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В статті пропонується метод корекції багатократних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах. В 

основі методу лежить використання логічних позиційних корегуючи сум. Детально описані процедури формування 

контрольного коду та показані можливості корекції помилок великої кратності. Наведено числові приклади. 

Проведено теоретичне та експериментальне оцінювання часу корекції для запропонованого методу. Показано, що 

головною перевагою запропонованого методу є те, що час потрібний для корекції помилок не залежить від довжини 
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Постановка проблеми. Сучасний етап роз-

витку технології передачі цифрових даних в 

комп’ютерних системах і мережах характери-

зується специфічними особливостями, які визна-

чають необхідність підвищення ефективності 

виправлення помилок, що виникають в процесі 

транспортування даних.  

Перша така особливість полягає в досягну-

тому в останні роки суттєвому підвищенні 

швидкості передачі, розширення використання 

бездротових технологій, що має наслідком тен-

денцію до росту кратності помилок, збільшен-

ня долі спотворень даних при передачі, що 

викликані міжсигнальною інтерференцією та 

зовнішніми електромагнітними завадами. Для 

багатьох ліній обміну даними між компонен-

тами комп’ютерних систем домінуючим типом 

бітових спотворень стають “пачки” помилок. 

Збільшення швидкості передачі призводить до 

переоцінки критеріїв ефективності засобів кон-

тролю помилок: зростає роль продуктивності 

виконання операцій, пов’язаних з виявленням 

та корекцією помилок, що мають реалізуватися 

в темпі передачі даних [1].     

Друга особливість пов’язана з розширенням 

їх використання усіх сферах людської діяльнос-

ті, в тому числі, в сферах, що пов’язані зі знач-

ним техногенним ризиком. Це вимагає адекват-

ного підвищення надійності всіх складових 

обчислювальних систем, в тому числі, і засобів 

передачі даних. Що стосується засобів виявлен-

ня помилок, то, з огляду на зазначену особли-

вість, найважливішим напрямком підвищення 

достовірності контролю є розширення класу 

помилок, які виявляються гарантовано [2]. 

Таким чином, особливості сучасного роз-

витку засобів передачі і обміну даними вимага-

ють розробки нових підходів і методів, що за-

безпечують  підвищення ефективності корекції 

помилок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Більшість ліній обміну даними комп’ютерних 

систем можна розглядати як низькочастотні 

канали з імпульсно-кодовою модуляцією двій-

кових кодів. З точки зору характеру 

виникнення помилок, теоретичною моделлю 

таких ліній є двійковий симетричний канал.  

Основними причинами виникнення поми-

лок є зовнішні завади та міжсигнальна інтерфе-

ренція [3]. Відповідно, виникаючі помилки 

мають характер бітових спотворень, причому 

кількість помилок, в цілому,  підпорядкована 

біноміальному закону розподілу.  

Для виправлення помилок в таких каналах  

до теперішнього часу розроблено широкий 

арсенал методів [1-6].  

З корегуючи кодів, що орієнтовані на 

виправлення бітових спотворень найбільш 

відомими є коди Хемінга [3] та БЧХ [4], а також 

коди на основі зважених сум [5]. Коди Хемінга 

доволі просто корегують однократні помилки. 

Значно складніше виконується корегування 

двократної помилки.  
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Більш досконалими з точки зору часу 

корекції пари помилок є коди БЧХ, подальшим 

розвитком яких є коди Ріда-Соломона. Як і 

коди Хемінга, в основі цих корегуючи кодів 

лежить використання арифметики полів Галуа. 

Для корекції двократних помилок ці коди 

використовують більше контрольних розрядів - 

4∙log2m. Це дає змогу зменшити об’єм перебору 

до m для локалізації позицій спотворених бітів.     

Одним з найбільш простих і ефективних ме-

тодів корекції однократних помилок передачі 

даних є зважені контрольні суми [4]. Якщо поз-

начити біти блоку B, що передається, як 

d1,d2,...,dm, то зважена контрольна сума S обчис-

люється як сума за модулем 2 добутків бітів 

блоку на їх ваговий коефіцієнт - їх порядковий 

номер (починаючи з одиниці) в блоці. Проте 

існуючі варіанти таких сум не дозволяють 

виправляти багатократні помилки.   

Таким чином, існуючі корегуючи коди не 

забезпечують ефективної швидкісної корекції 

багатократних помилок обміну даними в 

сучасних  комп’ютерних системах управління 

об’єктами та процесами в реальному часі.  

Ціллю роботи є підвищення ефективності 

корекції багатократних помилок передачі 

даних за рахунок прискорення процесу їх 

виправлення, що дозволяє відновлювати 

пошкоджені дані в темпі передачі.  

Метод корекції помилок на основі пози-

ційних корегуючих сум. Для виправлення 

багатократних помилок в двійкових симетрич-

них каналах потрібно локалізувати спотворені 

біти інформаційного повідомлення, для чого 

необхідно розв’язувати в тій чи іншій формі 

систему рівнянь.   

Для того, щоб час локалізації позицій поми-

лок в блоці, що містить тисячі інформаційних 

одиниць виконувався швидко, потрібно, щоб 

система рівнянь розв’язувалася аналітично, 

тобто, щоб система рівнянь була лінійною. 

Основна проблема полягає в виборі системи 

рівнянь так, щоб при будь-якому наборі 

позицій помилок, система мала властивість 

ортогональності, тобто, щоб рівняння були 

лінійно-незалежними і система, мала 

однозначний розв'язок.    

Для вибору такої системи пропонується 

підхід до виправлення багатократних помилок 

на основі позиційних корегуючих сум, тобто 

сум по модулю 2 підмножин позиційних 

номерів в блоці бітів повідомлення. 

Зокрема, якщо поставити на меті гаранто-

ване корегування k-кратних помилок, то задача 

зводиться до визначення порядкових номерів 

q1,q2,...,qk цих бітів. Для визначеності можна 

вважати, що q1 < q2 < ...< qk. Визначення 

чисельних значень q1, q2,...,qk може бути 

виконано в результаті розв’язання системи 

рівнянь: 
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де F1, F2 ... Fk - деякі функції.  

У найпростішому випадку функції  F1, F2 

,…,Fk є лінійними. Тоді розв’язання системи (1) 

може бути виконане аналітично за час, що не 

залежить від довжини m блоку даних. 

Очевидно, що для того, аби розв’язання 

системи (1) було успішним, кожен із невідомих 

компонентів q1, q2,...,qk  має входити хоча б до 

однієї із функцій F1, F2 ,…,Fk. Також, лінійні 

рівняння, що утворюють систему (1) мають 

бути лінійно-незалежними. 

Для корекції багатократних помилок 

пропонується наступний метод формування 

системи (1). В якості першого рівняння 

пропонується використати різницю зважених 

контрольних сум приймача і передавача. 
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Наступні k рівнянь пропонується формувати 

таким чином. Номер j будь якого з бітів блоку 

може бути представлено у двійковій системі в 

наступному вигляді:  j= j1 + 2∙j2 + 4∙j3
 + 2k-1∙jk.  

Кожне і-те рівняння ( i=1,..,k)  формується як 

різниця суми за модулем 2 таких номерів 

одиничних бітів блоку передавача, у яких 

значення і-го двійкового розряду номера 

дорівнює одиниці і суми за модулем 2 таких само 

номерів одиничних бітів прийнятого блоку: 
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З отриманої таким чином системи  рівнянь 

виключаються лінійно залежні, в результаті 

чого отримується система з лінійних рівнянь, 

яка може бути розв’язана відомими способами.  
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Наприклад, якщо кількість бітів в блоці 

m=15 і, відповідно, k=4, і при передачі 

спотворено 4 біти з номерами: q1=1, q2=3, 

q3=10, q4=12, то система рівнянь (1) матиме 

такий вигляд:  
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Очевидно, що система (4) має єдиний розв'язок, 

результатом якого є позиції спотворених при 

передачі бітів інформаційного блоку.   

Можна показати, що при кількості помилок, 

яка не перевищує 3-х запропонований метод 

дозволяє гарантовано виправляти всі бітові 

помилки передачі даних.  

Запронований підхід може бути ефективно 

використано і для корекції помилок кратністю 

більше трьох. Якщо використовувати викладе-

ний вище  спосіб формування контрольного ко-

ду, то помилки великої кратності будуть вияв-

лятися з деякою ймовірністю, що залежить від 

кількості компонентів контрольного коду, яка, 

в свою чергу, визначається  довжиною блоку 

даних. 

Залежність ймовірності виправлення помилок 

кратністю  теоретично може бути оцінена 

наступним чином.  Очевидно, що помилки не 

можуть бути виправленими в разі, якщо кількість 

лінійно-незалежних рівнянь, в які трансфор-

муються різниці компонентів контрольного коду 

передавача і приймача виявиться меншою за . 
Така ситуація має місце якщо позиції всіх 

помилкового сприйнятих бітів блоку 

відрізнятимуться лише в  -2 розрядах або меншій 

кількості розрядів. При цьому різниці компонентів 

контрольного коду на приймачі і передавачеві 

утворюють систему з  -1 незалежних лінійних 

рівнянь, яка не може бути використана для 

визначення позицій спотворених при передачі 

бітів інформаційного блоку.  

Ймовірність такої ситуації може бути визна-

чена наступним чином. Якщо припустити, що  
номерів спотворених бітів блоку відрізняються 

в h розрядах ( log2  h   -2), то кількість N1 

всіх таких варіантів дорівнює 
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. Кількість 

N2 варіантів розміщення h-розрядних кодів в k-

розрядному номері становить 
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.  Відповідно, 

загальна кількість варіантів номерів, що в k-

розрядному коді відрізняються лише в h 

розрядах визначається добутком N1∙N2.  

Загальна кількість N0 варіантів вибору -

розрядних номерів становить 
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З наведено випливає, що ймовірність Q0 

того, що   k-розрядних номерів відрізняються 

в менш ніж -1 розрядах визначається 

наступним виразом: 
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Відповідно, ймовірність Q1 того, що k-

кратна помилка може бути зкорегована 

визначається як: Q1 = 1- Q0.  

В таблиці 1 наведено результати виконаних з 

використанням формули (5) розрахунків 

ймовірностей корекції -кратних помилок передачі 

для інформаційних блоків різної довжини. 

Проведені експериментальні дослідження в цілому 

підтвердили теоретичні викладки.  

Кратність помилки  Довжина блоку m Ймовірність корекції помилок Р1 

 

6 

64 0.999 

128 0.9999 

256 0.999999 

 

8 

128 0.99 

256 0.9999 

512 0.99999 

Таблиця 1 Ймовірності корекції -кратних помилок передачі m-бітового блоку 

 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що 

запропонований підхід забезпечує корекцію 

помилок великої кратності з ймовірністю 

близької до одиниці для блоків даних реальної 

довжини. При цьому кількість потрібних 

операцій не перевищує log2m. Це означає, що 

корекція помилок великої кратності практично 

може виконана в темпі передачі даних.  

Аналіз ефективності Основною перевагою 

запропонованого є прискорення та спрощення 

процедури корекції. З викладеного випливає, 

що процес вирішення рівняння (1) передбачає 
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послідовний перебір різниць контрольних ко-

дів передача та приймача, кількість яких не пе-

ревищує log2m. При цьому середнє значення 

кількості різниць становить 0.75∙log2m. На кож-

ному кроці аналізу виконується одна операція 

порівняння та логічного додавання. Таким чи-

ном, оцінкою складності операції корекції є 

O(0.75∙log2m). При цьому використовуються 

прості логічні операції, що можуть бути просто 

реалізовані відповідними апаратними засобами.  

Відомі методи корекції багатократних поми-

лок, зокрема циклічні коди передбачають для 

локалізації помилок послідовну процедуру ана-

лізу всіх бітів блоку. Очевидно, що об’єм тако-

го перебору пропорційний m, причому, для 

кожного з можливих значень позицій спотворе-

них бітів виконуються операції множення та 

ділення, тобто виконується об’єм обчислень, 

складність яких значно перевищує операції 

логічного додавання за модулем 2. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, 

що запропонований метод забезпечує змен-

шення обчислювальної складності локалізації 

помилок в порівнянні з відомими методами не 

менше ніж m раз.  

Досягнутий суттєвий виграш у часі виправ-

лення помилок зумовлений тим, що запропоно-

ваний метод базується на використанні ліній-

них кодів, а також суттєво більшу кількість 

контрольної інформації. Використання лінійних 

кодів дозволяє звести задачу визначення лока-

ції спотворених бітів до аналітичного розв’я-

зання системи лінійних рівнянь. В відомих ме-

тодах, основаних на нелінійних кодах для лока-

лізації спотворених бітів блоку використову-

ється перебір, оскільки системи нелінійних рів-

нянь, до яких, в математичному сенсі, зводиться 

процес локалізації не мають аналітичного вирішення.  

В порівнянні з відомими методами, зокрема 

кодами Хемінга та БЧХ, запропонований метод 

потребує більшої кількості контрольних розря-

дів. Проте при сучасних швидкостях, які 

сягають десятки і сотні Мегабіт за секунду, 

значимість передачі десятка додаткових 

контрольних бітів не є суттєвою в порівнянні зі 

значним виграшем у часі корекції помилок.  

Ймовірність можливості корекції багато-

кратних помилок, кратністю більше за три 

зростає зі збільшенням довжини блоку.   

Наприклад, ймовірність того, що 4-кратна 

помилка не може бути виправлена для m=1024 

становить 10-9. Аналогічно, можна показати, 

що 5-ти кратна помилка для блоків такої 

довжини виправляється зі ймовірністю 0.9999.   

Вважаючи на те, що відомі корегуючі коди 

мають жорстко обмежену кількість помилок, що 

можуть бути виправлені, запропонований метод, 

гарантуючи виправлення 3-кратних помилок, 

має значно більшу корегуючу здатність, дозво-

ляючи виправляти значну частину помилок 

більшої кратності.      

Проведені експериментальні дослідження 

показали, що запропонований метод при дов-

жині блоку в 1024 байтів дозволяє прискорити 

корекцію багатократних помилок приблизно на 

чотири порядки в порівнянні з БЧХ-кодами.  

Висновки та пропозиції. В результаті про-

ведених досліджень запропоновано, розроблено 

та досліджено простий метод корекції багато-

кратних помилок передачі даних в двійковому 

симетричному каналі. Локалізація позицій 

спотворених при передачі бітів блоку в запро-

понованому методі зводиться до розв’язання 

системи лінійних булевих рівнянь, що, разом з 

використанням простих логічних операцій зу-

мовлює його ефективну  апаратну реалізацію і 

високу швидкодію. Прискорення корекції по-

милок в порівнянні з відомими методами досяг-

нуто за рахунок збільшення кількості контроль-

них розрядів, що для сучасних високошвид-

кісних каналів обміну даними не є критичним.  

Метод орієнтовано для використання в 

комп’ютеризованих системах управління, що 

працюють у реальному часі.     
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МЕТОД ИСПРАВЛЕНИЯ МНОГОКРАТНЫХ ОШИБОК НА ОСНОВЕ ПОЗИЦИОННОЙ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СУМ 

В статье предлагается метод коррекции многократных ошибок передачи данных в двоичных симметричных 

каналах. В основе метода лежит использование логических позиционных корректируя сумм. Подробно описаны 

процедуры формирования контрольного кода и показаны возможности коррекции ошибок большой кратности. 

Приведены числовые примеры. Проведено теоретическое и экспериментальное оценивания времени коррекции для 

предложенного метода. Показано, что главным преимуществом предложенного метода является то, что время 

требуется для коррекции ошибок не зависит от длины блока данных и то, что это время существенно меньше по 

сравнению с известными методами исправления многократных ошибок. 

Ключевые слова: многократные ошибки передачи данных, выявление ошибок, коррекция ошибок, кодирование 

ошибок, взвешенные контрольные суммы, циклические и линейные избыточные корректирующие коды. 

 

METHOD FOR MULTIPLE  ERRORS CORRECTION BASED ON POSITIONAL CORRECTING SUMS 

In paper  the method for multiple error correction in binary symmetric channels have been proposed. The proposed method 

based on positional correcting sums.  

The procedures of control code forming and error correction are described in details and  the possibilities of multiple error 

correction has been shown. The    numerical example of errors correction are presented.  

The theoretical and experimental investigation of errors correction time have been worked out. It has been shown the main  

proposed method advantage consist of  that time for errors correction does not depend of data block length so this time is 

significantly below in compare to known methods for  multiple error correction.   

Key words: multiple data transmission errors, error detecting, error correction, coding errors, weighted checksums, cyclic and 

linear redundancy correcting codes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


