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Вирiшення проблеми швидкого перетворення великих масивiв iнформацiї для ефективного забезпечен-
ня її запису, збереження, обробки та зчитування пов’язано iз створенням швидкодiючих пристроїв кодува-
ння i декодування. Швидкодiя процесу кодування-декодування масиву цифрових даних залежить в першу
чергу вiд реалiзованого в пристрої алгоритму. Найбiльшої актуальностi вказана проблема набуває в галузi
кодування зображень, де доцiльнiшим способом є використання паралельного кодування. Цей метод вико-
ристовується в системах штучного iнтелекту для оброблення надвеликих масивiв даних, i дозволяє бiльш
ефективно використовувати ресурси процесорних елементiв. Iнформацiйнi масиви, закодованi вказаним
методом дозволяють оптимiзувати необхiднi для збереження даних обсяги пам’ятi. Також, актуальною
задачею є використання в системах обробки iнформацiйних масивiв методу паралельно-iєрархiчного пе-
ретворення, що дозволяє скоротити час обробки та збiльшити надiйнiсть обробки зображень. Сутнiсть
пiдходу паралельно-iєрархiчного перетворення полягає в одночасному використаннi послiдовностi мно-
жин масивiв даних, якi утворюють множини iнформацiйних полiв на рiзноманiтних рiвнях iєрархiї, ре-
курсивному формуваннi нових послiдовностей iнформацiйних потокiв на рiзноманiтних рiвнях iєрархiї
[1].

Метою роботи є дослiдження математичних моделей та структурно-функцiональної органiзацiї багато-
рiвневих паралельно-iєрархiчних систем, а також виявлення обчислювальних властивостей паралельно-
iєрархiчного (ПI) перетворення iнформацiї для пiдвищення його продуктивностi при обробленнi зобра-
жень.

Задачi дослiдження:

- дослiдження математичних моделей ПI перетворення;
- виявлення математичних залежностей при обробцi рiзнорiдних iнформацiйних середовищ методом
прямого ПI перетворення;

- виявлення основних обчислювальних властивостей ПI перетворення;
- розробка програмного середовища моделювання процесiв ПI перетворення.

За результатами проведених дослiджень математичних моделей ПI перетворення було виявлено такi
властивостi, якi надають iстотне пiдвищення алгоритмiчної швидкодiї та ущiльнення масивiв iнформацiї:

- для прямокутних матриць, розмiрнiстю m∗n(m < n), максимальна розмiрнiсть матрицi в процесi ПI
перетворення не буде перевищувати [2(n− 1)] ∗m, ( де [2(n− 1)] – висота, m – ширина матрицi), що
дозволяє при органiзацiї обчислювального процесу наперед визначити та прорахувати мiнiмально
допустимий обсяг необхiдної пам’ятi;

- для квадратних матриць, розмiрнiстю n ∗n, максимальна висота матрицi в процесi ПI перетворення
не буде перевищувати значення (2n−1), а ширина – початкову ширину n. Особливо важливими данi
властивостi є при реалiзацiї ПI перетворення зображень великої розмiрностi на засобах технологiї
GPGPU.

ПI перетворення застосовується для видiлення характерних ознак зображень, їх кодування i скорочен-
ня розмiрностi при виконаннi обчислень. Гарна збiжнiсть ПI перетворення використовується в структурах
паралельної пам’ятi, аналiзу i розпiзнавання зображень, при кодуваннi i ущiльненнi даних, а також для
обробки бiомедичних сигналiв. Особливо перспективною являється iдея реалiзацiї ПI перетворення при
побудовi оптоелектронних елементiв i пристроїв iз динамiчною багатофункцiональнiстю.

Також, однiєю iз перспектив розвитку та модифiкацiї ПI перетворення є багаторiвневi паралельно-
iєрархiчнi системи (iєрарх-iєрархiчне перетворення) для оброблення зображень. Одним iз варiантiв методу
є реалiзацiя у виглядi трирiвневої iєрархiчної структури. Реалiзацiя методу полягає в розбиттi вхiдного
масиву даних на фрагменти («вiкна») наперед визначеної розмiрностi. Далi над кожним фрагментом
виконується ПI перетворення. Пiсля завершення iтерацiй отримуємо хвостовi елементи та записуємо їх у
вiдповiднi стовпцi нової матрицi та знову розбиваємо її на фрагменти i виконуємо тi ж дiї що й на першому
рiвнi. В результатi знову отримуємо масив iз хвостових елементiв, формуємо iз нього нову матрицю та
виконуємо ПI перетворення – це останнiй третiй рiвень обробки, пiсля якого ми отримуємо вектор вихiдних
закодованих даних («хвостовi елементи»). Цей метод в перспективi має покращити показники швидкодiї
та пiдвищити продуктивнiсть кодування/декодування великих iнформацiйних масивiв, в тому числi i
зображень.
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