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Предназначение на архивиращите програми. Същност на 

компресиране и декомпресиране на данни. 
 

1. Архивирането на данни е метод за съхраняване и пренос на компютърна информация. 

Архивът е копие на даден файл, съхранено на друго място и с по-малък обем. 

Архивираща програма (архиватор) е софтуерен продукт, който използва даден алгоритъм за 

намаляване размера на файла, който превръща в т.н. архив. 

 

 Основни възможности, които предлагат архивиращите програми: 

- архивиране нафайл, папка или група от файлове в един архив; 

- добавяне на нови файлове към създаден архив; 

- изтриване на файл от архив; 

- обновяване (актуализиране) на променени файлове от архива; 

- съхраняване на архив върху няколко носителя; 

- разархивиране на отделни файлове от архива; 

- разархивиране със запазване на първоначалната структура; 

- извличане на справки за съдържанието на архива; 

-защита на архива чрез парола. 

Защо да архивираме? (за да изпратим по мейл, за да намалим размера на файла, за да съхраним 

данните за по-дълго време и в случай на повреда, за да създадем резервно копие ако небрежно 

изтрием оригинала, за да освободим дисково пространство, за да предпазим от вируси) 

Кога да архивираме? (при всяка важна промяна на данни или регулярно през определен период) 

Кои файлове да архивираме? (само потребителските, т.е. тези документи, таблици, графики и други, 

които няма откъде другаде да намерим и трудно ще възстановим по памет) 

 

2.Компресирането е метод за обработване на данни, с който се намалява големината на файла, 

за да се спести физическо пространство и време за пренос. Често повтарящите се комбинации 

се заменят с код.  

а) компресия без загуба на информация (Lossless compression)– при нея входните данни 

съвпадат напълно с изходните. Така се архивират програми, база данни и документи, при 

които и загубата на 1 бит може да се окаже фатална. 

Алгоритъм на Хофман – технология на компресиране, при която най-често срещаните 

символи в поредицата се заменят с по-кратки.Т.е. алгоритъмът изгражда своя „азбука”. При 

текстови файлове се намалява до 50% големината им. 

б) компресия със загуба на информация (Lossy compression)- при нея получената информация 

се различава оригиналната, но е достатъчно сходна, за да се използва по предназначение.  

Предимство е високата степен на компресия и скоростта на самото архивиране и разархивиране. 

Така се компресират графични и аудио файлове. 

JPEG – най-използван формат за съхранение на снимки, тъй като влошаването на качеството в 

повечето случаи е малко и почти не се забелязва. 

MP3- е формат за кодиране на звук, създаден от групата MPEG (Moving Pictures Expert Group- 

група на кинематографичните експерти). При тази компресия се изхвърля информация, която 

човешкото ухо почти не би могло да улови (това са много високите или много ниските честоти). 

DivX – компресиращ формат, с който може да се компресира DVD филм на обикновено CD с 

качество, много близко до това на DVD-то. 

3. Декомпресирането е обратният процес на компресирането, при който се възвръща файлът в 

първоначалния му вид, т.е. с размер на данните, отговарящи на този преди компресия. 

 

Използвани източници: 

 „Информационни технологии“ за 8.клас на Виолета Тасева 

 „Информационни технологии“ за 8.клас на Галя Цокова  и Цветанка Кирилова 

 


