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1. АНОТАЦІЯ
Основною тенденцією розвитку сучасної індустрії інформатики є створення обчислювальних систем, здатних опрацьовувати величезні об’єми інформації в режимі реального або мінімального масштабу часу. Головна концепція
проектування таких систем – забезпечення високої їх продуктивності. На сьогодні можна виділити такі три основні взаємопов’язані напрями реалізації вказаної концепції:
• удосконалення технічної бази обчислювальних систем;
• удосконалення технології опрацювання інформації в обчислювальних
системах;
• інтелектуалізація обчислювальних систем.
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Якраз на вивчення цих трьох напрямків і направлений лекційний курс „Основи
інформаційних технологій”. Лабораторний практикум з цього курсу присвячений вивченню нейронних мереж, генетичних алгоритмів і програмування мовою Пролог.
2.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основні взаємопов’язані напрями підвищення продуктивності
обчислювальних систем (ОС).
Удосконалення технічної бази ОС, удосконалення технології опрацювання інформації в ОС. Використання в ролі технічної бази ОС потужних однопроцесорних і багатопроцесорних ЕОМ, мереж ЕОМ, спецпроцесорів, МБД і МБЗ.
Удосконалення технології опрацюваня інформації з використанням концепції
БД.
Інтелектуалізація ОС. Системи штучного інтелекту. Експертні системи,
системи підтримки прийняття рішень.
Основні методи пошуку записів у файліах БД та їхня ефективність
для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів.
Метод послідовного перегляду та блокового пошуку. Ефективність методу послідовного перегляду для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. Однорівневий та багаторівевий блоковий пошук та його ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів.
Метод двійкового пошуку та метод, який враховує розподіл імовірностей
звертання до записів. Суть методів двійкового пошуку та методу, який враховує
розподіл імовірностей звертання до записів і їхня ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів.
Порівняльний аналіз ефективності основних методів пошуку для різних
законів розподілу ймовірностей звертання до записів. Визначення для кожного
закону розподілу ймовірностей найкращого методу пошуку.
Методи паралельного пошуку. Метод m-паралельного послідовного перегляду і два варіанти методу m-паралельного блокового пошуку та їхня ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів.
Оптимізація доступу до інформації файлів БД для однопроцесорних
систем.
Побудова оптимальних схем доступу до інформації послідовних файлів
для різних варіантів пошуку, різних законів розподілу ймовірностей звертання
до записів і при використанні різних методів пошуку.
Побудова оптимальних схем доступу до інформації однорівневих та багаторівневих індексопослідовних файлів для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів і при використанні різних методів пошуку в блоках записів файла.
Побудова математичних моделей та методів їх реалізації оптимального
розподілу інформаційних ресурсів (файлів, програм тощо) серед вузлів
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комп’ютерних мереж в залежності від вибраних факторів, що впливають на функціонування комп’ютерної мережі.
Побудова математичних моделей та методів їх реалізації оптимального
використання потужностей ЕОМ вулів комп’ютерних мереж для розв’язування
задач в залежності від конкретних обмежень.
Побудова математичних моделей різних варіантів оптимального доступу
до інформації інтернет-серверів з боку користувачів в залежності від розподілу
ймовірностей звертання до сторінок.
Оптимізація доступу до інформації файлів БД для багатопроцесорних
систем.
Побудова оптимальних схем паралельного доступу до інформації файлів
БД для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів при використанні методу m-паралельного послідовного перегляду.
Побудова оптимальних схем паралельного доступу до інформації файлів
БД для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів при використанні двох варіантів методу m-паралельного блокового пошуку.
Структури даних, моделі даних, методи представлення знань
Двійкові дерева пошуку. Довільні двійкові дерева, симетричні дерева,
AVL – дерева. Алгоритми побудови та виключення вершин в AVL – деревах.
Ймовірнісні двійкові дерева. Підходи до побудови оптимальних імовірнісних дерев. Співвідношення для оптимізації ймовірнісних двійкових дерев. Алгоритми побудови оптимальних або майже оптимальних імовірнісних дерев за
допомогою співвідношень оптимізаці.
В – дерева та В*- дерева. Алгоритми пошуку, вставка та виключення в В
– деревах та В*- деревах.
Моделі даних.
Суть ієрархічної, сіткової та реляційної моделей даних. Операції над кортежами та відношеннями в реляційній моделі даних.
Методи представлення знань.
Числення висловлювань, числення предикатів, семантичні сітки, фрейми.
Представлення знань у вигляді продукційних правил.
Представлення нечітких знань.
Сучасні технології опрацювання інформації.
Нейронні мережі.
Гентичні алгоритми.
Машини баз даних і машини баз знань.
Мова програмування Пролог.
Об’єкти даних. Співставлення.
Представлення списків, операції над списками, сортування.
Стратегія розв’язування задач.
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