
 

Практична робота № 21 
 

Тема: Методи стиснення цифрової інформації. 
«Архівування та розархівування даних». 

 

Мета: навчальна – вивчити принцип стиснення інформації, методи захисту інформації, 
поняття «архівований файл або архів», вміти створювати, переглядати, доповнювати, 
оновлювати архів та вилучати файли з архіву; 

розвивальна – поглиблювати вміння роботи з ПК, розвивати пізнавальний інтерес; 

виховна – виховувати толерантність до товаришів та повагу до їх думок. 
 

І. Поняття «архівація». 

З метою забезпечення надійного збереження інформації створюють резервні копії даних 

- цей процес називається архівацією. 

1) Архівація - це процес створення резервних копій даних. Але ще є інші визначення 

архівації. 

2) Під архівацією розуміють процес стиснення інформації. 
 

3) А ще архівація - це перекодування деякої сукупності файлів з метою зменшення об’єму 

інформації 

В результаті архівації отримуємо архівований файл або архів. 
 

Стиснення даних – це процедура перекодування даних з метою зменшення їхнього  обсягу. 

Упакування – це злиття кількох файлів або папок у єдиний файл, який називається архівом. 

 
ІІ. Поняття «архіватори». 

Допомагають архівувати програми - архіватори. Найвідоміші з них WinRar, WinZip. 

Програми-архіватори — програмні засоби для створення та обслуговування архівів. 

 
ІІІ. Функції програм-архіваторів. 

1) створення нових архівів; 

2) розпакування файлів з архівів; 

3) додавання файлів до наявного архіву; 

4) створення архіву, що саморозпаковується; 

5) створення багатотомних архівів 

 
За допомогою спеціальних алгоритмів архiватори видаляють із файлів надлишкову 

інформацію, а при зворотній операції розпаковування вони відновлюють інформацію в 
первісному вигляді. При цьому стиснення та відновлення інформації відбувається без втрат. 

ІV. Стиснення без втрат і з втратами. 
Стиснення без втрат актуальне в роботі з текстовими й програмними файлами, у 

задачах криптографiї. 
Існують також методи стиснення iз втратами. Вони видаляють з потоку iнформацiю, 

яка незначно впливає на данi або взагалi не сприймається людиною. Такi методи стиснення 
застосовуються для аудiо та вiдеофайлiв, деяких форматiв графiчних файлiв. 

 



V. Основні характеристики архіваторів. 

 
Однією з головних характеристик архіваторів є ступінь стиснення інформації, яку 

можна розрахувати за формулою. 

                                             
 

залежить від: 

1. Методу стиснення. 

2. Використаного архіватора. 

3. Типу файлу, що стискають. 
 

 

Методи стиснення: 
Групове кодування RLE  

Кодування Хаффмана 

Кодування Лемпеля-Зіва  

Кодування Шенона 

 

Давайте поміркуємо: від чого залежить ступінь стиснення. 

1. Якщо це перекодування, то важливий метод кодування. 

2. Так як існують різні формати архівації і відповідні їм програми, то важливо і яка 

програма-архіватор використовується (WinRar, WinZip). 

3. Яку інформацію можуть зберігати файли? - текст, малюнки, музику тощо. Як на 

Вашу думку, чи залежить результат архівації від типу файлу? 

 
 

VІ. Архіватори, що саморозпаковуються. 

Архіви, що саморозпаковуються (SFX, від англ. SelF-eXtracting), — це архіви, до 

яких приєднаний виконуваний модуль, що дозволяє витягати (розпаковувати) файли 

простим запуском архіву, як звичайної програми (без програми-архіватора). 

Багатотомні архіви — це архіви, що складаються з декількох частин (файлів), які 

називають томами 

Використовуються у випадках, коли треба передати великий архів на носіях малої 

ємності. 

 

 

 

Архівація. 

1. Натиснути правою клавішею миші значок файлу або папки, які хочемо додати 

до архіву. З контекстного меню обрати команду Додати до архіву. 

2. У вікні архіватора, що з’явиться на екрані, у вкладці Загальні обрати назву архіву. 

3. Зазначити, у якій папці має зберігатися архів. Для того, щоб визначити шлях до 

потрібної папки, використовуємо кнопку Обзор…. 



4. Обрати програму- 

архіватор, за допомогою якої 

стискатимемо дані. Для цього у 

вікні Формат архіву встановити 

відповідний перемикач біля 

назви обраної програми. 

5. У рядку вибору Методу 

стиснення обрати один із 

пропонованих варіантів. 

6. Натиснути OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Практична робота на творче використання отриманих умінь та 

навичок. 

Хід роботи: 

 

Початковий рівень. 
 

1. Виберіть правильні відповіді й запишіть на місці пропусків у наведеннях 

твердженнях: 

а) Процес стискання даних називається    

б) Основними характеристиками архіваторів є:    

 

в) Програми-архіватори:   

 

г) Програми, призначені для стискання інформації та створення файлів-архівів 

називаються:    

 

Варіанти відповіді: архіватори, ступінь стискання, архівація, WinRAR, швидкість 

стискання, WinZip. 

2. Вкажіть номер кожного об’єкта відповідно до малюнка: 

 

1) Ярлик програми WinRAR. 

2) Позначення папки з атрибутом Архівний. 

3) Позначення архіву, що саморозпаковується. 

 



Середній, достатній, високий рівень. ( * - це люба назва файлу) 

1. Створити файл-архів із файла *.doc, будь-який файл, який є у вас на комп'ютері 

(Контекстне меню файла  *.doc  Добавить в архив…  Имя архива Архів1.rar 

 ОК). Заповнити таблицю. (Контекстне меню архіву  Властивості  Архів) або 

відкрити архів і обрати  

 

Ім’я файла Розмір файла Розмір в архіві 
Ступінь 

стиснення (%) 

    

 
2. Розпакувати створений архів на Робочий стіл (Контекстне меня архіва Архів1.rar 

 Извлечь файлы…  вибрати місце Робочий стіл  ОК). 

3. Створити файл-архів із файла *.bmp, будь-який файл, який є у вас на комп'ютері 

(Контекстне меню файла *.bmp  Добавить в архив…  Имя архива Архів2.rar 

 ОК). Заповнити таблицю. (Контекстне меню архіву  Властивості  Архів) 

Ім’я файла Розмір файла Розмір в архіві 
Ступінь 

стиснення 

(%) 
    

4. Створити файл-архів із файла *.mp3, будь-який файл, який є у вас на комп'ютері 

(Контекстне меню файла *.mp3  Добавить в архив…  Имя архива Архів3.rar  

ОК). Заповнити таблицю. (Контекстне меню архіву  Властивості  Архів) 

Ім’я файла Розмір файла Розмір в архіві 
Ступінь 

стиснення 

(%) 
    

 

5. На Робочому столі створити папку «Архівація», скопіювати у цю папку файли 

*.doc, *.bmp, *.mp3, які ви використовували в попередньому завданні. Створити файл-

архів з усіх файлів, що є в папці «Архівація» на Робочому столі (виділити всі файли  



Контекстне меню  Добавить в архив…  Имя архива Архів4.rar  Обзор  

Робочий стіл  ОК). 

6. Створити архів, що саморозпаковуються, з файла *.jpg, будь-який файл, який є у вас 

на комп'ютері (Контекстне меню файла *.jpg  Добавить в архив…  Создать SFX-

архив  Имя архива Архів5.exe  ОК). 

7. Створити багатотомний архів з усіх файлів, що є в папці «Архівація» на Робочому 

столі. Його розмір 300 Кбайт (виділити всі файли, що містяться в папці «Архівація» 

Контекстне меню виділених об’єктів  Добавить в архив…  у полі для створення 

багатотомного архіву ввести 300 kb  Имя архива Архів6.rar  ОК). 

8. У висновок запишіть: які файли під час архівування мають високий ступінь 

стиснення? (Контекстне меню архіву  Властивості  Архів) 

 
Висновок: 
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