
Тема дисципліни:  Математичні основи інформатики 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 21 

Тема заняття: Методи стиснення цифрової інформації. 

 Мета заняття: навчити студентів  застосовувати методи стиснення цифрової інформації. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP, програми-

архіватори WinZip та WinRar. 

Література: конспект 

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Дайте визначення поняття стиснення. 

2. Назвіть види стиснень. 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

І.  Стиснення даних за допомогою програми WinZip. 

1. Завантажити програму-архіватор WinZip і ознайомитись з її інтерфейсом. Програму не 

закривати!!! 

2. Відкрити програму Мой компьютер,  диск С:, папку Програми для практики, папку 

OPROS. Записати об’єм даної папки в зошит (в контекстному меню вибрати команду Свойства).  

3. Створити на диску D: у папці Група*** архівний файл з назвою Завдання 1. До архіву 

включити файли з папки OPROS.  Для цього потрібно: 

  У вікні програми архіватора клацнути кнопку Создать. В діалоговому вікні Создать 

необхідно відкрити папку, де буде розташований архів, у полі Имя файла ввести ім'я нового архіву: 

Завдання 1. Після цього написнути кнопку ОК - знову відкриється головне вікно програми-

архіватора WinZip. 

 В діалоговому вікні, що відкриється, у полі Добавить из відкрити папку OPROS (у цій папці 

знаходяться файли для архівації). Перевірити у полі Имя файла чи є шаблон вибору усіх файлів *.* і 

якщо є - клацнути кнопку Добавить однойменного вікна діалогу. Підтвердити запит Добавить, 

клацнувши кнопку Да, і зачекати, доки програма не завершить роботу. 

4.  Відкрити програму Мой компьютер, перейти до своєї папки і переглянути результат 

роботи архіватора. Записати  в зошит розмір архівного файлу Завдання 1  і порівняти з розміром 

папки OPROS. Зробити висновок, щодо ступені стиснення інформації. 

5. Самостійно аналогічним чином створити архів з назвою Завдання 2 у папці Група*** на 

логічному диску D:. Файли для архівації взяти з папки Q-BASIC, що знаходиться в папці 

Программы для практики на логічному диску С:. Переглянути результат роботи архіватора.  

Записати  в зошит розміри папки  Q-BASIC та  архівного файлу Завдання 2. Зробити висновок, 

щодо ступені стиснення інформації. 

6. Створити в папці Група *** папку Розархівація WinZip. 

7. Розархівувати архівний файл Завдання 2. Файли розташувати в папці Розархівація WinZip. 

Для цього необхідно: 

 Двічі клацнути мишею по архівному файлі. У вікні програми-архіватора вибрати меню 

Активировать і команду Распаковать або клацнути кнопку Извлечь. 

 У вікні Извлечение вибрати маршрут до папки, в яку будуть розархівовані файли, потім 

клацнути кнопку Извлечь.  

8. Відкрити  папку Розархівація WinZip і переглянути результати роботи. В зошит записати 

розмір папки Розархівація WinZip і порівняти з розміром папки Q-BASIC. 

9. Закрити програму WinZip. 

ІІ. Стиснення даних за допомогою програми WinRAR. 

1. Завантажити програму-архіватор WinRAR і ознайомитись з її інтерфейсом. Програму не 

закривати!!! 

 



2. Створити на диску D: у папці Група *** архівний файл з назвою Завдання 3. До архіву 

включити файли з папки LEXICON. Для цього потрібно: 

 Перейти на логічний диск С:, використовуючи список дисків під панеллю інструментів 

WinRAR, або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+D. 

 Відкрити по черзі папки Программы для практики і LEXICON. У папці LEXICON 

вибрати всі файли за допомогою клавіші Insert або Пробіл. Також для цього можна скористатись 

комбінацією клавіш CtrI+A, або меню Файл і командою Выделить все. Визначити і записати і 

зошит об'єм пам'яті, яку займають вибрані файли в даній папці.    

 Клацнути кнопку Добавить і у полі Архив ввести ім'я архіву: Завдання 3. За допомогою 

кнопки Обзор вибрати маршрут для розташування файлу. Далі клацнути кнопку ОК і дочекатись 

завершення архівації файлів. 

3. Перейти до папки  Група *** , переглянути результати роботи. В зошит записати   рорзмір 

архівного файлу Завдання 3. Зробити висновок, щодо ступені стиснення інформації. 

4. У вікні програми WinRAR створити CFX-архів під ім'ям Завдання 4 і розташувати в папці 

Група ***.  Файли для архівації взяти з диска С:, папки Программы для практики і папки 

INSTRUCT.  При створенні CFX-архіву потрібно встановити опцію CFX-архів.  Визначити і 

записати і зошит об'єм пам'яті, яку займають вибрані файли для архівації в папці INSTRUCT, а 

також об'єм пам'яті, яку займає архівний файл. 

5.  Перейти до папки Група ***  та переглянути результат роботи. Визначити, яким чином 

позначається створений Вами CFX-архів. 

6. Розархівувати архівний файл Завдання 3 в одноименну папку за допомогою контекстного 

меню і команди Извлечь в  Завдання 3. Порівняти розмір папки Завдання 3 і папки LEXICON. 

7. Закрити програму WinRar. 

8. Закрити всі  вікна та вимкнути комп’ютер. 

 

.Домашнє завдання 

1. Виконати стиснення  5 –ти файлів малюнків на  ПК.  

2. Виконати стиснення  5 –ти  текстових файлів на  ПК. 

3. Зробити висновок щодо ступені стиснення текстових  файлів та файлів малюнків у 

відсотковому значенні.    

 

Викладач:                         Матушкіна П.І. 


