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НУЛІВ ТА ОДИНИЦЬ 

 

В. А. Лужецький, д.т.н. професор; 

Т. М. Алєксєєва, студентка 

Вінницький національний технічний університет 

 

 

Метою дослідження є визначення доцільності вико-

ристання методу ущільнення для зменшення інформацій-

ної надлишковості різних типів файлів. Дана проблема є 

актуальною, оскільки інформаційна надлишковість, що за-

лежить від типу даних, ускладнює передачу даних по ка-

налах зв’язку та зберігання великого обсягу даних. 

Суть методу ущільнення полягає у відкиданні пос-

лідовностей однакових символів, що знаходяться на почат-

ку блоку.  

Дослідження виконувалось на файлах різних типів 

та різного обсягу. Вхідний файл D розбивається на блоки 

розрядністю n (кратна байту), а саме n=8, 16,…, 2048. Для 

досягнення ефективності ущільнення необхідно дослідити 

довжини символів, що знаходяться на початку блоку. 

Оскільки довжини  послідовностей  нулів  та  одиниць  

можуть змінюватися від 1 до максимальної довжини бло-

ків на які розбивається файл, це означає, що сумарна кіль-

кість відкинутих символів визначатиме доцільність вико-

ристання даного методу ущільнення.  

Якщо на початку блоку даних міститься послідов-

ність символів:  XX01...1
q

 або  XX10...0
q

, тип яких повторю-

ється, то обчислюється їх кількість q до появи першого 
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протилежного символу. Оскільки після відкидання q нулів 

(одиниць) самим старшим символом  завжди буде символ 

1 (0), то цей символ також можна відкинути. Для того, щоб 

відновити символи, що відкидаються необхідно додатково 

вказати кількість відкинутих символів Lq. Для цього потрі-

бно обчислити: nLq 2log . 

Якщо на початку блоку даних міститься: 

1log 2  nq  однакових символів, то блок даних зберіга-

ється без змін і до нього дописується один додатковий си-

мвол 0, який означає, що блок є не перетвореним. 

При виконанні умови: 1log 2  nq , необхідно збе-

регти залишок блоку без змін, Lq і дописати два додатко-

вих розряди: с – тип символів, що відкидаються (0 або 1) та 

1 – ознаку перетворення блоку. 

Дослідження методу ущільнення було виконане на 

файлах: графічного типу (*.bmp, *.gif), текстового типу 

(*.doc, *.txt), аудіо (*.au, *.mp3), виконуваного (*.exe), баз 

даних (*.db). Для файлу типу *.bmp ущільнення досягалося 

зменшенням обсягу на 0,7% у разі розрядності 8; із збіль-

шенням розрядності 256, 512, 1024, 2048  відбувалось пос-

тупове підвищення коефіцієнта ущільнення до 2,2%. Текс-

тові файли *.doc найефективніше ущільнюються у разі роз-

рядності 16, досягаючи зменшення обсягу на 28,4%; у  разі  

розрядності 32 файл не ущільнюється. Аудіо файл *.au ущі-

льнюється у разі розрядності 8 на 0,62%, при інших значен-

нях  розрядності  обсяг файлу  не  зменшується.  Виконува-

ний файл *.exe доцільно розбивати на блоки розрядності 

256 для досягнення ущільнення на 0,7%; у разі розрядності 

8, 16, 32 файл не ущільнюється. Бази даних *.db ефективно 

ущільнюються даним методом  при розбитті на блоки будь-

якої розрядності; зменшення обсягу на 19,8% досягається у 

разі розрядності 8. Файли типів *.gif, *.txt, та *.mp3 даним 

методом не ущільнюються. 


