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Тақырып 1 Кіріспе. Ақпараттың сандық бағасы
Ақпарат түсінігі. Ақпарат айналуының кезеңдері: ақпаратты қабылдау,
дайындау, жіберу және сақтау, өңдеу және пайдалану. Ақпараттық жүйелер
және ақпаратты жіберу жүйелері. Негізгі түсініктер және анықтамалар.
Семантикалық, синтаксистік және рагматикалық ақпарат.
Ақпараттың
құрылымдық
өлшемі.
Геометриялық
өлшем.
Комбинаторлық өлшем. Аддитивті өлшем. Ақпараттың статистикалық
өлшемдері. Ықтималдылық және ақпарат. Энтропия
ақпараттың
анықталмағандық өлшемі. Энтропия қасиеттері. Шартты энтропия және
оның қаисеттері. Үздіксіз хабар көзінің энтропиясы және оның қасиеттері.
Ақпарат мөлшері – алынағн анықталмағандық өлшемі ретінде. Ақпарат
мөлшерінің статистикалық бағасы. [1]
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.[2]
Тақырып 3 Үздіксіз сигналдарды дискреттіге түрлендіру
Дискреттеу және кванттау. Есептің жалпы қойылуы. Сигналдарды
кванттау. Бөгеуіл бар болғандағы сигналдарды кванттау. Ақпаратты
дискреттеу әдістері. Бірқалыпты дискреттеу.
Котельников теоремасы.
Аддитивті дискреттеу. [3]
Тақырып 4 Хабар көзінің және байланыс арнасының ақпараттық
сипаттамалары. Негізгі түсініктер мен анықтамалар
Дискретті хабар көзінің ақпараттық сипаттамалары. Дискретті хабар
көзінің модельдері. Артықтылық. Дискретті хабар көзінің өнімділігі.
Дискретті байланыс арнасының ақпараттық сипаттамалары. Дискретті
байланыс арнасының модельдері. Дискретті байланыс арнасы бойынша
жіберу жылдамдығы. Дискретті арнаның бөгеуілсіз өткізу қабілеттілігі.
Үздіксіз байланыс арнасының өткізу қабілеттілігі. [4]
Тақырып 5 Бөгеуілсіз дискретті байланыс арнасы бойынша жіберу
кезіндегі ақпаратты кодылау
Кодылау – ақпаратты цифрлы түрде көрсету 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. [5]
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