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ІІІ семестр
Лекції – 36 год., лабораторні заняття – 36 год., самостійна та індивідуальна робота
– 78 год.
аудиторні
Цифрове опрацювання зображень ‒ область науки, яка інтенсивно
розвивається, яка знаходить щораз ширше застосування в різних інформаційних
технічних системах: радіолокаційних, зв'язку, телевізійних тощо.
Дисципліна «Теорія цифрових зображень для видавничо-поліграфічних
процесів» призначена дати необхідні відомості про теоретичні основи цифрового
опрацювання просторових сигналів (зображень). Розглянуто елементи теорії
сигналів, організація базису і розкладання просторових сигналів за системою
базисних функцій. Викладено питання дискретизації і відновлення аналогових
сигналів, цифрової фільтрації лінійними, нелінійними, логічними і морфологічними
фільтрами, а також детально описані методи стиснення нерухомих і рухомих
зображень.

Мета і короткі завдання

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів знань з цифрових
методів та засобів перетворення зображень у поліграфічному виробництві,

створення необхідної теоретичної бази засвоєння практичних навичок для вивчення
процесів ідеальної дискретизації та відновлення неперервних зображень, основних
закономірностей квантування скалярних і векторних величин, суб'єктивної оцінки
якості зображень та правильність відтворення кольорових зображень.
Завдання навчальної дисципліни є вивчення математичного представлення
неперервного зображення, методів двовимірного опрацювання сигналів:
узагальнених лінійних операторів, операторів псевдообернення, суперпозиції та
згортки, а також операторів унітарних перетворень, перетворень Фур’є, Адамара та
Карунена-Лоєва, порівняльного аналізу лінійних методів фільтрації, методів
покращення та реставрування зображень, питань аналізу сцен та інтерпретування
зображень, вивчення задач виділення та вимірювання ознак, знаходження об’єктів,
суміщення зображень, символічного опису зображень, а також систем розуміння
зображень, питань кодування зображень, яке здійснюється з метою скорочення
кількості двійкових одиниць, які витрачаються на опис чорно-білих та кольорових
зображень в системах передавання та запам’ятовування зображень.
Компетентності (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

ЗК1. Здатність працювати з міжнародними науковими товариствами,
презентувати та публікувати свої наукові результати однією з іноземних мов
європейського простору; спілкуватися з академічним товариством та
громадськістю, колегами, державною (українською) мовою.
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
знати принципи оформлення наукових публікацій;
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та складних
ідей;
ЗК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми видавничополіграфічного виробництва;
ЗК6. Здатність проводити теоретичні й експериментальні дослідження на
відповідному рівні; дотримуватись норм авторського права при проведенні
наукових досліджень, захищати авторські права.
СК 2. Здатність до розроблення наукових і методологічних основ проектування,
створення, дослідження і впровадження у виробництво інноваційних технологій
опрацювання цифрових зображень, устаткування, потокових ліній, друкованих,
електронних мультимедійних та інтерактивних видань, паковань, матеріалів та
технологічного забезпечення якості видавництва та поліграфії;

СК 3. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи,
інформаційні технології, експертні системи та прикладне програмне забезпечення
для вирішення інженерних і наукових завдань у видавничо-поліграфічній галузі;
СК 4. Здатність до розроблення нових та вдосконалення існуючих моделей,
методів, засобів, процесів видавничо-поліграфічного та пакувального виробництва,
які забезпечують створення нових технологій опрацювання цифрових зображень та
розвиток існуючих технологій розробки, виготовлення, оздоблення та використання
друкованих і електронних видань, паковань, аудіо- та відеоінформації,
мультимедійних продуктів. Володіння навичками розроблення та дослідження
моделей і методів оцінювання та забезпечення якості, підвищення надійності
технологічних процесів, функціональної безпеки видавничо-поліграфічних систем
та пакувальної продукції;
СК6. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з різних
наук,переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну
практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші
проблеми видавничо-поліграфічної галузі
СК8. Здатність створювати та оформлювати наукові публікації , патенти та звіти
з наукових досліджень у відповідності до існуючих стандартів та у відповідності до
норм академічної доброчесності. Здатність презентувати результати власних
наукових досліджень державною (українською), та однією/ або декількома
іноземними мовами та використовувати сучасні методи і технології наукової
комунікації.
Результати (програмні), що отримає
студент після опанування дисципліни

РН1. Знати наявні, виявляти нові, перспективні науково- прикладні проблеми
видавничо-поліграфічного, визначати і враховувати їх міжгалузевий та глобальний
контексти, визначати методи і засоби розв’язання вказаних проблем;
РН2. Володіти сучасною, орієнтованою на галузеву проблематику методологією
теоретичного та експериментального дослідження процесів та виробів видавничополіграфічного виробництва, методами аналізу й інтерпретації його результатів,
здійснювати наукові дослідження, узагальнення їх результатів, формулювання та
обґрунтування висновків та пропозицій щодо впровадження досліджень, проводити
інноваційну діяльність задля отримання нових знань та створення нових технологій
та продуктів в сфері видавництва і поліграфії та в ширших мультидисциплінарних
контекстах;
РН3. Формулювати й увиразнювати результати власних досліджень представляти
результати дослідження у формі наукових звітів, статей, доповідей тощо для їх
широкої апробації у вітчизняних та міжнародних фахових інформаційних ресурсах

державною, англійською та/або іншою іноземною мовою з дотриманням принципів
академічної доброчесності.
РН4. Дотримуватися принципів етики і доброчесності в галузі наукової та/або
професійної діяльності під час оприлюднення, презентації, обговорювання та
захисту результатів наукових досліджень в усній та письмовій формах перед
фаховою та не фаховою аудиторією державною та іноземною мовами.
РН9. Використовувати інноваційну діяльність у цифровому інформаційному
середовищі видавничої та поліграфічної галузі; управляти процесами використання
інформаційних систем для контролю виробництва та забезпечення якості процесів
та виробів видавництва та поліграфії.
Зміст програми (основні теми)

Тема 1. Задачі, зміст та методика дисципліни. Базові знання, наукові та
методичні основи вивчення дисципліни. Рекомендації по самостійному вивченню
курсу. Роль та перспективи використання цифрового опрацювання зображень у
видавничо-поліграфічному комплексі.
Тема 2. Математичний опис неперервних зображень.
Тема 3. Дискретизація та відновлення неперервних зображень.
Тема 4. Математичний опис дискретних зображень.
Тема 5. Квантування зображень.
Тема 6. Міри якості дискретизованих зображень.
Тема 7. Дискретне лінійне двовимірне опрацювання.
Тема 8. Оператор суперпозиції.
Тема 9. Двовимірні унітарні перетворення.
Тема 10. Двовимірні методи лінійного опрацювання.
Тема 11. Покращення зображень.
Тема 12. Моделі, які використовуються при реставрації зображень.
Тема 13. Алгебраїчні методи просторової реставрації зображень.
Тема 14. Спеціальні методи просторової реставрації зображень.
Тема 15. Корекція яскравісних, колірних та спектральних характеристик
зображаючих систем.
Тема 16. Аналіз зображень. Виділення ознак зображення.
Тема 17. Символічний опис зображень.
Тема 18. Знаходження об’єктів та суміщення (прив’язка) зображень.
Тема 19. Системи розуміння зображень.
Тема 20. Аналогові методи кодування зображень
Тема 21. Цифрове кодування зображень з поелементним опрацюванням
Тема 21. Цифрове кодування зображень з просторовим опрацюванням
Тема 22. Аналіз ефективності кодування зображень

Система оцінювання студента

Загальна підсумкова оцінка з курсу виставляється шляхом накопичення балів за
результатами всіх видів контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість
обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань
студентів за 100-бальною шкалою, в тому числі 50 балів – поточний контроль, 50
балів – модульний контроль.
Організація поточного контролю знань студентів передбачає виконання
студентами завдань за кожною темою у формі усної відповіді для лабораторних
завдань та розв’язку задач для практичних завдань.
Модульні контрольні роботи проводяться за змістовим модулем І «Цифрове
опрацювання неперервних зображень. Представлення зображень в цифровій формі.
Дискретне лінійне двовимірне опрацювання зображень», змістовим модулем ІІ
«Реставрація та покращення зображень. Аналіз та кодування зображень», після вивчення,
у тому числі і самостійного, всіх тем кожного змістовного модуля.
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Технічне та програмне забезпечення
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