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Назва 

дисциплі

ни 

Обробка сигналів і зображень 

Адреса 

викладан

ня 

дисциплі

ни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська 1 

Факульт

ет та 

кафедра, 

за якою 

закріпле

на 

дисциплі

на 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра кібербезпеки 

Галузь 

знань, 

шифр та 

назва 

спеціаль

ності 

12 – інформаційні технології 

125 – кібербезпека 

Виклада

чі 

дисциплі

ни 

Венгерський Петро Сергійович, професор кафедри кібербезпеки 

 

Контакт

на 

інформа

ція 

викладач

ів 

petro.venherskyy@lnu.edu.ua; https://ami.lnu.edu.ua/employee/venherskyi; 
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 380. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консульт

ації з 

питань 

навчанн

я по 

дисциплі

ні 

відбуваю

ться 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). 

Сторінка 

курсу 

https://ami.lnu.edu.ua/course/processing-of-signals-and-image 

Інформа

ція про 

дисциплі

ну 

В даному курсі розглядаються  основні визначення;  гіпотези; типові задачі компютерної 

графіки. Наведено структуру основних  форматів графічних зображень, робота 

алгоритмів стиску та розархівування даних: алгоритм RLE, алгоритм 

Лемпела_Зіва_Улша(LZW), а також алгоритм обробки фотографічних зображень JPEG. 

Також розглянуто дискретне та неперервне перетворення Фур’є та його застосування для 

обробки сигналів. Одним з прикладів обробки вхідних сигналів є сприйняття даних у 

вигляді набору характеристик пікселів зображень.. 

Для зображень розглянуто перетворення, які покращують їх якість або сегментують їх на 

групи однакові за признаками. Також при втраті інформації по пікселях, розглянуто 

методи поновлення даних і показано їх використання на практичних кейсах. В курсі є 
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вивчення основних форматів та перетворень звукових даних, їх методи стиснення та 

зберігання. 

Коротка 

анотація 

дисциплі

ни 

Дисципліна “Обробка сигналів та зображень” є нормативною дисципліною з 

спеціальності 125 – кібербезпека для освітньої програми Кібербезпека, яка 

викладається в 5-му семестрі в обсязі 3-ох кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та 

цілі 

дисциплі

ни 

Метою курсу є  викладення математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної 

графіки, основних форматів зберігання графічних зображень та основних етапів 

їх алгоритмічної реалізації. 

Літерату

ра для 

вивчення 

дисциплі

ни 

1. Ronald N. Bracewell. The Fourier Transform and Its Applications. McGraw Hill, 

1986.  

2. Philip D. Cha and John I. Molinder. Fundamentals of signals and systems. 

Cambridge University Press, 2006.  

3. Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. Digital Image Processing, Third Edition. 

Prentice Hall, 2008.  

4. Anil K. Jain. Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall, 1989.  

5. Tim Morris. Computer Vision and Image Processing. Palgrave Macmillan, 2004.  

6. Alan V. Oppenheim and Alan S. Willsky. Signals and Systems. Prentice Hall, 1997.  

7. William K. Pratt. Digital Image Processing. Wiley Interscience, 1991.  

8. John C. Russ. The Image Processing Handbook, Third Edition. CRC Press LLC, 

1999.  

9. Sune Söderkvist. Tidskontinuerliga Signaler and system. Tryckeriet E. Larsson AB, 

1994.  

10. Sune Söderkvist. Från insignal till utsignal. Tryckeriet E. Larsson AB, 2007.  

11. Milan Sonka, Vaclav Hlavac, and Roger Boyle. Image Processing, Analysis, and 

Machine Vision. Thompson Learning, 2008. 

Обсяг 

курсу 

Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 16 год. лекцій та 

32 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 72 год. 

Очікуван

і 

результа

ти 

навчанн

я 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: основні математичні основи та  базові алгоритми генерації 

зображень, структуру основних форматів зберігання графічних зображень; 

вміти: застосовувати вивчені алгоритми для покращення в просторовому 

плані зображень, їх сегментації та відновлення, попіксельної візуалізації 

графічних зображень в практичних задачах. 

Курс забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, ЗК 4, ЗК 5, ФК 

1,  ФК 3, ФК 4, ФК 5, ФК 7, ФК 8, ФК 9, ФК 10;  та програмних результатів 

навчання:  ПРН 3, ПРН 4, ПРН 5, ПРН 7, ПРН 11, ПРН 13, ПРН 14, ПРН 

32,ПРН 34, ПРН 37, ПРН 38,  ПРН 39, ПРН 40, ПРН 50, ПРН 54. 

Ключові 

слова 

Растрова і векторна графіка, однорідні координати, перспективна проекція, 

алгоритми растрової розгортки, алгоритми стиснення зображень. 

Формат 

курсу 

Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Формати графічних файлів. 

2. Алгоритми групового кодування. Кодування 

Хаффмана. 

3. Дискретне косинусне перетворення. 

4. Агоритм Лемпела-Зіва-Уелча. 

5. JPEG перетворення. 

1. Теоретичні основи цифрової обробки 

сигналів та зображень. 

2. Z-перетворення та його властивості. 

3. Фур’є аналіз зображень. 
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1 

1 
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4. Просторові методи покращення зображень  

5. Основи сегментації зображення. 

6. Методи відновлення зображень. 

7. Методи покращення зображень. 

8. Частотні методи покращення зображень. 

9. Цифрова обробка кольорових зображень.  
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1 

1 
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Підсумко

вий 

контроль

, форма 

Залік у кінці 5 семестру 

Навчаль

ні методи 

та тех-

ніки, які 

будуть 

ви-

користов

уватися 

під час 

викладан

ня курсу 

Презентації, лекції, індивідуальні завдання, тести 

Лабораторні роботи: 

1. Завантажити 24-бітний файл у форматі ВМР(без стиснення). 

2. Збережіть видане зображення у наступних форматах: 

• ·        форматі ВМР (стиснення за методом RLE), 

• ·         форматі TIFF (стиснення за методом LZW), 

•        форматі JPEG (використовувати стандартне кодування Standard 

Encoding).  

Усі файли збережіть під різними назвами. 

Проаналізуйте результати стиснення, порівняйте час (читання, кодуввння, 

декодування, запису) та розміри всіх збережених зображень. 

 3. Відніміть зображення в форматі JPEG з початкового зображення для всіх 

кольорів разом і для кожного кольору R, G, B окремо. Проаналізуйте  втрати під 

час стиснення зображень. 

4. Повторіть цю операцію для двох інших форматів зображень. 

5. Напишіть звіт з аналізом результатів стиснення зображень у різних форматах. 

6.Відкрийте зображення з глибиною кольору 24 біт на піксель.   

Перегляньте гістограму активного зображення. 

7. Використайте процедуру еквалізації гістограми та проаналізуйте, що 

станеться зі зображенням. Порівняйте зображення до і після перетворення. 

8.  Викличте процедури масочної фільтрації за допомогою наступних 

операторів: 

-         оператор Робертса 

 
-         оператор Превіта 

 

-         оператор Собела 

 

Порівняйте зображення до і після фільтрації.  



Критерії 

оці-

нювання 

(окремо 

для кож-

ного 

виду нав-

чальної 

діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• виконання індивідуальних завдань, тестування: 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50 

•  залік: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти повинні інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання всіх видів 

письмових робіт та індивідуальних завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання 

до  іспиту 

 

Опитува

ння 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 


