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Подано статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та 
інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, 
вченими інших регіонів України в галузі теорії та розроблення комп’ютерних систем, мереж та їх 
компонентів, кіберфізичних систем, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрового опрацювання 
сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації. 
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галузі обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрового 
опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації, а також 
докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей. 
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