
«Розробка та впровадження новітніх технологій стиску та захисту сигналів і зображень в 
радіоелектронних системах і комплексах» 

 
Основні наукові результати 
– методи стиснення даних із застосуванням ортогональних розкладень дискретних сиг-

налів та на їх основі запропоновані алгоритми та структурні схеми пристроїв, що реалізують 
методи стиснення даних у різних системах базисних функцій; 

– методи та алгоритми стиснення мовних сигналів, що базуються на використанні сучас-
ного математичного апарату вейвлет-перетворення;  

– алгоритмічне та програмне забезпечення криптографічного захисту інформації в кор-
поративних комп’ютерних мережах на основі оригінальних методів симетричної блокової та 
потокової криптографії. 

Запропоновані в проекті методи стиснення даних та криптографічного захисту інформа-
ції є новими фундаментальними дослідженнями. Їх реалізація в алгоритмах та структурних 
схемах радіоелектронних системах і комплексах відповідає світовому рівню в галузі сучасних 
методів та засобів обробки сигналів та зображень.  

Практична цінність 
Впровадження результатів виконання роботи надає можливість позбутися використання 

закордонних технологій стиснення та криптографічного захисту інформації і тим самим отри-
мати значну перевагу при обґрунтуванні захищеності конфіденційної інформації з обмеженим 
доступом у вітчизняних комп’ютерних мережах. 
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