кабельна система (СКС):
структура, підсистеми, вимоги щодо протяжності кабельних сегментів, стандарти
СКС. Технології бездротових мереж. Бездротові мережі Wi-Fi сімейства
ІЕЕЕ802.11. Метод доступу CSMA/CA. Частотні канали. Режими роботи: Ad-hoc,
Infrastructure. Принципи розгортання бездротових мереж. Протоколи
маршрутизації. Дистанційно-векторні протоколи. Протоколи стану лінії зв'язку.
Різниця у принципах роботи. Протоколи внутрішньої та зовнішньої
маршрутизації. Особливості реалізації протоколів RIP. OSPF, EIGRP. СКС
Віртуальні приватні мережі. Типи та протоколи віртуальних приватних мереж.
Протокол IPSec. Користування VPN-з'єднанням для доступу до Internet.
Розподілені та паралельні обчислення. Шляхи досягнення паралелізму.
Класифікація сучасних обчислювальних систем. Систематика Фліна та її
деталізація. Хмарні технології та Інтернет речей (ІоТ). Архітектури хмарних
сервісів. Побудова та технології створення ІоТ-систем.
2. Мікропроцесорні системи
Інтерфейси мікропроцесорних систем (МПС). Системні інтерфейси. Інтерфейси
розширення. Інтерфейси ISA, PCL, РСІН. Інтерфейси периферійного
обладнання
МПС,
інтерфейси USB,
CAN, SATA.
Управління
енергоспоживанням в МПС системі, способи зниження енергоспоживання.
Робота МПС в режимі реального часу, таймери, лічильники, процесори подій.
Мультимікропроцесорні
системи: класифікація,
способи організації,
синхронізація. Технології програмування вбудованих систем.

3. Системне програмування
Механізми віртуальної пам'яті в ОС Windows. Менеджер віртуальної пам'яті та
його алгоритм роботи. АРІ для роботи з пам'яттю за прямими віртуальним
адресами. Багаторівнева модель додатків Windows. Ресурси, пов'язані з
процесами і потоками. Градація пріоритетів для процесів і потоків. Архітектура
віконних додатків Windows. Цикли обробки віконних повідомлень. Віконні
процедури та повідомлення Windows. Загальна характеристика Win32 АРІ.
Створення віконного інтерфейсу на Win32 АРІ, базові функції і структури.
Створення багато потокових додатків на Win32 АРІ. Загальні принципи
побудови ОС реального часу. Взаємодія та синхронізація процесів.
Забезпечення надійності, реактивності, детермінованості. Планування задач.
Служба часу в ОС. Шаблони проектування систем реального часу: архітектура,
управління ресурсами, шаблони для забезпечення надійносте та
функціональної безпеки.
4. Організація баз даних
Теоретичн іоснови реляційних БД: загальні поняття, таблиці та зв'язки між
ними, типи зв'язків. Мови визначення даних (Data definition language) та
маніпулювання даними (Data manipulation language) і їх використання для
побудови баз даних. Транзакції,
збережені процедури, тригери і їх
використання у базах даних. Проектування сховищ баз даних, нормалізація,
приведення сховищ даних до нормальних форм та денормалізація. Сучасні
технології доступу до баз даних на стороні клієнта. Загальні принципи роботи з
базами даних із клієнтських додатків. Бібліотека JDBC. Класи та методи
бібліотек JDBC и ADO.NET. Основи технологій Big data.
5. Проектування програмних систем
Моделі, каркаси і зразки проектування програмних систем (ПС). Стандарти,
нотація і інструментальні засоби детального проектування ПС. Якість і
надійність програмних систем. Тестування ПС на основі підходів чорного
ящика, білого ящика і сірого ящика. Інструментальні засоби інтегрального і
системного тестування ПС. Організація процесу супроводження ПС і методи
супроводження.
V. Кібербезпека
1. Загрози кібербезпеці
Типи атак на інформаційні ресурси та системи. Атаки доступу. Атаки
модифікації. Комбіновані атаки. Переповнення буферу. DoS-атака. SQLін’єкція.
Шкідливе програмне забезпечення. Типи вірусів. Механізми
зараження. Пошук вірусів. Системи антивірусного захисту. Трояни.
Комп’ютерні «черв’яки». Сканери атак. Евристичні аналізатори. Аналіз коду
підозрілих об’єктів. ІІоведінковий аналіз.
2. Криптографія
Криптосистеми та
криптопротоколи:
базові
поняття, призначення,
класифікація. Симетричні криптоалгоритми. Асиметричні криптоалгоритми.

Цифровий підпис. Автентифікація користувачів. Механізми розподілу ключів.
Методи побудови і аналізу криптосистем. Основні стандарти щодо реалізації
криптосистем.
3. Комплексна система захисту від кіберзагроз
Нормативно-правова база. Програмні засоби захисту. Технічні засоби захисту.
Механізми захисту мереж. Аналіз трафіку. Безпека в безпровідних мережах.
Безпека в операційних системах. Функціональна безпека і кібербезпека.
Стандарти, методи оцінювання та забезпечення функціональної безпеки.
4. Технології адміністрування та експлуатації систем кіберзахисту
Основи технології адміністрування та експлуатації систем кіберзахисту (СКЗ).
Адміністрування процесу проектування СКЗ. Адміністрування процесу вводу в
експлуатацію СКЗ. Технічна експлуатація та обслуговування СКЗ. Надійність
СКЗ.
5. Управління кібербезпекою
Система моніторингу. Система аналізу уразливостей. Система виявлення
вторгнень. Управління комплексними системами захисту. Стандартизація у
галузі моніторингу кіберсистем. Аналіз і управління ризиками.
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