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набора сетевых пакетов, образующий кодовое слово (будем 
считать что время декодирования данных мало по 
сравнению с временем доставки данных). В связи с тем, 
что потеря одного сетевого пакета ведет к искажению 
значительного участка кодового слова, целесообразно 
производить перемешивание битов кодового слова таким 
образом, чтобы восстанавливающей способности 
алгоритма было достаточно для восстановления данных. 
Из-за такого перемешивания битов значительно 
удлиняется последовательность пакетов содержащая  
кодовое слово, что ведет к дополнительному запаздыванию 
видео. Использование алгоритмов с длинным кодовым 
словом (алг. Рида-Соломона) по сравнению с алгоритмами 
с коротким кодовым словом (алг. Хэмминга) еще более 
ухудшает эту ситуацию.

Однако, специфика видеоданных такова, что 
искажение части этих данных (i-кадры в стандарте 
mpeg2/4) может всего-лишь незначительно ухудшить их 
восприятие человеком, либо вообще остаться 
незамеченным. Что позволяет нам при использовании 
помехоустойчивого кодирования значительно снизить 
требования к уровню восстанавливающей способности 
алгоритмов и использовать алгоритмы с коротким кодовым 
словом, уменьшая время запаздывания видео. В тоже 
время, даже незначительное искажение «опорных» кадров 
(p-кадры в стандарте mpeg2/4) ведет к значительному 
искажению видео на десятки секунд. 
Из приведенного следует, что целесообразно алгоритм 
помехоустойчивого кодирования видео для передачи в 
режиме реального времени разрабатывать адаптивным к 
содержимому потока видео: высокая восстанавливающая 
способность для малой части важных видеоданных и 
значительно ниже для прочих данных.
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Дана робота присвячена одному з підходів щодо 
ущільнення даних, який базується на представленні  
вхідного повідомлення у вигляді послідовності додатних 
цілих чисел, а вихідного повідомлення – у вигляді 
сукупності значень, отриманих методами, основою яких є 
обчислення відхилень, і певної додаткової інформації, 
необхідної для відновлення інформації без втрат. В 
результаті здійснених комп’ютерних досліджень було 
показано, що кожен із запропонованих методів забезпечує 
ефективне ущільнення тільки у разі певних властивостей 
вхідної послідовності цілих чисел. Тобто вибір конкрет-
ного методу повинен здійснюватись, виходячи саме з цих 
умов. І тому може бути використана додаткова процедура 
перетворення первинної послідовності до послідовності, 
яка матиме властивості, що задовольнять конкретному 
методу ущільнення. 

Отже, степінь ущільнення інформації залежить від 
закону розподілу, якому відповідає вхідний потік почат-
кової інформації. У доповіді пропонується декілька підхо-
дів до моделювання вхідного потоку даних. 

Один з таких підходів полягає в тому, щоб 
ущільнювати не безпосередньо послідовність чисел 
вхідного повідомлення, а послідовність сум цих чисел, 
згрупованих певним чином. Адже доведено, що закон 
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розподілу отриманого ряду чисел наближений до 
нормального, і в цьому випадку деякі з запропонованих 
методів ущільнення, що базуються на обчисленні 
відхилень, можуть показати себе досить ефективними, 
оскільки розмір вхідної послідовності може виявитись 
набагато меншим, так само, як і значення відхилень .

Іншим підходом до моделювання даних може бути 
введення ваг розрядів чисел вхідної послідовності 
(наприклад, степені основи деякої системи числення), що 
може забезпечити значне зменшення обсягу ущільнених 
даних. Крім того, пропонується ще такий підхід, при якому 
вхідна послідовність заміняється на певним чином 
відфільтровану (наприклад, для ущільнення  пропонується 
послідовність середніх значень за модулем чисел вхідної 
послідовності). 

У кожному з запропонованих підходів до моделю-
вання вхідних даних необхідно зберігати деяку додаткову 
інформацію для здійснення зворотного перетворення.  Але 
це може компенсуватися тим, що значення відхилень, 
отриманих шляхом застосування запропонованих методів 
ущільнення, стануть досить малими, а отже, степінь 
ущільнення при цьому може значно зрости.
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Активное внедрение цифровых систем передачи 
видео для решения задач дистанционного наблюдения, 
управления и обучения, делает важным передачу видео в 
режиме реального времени в пакетных сетях. 

На данный момент в качестве основного канала 
передачи данных используется сеть Интернет, а 
подключение конечных клиентов все чаще осуществляется 
посредством радиосетей мобильной связи. Использование 
этих технологий ведет к следующим проблемам: 
запаздывание пакетов данных достигает величин 0.6 
секунды, порядок их получения отличается от порядка их 
отправления, значительная часть пакетов может быть 
потеряна при передаче.

Использование сетевых протоколов с повтором 
передачи поврежденных пакетов (ТСР/IP) позволяет 
решить проблемы потерянных и неупорядоченных пакетов 
за счет еще большего, и зачастую непрогнозируемого, 
ухудшения времени запаздывания данных, что абсолютно 
неприемлемо для передачи видео в режиме реального 
времени.

Использование помехоустойчивого кодирования 
видео позволяет сделать запаздывание прогнозируемой и 
управляемой величиной. В худшем случае время 
запаздывания будет составлять время получения всего
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