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Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – письмова відповідь, 20  балів 

– захист результатів розрахунків. 

Перелік допоміжних матеріалів: Графік залежності ймовірності помилки 

від відношення сигнал/шум. 

 

  

  



Орієнтований перелік питань. 

 

1. Основні визначення, поняття і характеристики щодо систем передачі 

інформації. 

2. Інформація 

3. Повідомлення 

4. Сигнал 

5. Властивості інформації як об'єкту захисту. 

6. Цінність інформації. 

7. Типова структура системи обміну інформацією. 

8. Процеси, які забезпечують передачу інформації, її доступність і 

цілісність.  

9. Математичні моделі повідомлень, сигналів та завад; їх характеристики. 

10. Дискретне представлення повідомлень, сигналів та завад. 

11. Цифровий сигнал. 

12. Векторне представлення повідомлень, сигналів та завад. 

13. Кореляційні характеристики сигналів і завад. 

14. Білий гаусовський шум. 

15. Управління інформаційними параметрами сигналів: однократні та 

багатократні види модуляції.  

16. Прості та складні (шумоподібні) сигнали. 

17. Роль складних сигналів у вирішенні задач забезпечення якості передачі 

та захисту інформації. 

18. Канали передачі інформації, класифікація, побудова і характеристики. 

19. Дискретні канали, їх математично-інформаційні моделі і 

характеристики.  

20. Безперервні канали, їх математично-інформаційні моделі і 

характеристики. 

21. Спотворення і завади в каналах та їх вплив на доступність і цілісність 

інформації. 

22. Кількість інформації та невизначеність. 

23. Ентропія як міра невизначеності та кількості інформації.  

24. Власна та максимальна ентропія дискретного повідомлення. 

25. Умовна ентропія. 

26. Надлишковість джерела; економне кодування (метод Фано – Шеннона). 

27. Взаємна інформація на виході дискретного каналу. 

28. Швидкість передачі інформації та пропускна здатність дискретних 

каналів. 

29. Інформаційні характеристики двійкового джерела та каналу. 

30. Цінність інформації. 

31. Власна ентропія та власна диференціальна ентропія безперервних 

повідомлень. 

32. Взаємна ентропія на виході безперервного каналу. 



33. Власна диференціальна ентропія БГШ; роль цього шуму у вирішенні 

задач захисту інформації. 

34. Пропускна здатність безперервних каналів; її вплив на доступність та 

скритність інформації. 

35. Епсилон-ентропія та епсилон-продуктивність джерела безперервних 

повідомлень. 

36. Узгодження джерел з каналами. 

37. Коди, поняття про кодування. 

38. Основні параметри кодів. 

39. Різновиди та класифікація кодів. 

40. Кодування для каналу без шумів. 

41. Методи опису кодів. 

42. Первинні коди. 

43. Арифметичні позиційні та непозиційні коди. 

44. Коди на основі системи залишкових класів. 

45. Мета і принципи побудови завадостійких (коректувальних) кодів. 

46. Класифікація завадостійких кодів.  

47. Коректувальні властивості і показники якості завадостійких кодів. 

48. Блочні лінійні, циклічні та каскадні коди. 

49. Неперервні коди. 

50. Алгоритми та пристрої кодування і декодування. 

51. Підвищення доступності та цілісності інформації на основі 

коректувального кодування. 

52. Передача та прийом дискретних повідомлень – постановка задачі. 

53. Оптимальне розрізнення дискретних сигналів. 

54. Критерії оптимального розрізнення двійкових сигналів. 

55. Відношення правдоподібності. 

56. Алгоритм та структура оптимального демодулятора при когерентному 

прийомі двійкових сигналів. 

57. Показники якості і завадостійкість когерентного прийому двійкових 

сигналів з амплітудною, частотною та фазовою модуляціями. 

58. Системи з багатократними видами модуляції. 

59. Демодуляція та завадостійкість при некогерентному прийомі двійкових 

сигналів. 

60. Передача і прийом безперервних повідомлень; показники якості. 

61. Особливості прийому при наявності спотворень та завад. 

62. Показники ефективності інформаційних систем. 

63. Шляхи підвищення завадостійкості, скритності та інших показників 

якості. 

64. Основні відомості про багатоканальні та багатостанційні системи з 

частотним, часовим та кодовим поділом абонентів. 

65. Перспективи розвитку захищених інформаційних систем. 

 

 



P.S. Перелік типових задач відповідає тим, які розглядалися на практичних та 

лабораторних заняттях. 

 

Екзаменатор Астапеня В. М. 

 

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри Складанний П. М. 

 

 

 


