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В. А. Каплун, старший викладач 

Вінницький національний технічний університет 

valuka@rambler.ru 

 

 

Об’єми пристроїв, обсяги інформації для зберігання 

даних та пропускна здатність ліній зв’язку постійно зрос-

тають. Одним з шляхів розв’язання цієї проблеми є вико-

ристання ущільнення інформації, що дозволяє у декілька 

разів зменшити вимоги до об’ємів пристроїв для зберіган-

ня і передавання даних без додаткових витрат.  

Один з підходів до ущільнення інформації полягає у 

тому, що вхідне повідомлення представляється як послідо-

вність n-розрядних двійкових чисел, а результуюче пові-

домлення являє собою сукупність значень відхилень чисел 

послідовності від певної величини: від сусіднього елемента 

послідовності, від середнього значення в групі або в підді-

апазоні, від накопиченого середнього тощо. Кожний із та-

ких методів забезпечує ефективне ущільнення тільки у разі 

певних властивостей вхідної послідовності цілих чисел. 

Тому вибір конкретного методу повинен здійснюватись, 

виходячи з цих умов.  

Звичайно, можна використати додаткову процедуру 

перетворення первинної послідовності до послідовності, 

яка матиме властивості, що задовольнять конкретному ме-

тоду ущільнення. Але це не завжди прийнятно. 

У доповіді пропонується декілька інших підходів до 

застосування методів ущільнення на основі відхилень. 
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Один з підходів полягає у тому, щоб по черзі ви-

користовувати декілька методів. Наприклад, спочатку 

для ущільнення повідомлення використати метод, що 

обчислює відхилення від середнього значення чисел вхі-

дної послідовності, а потім застосувати метод, що обра-

ховує відхилення від сусідніх елементів послідовності. І 

цей процес повторювати до тих пір, поки обсяг резуль-

туючого повідомлення не припинить зменшуватись. 

Другий підхід пов’язаний з деякою модифікацією 

запропонованих раніше методів. Так, якщо взяти метод, 

в основі якого обчислення відхилення від сусіднього 

елемента, то його можна змінити таким чином, щоб від-

хилення обраховувати не від сусіднього елемента, а, за-

давши глибину k пошуку об’єкта відхилення, знаходити 

серед k сусідніх елементів шукати той, відхилення від 

якого буде найменшим.  

В обох випадках в послідовності чисел, яку буде 

отримано після застосування того або іншого методу, 

значення відхилень будуть меншими за числа вхідної 

послідовності, а отже, для їх зберігання необхідно мен-

ше пам’яті. Але для подальшого відновлення вхідного 

повідомлення необхідно зберігати додаткову інформа-

цію. Так, у першому випадку, окрім самих відхилень, на 

кожному кроці виконання процесу ущільнення слід збе-

рігати ще й знак відхилення, кількість відкинутих одна-

кових розрядів. А при другому підході, крім цієї інфор-

мації, слід додатково ще зберігати і номери елементів, 

відхилення від яких зберігаємо, тобто, на кожне відхи-

лення ще log(k) розрядів.  

Для зберігання такої додаткової інформації пропонуєть-

ся використовувати бітову карту, оскільки накладні ви-

трати на бітову карту невеликі, а методи їх обробки зру-

чні і відомі. 


