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ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНИХ КОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

ВТРАЧЕНИХ ПАКЕТІВ ДАНИХ В ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

У статті представлено метод для гарантованого відновлення втрачених інформаційних пакетів мережі Інтернет. Для досягнення 

прискорення відновлення втрачених пакетів пропонується використовувати лінійні коди. Доведено, що в будь-якій комбінації втрати 

інформаційних чи контрольних пакетів, пакети даних можуть бути відновлені в результаті розв’язання системи лінійних рівнянь. 

Наведено математичне доведення розробленого методу. Отримані аналітичні залежності кількості контрольних надлишкових 

пакетів від числа інформаційних пакетів.  

В деталях описана та проілюстрована прикладом, передбачена розробленим методом технологія побудови контрольних пакетів. 

Наведено також обґрунтування та опис технології використання контрольних пакетів для відновлення втрачених інформаційних 

пакетів. Основна перевага запропонованого методу полягає в прискоренні процесу відновлення втрачених пакетів за рахунок 

використання простих лінійних перетворень.      

Ключові слова:   відновлюючі коди, надійність передачі даних в Інтернет,  лінійні надлишкові коди. 

 

Постановка проблеми. Динамічний розви-

ток технології Інтернет педалює розширення 

сфер її використання в різних галузях людської 

діяльності. Зокрема, з появою мікросхем радіо-

модемів, Інтернет став широко використовува-

тися в якості середовища передачі даних в 

системах моніторингу стану реального світу та 

управління технологічними об’єктами. Так, май-

же всі сучасні системи відеоспостереження здій-

снюють передачу даних через Інтернет. За умов 

розширення використання технологій Інтернет 

на сфери, пов’язані з техногенними та іншими 

ризиками, різко зростають вимоги до надій-

ності доставки даних в глобальних мережах. 

Однією з найбільш прогресивних технологій 

забезпечення надійності передачі даних в мережі 

Інтернет є використання відновлючих кодів, яка 

передбачає передачі разом з інформаційними па-

кетами додаткових пакетів, які можуть бути вико-

ристані для відновлення пакетів даних, втраче-

них, або вчасно не доставлених одержувачу інфор-

мації. Суттєвою перешкодою широкому застосу-

ванню цієї прогресивної технології є складність її 

практичної реалізації, яка потребує значних 

часових ресурсів.  

Таким чином, наукова задача підвищення 

ефективності відновлення втрачених пакетів 

даних в Інтернет розробки методів прискорен-

ня відповідної процедури та спрощення її реалі-

зації апаратними засобами є актуальною на сучас-

ному етапі розвитку інформаційних технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Надійність передачі даних в мережі Інтернет 

забезпечується на різних рівнях. На транспорт-

ному рівні вбудованими засобами пакету здій-

снюється виявлення помилок передачі даних 

[1], їх локалізація та виправлення за допомогою 

коригуючих кодів [2]. Проте, використання ко-

ригуючих кодів типу кодів Ріда-Соломона  [3] 

малоефективне: з ростом кількості помилок 

експоненційно зростає час їх виправлення та 

відповідним чином ускладнюється схема. Тому, 

такі коди застосовуються на найнижчому рівні 

для виправлення невеликої (1-2 байти) кіль-

кості помилок в пакеті. При більшій кратності 

помилок в існуючих системах основним спосо-

бом їх виправлення є запит на повторну переда-

чу пакету. Це суттєвим чином збільшує затрим-

ку доставки пакету. Така технологія виправлен-

ня помилок не підходить для більшості нових 

застосувань мережі Інтернет в якості середо-

вища обміну інформації систем, що працюють 

в реальному часі [3].   

Тому в останнє десятиліття розпочалося впро-

вадження технологій виправлення помилок на 

більш високому рівні – тобто на рівні пакетів. Зас-

тосування такого підходу дозволяє вирішувати 

задачі не тільки захисту від помилок, що вини-
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кають при передачі пакетів в ефірних каналах, 

де діють електромагнітні-завади, але й віднов-

лення втрачених або затриманих понад 

встановлений часовий ліміт пакетів [4]. 

До теперішнього часу запропоновано ряд 

способів [5-8] формування резервних пакетів і 

відновлення за їх допомогою втрачених інфор-

маційних пакетів. При цьому використову-

ються нелінійні ( циклічні) коди, що забезпечує 

мінімальний рівень резервування, тобто міні-

мальну кількість контрольних пакетів при зада-

ній кількості пакетів даних, які потрібно від-

новлювати. Проте такий підхід ефективний ли-

ше за умови, що кількість втрачених або пере-

даних з помилками пакеті відносно невелика: 1-

2. При збільшенні кількості пакетів, які 

потрібно відновлювати швидко зростає об’єм 

потрібних для цього обчислювальних ресурсів: 

відповідно, різко уповільнюються процес 

відновлення втрачених пакетів.  

Таким чином, найбільш критичний недолік 

існуючих методів відновлення втрачених паке-

тів при їх передачі через мережу Інтернет  поля-

гає в тому, що вони орієнтовані за використання 

теоретично мінімальної кількості контрольних 

пакетів, що має наслідком застосування склад-

них  обчислювальні процедури, реалізація яких 

потребує багато часу і значних за обсягом 

обчислювальних ресурсів.  

Метою роботи є підвищення ефективності 

резервування і відновлення пакетів, що переда-

ються в мережі Інтернет шляхом прискорення 

процедур формування контрольних пакетів та 

відновлення втрачених за рахунок викорис-

тання лінійних перетворень, які швидко реалі-

зуються апаратними та програмними засобами. 

Метод  формування контрольних пакетів 

з використанням лінійних кодів.  

Для досягнення поставленої мети 

пропонується метод формування контрольних 

пакетів та організація їх використання за 

відновлення втрачених, переданих з 

помилками  або затриманих понад критичний 

час інформаційних пакетів.   

Розглядається наступна модель передачі інфор-

мації в мережі Інтернет. Дані, що транспортуються 

від передавача до приймача розбиваються на n 

пакетів P1, P2,…,Pn. Кожен такий пакет має 

вбудовані засоби виявлення помилок передачі. 

Інформаційні пакети транспортуються в мережі за 

різними маршрутами мережі, яка може включати 

фрагменти однорангових мереж (peer-to-peer або 

P2P) [5]. Для таких мереж, які організовані з сер-

верів користувачів існує ймовірність асинхронного 

відключення одного з таких серверів. Це має 

наслідком порушення віртуального каналу 

передачі і втрати частини пакетів.  

Для досягнення поставленої мети пропону-

ється додатково формувати k контрольних  

пакетів K1,K2,…,Kk, які передаються по мережі 

разом з інформаційними. Модель передбачає 

можливість втрати або пошкодження фіксова-

ної кількості з інформаційних та контрольних 

пакетів. При цьому потрібно відновити втраче-

ні інформаційні пакети з використанням інфор-

маційних і контрольних непошкоджених паке-

тів, що поступили на приймач до критичної 

часової межі. 

Контрольні пакети згідно з розробленим 

методом формуються шляхом лінійних 

перетворень над інформаційними пакетами: 

kkllll PPPKkl  ,22,11,:,...,2,1   .     (1) 

де  l{0,…,k}, i{1,2,…,n}: l,i{0,1}.  

Кожному з n інформаційних пакетів можна 

співвіднести співвідносяться бінарні вектори 

V1,V2,…,Vn, в кожному j-тому з яких існує лине 

одна одинична компонента з індексом j, при 

тому, що всі інші бінарні компоненти  

дорівнюють нулю: V1 = {v11,v12,…,v1n} ,  

V2 = {v21,v22,…,v2n}, …,  

Vn = {vn1,vn2,…,vnn},  

i,j{1,2,…,n}, ij: vij=0, vii = 1.  

Як слідує з (1), побудова кожного l-го з 

контрольних пакетів Kl, l{1,2,…,k} 

однозначно визначається вектором бінарних 

коефіцієнтів i = {i,1, i,2,…, i,n}.  

Сукупність таких векторів для всіх 

контрольних пакетів утворює бінарну 

матрицю : 
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де s1={1,1 , 2,1, … ,k,1 }, s2={1,2 , 2,2, … ,k,2 

},…, sn={1,n , 2,n, … ,k,n }. 

Втрачені інформаційні пакети можуть бути 

відновлені шляхом розв’язання системи 

лінійних рівнянь, якщо в підматриці  матриці 

, стовпці якої утворені втраченими 

інформаційними пакетами, а рядки 

невтраченими контрольними пакетами, існує 

ортогональна підматриця  [6].  
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 При втраті одного інформаційного пакету, 

наприклад i-го, i{1,2,…,n} він може бути гаран-

товано відновлений, якщо в матриці  не існує 

стовбців, які складаються лише з нулів.  Інши-

ми словами, якщо в матриці  є рядок, наприк-

лад перший, який складається з усіх одиниць, 

то для відновлення одного інформаційного 

пакету достатньо одного контрольного, 

незалежно від кількості інформаційних пакетів.  

Відновлення i-го втраченого інформаційно-

го пакету при цьому здійснюється за формулою: 

niij PPPPPKP    11211 .      (3) 

При втраті двох пакетів можливі дві ситуації:  

- обидва втрачених пакетів відносяться до 

класу інформаційних; 

- один втрачений пакет є інформаційним, а 

другий – контрольним.  

Для того, щоб відновити інформаційні паке-

ти в першій ситуації необхідно, щоб в матриці 

 існував рядок, що складається лице з одиниць 

і відстань Гемінга між будь-якою парою стовпців 

матриці  була не менше одиниці. Іншими слова-

ми, в матриці  не має бути однакових стовпців.  

Відповідно, кількість k контрольних пакетів 

визначається наступною формулою: 

 nk 2log1 .                                    (4) 

Очевидно, що при виконанні умови (4) 

інформаційний пакет гарантовано може 

відновлений і в другій з зазначених вище ситуацій.  

Якщо втрачено в процесі передачі три 

пакети, то можливо три ситуації: 

1. Втрачено три інформаційних пакети.  

2. Втрачено два інформаційних пакети і 

один контрольний. 

3. Втрачено один інформаційний пакет і два 

контрольних. 

В останній ситуації відновлення інформа-

ційного пакету може бути здійснене, якщо піс-

ля видалення з матриці  рядків втрачених конт-

рольних пакетів, вона не містить нульових стовб-

ців. Щоб гарантувати це, потрібно щоб всі стовб-

ці матриці  мали не менше трьох одиниць: 

3:},...,2,1{
1

,  


k

i

ijnj  .                            (5) 

При виникненні другої з зазначених вище 

ситуацій для можливості відновлення 

втрачених інформаційних пакетів, потрібно, 

щоб після видалення з матриці  рядка 

втраченого контрольного пакету, в матриці не 

було однакових стовбців. Для цього відстань 

Гемінга між стовпцями матриці  має бути не 

менше двох: 

2)(:},,...,2,1{,
1

,,  


k

q

qjqiiinji  .      (6)  

Якщо втрачено три інформаційні пакети і 

виконуються умови (5) і (6), то втрачені пакети 

можуть бути гарантовано відновлені за умови, 

що матриця  містить рядок, який складається 

повністю з одиниць. 

Для виконання зазначених умов число k 

контрольних пакетів, потрібних для 

відновлення інформаційних пакетів за умови 

втрати в процесі передачі трьох пакетів 

визначається формулою: 

 )1(log2 2  nk .                           (7) 

Наприклад, якщо число n інформаційних 

пакетів дорівнює 7: n =7, то для відновлення 

трьох втрачених пакетів має 

використовуватися k = 5 контрольних пакетів.  

Відповідно, матриця  має наступний вигляд: 

  

 

Запропонована процедура відновлення 

інформаційних пакетів  може бути ілюстрована 

наступним прикладом. Наприклад втрачені два 

інформаційних пакети, наприклад другий та 

п’ятий і один контрольний, наприклад другий 

контрольний пакет.  

В цьому випадку в матриці  ортогональна 

підматриця, утворена другим та п’ятим 

стовпцем і першим і останнім рядками, 

контрольні пакети яких не втрачені: 

10

11
  

Відповідно, втрачені другий та п’ятий 

інформаційні пакеті можуть бути відновлені за 

наступними формулами: 

74355

61512

PPPKP

PPKKP




 

Проведений аналіз показав, що 

запропонований метод має перевагу в швидкодії 

в порівнянні з методами, основаними на 

використанні нелінійних перетворень [5,7], 

зокрема циклічних відновлюючих кодів. 
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Причому ефективність запропонованого підходу 

в плані прискорення процедури відновлення 

зростає при збільшенні кількості інформаційних 

пакеті та числа втрачених пакетів.  

На відміну від відомих методів [6,8] 

відновлення пакетів, які використовують лінійні 

перетворення і дозволяють відновлювати 

втрачені інформаційні пакети тільки з певною 

ймовірністю,  запропонований метод забезпечує 

гарантоване відновлення втрачених пакетів.  

Висновки та пропозиції. В результаті прове-

дених досліджень запропоновано метод форму-

вання контрольних пакетів у вигляді лінійних 

комбінацій інформаційних пакетів та процедуру 

відновлення втрачених інформаційних пакетів у 

вигляді лінійної комбінації невтрачених 

інформаційних та резервних пакетів. 

Теоретично обґрунтовано умови, які гаранту-

ють відновлення інформаційних пакетів при втра-

ті фіксованої кількості інформаційних та контро-

льних пакетів. Теоретичними дослідженнями вста-

новлена математична залежність необхідної кіль-

кості контрольних  пакетів для гарантованого від-

новлення втрачених чи пошкоджених інформа-

ційних пакетів.  

Основними перевагами запропонованого ме-

тоду резервування та гарантованого відновлен-

ня втрачених інформаційних пакетів є приско-

рення процедури формування контрольних па-

кетів та відновлення інформаційних за рахунок 

використання гранично простих лінійних 

булевих перетворень, які можуть бути просто і 

ефективно реалізовані апаратними засобами, 

зокрема з використанні програмованих матриць. 
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Rusanova O.V., Markovskyi O.P., Zamaldinov O.O. 

USAGE OF LINEAR ERASURE CODES FOR RESTORING LOST DATA PACKET IN INTERNET  
In article the method for guaranteed restoring lost information packets in Internet is presented. To achieve high speed recovering of lost packet it is 

suggested to use of linear codes. It is shown than in any combination of not more than three lost information or control packets, the data packets can 

be restored by solving a system of linear equations. Mathematical justification of the developed method is given. The analytical dependences of the 

control redundancy packets number on the number of information packets were obtained. 

The technology for control packets building provides by proposed method is describing in details and illustrated via examples. The technology of using 

control packets to recover lost data packets is also substantiated and outlined.  

The main advantage of the proposed method consists of speeding up of packets reconstruction process by using simple linear transformation. 

Keywords: erasure codes, reliability of data transmission in Internet, linear redundancy codes.     

 

Русанова О.В., Марковский А.П., Замалдинов А.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КОДОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОТЕРЯННЫХ ПАКЕТОВ ДАННЫХ В 

ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
В статье представлен метод для гарантированного восстановления утраченных информационных пакетов сети Интернет. Для 

достижения ускорения восстановления потерянных пакетов предлагается использовать линейные коды. Доказано, что любой комбинации 

потери информационных или контрольных пакетов пакеты данных могут быть восстановлены в результате решения системы линейных 

уравнений. Приведены математическое доказательство разработанного метода. Полученные аналитические зависимости количества 

контрольных избыточных пакетов от числа информационных пакетов. 

В деталях описана и иллюстрирована примером предусмотрена разработанным методом технология построения контрольных пакетов. 

Приведены также обоснование и описание технологии использования контрольных пакетов для восстановления потерянных 

информационных пакетов. Основное преимущество предложенного метода заключается в ускорении процесса восстановления 

потерянных пакетов за счет использования простых линейных преобразований. 

Ключевые слова: восстанавливающие коды, надежность передачи данных в Интернет, линейные избыточные коды. 


