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9. Content: after studying the discipline the student must 

know: 

• main types, functional purpose, features, advantages and disadvantages of industrial and broadcast 

networks; 

• equipment specification; 

• Principles of data transmission; package formats; 

• information protection methods. 

To be able: 
• choose the best data transfer technology according to the requirements; 

• To install, debug, launch and monitor the selected network; 

• analyze the network traffic of the application and channel level; 

• Create an optimal exchange protocol. 

10. Language of studies. Ukrainian. 
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