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зберігається. До таких специфічних масивів, що потребують спеціальних ме-

тодів зберігання відносяться розрідженні масиви. Метою доповіді є розробка 

методу дослідження алгоритмів зберігання розріджених масивів в обчислюваль-

них системах, що дасть змогу зменшити кількість пам’яті для зберігання, та при-

швидшить доступ до елементів масиву. В доповіді розглядаються існуючі алгори-

тми зберігання та обробки розріджених масивів, та методи їх дослідження. Під роз-

рідженим масивом ми розуміємо великі масиви даних більшість елементів якого не 

несуть корисної інформації, або не використовуються, а отже ми можемо їх не збе-

рігати у пам’яті. Але оброку таких масивів необхідно проводити у повному обсязі. 

У більшості випадків розрідженні масиви зберігаються у вигляді: зв’язного списку, 

двійкового дерева, масиву вказівників, хешування. Кожен з представлених методів 

має як переваги так і недоліки, а отже необхідно розробити метод їх дослідження 

для отримання найкращого результату. 
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У сучасному світі швидкий розвиток обчислювальних технологій дав змогу 

отримувати велику кількість інформації яка поступає з навколишнього середо-

вища. Отримуючи інформацію виникає необхідність в створенні методів її об-

робки для подальшого використання. Однією з найпоширенішою, є інформація 

з камер спостереження. Для обробки та фільтрації такої інформації існує багато 

методів та систем, але для отримання найкращого результату виникає необхід-

ність в їх модифікації та створені системи під конкретний випадок. 

Метою доповіді є розробка та дослідження системи фільтрації зображень 

з відеокамер спостереження за допомогою вейвлет-перетворення , що надасть 

змогу покращити отримане зображення для подальшої обробки. В доповіді 

розглядаються існуючі методи фільтрації зображень з камер відеоспосте-

реження на основі вейвлет перетворення. Дослідження системи фільтрації 

в залежності від вхідної інформації, та очікуваного результату для пода-

льшої обробки. На сьогоднішній день вейвлет перетворення застосову-

ється у великій кількості областей: Обробки експериментальних даних, 

стиснення даних, механізмах аналізу, системах передачі даних, цифровій 

обробки сигналів, обробки зображень. Саме методи обробки зображень 

дають змогу проводити фільтрацію потоку відеокадрів.   
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Значною ознакою інформаційного суспільства є наявність величезних об-

сягів різнорідних даних у різних предметних галузях, що дозволяє вирішити 

завдання пошуку нових знань, тобто отримання нових фактів, залежностей та 

прихованих кореляцій, і навіть вирішення низки аналітичних завдань, як про-

гнозування, перевірка статистичних гіпотез, розрахунок агрегатних показни-

ків тощо. 

Метою доповіді є огляд алгоритмів і технологій для вилучення та аналізу 

даних, таких як структури архівів, документів та процес судочинства; побу-

дова інформаційної моделі, а саме виявлення основних об'єктів та їх характе-

ристик у частині судочинства, загальної та варіативної частини всіх видів су-

дових справ; аналіз HTML-сторінок сайтів судів та реалізація HTML-парсеру 

та аналізатора тексту для отримання наборів даних судочинства; вирішення 

різноманітних аналітичних завдань на отриманому наборі даних на прикладі 

системи судочинства за допомогою технологій OLAP та Data Mining [1]; роз-

робка методів покращення судової системи за допомогою системи підтримки 

прийняття рішень [2].  

В доповіді наводяться результати дослідження  результати реалізації па-

рсеру для отримання вмісту HTML-сторінок, аналізатор тексту, заснований на 

відстані Левенштейна, алгоритмі шинглів і регулярних виразах, а також була 

побудована інформаційна модель даних судочинства. У майбутньому плану-

ється вирішення завдань інтелектуального аналізу за допомогою технологій 

OLAP та Data Mining. 
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