
Робоча програма з дисципліни 

“Інформаційні комп’ютерні технології в системах зв’язку” 
 
 

1. ВСТУП 

1.1. Об′єкт вивчення 

Об’єктом курсу є інформаційні комп’ютерні технології зв’язку (ІКТЗ), що 

використовуються у системах передачі інформаційних даних, сигналів та зображень з метою 

аналізу, обробки, візуалізації, накопичення та інтерпретації цих даних в інтересах споживача. 

1.2. Предмет вивчення 

Предмет курсу – вивчення структур інформаційних комп’ютерних систем зв’язку, мереж та 

засобів, а також методів й алгоритмів, що використовуються для підвищення швидкості та 

надійності передачі інформаційних даних у сучасних комунікаційних системах, видобування 

корисної інформації у автоматичних та напівавтоматичних режимах, усунення впливу завад та 

інших факторів на якість функціонування таких систем.  

1.3. Мета навчання 

Метою курсу є формування у студентів теоретичних та практичних знань та звичок, що 

необхідні для їх участі у проектуванні, виробництві та експлуатації інформаційних комп’ютерних 

систем у виробництві та експлуатації систем радіозв’язку. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати наступне: 

− Призначення та області застосування ІКТЗ; 

− архітектуру, принципи функціонування, структурні схеми та типові характеристики 

ІКТЗ; 

− головні положення теорії ІКТЗ. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти наступне: 

− самостійно вибирати оптимальну структуру ІКТЗ та її технічні показники; 

− самостійно вивчати нові ІКТЗ; 

− застосовувати отримані знання на практиці. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні мати уяву про: 

− сучасні тенденції розвитку та перспективи ІКТЗ; 

взаємодію ІКТЗ з периферійними засобами, датчиками, передавальними та приймальними 

пристроями, засобами обробки сигналів, тощо. 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (81 год.), лекції - 15 год.  



Лекція 1. Вступ. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце дисципліни в навчальному 

плані. Історія розвитку ІКТЗ. Сучасні структури ІКТЗ. Причини необхідності та способи 

застосування комп’ютерних інформаційних технологій у системах зв’язку. 

Лекція 2. Топологія мереж. Локальні мережі. Розподілені мережі. Робота мереж. Електронні 

листи. Голосові повідомлення. Факсимільний зв’язок та повідомлення. Телеконференції. Обмін 

електронними даними. Інші використання комп’ютерних мереж зв’язку. 

Лекція 3. Інтернет: історія виникнення, можливості, організація, функції, сайти, пошук у 

Інтернеті, домашні сторінки, ftp. Проблеми безпеки та приватності під час передачі повідомлень. 

Безпека даних.  

Лекція 4. Штучний інтелект. Системи штучного інтелекту та їх використання у системах 

зв’язку та обробки інформації. Експертні системи. Робототехніка. Віртуальна реальність. 

Нейромережі. Типи нейромереж, їх структура, можливості та застосування. Методи їх навчання. 

Лекція 5. Мультимедіа. Поєднання різних видів інформації. Можливості та вимоги до 

систем передачі даних. Типи завад на лініях зв’язку. Прояви впливу завад та викривлень. Засоби 

забезпечення надійності зв’язку. Просторова фільтрація. Часове рознесення повідомлень. 

Кодування. 

Лекція 6. Базові (стандартні) методи підвищення якості зв’язку. Методи вторинної обробки 

одновимірних сигналів. Лінійна та нелінійна фільтрація. Вторинна обробка зображень – моделі 

зображень та завад, задачі вторинної обробки, попередній аналіз: основні методи, алгоритми та 

програмні засоби, автоматизація обробки, інтерактивна обробка. 

Лекція 7. Вторинна обробка зображень: методи усунення завад, лінійні та нелінійні методи 

та алгоритми, цифрова фільтрація. Стиснення сигналів та зображень. Стандарти. Методи 

стиснення без втрат. Їх обмеження. Критерії якості стиснення. 

Лекція 8. Методи стиснення сигналів та зображень з втратами. Фрактальні методи. 

Векторна квантизація. Вейвлетні перетворення та їх використання. Швидкодія та порівняльний 

аналіз ефективності методів. 

 

3. Лабораторні роботи (триместр 4.1, 15 годин) 

− Моделювання сигналів та зображень – 2 години. 

− Статистичний та спектральний аналіз сигналів та зображень – 2 години. 

− Лінійні та нелінійні методи обробки сигналів у ковзному вікні – 2 години. 

− Ортогональні та гомоморфні перетворення – 2 години; 

− Лінійні та нелінійні методи обробки зображень у ковзному вікні – 2 години. 

− Інтелектуальна обробка зображень: розпізнавання, сегментація, класифікація; з 

використанням нейромереж - 2 години; 



− Стиснення сигналів та зображень – 2 години та залік. 

4. Семінари, практичні заняття не передбачено 

 

5. Самостійна робота: пошук у Інтернеті, організація Web-сайтів; користування 

електронною поштою та навики підготовки ділових листів, бази даних (організація, 

створення, використання), ознайомлення з існуючими ІКТЗ, ознайомлення з засобами 

автоматизованого навчання підсистем, робота з конспектом лекцій, підготовку до заліку та 

лабораторних робот.    

 

6. Рекомендована  література 

Основна література: 

Основна література 

1. Бондарев В., Трестер Г., Чернега В. Цифровая обработка сигналов: методы и средства – 

Учеб. Пособие для вузов. 2-е изд. – Х.: Конус. - 2001. – 398 с.  

2. Норенков И.П. Телекоммуникационные технологии и сети. – М.: МГТУ им. 

Н.Э.Баумана. – 2000. 

  

7. Контрольні питання. 

- Історія розвитку ІКТЗ. Сучасні структури ІКТЗ.  

- Причини необхідності та способи застосування комп’ютерних інформаційних 

технологій у системах зв’язку. 

- Топологія мереж. Локальні мережі. Розподілені мережі. Робота мереж.  

- Електронні листи. Голосові повідомлення.  

- Факсимільний зв’язок та повідомлення. Телеконференції. Обмін електронними даними. 

Інші використання комп’ютерних мереж зв’язку. 

- Інтернет: історія виникнення, можливості, організація, функції, сайти, пошук у 

Інтернеті, домашні сторінки, ftp.  

- Проблеми безпеки та приватності під час передачі повідомлень. Безпека даних. 

- Штучний інтелект. Системи штучного інтелекту та їх використання у системах зв’язку 

та обробки інформації.  

- Експертні системи. Робототехніка. Віртуальна реальність.  

- Нейромережі. Типи нейромереж, їх структура, можливості та застосування. Методи їх 

навчання. 

- Мультимедіа. Поєднання різних видів інформації. Можливості та вимоги до систем 

передачі даних.  



- Типи завад на лініях зв’язку. Прояви впливу завад та викривлень.  

- Засоби забезпечення надійності зв’язку. Просторова фільтрація.  

- Часове рознесення повідомлень. Кодування. 

- Базові (стандартні) методи підвищення якості зв’язку.  

- Методи вторинної обробки одновимірних сигналів. Лінійна та нелінійна фільтрація.  

- Вторинна обробка зображень – моделі зображень та завад, задачі вторинної обробки, 

попередній аналіз: основні методи, алгоритми та програмні засоби, автоматизація 

обробки, інтерактивна обробка. 

- Вторинна обробка зображень: методи усунення завад, лінійні та нелінійні методи та 

алгоритми, цифрова фільтрація.  

- Стиснення сигналів та зображень. Стандарти. Методи стиснення без втрат. Їх 

обмеження. Критерії якості стиснення. 

- Методи стиснення сигналів та зображень з втратами.  

- Фрактальні методи. Векторна квантизація. Вейвлетні перетворення та їх використання. 

Швидкодія та порівняльний аналіз ефективності методів. 

 

8. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю: 

− Залік – усно, здача лабораторних робіт.  

 

Програму склав 

Доцент кафедри                                                                             Лукін В.В.  

 


