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Анотація — Обгрунтовано необхідність створення інформаційної технології для дослідження методів 
ущільнення даних. Запропоновано узагальнену модель процесу ущільнення даних, що включає правила 
моделювання вихідної послідовності даних, їх подальше кодування та формування структури послідовності 
ущільнених даних. Для дослідження особливостей і характеристик процесу ущільнення даних запропоновано 
теоретико-множинну модель, що описує відповідну інформаційну технологію. Наведено структурно-
функціональну модель інформаційної технології. 
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Abstract — The need for the creation of information technology to study the data compression methods is rejustified. 
The generalized model of the data compression process is proposed. This model includes the original data sequence 
modeling rules and their further formation sequence encoding the compressed data structure. To study the features and 
characteristics of the data compression process suggested set-theoretical model describing the appropriate information 
technology. Structural and functional model of information technology is given. 
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ВСТУП 

Типовою є ситуація, коли розробники нових 
алгоритмів ущільнення даних вимушені створювати 
свої власні програмні засоби для дослідження цих 
алгоритмів. Крім того, порівняння різних 
алгоритмів бажано здійснювати на основі єдиної 
програмної реалізації базових складових 
алгоритмів. Тільки у цьому випадку може бути 
забезпечена коректність отриманих порівняльних 
оцінок. 

Тому доцільно розробити інструментарій для 
дослідження відомих та нових методів ущільнення 
даних. Цей інструментарій реалізує інформаційну 
технологію для дослідження методів ущільнення 
даних (ITRC - Information technology for the research 
of data compression). 

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 

УЩІЛЬНЕННЯ ДАНИХ 

Пропонується така узагальнена модель процесу 
ущільнення даних 

 *, , , , , , ,SM C M CR RDC P A P P P , 

де P  - вихідна послідовність даних, що складається 

з символів алфавіту  0 1 1,a ,...ana A ; 

n  - потужність алфавіту; 

MR  - правило моделювання джерела даних; 

CR  - правило кодування даних; 

MP  - послідовність даних, що є результатом 

моделювання; 

CP  - послідовність даних, що є результатом 

кодування; 

P* - послідовність ущільнених даних; 

S  - правило формування структури 

послідовності P*. 

Згідно з цією моделлю вихідна послідовність 

символів P  перетворюється в послідовність MP  з 

використанням правила моделювання MR . Це 

описується відображенням P MR
 MP . 
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Послідовність 
MP  кодується з використанням 

правил кодування 
CR . Правилу кодування 

відповідає відображення 
MP CR
 CP . 

Формування структури послідовності P* з 
вказівкою додаткової інформації, необхідної для 
відновлення послідовності P , здійснюється на 
підставі правила S . Таким чином процес 

ущільнення даних описується композицією 
відображень 

M CDC R R S . 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЇЇ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

Для дослідження особливостей і характеристик 
процесу ущільнення даних, що відповідає певному 
алгоритму,  пропонується інформаційна технологія, 
яка описується такою моделлю  

ITRC={D, M, C, F, CH} 

де D – множина ущільнюваних даних; 
M={M1, M2, … } – множина алгоритмів 
моделювання джерела даних; 
C={С1, С2, … } – множина алгоритмів кодування 
даних; 
F={F1, F2, … } – множина функцій 
конструювання методу ущільнення; 
CH – множина характеристик методу 
ущільнення даних. 

 Множину алгоритмів моделювання джерела 
даних складають такі алгоритми: M1 – перетворення 
Барроуза-Уїлера або BW-перетворення (BWT) [1], 
[2]; M2 – алгоритм "купи книжок" (Move To Front - 
MTF) [3]; M3 – алгоритм формування числової 
моделі [4]; M4 - алгоритми контекстного 
моделювання [5-8] та ін.. 

Множина алгоритмів кодування складається з 
алгоритмів, що забезпечують формування кодів 
Хаффмана [9], Еліаса [12], Голомба [13], Фібоначчі 
[2], [14], [15], а також алгоритм арифметичного 
кодування [10], [11]. 
 Функція конструювання Fi методу ущільнення 
описує послідовність реалізації процедур 
моделювання та кодування. 
 Як характеристики методу ущільнення даних 
використовуються: коефіцієнт ущільнення даних; 
час ущільнення даних; обсяг оперативної пам’яті, 
що використовується для зберігання проміжних 
даних та програмного коду, що реалізує метод 
ущільнення.  
 Описаній теоретико-множинній моделі 
інформаційної технології відповідає структурно-
функціональної модель, що зображена на рис. 1. 

Джерело даних має дві складові. Перша – це 
набір файлів Canterbury Corpus [16], Що 
використовується для універсальних архіваторів. 
Друга складова – це програмний засіб, що генерує 
дані з заданим законом розподілу. 

Процедура введення даних передбачає вибір 
конкретних даних, що підлягають ущільненню та 
передачу їх для подальших перетворень. 

Процедури моделювання і кодування 
передбачають реалізації перетворень за 
алгоритмами, що вибираються з відповідних баз за 
допомогою процедури конструювання методу 
ущільнення. 

Визначення характеристик моделі джерела 
даних і коефіцієнта ущільнення забезпечуються 
відповідними процедурами. 

Процедура візуалізації результатів досліджень 
забезпечує їх подання у формах, зручних для 
сприйняття людиною. 

 

ВИСНОВКИ 

Запропонована інформаційна технологія для 
дослідження методів ущільнення даних надасть 
можливість досліджувати відомі та нові методи 
ущільнення із забезпеченням коректності 
отриманих порівняльних характеристик. 
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Рисунок 1 Структурно-функціональна модель інформаційної технології 
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