
№ 5/2 (26) травень 2019 р.   

 

19 

УДК  004.052.42  

Дорошенко Л.Ю., 

студентка  

Куц В.Ю., 

доцент  

Національний технічний університет України 

«Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського» 

 

МЕТОД РЕЗЕРВУВАННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНІЙНИХ 

ВІДНОВЛЮЮЧИХ КОДІВ 
 

У статті розглянуто метод вирішення проблеми втрати та затримки інформації у глобальних мережах, тобто 

відновлення блоків даних за допомогою лінійних відновлюючих кодів. 

При передачі в глобальній мережі інформація розбивається на блоки, які передаються різними шляхами в залежності 

від трафіку. За такої передачі є ймовірність втрати чи запізнення надісланих блоків. Відомі методи для відновлення 

даних в глобальних мережах показав, що рівень їх ефективності недостатній для широкого класу практичних задач 

виправлення помилок та відновлення даних. 

В результаті проведених досліджень отримано підхід до виправлення багатократних помилок на рівні блоків та 

відновлення втрачених при передачі блоків, оснований на розв’язанні систем лінійних рівнянь, утворених успішно 

переданими  блоками та резервними блоками, які являють собою спеціальним чином вибраними лінійними функціями 

основних інформаційних блоків. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній 

день Інтернет домінує серед засобів обміну 

інформацією у всіх сферах людської діяльності. 

При передачі через глобальну мережу 

інформації, вона розбивається на пакети, які 

залежно від поточного трафіку передаються 

різними маршрутами. У глобальній мережі 

існує ймовірність втрати або затримки 

надісланих пакетів [4, 5].  Існує широкий клас 

задач для яких оперативність доставки всіх 

пакетів інформаційної посилки є критичною, 

тобто існує критичний проміжок часу в який 

необхідно щоб усі пакети були отримані.  

Існують два метода вирішення проблеми 

затримки пакетів у глобальній мережі. Перший 

– виділення окремого кабеля, по якому буде 

відбуватися одночасна передача лише пакетів 

однієї інформаційної посилки, метод забезпе-

чує запобіганню втраті чи затримки пакетів у 

мережі, тож пакети будуть передані вчасно, 

недоліком цього методу є вартість. Другий – 

надсилання резервних пакетів, недоліком цього 

методу є збільшення об’єму надісланої інфор-

мації. Більш ефективним методом відновлення 

пакетів є надсилання резервних пакетів. 

Аналогічна задачі постає при відновленні 

блоків даних, що зберігаються користувачами на 

віддалених непідконтрольних їм носіям в рамках 

популярних хмарних технологій. за допомогою 

формування резервних блоків даних, які 

формуються з основних інформаційних блоків,  

користувач може при необхідності відновити 

інформацію, доступ до якої втрачено. 

Таким чином, підвищення ефективності 

засобів відновлення втраченої або затриманої 

інформації в глобальних мережах є актуальною 

задачею на сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В класичній постановці [2] розглядалася лише 

задача корекції даних. Для вирішення цієї 

задачі створені корегуючи коди.  Фактично, 

задача корекції помилок завжди має три 

складові: виявлення ситуації виникнення 

помилки передачі даних, локалізацію 

спотворень та їх виправлення [1].   

Термінологічно, в спеціальній літературі на 

зміну корегуючим кодам приходять erasure ( 

відновлюючі ) коди [3].  

Виходячи з того, що домінуючим критерієм 

для багатьох систем є швидкість виправлення 

помилок та відновлення даних, найбільш 

доцільно для формування резервних кодів 

використовувати лінійні коди, тобто коди, 

утворені лінійними перетвореннями над 

інформаційними блоками ( пакетами).  

Метою роботи є підвищення ефективності 

відновлення даних в глобальних мережах з 

використанням резервних пакетів за рахунок 

оптимізації вибору структури додаткових пакетів. 
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Метод  відновлення даних 

Для досягнення мети пропонується метод 

формування та використання додаткових 

пакетів, які являють собою лінійну комбінацію 

пакетів даних. 

Вводяться наступні позначення: 

n – кількість основних пакетів 

інформаційної посилки; 

m – кількість додаткових пакетів 

інформаційної посилки; 

u – кількість втрачених пакетів; 

Pi – основний пакет інформаційної посилки, 

де i є {1, 2, …, n}; 

Dj – додатковий пакет інформаційної 

посилки, де j є {1, 2, …, m}; 

Wj – бінарний вектор, вигляду Wj = { Wj 1, Wj 

2, …, Wj m}, де Wj i є {0,1}, який представляє 

спосіб формування Dj як суму по модулю два 

основних пакетів: 
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Через мережу надсилається n+m пакетів, 

якщо в глобальній мережі u пакетів було 

затримано,  приймач отримує m+n-u пакетів. 

Тоді з цього випливають дві необхідні умови для 

можливості відновлення u затриманих пакеті: 

1. Кількість втрачених пакетів менше або 

дорівнює кількості резервних пакетів:   u ≤ m; 

2. з отриманих пакетів можна утворити 

ортогональну систему з n рівнянь. 

Мірою ефективності засобів відновлення 

затриманих пакетів є ймовірність відновлення 

затриманих пакетів.  

При втраті одного з основних пакетів Pi, 

вектори V1, V2, …, Vi-1, _, Vi+1, …, Vn та один із 

додаткових векторів W1, W2, …, Wm мають 

утворювати ортогональну систему. Для цього 

має існувати вектор Wj  такий, що його і-та 

компонента Wji , дорівнює одиниці: Wji = 1. 

Тоді, будь-яка сума з підмножини векторів V1, 

V2, … ,Vi-1, _, Vi+1, … , Vn  не дорівнює вектору  

Wj і відповідно, вони утворюють ортогональну 

систему лінійних рівнянь. Розв’язання такої 

системи дозволяє сформувати втрачений 

вектори Vi у вигляді лінійної комбінації 

векторів V1, V2, … ,Vi-1, _, Vi+1, … , Vn , Wj : 
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де ai є {0,1}. 

Відповідно, втрачений пакет відновлюється у вигляді: 
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Для гарантованого відновлення одного 

пакета даних, необхідно щоб в векторах W1, W2, 

…, Wm  не існувало компоненти, яка дорівнює 

нулю в усіх векторах. Отже достатньо одного 

додаткового (m=1), всі компоненти якого 

дорівнюють одиниці. Тоді відновлення i-го 

пакету здійснюється за формулою: 
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Для відновлення даних двох втрачених 

основних пакетів з номерами g і q, g, q є {1,2, 

…, n}, необхідно, щоб виконувалися умови: 

1
ygxg

 , 1
yqxq

  

Очевидно, що остання умова може бути 

виконана лише в  випадку, коли вектор λx являє 

собою інверсію вектора λy. Але за таких умов 

вектори не є лінійно незалежними, що означає, 

при втраті пари пакетів і використання лише 

двох додаткових пакетів неможливо утворити 

ортогональну систему з двох рівнянь. Таким 

чином, доведено, що два пакети не можуть бути 

гарантовано виправлені з використанням лише 

пари додаткових. 

Продовжуючи аналогічні викладки, можна 

дійти до висновку, що ймовірність Pn того, що 

n  випадкових n–розрядних кодів утворюють 

ортогональну систему лінійних векторів 

визначається добутком ймовірностей того, що 

кожен із кодів не є лінійною комбінацією 

раніше вибраних кодів: 
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Таким чином, доведено, що ефективність 

використання лінійних кодів для резервування 

і відновлення блоків даних, що передаються по 

глобальним мережам або зберігаються у 

віддалених сховищах, залежить від вибору 

функції лінійного перетворення.  

Оцінка ефективності реалізації 

відновлення даних з використанням 

відновлюючих лінійних кодів  
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Теоретично, залежність ймовірності 

відновлення блоків даних, кількість яких не 

перевищує k може бути оцінена наступним чином.  

Очевидно, що блоки не можуть бути відновлені в 

разі, якщо кількість лінійно-незалежних рівнянь, в 

які трансформуються різниці компонентів 

контрольного коду передавача і приймача 

виявиться меншою за k. Така ситуація має місце, 

якщо позиції всіх помилкового сприйнятих бітів 

блоку відрізнятимуться лише в k-2 розрядах або 

меншій кількості розрядів. Це означає, що різниці 

компонентів контрольного коду на приймачі і 

передавачеві утворюють систему з k-1 незалежних 

лінійних рівнянь, яка не може бути використана 

для визначення позицій спотворених при передачі 

бітів інформаційного блоку.  

Ймовірність такої ситуації може бути 

теоретично обчислена з використанням наступ-

них міркувань. Якщо припустити, що k номерів 

відрізняються в h розрядах ( log2k  h  k-2), 

то кількість K1 можливих варіантів дорівнює 

Сk
v, де v=2h. Кількість K2 варіантів розміщення 

h-розрядних кодів в -розрядному номері 

становить  Ch
. таким чином, загальна кількість 

варіантів номерів, що в -розрядному коді 

відрізняються лише в h розрядах визначається 

добутком К1∙К2.  Загальна кількість К0 варіантів 

вибору k -розрядних номерів становить Сk
w, де 

w=2. Відповідно, ймовірність P0 того, що k -

розрядних номерів будуть розрізнятися в менш 

ніж k-1 розрядах визначається формулою: 
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Відповідно, ймовірність Р1 того, що k блоків 

даних можуть бути відновлені  визначається як: 

Р1 = 1- Р0.  

Для перевірки наведених теоретичних 

положень були проведені експериментальні 

дослідження з використанням статистичного 

імітаційного моделювання.  Результати цих 

експериментів наведено в таблиці 1. 

Кількість 

основних 

блоків даних 

Кількість пошкоджених 

при передачі блоків 

Кількість резервних блоків  даних 

2 3 4 5 

 

6 

2 0.28 0.67 0.87 1 

3 0 0.34 0.52 0.86 

4 0 0 0.37 0.47 

 

8 

2 0.32 0.72 0.90 1 

3 0 0.42 0.63 0.82 

4 0 0 0.47 0.59 

 

10 

2 0.39 0.76 0.92 1 

3 0 0.44 0.64 0.79 

4 0 0 0.49 0.62 

Таблиця 1 Експериментальна ймовірність відновлення даних 

Проведені експериментальні дослідження в 

цілому підтвердили теоретичні викладки.  

Висновки та пропозиції. Запропонований 

метод модифіковано для забезпечення  

неперервності доставки широкомовної 

відеоінформації в однорангових мережах. 

Модифікація методу передбачає, те, що 

відновлюючі коди (erasure-коди), які 

передаються по резервному потоці,  

формуються як суми за модулем 2 кодів 

основних пакетів, що відстають у основному 

потоці на величину максимальної довжини 

пачки, за рахунок чого досягається можливість 

варіювання трафіку резервного потоку залежно 

від об’єму буферної пам’яті абонента і, тим 

самим, досягається підвищення ефективності 

втрачених пакетів пачки в порівнянні з 

існуючими erasure-кодами.  

Розроблений метод може бути використано 

для організації високоякісної і надійної 

доставки широкомовної відеоінформації 

великій кількості абонентів з використанням 

однорангових мереж. 
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Дорошенко Лариса, Куц В.Ю. 

МЕТОД РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОДОВ 

В статье рассмотрен метод решения проблемы потери и задержки информации в глобальных сетях, то есть 

восстановление блоков данных с помощью линейных восстановительных кодов. 

При передаче в глобальной сети информация разбивается на блоки, которые передаются различными путями в 

зависимости от трафика. При такой передачи есть вероятность потери или опоздание присланных блоков. 

Известные методы для восстановления данных в глобальных сетях показал, что уровень их эффективности 

недостаточен для широкого класса практических задач исправления ошибок и восстановления данных. 

В результате проведенных исследований получено подход к исправлению многократных ошибок на уровне блоков и 

восстановление утраченных при передаче блоков, основанный на решении систем линейных уравнений, образованных 

успешно переданными блоками и резервными блоками, которые представляют собой специальным образом 

выбранные линейные функции основных информационных блоков. 

Ключевые слова: глобальные сети, восстановление блоков данных, линейные восстанавливающие коды, блок данных, 

резервирования данных. 

 

Doroshenko Larysa, Kuts V.Y. 

METHOD OF DATA RESERVATION WITH USING LINEAR ERASURE CODES 

In the article the method of solving the problem of loss and delay of information in global networks, that is, the reconstruction 

of data blocks using linear eraasure codes is considered. 

Information, when transmitted on a global network, is divided into blocks that are transmitted in various ways depending on 

traffic. For such a transmission, there is a probability of loss or delay of sent blocks. Known methods for data reconstruction in 

global networks have shown that their level of performance is not sufficient for a wide class of practical problems of error 

correction and data reconstruction. 

As a result of the research, the approach of correcting multiple block-level errors and reconstructing lost blocks while 

transmission, which is based on solving systems of linear equations, formed by successfully transmitted blocks and backup 

blocks, which are specially selected linear functions of the main information blocks, has been obtained. 

Keywords: global networks, data block reconstruction, linear erasure codes, data block, data backup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


