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У  роботi  розглянуто  розв’язок  задачi  розробки  програмних  засобiв  i

алгоритмiв стиснення цифрових вiдеозображень та зменшення надмiрностi даних

пiд час процесу кодування у системах вiдеообробки. 

Запропоновано новий алгоритм кодування цифрових вiдеозображень, який

за рахунок групового кодування дозволяє забезпечити бiльш якiснiше стиснення

iнформацiя нiж вiдомi алгоритми групового кодування RLE. 

Розроблено алгоритмiчне забезпечення функцiонування кодера та декодера,

яке  дозволяє  реалiзовувати  алгоритм  групового  кодування  та  декодування

вiдеозображень без втрат iнформацiї 

На  основi  розглянутих  критерiїв  згiдно  яких  можна  порiвнювати

ефективнiсть функцiонування розробленого алгоритму кодування у порiвняннi з

вiдомими  та  на  основi  проведених  експериментальних  дослiджень

запропонованого  пiдходу  до  стиснення  вiдеозображень,  визначено  клас

зображень, для яких розрахований запропонований пiдхiд: тi, що мають значну

кiлькiсть повторiв (тексти, однорiдностi i т.п.). 

КОДУВАННЯ  ЗОБРАЖЕНЬ,  ДЕКОДУВАННЯ  ЗОБРАЖЕНЬ,

СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ГРУПОВЕ КОДУВАННЯ, МЕТОД RLE.

IMAGE CODING, IMAGE DECODING, IMAGE COMPRESSION, GROUP

CODING, RLE METHOD.


