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 Основні відомі методи ущільнення використовують 
або статистичні характеристики даних, що ущільнюються, 
або словниковий принцип. Однак, сучасні мікропроцесори 
ефективніше здійснюють арифметичні операції над числа-
ми. Тому останнім часом здійснюються пошуки підходів 
щодо ущільнення даних, які базуються на їх представленні 
як цілих чисел. У доповіді розглядається класифікація ме-
тодів ущільнення даних, основою яких є обчислення 
відхилень. 

In Round Robin (RR) scheduling algorithm that used 
for CPU scheduling is considered the fairness compromise 
algorithm among different mechanisms and disciplines that 
deals with sharing the CPU time between processes that resides 
in the ready queue. RR, First come first served, high priority, 
shortest job first and other algorithms have several 
disadvantages when dealing with real-time systems and 
deadline limitations. In real-world of time-sharing systems, RR 
service (behavior) is widely used. Many publications discussed 
the RR scheduling algorithm, its efficiency, reliability, and its 
consistency if it was apart of a general system. Ramabhadran et 
al presented analytical and simulation results based on RR 
algorithm in a manner of a stratified RR scheduler. Jorge R. et 
al showed a modified RR algorithm that predicts potential job 
departures and schedules them in advance. John Tsiligaridis et 
al discussed a very important algorithm that constitutes an 
alternative way of defining the most suitable size of the 
quantum in RR scheduling algorithm using gradual or direct 
weight increase mechanisms, and in the same paper the author 
strongly stated that this kind of algorithms can be applied for 
next generation internet routers.  Seungmin Baek et al in  
described a packet filtering-based RR scheduling scheme for 
tightly coupled clusters in terms of  throughput and reliability. 

Набір даних, що підлягає ущільненню, можна 
охарактеризувати діапазоном представлення чисел заданої 
розрядності, а також такими статистичними параметрами, 
як мінімальне значення, середнє значення для усього 
набору або для груп чисел і накопичуване середнє 
значення для всього набору.  

Виходячи з цього, методи ущільнення, що базують-
ся на обчисленні відхилень, можна розділити на дві групи: 

- ущільнення з урахуванням статистик; 
- ущільнення без урахування статистик. 
Серед методів, що здійснюють ущільнення з ураху-

ванням статистичних характеристик, можна виділити такі. 
1. Ущільнення, при якому здійснюється розбиття на 
піддіапазони. У цьому випадку в кожному виділеному під-
діапазоні обчислюються відхилення або від центрів 
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виде единичного позиционного кода. Этот код является 
нелинейным избыточным пространственно-распределен-
ным кодом, который с учетом возможностей современных 
технологий (ПЛИС и оптоэлектроника) хорошо 
зарекомендовал себя при синтезе устройств управления 
(процедура кодирования состояний микропрограммных 
автоматов) и при реализации ассоциативных процессоров 
(адресация по содержанию). 

діапазонів, або від середнього значення чисел, що 
належать даному діапазону. Ущільнена інформація зберіга-
тиметься у такому вигляді: для кожного з відхилень 
запам’ятовуються знаковий розряд, кількість відкинутих 
повторюваних старших розрядів, ознака попадання у той 
або інший піддіапазон. Крім того, для однозначного 
відновлення первинного вигляду інформації необхідно 
зберігати самі середні значення чисел у піддіапазоні або 
числові значення центрів під діапазонів. В работе рассмотрены особенности единичного 

позиционного кодирования чисел, а также выполнен 
сравнительный анализ аппаратных и временных затрат при 
использовании единичного позиционного и двоичного 
кодов для представления рангов (весов) при сортировке 
векторного массива чисел. 

2. Ущільнення, при якому вхідний набір чисел розби-
ваються на групи з n чисел у кожній (n=2,3,…), перед-
бачають обрахування і зберігання або  відхилень від 
середніх значень або б) від мінімальних значень у певній 
групі. При цьому також для кожного з відхилень 
зберігаються молодші розряди чисел після відкидання 
певної кількості повторюваних розрядів і кількість цих 
відкинутих розрядів. Крім того, у першому випадку слід 
зберігати знаковий розряд і середнє значення чисел у групі. 

 
 
 
 
 3. Ущільнення з урахуванням накопичуваного серед-

нього значення, при якому, зафіксувавши перше число з 
вхідного потоку даних, обчислюються і зберігаються 
молодші розряди відхилень від накопичуваного середнього 
значення. При цьому, окрім самих значень відхилень, 
необхідно зберігати знаковий розряд і кількість відкинутих 
повторюваних розрядів. 

Серед групи методів, що не передбачають знаход-
ження статистичних характеристик вхідних даних, можна 
виділити такі: а) ущільнення, основане на зберіганні  
відхилень від сусіднього елемента; б) відхилення від 
констант; в) відхилення від відповідних значень апрокси-
муючої функції. В усіх цих випадках, крім самих від-
хилень, необхідно зберігати і додаткову інформацію для 
однозначного подальшого відновлення первинної 
інформації. 
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