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1 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі орны
1.1 Пәннің мақсаты
– ақпараттар теориясының керекті теориялық негіздерін, ақпаратты
жинау әдісін ӛңдеу және тасымалдауды үйрену;
- хабардың сигналға түрленуі және оларды арналар мен байланыс
желілерімен жіберу кезінде болатын негізгі процесстермен танысу;
- ақпаратты жинау, жіберу мен ӛңдеу жүйелерін құрастырудың жалпы
мәселелерді меңгеру;
- ақпаратты жинаудың, жіберу мен ӛңдеудің типті жүйелерін
теориялық және тәжірибелік зерттеулерін іс жүзінде қалыптастыру.
.
1.2 Пәнді игеруде тәлімгерлер білуге тиісті:
Бұл пәнді игеру соњында студенттер ақпарат жєне кодтау теориясының
негіздеріне жататын теоретикалық ілімдерді, бұл теорияның математикалық
құрылымын; блокті кодталу әдістерін: циклдік кодтар үшін кӛрнекті
алгоритмдерді білу керек.
1.3 Тәлімгер келесіні істей білуі тиіс:
Студенттер практикалық тақырыптарды қабылдау ақпарат жєне кодтау
теориясынын типтік есентердін шешуде алға білімдерін қолдана алу керек.
1.4 Перереквизиттер:
- «Қолданбалы акпарат теориясы» пәнінің алдында «Ақпараттану»,
«Физика», «Математика», «Дискреттік математика » сабақтары бойынша
алынған білімдерге негізделеді.
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2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
2008 жылы түскен, күндізгі оқу формасы бойынша орта білім негізінде
оқитын студенттер үшін
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№
Тақырып атауы
Сағат саны
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1 Кіріспе. Ақпараттың сандық бағасы

Хабар кӛзінің және байланыс арнасының
ақпараттық сипаттамалары
Бӛгеуілсіз дискретті байланыс арнасы
5
бойынша жіберу кезіндегі ақпаратты кодылау
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3. ПӘН МАЗМҦНЫ
ТЕОРИЯЛЫҚ КУРСТЫҢ МАЗМҦНЫ
Тақырып 1 Кіріспе. Ақпараттың сандық бағасы
Ақпарат түсінігі. Ақпарат айналуының кезеңдері: ақпаратты қабылдау,
дайындау, жіберу және сақтау, ӛңдеу және пайдалану. Ақпараттық жүйелер
және ақпаратты жіберу жүйелері. Негізгі түсініктер және анықтамалар.
Семантикалық, синтаксистік және рагматикалық ақпарат.
Ақпараттың
құрылымдық
ӛлшемі.
Геометриялық
ӛлшем.
Комбинаторлық ӛлшем. Аддитивті ӛлшем. Ақпараттың статистикалық
ӛлшемдері. Ықтималдылық және ақпарат. Энтропия
ақпараттың
анықталмағандық ӛлшемі. Энтропия қасиеттері. Шартты энтропия және
оның қаисеттері. Үздіксіз хабар кӛзінің энтропиясы және оның қасиеттері.
Ақпарат мӛлшері – алынағн анықталмағандық ӛлшемі ретінде. Ақпарат
мӛлшерінің статистикалық бағасы.
Тақырып 2 Сигналдардың математикалық моделі
Сигнал түсінігі және оның модельдері. Детерминделген сигналдарды
келтіру түрлері: уақыттық, жиіліктік және векторлық. Периодты және
периодты емес сигналдың спектрлері. Сигнал спектрінде энергияның
таралуы. Импульс ұзақтылығы. Детерминделген сигналдың автокорреляция
функциясы. Кездейсоқ процесстердің спектрлері.
Тақырып 3 Ҥздіксіз сигналдарды дискреттіге тҥрлендіру

Дискреттеу және кванттау. Есептің жалпы қойылуы. Сигналдарды
кванттау. Бӛгеуіл бар болғандағы сигналдарды кванттау. Ақпаратты
дискреттеу әдістері. Бірқалыпты дискреттеу.
Котельников теоремасы.
Аддитивті дискреттеу.
Тақырып 4 Хабар кӛзінің және байланыс арнасының ақпараттық
сипаттамалары. Негізгі тҥсініктер мен анықтамалар
Дискретті хабар кӛзінің ақпараттық сипаттамалары. Дискретті хабар
кӛзінің модельдері. Артықтылық. Дискретті хабар кӛзінің ӛнімділігі.
Дискретті байланыс арнасының ақпараттық сипаттамалары. Дискретті
байланыс арнасының модельдері. Дискретті байланыс арнасы бойынша
жіберу жылдамдығы. Дискретті арнаның бӛгеуілсіз ӛткізу қабілеттілігі.
Үздіксіз байланыс арнасының ӛткізу қабілеттілігі.
Тақырып 5 Бӛгеуілсіз дискретті байланыс арнасы бойынша жіберу
кезіндегі ақпаратты кодылау
Кодылау – ақпаратты цифрлы түрде кӛрсету процесі ретінде.
Эфиктивті кодылау. Шеннонның
кодылау туралы негізгі теоремасы.
Символдардың корреляцияланбаған тізбегінің эффективті кодылау әдістері.
Қарапайым кодтарға мысалдар. Корректілік топтық кодтар.
Хемминг
кодтары. Блоктық кодтар.
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАКТАР МАЗМҦНЫ
Тақырып 1 Ақпараттың сандық бағасы
Шартты энтропия
және үздіксіз хабар энтропиясы. Ақпаратты
бӛгеуілсіз жіберу. Ақпаратты бӛгеуіл кезінде жіберу.
Тақырып 2 Кодылау
Кодтың кооректілеу қабілеттілігі мен код аралығының байланысы.
Хабар кодтары.
Тақырып 3 Айналмалы кодтар
Берілген коректілеу қабілеттілігі мен кодтың берілген бойынша
жасаушы кӛпмүшелікті таңдау. Регистр мен қосындылауыш кӛпмүшелікті
бӛлу және кӛбейту.
Тақырып 4 Файр, Рид-Соломон және Боуз-Чоудхури-Хоквинхем
кодтары
Дискреттік каналда кодтау есебініњ ќойылымы. Ақпаратты квантау
және дискреттеу. Байланыс каналы. Модуляция және демодуляция
процедурасының мазмұны және қолданылуы. Кодтау. Канал сорѓыш ќаѓаз
ќабілеттілігі.
Тақырып 5 Сигналдардың математикалық модельдері
Тәуелді қорларды кодтау. Қосымша ақпаратты қорларды кодтау.
Периодты сигналдардың спектрлерлі.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР МАЗМҦНЫ
Тақырып 1 Детерминделген сигналдардың сипаттамасын оқып
білу.
Тақырып 2 периодтық және периодтық емес сигналдардың
спекторлық кӛрсетлімі.
Тақырып 3 Кездейсоқ процесстердің сипаттамасы.
Тақырып 4 Сигналдарды кванттау және дискреттеу әдістері.
Тақырып 5 Арналар және хабар кӛздерінің ақпараттық
сипаттамлары.
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2008 жылы түскен, күндізгі оқу формасы бойынша жалпы орта білім және
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СӚЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
Тақырып 1 Файр кодын кодылау және декодерлеу. (4, 15)
Тақырып 2 Берілген корректілеу қабілеттілігі және кодтың берілген
кӛлемі бойынша жасаушы кӛпмүшелікті таңдау. (4, 75)
Тақырып 3 Берілгендері тығыздау әдістері. (2, 20)
Тақырып 4 Ақпаратты коылау және декодерлеудің техникалық
құралдары. (2, 50)
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