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Анотація. Проводиться огляд та стислий аналіз методів оптимізації 

фрактального кодування зображень. Пропонуються варіанти суттєвого по-
кращення часової ефективності стиснення фрактальним алгоритмом. 
Наводяться характеристики найбільш перспективних варіантів для 
практичного використання. 

Необхідність дослідження обумовлена високим практичним значенням і не-
достатнім опрацюванням проблеми застосування фрактальних алгоритмів 
кодування зображень в інформаційних технологіях та комп’ютерній графіці. 
Таким чином, задача зберігання і передачі графічної інформації в найбільш 
компактному вигляді досить актуальна. 

Ключові слова: стиснення зображень, фрактальний алгоритм, методи оп-
тимізації, комп’ютерна графіка 
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Abstract. Basic principles of fractal algorithm of compression of images are 

presented in this article. The prospects of him are certain further development, 
perfection and programmatic realization. Among the various methods of code he allows 
to get most aspect ratios, but requires considerable calculable expenses, the fast-acting 
of him is not high accordingly. It is needed to mark, that decoding of images does not 
require such high-powered and resources of the system. Basic efforts were sent to the 
study, analysis and further development of approaches which are used for the 
compression of images and allow to decrease the amount of surplus data.  

The need for research is due to the high practical value and insufficient processing 
of the problem of the use of fractal image coding algorithms in information technologies 
and computer graphics. 

An overview and brief analysis of fractal image encoding optimization methods is 
performed. Options for significantly increasing the compression rate of the fractal 
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algorithm are offered. The characteristics of the most promising options for practical 
use are given. 

The process of fractal transformation is asymmetric. That is, image playback is much 
faster than compression. The iterative decoding process is not a simple inversion of 
compression procedures and requires much less time to execute it, making it now 
possible to use this method to compactly store images on different storage media. 

The variant of algorithm, which will allow substantially to promote the fast-acting of 
fractal code, is offered. The sequence of steps, necessary for decoding of image is 
described. Classification of modern methods of fractal compression which is based on 
the topology of blocks is pointed. Thus, the task of storage and graphic information 
transfer in the most compact kind is actual enough. 

Keywords: compression of images, fractal algorithm, methods of optimization, 
computer graphics 

 
Вступ 
Відкриття фракталів призвело до революції не лише в геометрії, але і у фізиці, 

хімії, біології. Фрактали ініціювали інтенсивний розвиток теорії інформації. Фрак-
тальні алгоритми знайшли застосування в інформаційних технологіях, наприклад 
для синтезу тривимірних комп’ютерних зображень природних ландшафтів. 

Основною тенденцією, останнім часом, стало використання нових класів 
зображень. Старі алгоритми перестали задовольняти вимогам, що 
пред’являються до архівації. Багато зображень практично не стискалися, хоча 
і мали явну надмірність. Це привело до створення нового типу алгоритмів — 
стискаючих з втратою інформації. Як правило, коефіцієнт архівації і, отже, 
величину втрат якості в них можна задавати. При цьому досягається компроміс 
між розміром і якістю зображень. 

Одна з серйозних проблем машинної графіки полягає в тому, що досі не 
знайдений адекватний критерій оцінки втрат якості зображення. А втрачається во-
на постійно — при оцифровуванні, при переведенні в обмежену палітру кольорів, 
при переведенні в іншу систему представлення кольорів для друку, і, що для нас 
особливо важливе, при архівації з втратами [1–4, 12]. 

Основа методу фрактального кодування — це виявлення подібних ділянок 
в зображенні. Математична модель, яка використовується при фрактальному стис-
ненні зображень, називається системою ітерованих функцій (Iterated Function 
System — IFS). Вона представлена Майклом Барнслі і Аланом Слоуном на 
початку 80-х рр. минулого століття. Одна з можливих схем кодування зображень 
фрактальним методом запропонована Арно Жакуіном. Цей підхід був 
вдосконалений Ювалом Фішером і рядом інших дослідників і став основою для 
більшості методів фрактального кодування. Але, незважаючи на те, що виконані 
в останні роки роботи дозволили значно зменшити час кодування, актуальним 
залишається проведення досліджень з підвищення швидкості стиснення 
зображень цим методом. 

Фрактальна архівація заснована на тому, що за допомогою коефіцієнтів 
системи ітерованих функцій — СІФ (Iterated Function System — IFS) зображення 
представляється в компактнішій формі. Перш ніж розглядати процес архівації, 
розберемо, як СІФ будує зображення [17–20].  
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СІФ — це набір тривимірних афінних перетворень, що переводять одне 
зображення в інше. Перетворенню піддаються точки в тривимірному просторі (x 
координата, у координата, яскравість). Цей процес продемонстрував Майкл 
Барнслі у своїй книзі «Фрактальне стиснення зображень». У ній введено поняття 
Фотокопіювальної Машини, яка складається з екрану, на якому зображена 
початкова картинка, і системи лінз, що проектують зображення на інший екран. 
Кожна лінза проектує частину початкового зображення. Розставляючи лінзи 
і міняючи їх характеристики, можна управляти отримуваним зображенням. На 
лінзи накладається вимога — вони повинні зменшувати в розмірах проектовану 
частину зображення. Крім того, вони можуть міняти яскравість фрагмента 
і проектують не круги, а області з довільною межею. 

Фактично, фрактальна компресія — це пошук самоподібних областей в зобра-
женні і визначення для них параметрів афінних перетворень. У гіршому разі, якщо 
не застосовуватиметься оптимізуючий алгоритм, буде потрібно перебір і порів-
няння усіх можливих фрагментів зображення різного розміру. Навіть для невеликих 
зображень при урахуванні дискретності ми отримаємо астрономічне число 
варіантів, що перебираються. Різке звуження класів перетворень, наприклад, за 
рахунок масштабування тільки на певне число разів, не дозволить добитися 
прийнятного часу. Крім того, при цьому втрачається якість зображення. Переважна 
більшість досліджень в області фрактальної компресії зараз спрямовані на 
зменшення часу архівації, необхідного для отримання якісного зображення [21, 22].  

Для фрактального алгоритму компресії, як і для інших алгоритмів стиснення 
з втратами, дуже важливі механізми, за допомогою яких можна буде регулювати 
міру стиснення і втрат. До теперішнього часу розроблений досить великий набір 
таких методів. По-перше, можна обмежити кількість перетворень, свідомо 
забезпечивши міру стиснення не нижче фіксованої величини. По-друге, можна 
поставити вимогу, щоб за ситуації, коли різниця між оброблюваним фрагментом 
і найкращим його наближенням буде вищою певного граничного значення, цей 
фрагмент дробився обов’язково (для нього заводиться декілька лінз). По-третє, 
можна заборонити дробити фрагменти розміром менше, наприклад, чотирьох 
точок [8]. Змінюючи порогові значення і пріоритет цих умов, можна дуже гнучко 
управляти коефіцієнтом компресії зображення: від побітової відповідності, до 
будь-якої міри стиснення. 

 
Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Початок у розробці фрактального методу поклали дослідження Майкла 

Барнслі (Michael Barnsley) у 1988 році. Він відкрив клас теорем, що дозволили 
ефективно стискати зображення. Барнслі назвав метод «фрактальним 
перетворенням» (Fractal Transform). При цьому кодується по суті не саме 
зображення, а алгоритм його побудови [3, 4]. Метод базується на певній 
особливості реальних зображень, яка полягає в тому, що в них з невеликими 
варіаціями багаторазово повторюються окремі самоподібні фрагменти. 
Наприклад, листя в кроні дерева, вікна в будівлі, пішоходи на вулиці, луска на 
рибі, межі між темними і світлими ділянками зображення, як це показано на рис. 
1. І хоча ці фрагменти відрізняються між собою в деталях, проте, в них багато 
спільного [5]. Це був практично перший алгоритм, застосований для 
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математичного опису реального растрового зображення через його фрактальні 
властивості. 

Фрактальне кодування широко використовується для перетворення 
растрових зображень у фрактальні коди. Фрактальне декодування є зворотним 
процесом, в якому система фрактальних кодів перетворюється в растр. 

На ступінь фрактального стиснення помітний вплив чинять вміст і розподільна 
здатність початкового растру. Зображення з великою кількістю фрактальних 
елементів (наприклад, портрети, пейзажі і складні текстури) характеризуються ви-
щою мірою стиснення, чим зображення з низьким вмістом таких елементів (гра-
фіки, схеми, текст і прості текстури). Зображення з високою розподільною 
здатністю можна стискати з великим ступенем компресії, не впливаючи на їх 
якість. Для збереження високої якості зображень з низькою розподільною 
здатністю підсумковий ступінь стиснення має бути набагато меншим. Відмітимо, 
що зображення з більшою бітовою глибиною (наприклад, 24-бітові кольорові 
зображення) стискаються ефективніше, ніж зображення з меншою кількістю бітів 
на піксель (зокрема, 8-бітові півтонові) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Самоподібні фрагменти зображення 
 

Процес кодування вимагає дуже великого об’єму обчислень. Для пошуку 
фрактальних малюнків в зображенні потрібні мільйони, навіть мільярди ітерацій. 
Залежно від розподільної здатності і змісту вхідних растрових даних, якості 
зображення, часу стиснення і розміру файлу процес стиснення одного 
зображення може зайняти від декількох секунд до декількох годин (і більше) навіть 
на дуже швидкодіючому комп’ютері [1]. 

Декодування фрактального зображення — процес набагато простіший, 
оскільки уся трудомістка робота була виконана при пошуку усіх фракталів під час 
кодування. В процесі декодування треба лише інтерпретувати фрактальні коди, 
перетворивши їх в растрове зображення. 

Фрактальний метод стиснення зображень відноситься до групи методів 
стиснення з втратами інформації. Це означає що, у разі його застосування 
відновлене зображення буде відрізняється від початкового на величину шуму 
перетворення, хоча ця відмінність може бути дуже малою. Процес порівняння 
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фракталів не передбачає пошуку точної їх відповідності. Замість цього шукається 
«найкраща» відповідність на підставі параметрів стиснення (часу кодування, 
якості та розміру вихідного зображення). Процесом кодування, проте, можна 
керувати, доводячи його до стану, в якому зображення «візуально не має втрат». 
Тобто, користувач не повинен бачити погіршення зображення. 

Фрактальне кодування відрізняється від інших методів стиснення з втратами. 
Метод JPEG забезпечує ущільнення, відкидаючи ті компоненти зображення, які 
не важливі для сприйняття людським оком. Отримані в результаті дані надалі 
обробляються за допомогою методу стиснення без втрат. Для досягнення високої 
міри стиснення необхідно відкидати більше даних, що призводить до погіршення 
якості зображення і появи дискретних (блокових) ділянок. 

Фрактальні зображення не будуються на базі растру, а кодування не 
порівнюється з візуальними характеристиками людського ока. Навпаки, растрові 
дані відкидаються, якщо необхідно створити найкращий фрактальний малюнок. 
Високий ступінь стиснення досягається шляхом виконання великого об’єму 
перетворень і обчислень, що може погіршити якість зображення, проте завдяки 
фрактальним компонентам спотворення не такі помітні. 

Більшість інших методів стиснення з втратами за своїми характеристиками 
симетричні. Це означає, що вони засновані на використанні конкретної 
послідовності операцій, які при розпаковуванні виконуються в зворотному 
порядку. На стиснення і розпаковування потрібно приблизно однаковий час. 
Фрактальне стиснення — процес асиметричний. Стиснення триває набагато 
довше, ніж розпаковування. Ця характеристика дає можливість ефективно 
використовувати метод для зображень, які безперервно розпаковуються, але 
ніколи не стискаються. Тому фрактальний метод доцільно застосовувати в базах 
даних зображень. Так, випущена у 1997 році фірмою Mіcrosoft енциклопедія 
Encarta вміщує на одному компакт-диску велику кількість текстової інформації та 
ілюстрована близько сімома тисячами фотографій, які закодовані саме цим 
методом.  

Фрактальний метод кодування зображень забезпечує коефіцієнти стиснення, 
що становлять від п’ятдесяти до п’ятисот разів залежно від типу зображення 
і допустимого рівня шуму перетворення. Такі коефіцієнти стиснення разом з ви-
сокою швидкістю декодування роблять цей метод привабливим у використанні. 
Сам процес, що використовується деякими фрактальними пакетами, включаючи 
Fractal Transform Майкла Барнслі, вважається патентованим [1]. 

Проблемам оптимізації фрактального стиснення цифрових зображень 
присвячена велика кількість досліджень зарубіжних учених [6–11]. Слід відмітити 
роботу С. В. Винокурова [10], у якій розглянуто алгоритм фрактального стиснення 
зображень з використанням просторово-чутливого хешування. Проте досі мало 
уваги приділяється методам оптимізації фрактального стиснення, які б мали 
однаково високі характеристики ступеня стиснення і якості відновленого 
зображення. Особливо актуальним на сьогоднішній день залишається питання 
побудови швидкодіючих алгоритмів фрактальної компресії. 

Для підвищення швидкодії та ефективності фрактального кодування 
зображень використовують ряд методів оптимізації. Найбільш відомі методи 
підвищення швидкодії кодування зображень фрактальним методом: 
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1. Пошук доменних блоків, для яких F не перевищує заданого значення. 
2. Локальний та сублокальний пошук. 
3. Ізометричне передбачення. 
4. Класифікація доменних і рангових блоків; ранговий порівнюється 

з доменними блоками того ж самого класу. 
Серед методів необхідно відмітити класифікацію, що запропонував Арно Жа-

куін [12, 16]. Вона грунтується на топології блоків і передбачає: 
 блоки без контурів; 
 блоки, інваріантні до орієнтації (текстурні блоки); 
 контурні блоки (виконується повний перебір). 
Програмна реалізація фрактального алгоритму відбувається в два етапи: 

кодування та декодування. Розглянемо їх більш детально. Кодування (стиснення) 
містить такі кроки: 

1. Перебираємо усі рангові блоки. 
2. Для кожного рангового блоку перебираємо усі доменні блоки. 
3. Обчислюємо степінь співпадіння даного рангового блоку відповідному 

доменному блоку, як суму абсолютних величин різниць точок поточного рангового 
блоку та домену. Серед усіх доменів необхідно знайти той, який матиме якомога 
меншу відмінність. У файл зберігаємо розмір рангового блоку, ширину матриці, 
висоту матриці та дані матриці. 

Етап декодування включає таку послідовність дій: 
1. На вході алгоритму маємо дані: 
– Розмір ранговому блоку; 
– Матриця даних про рангові блоки (мітить ширину і висоту). Кожна комірка 

цієї мариці складається з трьох значень: координати X відповідного домену, 
координати Y відповідного домену, різницю середніх яскравостей відповідного 
домену та рангового блоку; 

2. Обчислюємо ширину і висоту шуканого початкового зображення:  
– ширина = ширина матриці * розмір рангового блоку; 
– висота = висота матриці * розмір рангового блоку. 
3. Створюємо допоміжне зображення, яке у два рази менше по ширині 

і висоті ніж початкове. 
4. З даних матриці на місце кожного рангового блоку копіюємо відповідний 

домен з допоміжного зображення. 
5. Підвищуємо яскравість даного рангового блоку на величину з матриці.  
6. Формуємо допоміжне зображення шляхом зменшення попереднього у два 

рази і пониженням яскравості в 0.75 рази.  
7. З даних матриці на місце кожного рангового блоку знову копіюємо 

відповідний домен з допоміжного зображення, і підвищимо яскравості 
скопійованих рангових блоків на ту саму величину з матриці. Потім так само 
формуємо допоміжне зображення шляхом зменшення попереднього і пониження 
яскравості в 0.75 раз. 

8. Повторивши те саме на 15-й ітерації отримаємо декодоване зображення. 
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Табличний метод підвищення швидкодії. 
Об’єм пам`яті та швидкодія комп’ютерів кожний рік зростають. У зв’язку з цим 

стане можливим застосування табличних методів пошуку доменних блоків без 
попередньої обробки зображень і пошуку критеріїв класифікації доменних блоків 
[8, 10, 11]. 

Доменний блок можна представити як вектор з n2 координатами:  

),...,,( 221 n
dddD

r
, 

де id  — значення яскравості елементів блоку, n  — розмір сторін рангового 

блоку. Після виконання афінних перетворень утворюються ще 7 векторів, 
координати яких є перестановками координат початкового вектора. Якщо для 
представлення елемента o@ витрачається 8 біт, то розрядність числа o;o� … oS. 
буде рівною 2qS.

. 
Формуються таблиці, представлені на рис. 3. Як видно з рисунка, для 

значення координати рангового блоку k  вибираються доменні блоки з номерами 

m  та 1m , для яких необхідно обчислити тільки значення F , O та S  згідно виразів 
(1), (2) та (3): 

  ,)(
,

2 
ji

ijijij rOSdF                                                (1) 

,
1

, ,
2 










  

n

ji

n

ji
ijij dSr

n
O                                                 (2) 

.

)( 2

,

22

,,,

2












n

ji
ij

n

ji
ij

n

ji
ij

n

ji
ij

n

ji
ijij

ddn

drdrn

S                                              (3) 

Зрозуміло, що розміри таблиці 1 на рис. 3 не дозволяють поки що реалізувати 
такий підхід на практиці без попередньої обробки доменних блоків для скорочення 
розмірності представлення елементів цих блоків. 

 
Рис. 3. Табличний метод пошуку: 

Y — номер афінного перетворення; m — координати домену в площині зображення; 
N — кількість доменних блоків 
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Підвищення швидкодії фрактального стиснення ґрунтується на попередній 
обробці кожного доменного і рангового блоку одним з операторів виділення 
контурів зображення і оцінці детальності кожного з цих блоків [3, 4, 5]. Найбільші 
переваги має використання фільтра Лапласа, оскільки він точно ідентифікує 
контури і в порівнянні з градієнтними операторами забезпечує менші розміри 
таблиць пошуку: 

 
           ,1,1,,1,1,4,  jifjifjifjifjifjiG             (4) 

 
де  jif ,  — значення відліків вхідного зображення. Обробка блоків згідно з вира-
зом (4) виключає з порівняння постійну складову зображення і тому дозволяє 
попередньо відібрати близькі до даного рангового блоку доменні блоки. 

Під час першого проходу оцінюється детальність доменних і рангових блоків. 
Такою оцінкою може бути сума модулів значень відліків контурної компоненти: 
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де Rk  — номер рангового блоку, Dk  — номер доменного блоку, 
DkS ,

RkS  — 

детальність відповідно доменного та рангового блоку. Суми 
RkS заносяться 

в масив у порядку слідування рангових блоків, а для доменних блоків 
формуються таблиці, приведені на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Пошук доменного блоку згідно з критерієм детальності: 

m — координати домену в площині зображення; N — кількість доменних блоків 
 
Під час другого проходу для кожного значення детальності рангового блоку 

RkS  з таблиць 1, 2 (рис. 4) відбираються відповідні доменні блоки, для яких 

виконується обробка, характерна для фрактального стиснення та обчислення 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

264 

 
 

згідно з виразами (1), (2) та (3). Оскільки вибраних блоків значно менше загальної 
кількості доменних блоків, то слід очікувати значного виграшу в швидкодії. Тому 
табличний метод має переваги у порівнянні з іншими. 

 
Висновки 
В процесі перетворення звичайних растрових зображень у фрактальні дані 

відразу ж реалізуються кілька суттєвих переваг. Наприклад, можливість 
масштабувати фрактальне зображення без появи артефактів і втрати деталей, як 
це характерно для растрових зображень. Цей процес не залежить від 
розподільної здатності початкового зображення і масштаб обмежується тільки 
об’ємом вільної пам’яті комп’ютера. Ще одна перевага полягає в тому, що розмір 
фізичних даних, які використовуються для запису фрактальних кодів, значно 
менший розміру початкових растрових даних. Саме ця відмінність фрактальної 
технології, що називається фрактальним стисненням, викликала найбільший 
інтерес у сфері формування і відтворення комп’ютерних зображень. 

Процес фрактального перетворення асиметричний. Тобто відтворення 
зображення відбувається набагато швидше ніж стиснення. Процес ітераційного 
декодування не є простою інверсією процедур стиснення і вимагає значно менше 
часу для його виконання, що дає можливість уже тепер використовувати цей 
метод для компактного зберігання зображень на різних носіях інформації. 

Пропонуються варіанти оптимізації та підвищення швидкодії стиснення 
зображень з використанням фрактальної графіки. Оптимізація дозволить зменшити 
час стиснення зображень без суттєвого погіршення якості. Нажаль, запропоновані 
методи не повністю вирішують проблему підвищення швидкодії фрактального 
стиснення зображень. Тому перед дослідниками відкриваються можливості 
покращення ефективності та пошуку інших способів оптимізації фрактального 
кодування. 
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