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Перелік тем, які виносяться на екзамен:

1. Інформаційно-аналітична система як функціональна основа системи URBAN-
моніторингу. 

2. Мікропроцесорна система як апаратна основа системи моніторингу.
3. Програмування комп’ютерних засобів моніторингу як інструмент управління 

простими і складними системами із застосуванням обчислювальної техніки.
4. Інтеграція програмної та апаратної складової в ефективну систему. Взаємодія 

елементів систем URBAN-моніторингу.
5. Мікропроцесорна система в засобах моніторигу та її архітектура. Основні 

функціональні елементи.
6. Взаємодія елементів мікропроцесорної системи в засобах моніторингу. 
7. Класифікація, роль і місце інтерфейсів в мікропроцесорній системі. Промислові

комп’ютерні системи.
8. Введення інформації в мікропроцесорну систему засобів моніторингу. 
9. Виведення інформації з мікропроцесорної системи засобів моніторингу. 
10. Зовнішні пристрої. Зберігання та накопичення інформації. 
11. Електричні, магнітні та оптичні засоби зберігання інформації. 
12. Вбудовані системи.
13. Будова операційних систем (OC) для засобів моніторингу. Функціональні 

компоненти операційної системи. 
14. Захист даних і адміністрування систем моніторингу. 
15. Інтерфейс прикладного програмування, інтерфейс користувача. 
16. Мережеві операційні системи. Функціональні компоненти мережевої ОС.
17. Система реального часу. Системи жорсткого та м’якого реального часу, 

особливості реалізації та застосування. 
18. Система реального часу як основа архітектури систем URBAN-моніторингу.



19. Особливості побудови та програмування спеціалізованих систем реального 
часу в засобах моніторингу. 

20. Задачі та функції системи моніторингу. 
21. Принципи програмування обчислень та керування об’єктами в 

мікропроцесорній системі. 
22. Отримання даних. Сенсори. Вимірювання. Метрологія. 
23. Принципи, методи та засоби передачі даних у системах URBAN-моніторингу. 
24. Накопичення та збереження інформації.  Обробка даних. 
25. Інтеграція компонентів у практичну систему моніторингу параметрів 

навколишнього середовища. 
26. Розподілені системи. Мережеві системи. Інтернет речей. 
27. Мережі в системах моніторингу.
28. Промисловий Інтернет речей. Апаратні та програмні платформи. 
29. Платформи для промислових додатків. 
30. Функціонування, шляхи та методи реалізації та практичної оптимізації 

апаратно-програмних систем моніторингу  навколишнього середовища. 
31. Апаратні компоненти систем моніторингу. 
32. Практична реалізація систем із дротовою та бездротовою передачею 

інформації. 
33. Апаратні платформи. Мікропроцесори та мікроконтролери.
34. Платформа Ардуіно в системах моніторингу.
35. Використання системи симуляції Протеус для розробки засобів моніторингу.
36. Принципи обміну даними в мікропроцесорній системі. Апаратурна підтримка 

обміну інформацією. 
37. Контролери для зв’язку з периферійним обладнанням. Функціональні 

особливості контролерів та їх програмування. 
38. Інтерфейси обміну інформацією в системах моніторингу. 
39. Промислові інтерфейси: CAN, AS-інтерфейс. Інтерфейс  RS-485,  I2C. 
40. «Однодротові» інтерфейси: 1-Wire та iButton. 
41. Типи сигналів в системах моніторингу: аналоговий, дискретний, цифровий.
42. Давачі в системах моніторингу. Давач як елемент системи. 
43. Класифікація давачів. Основні фізико-хімічні ефекти давачів. Активні та 

пасивні сенсори. Контактні та безконтактні давачі. 
44. Давачі температури. Практична реалізація сенсорів. 
45. Відображення даних в системах моніторингу. Технічна реалізація.
46. Формування сигналів. Аналого-цифрове перетворення. Технічні засоби.
47. Керування об’єктами. Технічна реалізація.
48. Концепція SmartDust. 
49. Бездротова сенсорна мережа SmartMesh. 
50. Архітектура сенсорної мережі. Функціональні обмеження. Практичне 

застосування.
51. Концепція SMARTCITY. Місто як великий сервіс. 
52. Платформа Hikvision в середовищі SMARTCITY. Компоненти Hikvision та їх 

інтеграція. 
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